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Funksioni 8: Argëtimi, kultura dhe feja 

Nënfunksioni : 081 Shërbime rekreative dhe sportive 

Programi 08130: Sport dhe argëtim 

Vështrim i përgjithshëm  

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e 

institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

08130 Sport dhe argëtim  Vënie në funksionim ose mbështetje e 

strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive 

(fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi 

vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra 

etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese 

vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e 

strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive 

(struktura për qëndrimin e spektatorëve; 

sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, 

lojëra me tabelë etj.); 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

ekipe apo lojtarëndividualë. 

 Vënie në funksionim ose mbështetje për 

ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse 

(parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet 

përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare; 

 

 

 Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  

Buxheti 

2019   

(000 lek) 

Fillon Mbaron 

P08130.O1.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër. 75 2019 2021 

P08130.O1.A2 Festivali i  shahut në Shkodër. 156 2019 2021 

P08130.O1.A3 Beach voley, volejboll. 928 2019 2021 

P08130.O1.A4 
100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv 

“Vllaznia” 
300 2019 2021 

P08130.O1.A5 "Memorial Vllaznia" në boks. 400 2019 2021 

P08130.O1.A6 
Mirënjohje  per sportistet dhe traineret me te 

mire. 
20 2019 2021 

P08130.O1.A7 Aktiviteti Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, 

disiplina Xhudo.  
400 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P08130.O1.A8 
Aktivitet ndërkombëtar kupa "Agim Tafili" , 

disiplina çiklizëm. 
150 2019 2021 

P08130.O1.A9 Kinema Verore. 370 2019 2021 

P08130.O1.A10 Ndertim fusha sportive 20443 2019 2019 

P08130.O1.A11 Kampionati i pavaresise 100 2019 2019 

P08130.O1.A12 Ditet e Vullnetarizmit 0 2019 2021 

P08130.O2.A1 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia. 14777 2019 2021 

P08130.O2.A2 
Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit 

Loro Borici.  
8800 2019 2021 

P08130.O2.A3 Administrimi i  Klubit te  futbollit Vllaznia. 45000 2019 2021 

P08130.O3.A1 Ekipi i basketbollit  i te rriturve per meshkuj. 2600 2019 2021 

P08130.O3.A2 
Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te 

rinj  
570 2019 2021 

P08130.O3.A3 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te 

rritura 
2200 2019 2021 

P08130.O3.A4 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të 

reja 
480 2019 2021 

P08130.O3.A5 
Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të 

rritur. 
3500 2019 2021 

P08130.O3.A6 
Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të 

rritura 
2500 2019 2021 

P08130.O3.A7 
Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të 

rinj 
470 2019 2021 

P08130.O3.A8 
Mbështetje e ekipit të   Volejbollit femra të 

reja 
470 2019 2021 

P08130.O3.A9 
Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të 

rritur. 
2900 2019 2021 

P08130.O3.A10 
Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të 

rritur. 
2800 2019 2021 

P08130.O3.A11 
Mbështetje e ekipit  Çiklizëm meshkuj të 

rritur. 
1250 2019 2021 

P08130.O3.A12 
Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të 

rritura. 
850 2019 2021 

P08130.O3.A13 
Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të 

rritur dhe te rinj. 
363 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P08130.O3.A14 
Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te 

rritur. 
540 2019 2021 

P08130.O3.A15 
Mbështetje e ekipit te Notit te rritur  dhe te 

rritura. 
197 2019 2021 

P08130.O3.A16 
Mbështetje e ekipit te peshngritjes  meshkuj 

te rritur. 
700 2019 2021 

P08130.O3.A17 Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur 137 2019 2021 

P08130.O3.A18 Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur.  537 2019 2021 

P08130.O3.A19 
Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të 

rritur/të rritura 
800 2019 2021 

P08130.O3.A20 Mbështetje e ekipit të boksit femra 200 2019 2021 

P08130.O3.A21 
Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të 

rinj / të reja. 
300 2019 2021 

 

 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

707 
 
 

Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Programet/projektet rinore. 

O1. Të promovojmë dhe 

te nxisim pjesëmarrjen 

aktive të te rinjve ne 

aktivitete sportive dhe 

sociale, si aktorë 

thelbësorë në zhvillimin 

e territorit. 

Nr i aktiviteteve  

sportive rinore, të 

parashikuara por 

edhe të tjera të 

cilat kërkojnë 

mbështetje dhe 

asistencë gjatë 

vitit.  Hapësira 

publike (e 

mbuluar) për 

aktivitete sociale, 

sportive, 

rekreative dhe 

kulturore 

Zhvillimi i Maratones se 

pavarësisë Ulqin – 

Shkodër. 

Zhvillimi i Maratones se 

pavarësisë Ulqin – 

Shkodër. 

Zhvillimi i Maratones se 

pavarësisë Ulqin – 

Shkodër. 

Zhvillimi i Maratones se 

pavarësisë Ulqin – 

Shkodër. 

Zhvillimi i nje jave 

festival shahu dhe 

perfshirje e 55 shahisteve  

te moshave te ndryshme. 

Zhvillimi i nje jave festival 

shahu dhe perfshirje e 70 

shahisteve  te moshave te 

ndryshme. 

Zhvillimi i nje jave festival 

shahu dhe perfshirje e 85 

shahisteve  te moshave te 

ndryshme. 

Zhvillimi i nje jave festival 

shahu dhe perfshirje e 105 

shahisteve  te moshave te 

ndryshme. 

Zhvillimi i nje jave 

aktivitet beach voley 

masive dhe profesioniste 

ne Velipoje. 

Zhvillimi i nje jave 

aktivitet beach voley 

masive dhe profesioniste 

ne Velipoje. 

Zhvillimi i nje jave 

aktivitet beach voley 

masive dhe profesioniste 

ne Velipoje. 

Zhvillimi i nje jave 

aktivitet beach voley 

masive dhe profesioniste ne 

Velipoje. 

1   numri te ri te revistes 

sportive "Vllaznia". 

2   numra te ri te revistes 

sportive "Vllaznia". 

3   numra te ri te revistes 

sportive "Vllaznia". 

 4   numra te ri te revistes 

sportive "Vllaznia". 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

sportiv nderkombetar ne 

boks  dhe pershirje te 60 

sportisteve nga i gjithe 

rajoni. 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

sportiv nderkombetar ne 

boks  dhe pershirje te 80 

sportisteve nga i gjithe 

rajoni. 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

sportiv nderkombetar ne 

boks  dhe pershirje te 90 

sportisteve nga i gjithe 

rajoni. 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

sportiv nderkombetar ne 

boks  dhe pershirje te 90 

sportisteve nga i gjithe 

rajoni. 

Motivimi i 10 sportistëve 

me te mire  dhe 5 

trajnereve për  rritje të 

cilësisë sportive 

Motivimi i 10 sportistëve 

me te mire  dhe 5 

trajnereve për  rritje të 

cilësisë sportive 

Motivimi i 10 sportistëve 

me te mire  dhe 5 

trajnereve për  rritje të 

cilësisë sportive 

Motivimi i 10 sportistëve 

me te mire  dhe 5 

trajnereve për  rritje të 

cilësisë sportive 



 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             708 

 

Zhvillimi i turneut" Nene 

Tereza" ne xhudo. 

Zhvillimi i turneut" Nene 

Tereza" ne xhudo. 

Zhvillimi i turneut" Nene 

Tereza" ne xhudo. 

Zhvillimi i turneut" Nene 

Tereza" ne xhudo. 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

nderkombetar ne ciklizem 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

nderkombetar ne ciklizem 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

nderkombetar ne ciklizem 

Zhvillimi i nje aktiviteti 

nderkombetar ne ciklizem 

 

Zhvillimi per here te pare e 

kinemase ne ambjen te 

hapur, disa net te rinjte do 

te mund te shohin filma ne 

qender te qytetit. 1 shfaqje 

kinema verore me  1000 

spektatore te rinj e te reja 

Zhvillimi per here te pare e 

kinemase ne ambjen te 

hapur, disa net te rinjte do 

te mund te shohin filma ne 

qender te qytetit. 1 shfaqje 

kinema verore me  1000 

spektatore te rinj e te reja 

Zhvillimi per here te pare e 

kinemase ne ambjen te 

hapur, disa net te rinjte do 

te mund te shohin filma ne 

qender te qytetit. 1 shfaqje 

kinema verore me  1500 

spektatore te rinj e te reja 

3 terrene sportive, 1 ne 

Qytet dhe 2 ne NJA prane 

shkollave te mesme 

3 terrene sportive, 1 ne 

Qytet dhe 2 ne NJA prane 

shkollave te mesme 

3 terrene sportive, 1 ne 

Qytet dhe 2 ne NJA prane 

shkollave te mesme 

3 terrene sportive, 1 ne 

Qytet dhe 2 ne NJA prane 

shkollave te mesme 

Kampionati  i lojrave me 

dore, ne javen e 

pavareisise mes 

gjimnazeve te qytetit 

Kampionati  i lojrave me 

dore, ne javen e 

pavareisise mes 

gjimnazeve te qytetit 

Kampionati  i lojrave me 

dore, ne javen e 

pavareisise mes 

gjimnazeve te qytetit 

Kampionati  i lojrave me 

dore, ne javen e pavareisise 

mes gjimnazeve te qytetit 

 

3 aktivitete vullnetarizmi 

dhe 150 pjesmarres ne to. 

4 aktivitete vullnetarizmi 

dhe 250 pjesmarres ne to. 

5 aktivitete vullnetarizmi 

dhe 350 pjesmarres ne to. 

5 aktivitete vullnetarizmi 

dhe 550 pjesmarres ne to. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Organizimi i aktiviteteve 

sportive dhe rekreacionale, 

zhvillimi dhe administrimi i 

institucioneve dhe 

objekteve që lidhen me 

ushtrimin e këtyre 

funksioneve 

O2 Manaxhimi dhe 

mireadministrimi i 

strukturave sportive dhe 

krijimi infrastruktures së 

pershtatshme dhe 

cilësore për të gjithë 

sportet. 

• Nr i pallateve te 

sportit dhe 

kapaciteti i tyre; 

Hapësira e 

brendshme dhe e 
jashtme sportive;   

Mirembajtje e nje pallati 

sporti,pagesa per paga dhe 

sigurime shoqeroreper 13 

punonjes si dhe pagesa 

per sherbime nga te tretet 

si energji elektrike,uje, 

materiale kancelarie, 

veshje  dhe materiale 

higjenike 

Mirembajtje e nje pallati 

sporti, pagesa per paga dhe 

sigurime shoqerore per 13 

punonjes si dhe pagesa per 

sherbime nga te tretet si 

energji elektrike, uje, 

materiale kancelarie, 

veshje  dhe materiale 

higjenike 

Mirembajtje e nje pallati 

sporti, pagesa per paga dhe 

sigurime shoqerore per 13 

punonjes si dhe pagesa per 

sherbime nga te tretet si 

energji elektrike, uje, 

materiale kancelarie, 

veshje  dhe materiale 

higjenike 

Mirembajtje e nje pallati 

sporti, pagesa per paga dhe 

sigurime shoqerore per 13 

punonjes si dhe pagesa per 

sherbime nga te tretet si 

energji elektrike, uje, 

materiale kancelarie, veshje  

dhe materiale higjenike 

• Nr i stadiumet 

dhe 

kapaciteti i 
tyre 

Mirembajtje e Stadiumit 

Loro Borici 

Mirembajtje e Stadiumit 

Loro Borici 

Mirembajtje e Stadiumit 

Loro Borici 

Mirembajtje e Stadiumit 

Loro Borici 

• % e  mbeshtetjes 

per klubin e 

futbollit 
°Vllaznia° 

Mbulimi i 36 %  te 

shpenzimeve te klubit 

Vllaznia 

Mbulimi i 36 %  te 

shpenzimeve te klubit 

Vllaznia 

Mbulimi i 36 %  te 

shpenzimeve te klubit 

Vllaznia 

Mbulimi i 36 %  te 

shpenzimeve te klubit 

Vllaznia 

O3  Garantimi i 

pjesmarrjes se te gjithe 

ekipeve te Klubit 

Vllaznia ne Kampionatet 

Kombetare me synim 

arritjen e rezultateve 

cilesore 

Nr  ekipeve 

sportive,  Nr i 

sportisteve te 

trajtuar; nr i 

trainereve te 
trajtuar. 

15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 

15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 

15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

10 sportiste dhe 1 trajner 12 sportiste dhe 1 trajner 15sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 

15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 15 sportiste dhe 2 trajnere 

15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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13 sportiste dhe 5 trajnere 13 sportiste dhe 5 trajnere 13 sportiste dhe 5 trajnere 13 sportiste dhe 5 trajnere 

15 sportiste dhe 5 trajnere 15 sportiste dhe 5 trajnere 15 sportiste dhe 5 trajnere 15 sportiste dhe 5 trajnere 

7 sportiste dhe 1 trajner 8 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 

4 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 9 sportiste dhe 1 trajner 9 sportiste dhe 1 trajner 

14 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

5 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 

4 sportiste dhe 1 trajner 5 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 

7 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 7 sportiste dhe 1 trajner 

10 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 10 sportiste dhe 1 trajner 20 sportiste dhe 1 trajner 

15 sportiste dhe 1 trajner 17 sportiste dhe 1 trajner 17 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

  
1 sportiste dhe 1 trajner 1 sportiste dhe 1 trajner 1 sportiste dhe 1 trajner 1 sportiste dhe 1 trajner 

   15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 1 trajner 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
116,283 97,572 97,572 

Shpenzimet bruto 100,659 94,863 161,627 116,283 97,572 97,572 

Të ardhurat e 

programit 
183 662 13,179 19,521 607 637 

Shpenzimet neto 100,476 94,201 148,448 96,762 96,965 96,935 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
11,824 12,056 12,056 

Investimet kapitale 42,377 3,943 23,350 20,443 1,500 1,500 

 

Komente 

Programi 08130: Sport dhe argetim ka si burim financimi kryesisht nga tranferta e 

pakushtezuar, te ardhurat dhe transferte e kushtezuar per vitin 2018 dhe vitin 2019. Ndersa 

shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e 

pakushtezuar. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 72.3% ne 

vitin 2019 , 86.1 % ne vitin 2020 dhe 86.1% ne vitin 2021. Ndersa shpenzimet per paga dhe 

sigurime shoqerore  zene 10.2 % ne vitin 2019 ,  12.4% ne vitin  2020 dhe 12.4% ne vitin 2021. 

Shpenzimet kapitale  zene 17.6 % ne vitin 2019 ,  1.5% ne vitin 2020 dhe 1.5% ne vitin 2021. 
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Nr. 1 

Projekti: P08130.O1.A1 

Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit :  Maratone vrapimi 42km  Shkoder-Ulqin 

i. Situata  

Maratona e Pavarësisë Ulqin - Shkodër zhvillohet që nga viti 2012 me datën 28 Nëntor si një mënyre sportive për të 
bashkuar dy vende fqinje me tradita të ngjashme. Kjo Maratonë ndryshon çdo vit nisjen e saj, një vit niset nga Ulqini dhe 
një vit nga Shkodra, këtë vit Maratona niset nga Shkodra për të mbërritur në Ulqin. Vit pas viti iu bashkuan Maratones 
edhe fëmijë, por edhe të rinj me biçikleta.  

Maratona e Pavarësisë është një rast i suksesshëm bashkëpunimi dhe përfshirjeje. Nga viti në vit pjesmarrësit janë nga 
vende të largëta jo vetem nga Ballkani por edhe më larg.  

Gjatë gjashte viteve të fundit në këtë aktivitet kanë marrë pjesë rreth 500 meshkuj, 200 femra dhe rreth 150 atletë dhe 
amatorë ne total.  Pjesëmarrësit ishin nga Shqipëria, Kosova, Rusia, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia etj.  

Ky aktivitet vazhdon të promovojë  marëdhëniet e ndërsjellta dhe fqinjësinë e mirë duke bashkuar sportin, turizmin dhe 
kulturën mes dy vendeve. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimin e aktivitete sportive për të rinjtë. 

 Rritjen e bashkëpunimit të atletëve dhe sportistëve të vendeve fqinje. 

 Bashkëpunimin e njësive vendore të Shkodrës dhe të Ulqinit. 

 Promovimi i zgjerimit të gjeografisë së pjesëmarrësve me synim ndërkombëtarizimin e kësaj veprimtarie. 

 Përfshirjen e kësaj veprimtarie sportive në axhendën e veprimtarive sportive kombëtare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit organizator me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë së Shkodrës dhe të Komunës së 
Ulqinit. 

 Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve promovuese dhe mediatike për aktivitetin.  
 Përfshirja e Maratonës në axhendën e aktiviteteve të Javës së Pavarësisë 2019. 
 Organizimi i nisjes së atletëve nga Shkodra. 

b) Rezultatet që prisni  

 Gara e Maratonës të bëhet pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të javës së Pavarësisë 2019. 

 Numri dhe gjeografia e pjesëmarrësve të atletëve në këtë aktivitet, të jetë i rritur nga gjithë Shqipëria, Kosova e 
më tej.  

 Promovimi i fqinjësisë së mirë dhe marrëdhënieve ndëmjet vendeve tona përmes aktiviteteve sportive e 
kulturore. 

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

Komuna e Ulqinit 
Ojf-të 
Të rinjtë 
Sportistë 
Qytetarë sport dashes 
Dashamirë të atletikës 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Materiale publicitare, banera, vijëzime  60 
 

 60   

A.3 Transport 15 
 

 15   

 
Shuma 75 

 
 75   

 
  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag Sigurim Operativ Transferim Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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a e e e 

A.1 Shpenzime operative  
200 

 
 200   

 
Shuma 

200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 75 
 

 75   

 
Shuma 75 

 
 75   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 2 
Projekti :  P08130.O1.A2 
Festivali i shahut  
 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit :  Kampionat shahu mes shkollave, sportisteve dhe qytetareve te territorit te Bashkise 
se Shkodres 

i. Situata  

Loja e shahut ka një traditë pozitive dhe të hershme në qytetin e Shkodrës. Tradicionalisht pranë klubit Vllaznia ka 
funksionuar ekipi i shahut për meshkuj dhe femra, të cilët kanë arritur rezultate sportive shumë të mira në vite, duke u 
shpallur, disa prej tyre edhe Kampion Kombëtar.Sporti i shahut është një nga sportet që ndihmon në zhvillimin pozitiv të 
aftësive njohëse të fëmijëve dhe nxënësve. Njëkohësisht ndikon në krijimin e besimit në vetvete, rritjen e kujtesës e të 
menduarit, rritjen e përqëndrimit dhe të përmirësimit të rezultateve në mësime tek fëmijët dhe të rinjtë. Bashkia Shkodër, 
në vitin 2018 mbështeti aktivitetin disa ditor të zhvilluar në Qendren Kulturore të Fëmijëve, si dhe organizoi projektin 
“Festivali i Shahut” në Mars 2018 në  iblioteken “Marin  arleti” ku morën pjesë mosha të reja dhe dolën fitues për çdo 
kategori.  
Në vitin 2019 synohet të përsëritet ky aktivitet duke kaluar disa faza, që nga QKF, në përfshirjen e gjimnazistëve si dhe të 
veteranëve; duke krijuar kështu larmi dhe përfshirje të gjërë.  

ii. Synimi i projektit 

 Të promovojmë lojën e shahut te fëmijët dhe të rinjtë, si gjimnastikë e mendjes. 

 Të nxisim dhe të evidentojmë talente të reja për përfaqësimin e Shkodrës në kampionatet e shahut për moshat. 

 Të përfshijmë në këtë festival shahu edhe moshat më të rritura, si veteran të lojës.  

 Të informojmë dhe koordinojmë aktivitetet me Federatën Shqiptare të Shahut. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Krijimi i grupit koordinues përgjegjës për realizim dhe monitorim të aktiviteteve. 
 Mbështetje e QKF për organizimin dhe monitorimin e kampionatit të shahut të shkollave 9 vjeçare të Bashkisë 

Shkodër  
 Organizimi i kampionatit të shahut mes të rinjve të gjimnazeve dhe moshave të reja të shkollave 9 vjeçare, më të 

mirët nga kampionati i shkollave 
 Organizimi i aktivitetit final ku do përzgjidhet edhe “kampioni i qytetit” , aktivitet mes më të mirëve dhe 

veteranëve.  

b) Rezultatet që prisni  

 

 Mbështetje e kampionatit të shahut në tre fazat e tij  

 Përfshirja e të gjitha moshave në festivalin e shahut në qytetin e Shkodrës.  
 

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

Shkollat e mesme dhe 9-vjeçare qytet dhe njesi administrative 
Universiteti 
Qendrat rinore 
Të rinjtë 
Veteranë të sportit 

Bashkia Shkodër 
Qendra kulturore e Fëmijëve, Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Çmimi i parë për dy kategori  24 
 

 24  

A.2 Çmimi i parë kampioni i qytetit  18 
 

 18  

A.3 
Honorare   kryegjyqtari 1x48000 lek 
 gjyqtarë 3x12000 lek 

84 
 

 84  

A.4  Materiale publicitare 30 
 

 30  

 
Shuma 156 

 
 156  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali  Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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( mije 
lekë) 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Shpenzimet operative 156 
 

 156  

 
Shuma 156 

 
 156  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

A.1 Shpenzimet operative 156 
 

 156  

 
Shuma 156 

 
 156  

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 3 
Projekti :  P08130.O1.A3 
 
 Beach volley, volejboll 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit :  Turne volejbolli 3-ditor masiv dhe profesionist ne Nj.A Velipoje 

i. Situata  

Me ndarjen e re territoriale Bashkia e Shkodrës e shton sipërfaqen e saj me rreth 50 herë, duke u shtrirë nga alpet në 
veri deri në breg të detit Adriatik. Kjo shtrirje shton mundësitë e zhvillimit të sporteve që mundësohen nga bregu i detit 
dhe rëra. Velipoja është një nga plazhet me të frekuentuara në veriun e Shqipërisë dhe gjatë muajve të verës numri i 
frekuentuesve shkon deri në 100,000 pushues. Shumë të rinj ushtrojnë sporte të ndryshme që mundësohen nga stina e 
verës dhe nga prania e rërës në plazh, volejbolli është një nga sportet më të preferuara të stinës së verës në Velipojë.  
Në këto rrethana të reja nga ana e Bashkisë së Shkodrës për të katërtin vit radhazi vlerësohet e rëndësishme nxitja e 
mbështetja e të rinjve që dëshirojnë të praktikojnë sport në plazh por edhe profesionistave, veçanërisht volejbollin në 
plazh. Vitin e kaluar organizimi në datat 27-29 korrik Beach Volley për amator dhe profesionista mblodhi sportista nga 
qytetet e ndryshme të Shqipërisë duke krijuar një atmosferë, parapërgatitje për sezonin sportive në vijm si dhe njohje më 
të gjërë të Plazhit të Velipojës.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë gjallërimin e jetës sportive në plazhin e Velipojës. 

 Synojmë promovimin e sportit si instrument edukues. 

 Synojmë të mbështesim profesionistët kombëtarë të volejbollit. 

 Synojmë të promovojmë plazhin  Velipojës.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit të punës me pjesëmarrjen e të rinjve të cilët duan të angazhohen në organizim. 
 Programimi i aktiviteteve dhe axhendës së zhvillimit të aktivitetit. 
 Përzgjedhja e vendeve ku do të krijohen fusha e “beach voley” 
 Përgatitja dhe ndërtimi i fushës. 
 Sigurimi i mjeteve të nevojshme si: rrjeta, mbajtëse të rrjetës, rrethimi i fushës, topat e volejbollit etj. 

 Sigurimi dhe pagesa për arbitrat  dhe përgatitja e çmimeve për fituesit. 

 Sigurimi i vendqendrimit për pjesëmarrësit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje aktive e të rinjve në ndeshjet e beach volley. 

 Argëtim dhe zbavitje për pushuesit. 

 Promovim i sportit si instrument edukues dhe burim shëndeti. 

 Mbështetje të profesionistëve në rang kombëtar. 

 Promovimi i turizmit në plazhin e Velipojës. 

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

Bashkia Shkodër 
 Njësia Administrative Velipojë 
Mbështetës të aktivitetit  

Bashkia Shkodër 
Sport Klup “Vllaznia” 
Federata shqiptare e Volejbollit 
Donatorë të mundshëm 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Pagesa për arbitra 
1 kryearbiter 1 person x 18 000 lek 
10 arbitra x 12 000 lek/arbiter 

138 
 

 138   

A.2 Materiale publicitare 100 
 

 100   

A.3 

Çmimet për fituesit: 
Vendi i parë 4 persona x 25000 lek 
Vendi i dytë 4 persona x 15000 lek 
Vendi i tretë 4 persona x 12000 lek 

240 
 

 240   

A.4 Akomodim, trajtim ushqimor  400 
 

 400   

A.6 Uniforma për aktivitet 50 
 

 50   

 
Shuma 928 

 
 928   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A.1 Shpenzime Operative 930 
 

 930   

 
Shuma 930 

 
 930   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime Operative 930 
 

 930   

 
Shuma 930 

 
 930   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 4 

Projekti : P08130.O1.A4 
 
100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv 
“Vllaznia” 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit : Festimi 100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv “Vllaznia”. 

i. Situata  

16 shkurt 1919 lindi tradita me emrin “Vllazni” ,e cila vit pas viti po trashegohet nga KF Vllaznia dhe SK Vllaznia duke u 
perfaqesuar ne te gjithe boten ne aktivitete. Gjate vitit 2019 Bashkia Shkoder do te organizoje nje sere aktivitetesh ne 
nderim te kesaj feste per qytetin.   
Bashkia Shkodër ndër vite financon ekipe të disiplinave sportive të ndryshme, duke i mbështetur për një nivel dhe 
paraqitje sportive gjithmonë në rritje.  
Duke vazhduar traditën dhe duke qënë një ndër SK me rezultate më të larta në veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtar 
Bashkia Shkodër në projektet e saj ka edhe hapjen në vazhdim të kufijve për sportistat e saj për të fituar eksperienca të 
reja dhe përballje sportive të niveleve të larta; gjithashtu synon që këto kampiona, sportistë të kujtohen ndër vite për 
kontributin në sport dhe për paraqitjen që i kanë bërë dhe i  bëjnë qytetit tonë.  
Bashkia Shkodër  do të publikojë një organ informues sportiv përmbledhës për të gjithë ekipet e SK Vllaznisë, 
kampionatet sportive ku ekipet që mbështëten marrin pjesë, si edhe aktivitetet e tjera sportive që zhvillohen në Shkodër 
gjatë vitit. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Informimi i sportdashësve për çdo aktivitet sportiv në territorin e Bashkisë Shkodër  

 Mbledhja bashke e te gjithe sportisteve veteran dhe te rinj. 

 Mirënjohje e kontributeve sportive  

 Nxitja e rritjes së nivelit të përfaqësimit  

 Promovimivi i disiplinave të shumëllojshme 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit ekspert të sportit  

 Ngritja e redaksisë  

 Përcaktimi i formës redaksionale  

 Evidentimi i autorëve që do të bëhen pjesë  

 Zyrtarizimi i revistës  

 Prezantimi i revistës  

b) Rezultatet që prisni  

 Qytetiti i Shkodrës për herë të parë do të ketë revisten e saj sportive.  

 Njohja e qytetarëve me aktivitetet sportive 

 Promovimi i sportistëve  

 Afrimi i të rinjve me sportin 

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

 
Bashkia Shkodër, SK Vllaznia, sportistët, qytetarët. Bashkia Shkodër, donator të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Honorare (gazetar 1 x 50000 lekperson) 50 
 

 50   

A.2 Botim  250 
 

 250   

A.3 Shpenzime operative 0 
 

 0   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A.1 Shpenzime operative  300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 5 
Projekti :   P08130.O1.A5 
 Memorial “Vllaznia”,boks 
 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit:  Turne nderkombetar ne boks 

i. Situata  

 
Ekipi i boksit i të rriturve, SK “Vllaznia“, që në vitin 2002, mer pjesë në në aktivitete ndërkombetare në bashkëpunim me 
federatën shqiptare të boksit sipas rregullores së Federatës Ndërkombëtare Europiane në boksin amator. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë perbëhet nga 15 sportistë të ekipit kombëtar dhe 5 trajnerë. 
Ekipi i boksit të të rriturve ka marrë pjesë në këtë eveniment për 14 vite rresht duke dalë kampion në këtë aktivitet dhe 
duke marre madalje ari, argjendi dhe bronzi, gjithsej 48 medalje. 
Ne këto aktivitete prej 15 vitesh kanë marrë pjesë edhe shumë ekipe nga Kazakistani, Gjermania, Italia, Bullgaria, 
Hungaria, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, Kanadaja, Australia, Kroacia, Armenia, Irlanda etj, në vitin prill 2017 morën pjesë 
ekipe nga Shqipëria, Kosova, Mal i Zi, Maqedoni, Kroaci, Bullgaria.  

ii. Synimi i projektit 

 Organizimi i suksesshëm i aktivitetit ndërkombëtar “Memorial Vllaznia 2019”. 

 Promovimi i sportit në qytetin e Shkodrën në arenën ndërkombëtare  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurim i mjeteve dhe aktiviteteve logjistike për mbarevajtjen e aktivitetit. 

 Ofrimin e bazës materiale që nevojitet për zhvillimin normal të këtij aktiviteti. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi synon të zërë vendin e parë, duke marrë medalje ari, argjendi e bronzi. 

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

 
 
SK “ Vllaznia”, shoqatat sportive, sponsorët, sportëdashësit, 
Bashkia Shkodër. 

Bashkia Shkodër 
Donatorët e mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Akomodim, trajtim  ushqimor sportista  380 
 

 380   

A.2 Materiale publicitare 20 
 

 20   

 
Shuma 400 

 
 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 400 
 

 400   

 
Shuma 400 

 
 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 400 
 

 400   

 
Shuma 400 

 
 400   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.6 

Projekti :  P08130.O1.A6 
 
 Mirënjohje për sportistët dhe trainerët më të 
mirë. 
 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit:  Mirenjohje per kontributet e 10 sportisteve dhe trajnereve me  te mire te sezonit 
sportiv aktual. 

i. Situata  

Bashkia Shkodër mbështet 14 disiplina sportive duke i lehtësuar dhe siguruar vendin e stervitjes si dhe trajtimin ushqimor 
për  çdo muaj të gjithë ekipeve.  
Në fund të çdo sezoni sportive bëhet evedentimi dhe shpallja e sportistëve më të mirë të vitit, trajnereve më të mirë, 
sportistit të mirë të mirë të mirë në kampionatin kombëtar.  

ii. Synimi i projektit 

 

 Nëpërmjet këtij eventi synohet motivimi i sportistëve tanë për rritje të cilësisë sportive. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Takimi i fundvitit me sportistë e trajnerë më të mirë për vitin 2019. 

b) Rezultatet që prisni  

 
 

 Rritja e cilësisë sportive dhe rezutate me të mira nëpermjet  shpalljes  së sportiseve më të mirë për vitin 2019. 

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

Bashkia Shkodër 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Certifikata për sportistët më të mirë të 
kampionatit 2018 

20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1  20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1  20 
 

 20   

 
Shuma 20 

 
 20   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 7 

Projekti :  P08130.O1.A7 
 
Aktiviteti Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, 
disiplina Xhudo. 
 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: Aktivitet nderkombetar ne Xhudo 

i. Situata  

 
Bashkia Shkodër, Sport Klub Vllaznia mbështet shumë disipina sportive, ndër to edhe disiplinën e Xhudos, duke e rritur 
vit pas viti vëmendjen ndaj saj duke u bazuar në rezultatet e larta sportive të arritura. Aktiviteti ndërkombëtar “Nënë 
Tereza” ka 16 vite që zhvillohet, vitin e fundit u zhvillua më 16 qershor ku morën pjesë rreth 150 fëmijë nga 8 vende të 
ndryshme si Kosova, Kroacia, Çekia, Bosnja, Britania e Madhe, Mali i Zi, Bullgaria; me klubet përkatëse Klubi i Xhudos 
“Polici”,  ijelo Polje, Hercegovac, Iliden, Kashtella, Dalmaciament  orsa, Koga, Cernogorac, Novy Bydza, Prishtina, 
Studenti, Klubet e Akademisë.  
Gjyqtaria është mbajtur nga arbitra nga 6 vende të ndryshme si Britania e Madhe, Kosova, Kroacia, Shqipëria. Hedhja e 
shortit u bë në mënyrë profesionale elektronike. Për herë të 17 ky aktivitet mbështetet nga Bashkia Shkodër.  
 

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë promovimin e sportin e Xhudos si instrument edukues. 

 Synojmë të mbështesim profesionistët e vegjël për të vazhduar sportin. 

 Synojmë të promovojmë qytetin e Shkodrës nëpërmjet aktiviteteve sportive. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Përgatitja e ftesës së hapur për të marrë pjesë në organizimin e aktivitetit. 
 Përgatitja dhe ndërtimi i fushës. 
 Sigurimi i mjeteve të nevojshme për aktivitetin. 

 Sigurimi dhe pagesa për arbitrat dhe përgatitja e çmimeve për fituesit. 

 Sigurimi i vendqendrimit për pjesëmarrësit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje aktive e moshave të reja në këtë aktivitet. 

 Promovim i sportit si instrument edukues dhe burim shëndeti. 

 Mbështetje të profesionistëve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 Promovimi i qytetit të Shkodrës përmes sportit.  

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

Bashkia Shkodër  
Sport Klub Vllaznia  
Ekipe europiane pjesmarrës në aktivitet  
Shoqata sportive 

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i aktivitetit 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Transfertë 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Transfertë 400 
 

  400  

 
Shuma 400 

 
  400  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

Nr.8 

Projekti: P08130.O1.A8 
 
Aktivitet ndërkombëtar 
kupa "Agim Tafili" , disiplina 
çiklizëm. 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit : Aktivitet nderkombetar ne disiplinen e Çiklizmit 

i. Situata  

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës, zhvillohen shumë disiplina sportive, numri i fëmijëve që përfshihen në sporte të 
ndryshme është gjithnjë i konsiderueshëm. Vit pas viti Bashkia e Shkodrës po i jep mundësinë të zhvillohen, 
promovohen, afrohen aktivitete ndërkombëtare në qytet. Pas mbështetjes disa vjeçare të ekipit të çiklizmit, rezultateve  
kombëtare dhe ndërkombëtare të larta që Kjo disiplinë ka arritur, pjesëmarrjes në aktivitete ndërkombëtare, këtë vit 
rimbështet një turne ndërkombëtar me ciklista. Ky aktivitet nuk ndalet vetëm në promovimin e këtij sporti por edhe në 
promovimin e qytetit, si qender e organizimit të disa aktiviteteve ndërkombëtare tashmë. Nga Ballkani por jo vetëm do 
jenë pjesmarrës ekipe ku me mbështetjen edhe të Federatës së Çiklizmit do të zhvillojnë aktivitetin.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimin e të rinjve për vazhdimësinë e disiplinës me synimin e rezultateve të larta ndërkombëtare. 

 Synojmë të mbështesim moshat e vogla në mënyrë që të vazhdojnë sportin. 

 Synojmë të promovojmë sportin e atletikës si instrument edukues fizik  

 Synojmë të promovojmë qytetin dhe t‟ia prezantojmë fqinjëve në vazhdimësi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Promovimi i aktivitetit. 
 Organizimi i aktivitetit garues. 
 Bashkepunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit për organizimin e aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete sportive. 
 Përfshirje e të rinjve në aktivitetet sportive që mund të shtrihen gjatë gjithë vitit. 
 Bashkëpunim me institucionet publike dhe federatë të cilat promovojnë këtë sport. 
 Promovimi i qytetit të Shkodrës përmes sportit.  

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

 
Bashkia Shkodër  
Sport Klub Vllaznia  
Federata Shqiptare e Çiklizmit  
Ekipe nga Bllakani  

Bashkia Shkodër 
Federata Shqiptare e Çiklizmit  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Akomodim dhe trajtim ushqimor 150 
 

 150        

 
Shuma 150 

 
 150   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  150 
 

 150   

 
Shuma 150 

 
 150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag Sigurim Operativ Transferim Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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a e e e 

A.1 Shpenzime operative 150 
 

 150   

 
Shuma 150 

 
 150   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             725 

 

 

Nr. 9  

Projekti: P08130.O1.A9 
Kinema verore 

 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit:Shfaqje filmi/dokumentari ne ekran te madh ne nje mjedis te hapur per te gjithe 
qytetaret 

i. Situata  

Në territorin e Bashkisë Shkodër gjatë vitit organizohen shumë aktivitete rinore, sportive, kulturore. Numri i të rinjve që 
punon për t'i organizuar apo bashkorganizuar këto aktivitete është gjithmonë i madh, gjithmonë në rritje. Në qytet 
gjithashtu aktivitete të tilla organizohen edhe në ambjente të jashtme. Në sheshe vit pas viti Bashkia Shkodrës ka 
organizuar "Koncertet e Verës", me synim promovimin e artistave të rinjë, ku vetë ato janë pjesmarrës. Për herë të parë 
Bashkia Shkodrës organizon netë të kinemasë të hapur. Në sheshe kryesore të qytetit synohet të organizohet ambjenti 
për të shfaqur filma të cilët kanë bërë histori apo janë modern dhe po ndiqen nga të rinjtë.  

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimi i të rinjve përmes mesazheve  të dhëna edhe nga filmi. 

 Synojmë të promovojmë aktivitete rinore të cilat mund të bëhen në të organizohen në të ardhmen nga vetë të 
rinjtë.  

 Synojmë të promovojmë qytetin edhe tek turistët që ndodhen në qytet.  

 Synojmë të krijojmë mundësi argëtimi për të rinjë e qytetit tonë.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Organizimi i aktivitetit, në bashkëpunim me institucione apo individ të fushës. 

 Promovimi i aktivitetit.  

 Koordinimi i të gjithë aktorëve pjesmarrës.  
 

b) Rezultatet që prisni  

 Angazhimi dhe përfshirjae i të rinjve si aktor bashkëpunues. 

 Pjesmarrje e gjërë në aktivitet e banorëve të qytetit të Shkodrës.  

 Promovimi i qytetit përmes aktiviteteve rinore. 
 

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

 
Bashkia Shkodër 
Kinostudio  
Radio Televizioni SHqiptar 
Instituti Italian i Kulturës  
 

Bashkia Shkodër  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për  vitin 2019  Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Skenograf 1x100000 lek 100 
 

 100   

A.2 Regjizor 1x100000 lek 100 
 

 100   

A.3 Fonist 1x100000 lek 100 
 

 100   

A.4 Materiale promocionale 70 
 

 70   

 
Shuma 370 

 
 370   

Shpenzimet për  vitin 2020  Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma 370 

 
 370   

Shpenzimet për  vitin 2021 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma 370 

 
 370   
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f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
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Nr. 10 
P08130.O1.A10.  
Ndertim Fusha 
Sportive 

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: Rikualifikimi i 3 fushave sportive ne shkollat e territorit te Bashkise se Shkodres 

i. Situata  

Projekti “Jeto me Sportin” synon rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve të komunitetit në sa më shumë aktivitete sportive duke 
zhvilluar më tej traditat sportdashëse të banorëve e duke përmirësuar kështu cilësinë e jetesës së tyre. 

Vizioni i Bashkisë Shkodër është transformimi i territorit në një hapsirë policentrike që ofron shërbime me të njëjtin 
standard  për publikun në mënyrë të thjeshtë dhe të aksesueshme nga banorët dhe vizitorët. 

Nxënësit, Shoqatat e klubet e ndryshme sportive për të rinj por edhe komuniteti kanë nevojë të jenë të angazhuar në 
aktivitete sportive nëterrene dhe ambiente të përshtatshme. Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Shkodër duhet të 
sigurojë infrastrukturën dhe mirëmbajtjen e një numri të madh institucionesh arsimore për 11 njësitë administrative (90 
shkolla, 58 kopshte, 2 konvikte dhe 1 shkolle speciale), që kërkojnë një vëmendje të veçantë. Duke pasur një numër të 
madh nxënësish që frekuentojnë shkollat në Shkodër, ne duam të kontribuojmë jo vetëm në aktivitetet e edukimit dhe 
formimit por edhe për aktivitetet sportive, argëtuese e kreative si qendra komunitare në shërbim te komunitetit.   

Bashkia Shkodrer ka aplikuar prane Fondit te zhvillimit te Rajoneve ne thirrjen e pare per financimin e projekteve nga 
grantet “Arsimi”, pjese e fondit per zhvillimin e rajoneve per vitin 2018 me shkresën nr prot 10430 date 27.04.2018. 
Thirrja ishte me kushtin qe 30% te fondit total do te mbulohej me fondet e bashkise. Me deklaraten nr prot 6427 date 
27.04.2018, Bashkia Shkoder ka marre persiper te bashkefinancoje  30%  e projektit sipas miratimit te projektit “Ndertimi i 
fushave sportive  (P9F1O2A14)” me VKB nr. 85, datë 26.12.2017 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 dhe programit 
buxhetor afatmesem përfundimtar 2018 - 2020 të Bashkisë Shkodër”.  
Projekti konsiston ne rikualifikimin e   terrenve sportive në 3 shkolla të mesme të Bashkisë Shkodër, përkatësisht një në 
qytet dhe dy në njësitë administrative.  
Rikualifikimi i terreneve sportive në shkollën e Mesme të përgjithshme “Oso Kuka”, qytet, pjesë e Lagjes Nr.2, me një 
popullsi rreth 35 mijë banorë; Sheshi i ndërtesës së Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Oso Kuka”, me një sipërfaqe 
rreth 2500 m2, aktualisht shfrytëzohet në mënyrë të improvizuar për shkak të kushteve në të cilat ndodhet. Sipërfaqja e 
sheshit është pjesërisht e shtruar (me asfalt) ndërsa pjesa tjetër jo. Terreni  ku zhvillohen aktivitetet sportive është në 
gjendje jo të mirë, duke penguar kështu ushtrimin normal të aktiviteteve sportive. Aktualisht mund të konstatohet që 
sheshi është i papërshtatshëm për çdo aktivitet sportiv dhe rekreativ 
 
Në shkollën e Mesme të  ashkuar At “Gjon Karma” Njësia Administrative Guri i Zi me një popullsi prej 11838 banorë; 
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. 
Në shkollën e mesme “Gjimnazi Oblikë”, Njësia Administrative Ana e Malit me një popullsi prej 5968 banorë. me një 
sipërfaqe rreth 2225 m2, aktualisht shfrytëzohet në mënyrë të improvizuar për shkak të kushteve në të cilat ndodhet. E 
gjithë sipërfaqja e sheshit është e pashtruar, një pjesë e madhe e terrenit ku zhvillohet aktivitete sportive është ne gjendje 
jo të mirë, gjë që pengon ushtrimin normal të aktiviteteve sportive. Aktualisht sheshi i planifikuar për zhvillimin e programit 
mësimor të edukimit fizik dhe aktiviteteve sportive dhe rekreative nuk plotëson kushtet për zhvillim të rregullt të këtyre 
aktiviteteve.  
 
 azuar ne Vendimin e KZHR nr 7 date 11.05.2018 “Detajim i Fondit per zhvillimin e rajoneve” dhe shkresen e Ministrise 
se Financave dhe Ekonomise nr prot 9795/3 date 06.06.2018 keto fonde per investime si bashkefinancim nga KZHR  ne 
projektin “Jeto me Sportin” Rikualifikim i terreneve sportive ne shkollat “ Oso Kuka” Shkoder, “Ana e Malit Oblike” dhe “At 
Gjon Karma”  Gur i Zi jane akorduar programi  8140  “Zhvillimi i Sportit”, zeri investime, ne instiucionin  ashkia Shkodër. 
 
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. 

ii. Synimi i projektit 

Qëllimi i përgjithshëm iprojektit „Jeto me Sportin‟ është përmirësimi i cilësisë së jetesës së banorëve të Bashkisë Shkodër 
duke i mundësuar çdo fëmije, të riut dhe të reje që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i sigurtë, i 
shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare nëpërmjet pjesmarrjes aktive në aktivitetet sportive.Objektivi specifik i këtij 
projekti ështërikualifikimi i ambienteve dhe infrastrukturës sportive nëtreshkolla të Bashkisë Shkodër duke krijuar kushte 
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sipas standardeve për zhvillimin e aktiviteteve sportive. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Rikualifikim i ambienteve sportive shkolla Oso Kuka; 

 Rikualifikim i ambienteve sportive shkolla At Gjon Karma; 

 Rikualifikim i ambienteve sportive shkolla Gjimnazi Oblikë; 

b) Rezultatet që prisni  

 Zhvillimi i orëve të fiskulturës në mënyrë të rregullt. 

 Zhvillimi i disiplinave të ndryshme sportive për nxënësit e shkollave. 

  Hapja e shkolles si qender komunitare pwr nxwnwsit por edhe pwr tw rinjtw qw jetojnw aty.  

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

Bashkia Shkodër  
Ministria e Arsimit, Rinise dhe Sportit  
Fondi për Zhvillimin e Rajoneve  

Bashkia Shkodër  
Fondi për Zhvillimin e Rajoneve 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Zbatimi i projektit  20443 
 

  
 

20443 

 
Shuma 20443 

 
  

 
20443 

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.11 

P08130.O1.A11.  
 

 
Kampionati i Pavarësisë  

Funksioni 8:  
Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081 
Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130 
Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit :  Kampionat lojerash me dore mes shkollash te mesme te Bashkise se 
Shkodres 

i. Situata  

Lojrat me dorë në Shkodër kanë një traditë të hershme dhe histori të suksesshme në sportin shqiptar. Ekipet e 
basketbollit dhe të volejbollit për meshkuj e femra kanë arritur rezultate shumë të mira në të gjithë aktivitetet kombëtare 
duke përfaqsuar e përçuar vlerat e qytetit në vende të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare.  
Deri në fillim të viteve 90 janë zhvilluar periodikisht kampionate të lojrave me dorë në mes të shkollave të mesme. Prej 
disa vitesh këto kampionate nuk zhvillohen, për pasojë është ulur numri i të të rinjve që praktikojnë sportet e basketbollit 
dhe të volejbollit duke sjellë kështu edhe më pak talente për ekipet e Vllaznisë.  
Për vitin 2019 ashtu si edhe në vitin 2017 dhe 2018, Bashkia Shkodër do të bashkëpunojë më Qendren Kulturore të 
Fëmijëve, SK Vllaznia dhe DAR për realizimin e këtij projekti, duku ofruar asistencën dhe profesionistët e duhur në 
ndihmë të aktivitetit.  

ii. Synimi i projektit 

 Të  gjallërojmë  jetën sociale të të rinjve, nëpërmjet  rritjes së  pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive 

 Promovimit të sportit si veprimtari sociale, integruese dhe burim shëndeti. 

 Afrimi i të rinjve me sportin por dhe me njëri tjetrin. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Ngritja e grupit organizator me përfaqësues e specialistë të sportit nga Bashkia Shkodër, DAR, klubi Vllaznia 
etj. 

 Përgatitja e grafikut të takimeve ndërmjet ekipeve të lojrave me dorë brenda shkollës dhe më pas ndërmjet 
shkollave të mesme. 

 Organizimi i ndeshjeve të shkollave mes njëra-tjetrës. 

 Evidentimi i talenteve të reja në funksion të ekipeve të moshave për Sport Klub Vllaznia. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrje e të rinjve në aktivitete sportive. 

 Ngritja e skuadrave të reja dhe seleksionimi i më të mirëve për ekipet e fëmijëve dhe të rinjve. 

 Shtimin e aktiviteteve sportive në shkolla 

 Argëtimin si sportdashës të nxënësve. 

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

DAR 
Klubi shumësportesh Vllaznia 
Klubet e Vllaznisë të volejbollit dhe basketbolit 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Tota

li ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A
.1 

Materiale publicitare, kupa   
 

    

A
.2 

Honorare arbitra4x25 000 lek/person 100 
 

 100   

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Tota

li ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
O

perative 
Tra

nsferime 
Kapit

ale 

A
.1 

  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Tota

li ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

P
aga 

Sig
urime 

O
perative 

Tra
nsferime 

Kapit
ale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A
.1 

  
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 

 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 12  

P08130.O1.A12.  
 

Ditet e Vullnetarizmit 

 

Funksioni 8: Argëtim, kultura dhe feja 
 
N/Funksioni 081:Shërbime rekreative dhe sportive 
 
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit:Organizimi i diteve te vullnetarizmit me te rinjte. 

i. Situata  

Në territorin e bashkisë së Shkodrës, zhvillohen aktivitete vullnetare. Këto aktivitete organizohen nga grupe jo 
shumë mirë të koordinuara dhe aktivitetet që organizohen, janë të dobishme por nuk janë në përputhje me nevojat 
emergjente 
që paraqet qyteti. Gjithashtu, vullnetarizmi është një mundësi zhvillimi personal dhe profesional i të rinjve, dhe nuk 
shfrytëzohet 
pothuajse fare nga të rinjtë e qytetit të Shkodrës. 
Të gjendur para kësaj situate dhe duke besuar në vlerat e vullnetarizmit, mendojmë të vazhdojme te organizojmë 
aktivitete të ndryshmevullnetarizmi  tështrira përgjatë gjithë vitit. Këto aktivitete kanë për qëllim promovimin e 
vullnetarizmit dhe ndërgjegjësimin e të rinjve përpërfshirje në të tilla aktivitete. 

ii. Synimi i projektit 

 Synojmë edukimin e të rinjve në fushata ndërgjegjësuese për përfshirje në aktivitete vullnetare. 

 Synojmë promovimin e vullnetarizmit si mundësi për të fituar aftësi të reja, si mundësi për zhvillimin në karrierë, 
si 

 mundësi për njohje vlerash etj. 

 Synojmë nxitjen e vullnetarizmit, për përmirësimin e kushteve mjedisore, sociale, kulturore, etj, në qytetin e 
Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Organizimi i aktiviteteve të ndryshme vullnetare përgjatë gjithë vitit. 

 Bashkëpunim me institucionet publike, kryesisht DAR, universiteti, organizatat, etj. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe mbarë komunitetit për përfshirje në aktivitete vullnetare. 

 Përfshirje e të rinjve në aktivitetet vullnetare që do organizohen përgjatë gjithë vitit. 

 
vitit. 

 Përmirësimi i situatës mjedisore, sociale, kulturore, etj, si pasojë e zhvillimit të aktiviteteve vullnetare gjatë 
vitit. 

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

 
Të rinjtë 
DAR 
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 
Komuniteti 

Bashkia Shkodër  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për  vitin 2019  Totali ( mije lekë) 
 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferim
e 

Kap
itale 

A.1 Shpenzime per aktivitetet.  
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për  vitin 2020  Totali ( mije lekë) 
Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferim
e 

Kap
itale 

A.1 Shpenzime per aktivitetet.   
 

    

 
Shuma  

 
    

Shpenzimet për  vitin 2021 Totali ( mije lekë) 
Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferim
e 

Kap
itale 

A.1 Shpenzime per aktivitetet  
 

    

 
Shuma  

 
    

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 
 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.13 
P08130.O2.A1.  
 
Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe 
sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: Mirembajtja dhe administrimi i Sport Klub Vllaznia 

i. Situata  

Sport Klub “Vllaznia” është themeluar në vitin 1919 me emrin KS  ashkimi ndërsa në 1929 u quajt  ashkimi Shkodran 
dhe në 1939 merr pjesë për herë të parë në Kampionatin Shqiptar të Futbollit të Kategorisë së parë. Në vazhdimësi Sport 
Klub Vllaznia, siç quhet sot, është dalluar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare për rezulatatet e larta në shumë 
disiplina sportive. Aktualisht Klubi menaxhon dhe zhvillon 15 disiplina sportive dhe përbën një ndër klubet më të 
rëndësishëm dhe më të suksesshëm në Shqipëri. Pikërisht edhe përmirësimi i performancës në administrimin e klubit me 
qëllim rritjen e performancës përbën edhe sfidën më të madhe për Bashkinë Shkodër në drejtim të zhvillimit të sportit në 
territorin e Shkodrës. Krijimi i kushteve sa më të mira për ushtrimin e aktiviteteve të disiplinave të ndryshme sportive do të 
krijonte kushte për rritjen si cilësore në rezultate më të larta ashtu edhe sasiore në rritjen e numrit të sportistëve. 
Pagat dhe sigurimet paguhen per21 punonjës. Për mbarëvajtjen e stervitjes duhet të blihen dhe materiale sportive si 
komplete sportive, topa, sfungjer për disiplinën e atletikës, uniforma zyrtare për ndeshje. Mjetet kancelarike dhe 
materialet e pastrimit janë shumë të rëndësishme në mbarëvajtjen e punës gjatë vitit. Karburanti përdoret për shoqërimin 
e ekipit të çiklizmit. Në shkurt të vitit 2019 Sport Klub Vllaznia ka 100 vjetorin e themelimit, do vlerësohet mundësia për 
ndërtimin e një muzeu të sportit për qytetin, kontributi mund të jetë edhe nga çdo donator që dëshiron të jetë pjesë.  

ii. Synimi i projektit 

 
Nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të Sport Klub Vllaznia synohet rritja e performancës së ekipeve sportive Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  Pagesë e faturave të energjisë elekrike dhe të ujit për te gjithe ambjentet ku sterviten ekipet e lojrave me dore, 
boksit, peshengritjes dhe ciklizmit.  

 Pagesë e faturave të internetit për administraten, federatat, trajneret . 

 Krijimi i kushteve per zhvillimin normal te aktiviteteve sportive  

 Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive. 

 Aktivitete miqësore. 

 Aktivitete kombëtare. 

 Aktivitete nderkombetare   

 Sigurohet zhvillimi normal i stervitjeve dhe pjesmarrja ne aktivitetet kombetare e nderkombetare te boksit 
 

b) Rezultatet që prisni  

 Rezultate të larta të sportistëve të Sport Klub Vllaznisë 

 Shpallje të ekipeve kampione kombëtarë 

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

 
 
Bashkia Shkoder 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigur
ime 

Oper
ative 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A.1 Paga per punonjes 10201 10201     

A.2 Sigurime Shoqerore 1623 
 

1623    

A.3 Energji elektrike 775 
 

 775   

A.4 Uje 110 
 

 110   

A.5 Sherbime internet 50 
 

 50   

A.6 Sherbime postare 5 
 

 5   

A.7 Mirëmbajtje material zyre 50 
 

 50   

A.8 Blerje materiale sportive  850 
 

 850   

A.9 Blerje kancelari per zyrat   80 
 

 80   

A.10 Blerje materiale pastrimi   70 
 

 70   

A.11 Blerje karburant   250 
 

 250   

A.12 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore  300 
 

 300   

A.13 Blerje boje per lyerje  100   100   

A.14 
Blerje rrjetë najloni për rrethimin e fushës së stërvitjes të Pallatit 
të Sportit "Qazim Dervishi"

 100 
 

 100   

A.15 
Blerje skelë metalike për mirëmbajtjen e ndricimin e sallës së 
stërvitjes të Pallatit të Sportit "Qazim Dervishi" 10m 

100 
 

 100   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A.16 Blerje bileta 50   50   

 
Shuma 14777 10201 1623 2953   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigur
ime 

Oper
ative 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A
.
1 

  
 

    

 
Shuma 16382 10330 1726 2826  1500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigur
ime 

Oper
ative 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A
.
1 

  
 

    

 
Shuma 16507 10330 1726 2951  1500 

f) Periudha e zbatimit  
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kulturës, Arsimit Rinisë dhe Sportit  
Sport Klub Vllaznia 
Institucioni likuidues :Sport Klubi Vllaznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.14 

P08130.O2.A2.  
 
Administrimi dhe 
Mirembajtje e Stadiumit 
“Loro Borici” 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: Mirembajtja e stadiumit „Loro  orici‟ 

i. Situata  

Stadiumi “Loro  oriçi” është pasuri e paluajtshme, pronë publike, në pronësi të  ashkisë Shkodër. Kjo pronë ka kaluar në 
pronësi të  ashkisë Shkodër me VKM nr. 421, date 2.6.2010 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të 
paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të  ashkisë Shkodër, Qarku Shkodër”, me 
nr. 221 rendor në listë të inventarit.   
Këshilli Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë me Vendimin nr. 1, datë 1.4.2015 ka miratuar kërkesën e 
Federatës Shqiptare të Futbollit (FSHF) për të investuar në rikonstruksionin e këtij objekti. Përfitues i këtij investimi është 
Bashkia Shkodër.  
FSHF dhe Bashkia Shkodër kanë nënshkruar një Marrëveshje (Nëntor 2015) me qëllim bashkëpunimin për 
rikonstruksionin, përdorimin dhe manaxhimin e këtij impianti sportiv në pronësi të Bashkisë Shkodër pas realizimit të 
konstruksionit të  Stadiumit “Loro  oriçi”.  
 
 ashkia Shkodër ka filluar procedurën për marrjen në dorëzim të punimeve të objektit të Stadiumit  “ Loro  orici”. 
Kështu me  Urdhër  të Kryetarit të Bashkisë  nr. 477 datë 26.06.2018 është ngritur grupi i punës   “Për marrjen në 
dorëzim të objektit stadiumi “ Loro  orici” dhe të dokumentacionit tekniko-ekonomik sipas investimit të realizuar nga 
Federata Shqiptare e Futbollit“ . 
 
Grupi i punës , verifikoi dokumentacionin tekniko-ligjor ,  i cili përbëhej nga 24 dosje tekniko-ligjore me një total 
dokumentacini prej 3851 dokumentash,bazuar në:Ligjin nr. 107/2014 “ për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i 
ndryshuar , ligjin nr 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrolin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, VKM nr 
408/2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit “ të ndryshuar, VK  nr 50 datë 04.12.2015 “Për miratimin e 
marrëshjes ndërmjet  ashkisë Shkodër dhe Federata Shqiptare e Futbollit “Për rikonstruksionin dhe përdorimin e 
Stadiumit“ Loro  orici”, dhe  vëren se  : 
1.Ne zbatim të  VKM nr 408/2015 “ Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit “ të ndryshuar neni 25 ,27 dhe 27/1  
në dokumentacionin e shqyrtuar mungonin: 
 
1.1 Dokumenti i Lejes së Ndërtimit në zbatim të Vendimit të KKT nr1 datë 01.04.2015 si edhe pagesa e taksës së 
ndikimit në infrastrukturë kjo bazuar në pikën 4  të këtij Vendimi. 

1.2 Aktet e kontrollit nga Subjekti mbikqyrës  si më poshtë: 

a. Përfundimi i fasadave dhe rifiniturave të strukturës së re, përfshirë instalimet elektrike, të ngrohjes,ftohjes, hidraulike, 
të komunikimit elektronik; etj . 

b. Përfundimi i sistemimit të jashtëm, në planin e vendosjes së strukturës së re, përfshirë dhe lidhjen me infrastrukturat 
publike ekzistuese." 

Të gjitha  Aktet e Kontrollit duhet të jenë të shoqëruara me një deklaratë përgjegjësie, të plotësuar nga subjekti/personi 
fizik, juridik që i ka hartuar, sipas fazave të grafikut të punimeve dhe afatit të lejes. 

2. Referuar  Udhëzimit nr 3 dt 15.02.2001 “ Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar , në 
dokumentacionin e verifikuar mungonte: 

2.1 Relacioni përmbledhës i Mbikqyrsit të Punimeve për të gjithë përiudhën prej fillimit deri në përfundim të objektit 
shoqëruar  tabelën e likujdimit sipas situacioneve. 

2.2 Situacioni përfundimtar  i punimeve. 

2.3 Akti i Kolaudimit përfundimtar të objektit  

2.4 Vërtetimi i institucioneve përkatëse për Lidhjen me Energji Elektrike, Ujësjellës-kanalizime si edhe Certifikatën nga 
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. 

2.5 Oponenca teknike e objektit , bazuar në VKM nr 363/2002 “ Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e 
ndërtimit të objekteve”( për vlerë mbi 100.000.000 lek ) 

2.6 Certifikata e përdorimit të objektit,  

3.Bazuar në VK  nr 50 datë 04.12.2015 “Për miratimin e marrëshjes ndërmjet  ashkisë Shkodër dhe Federata Shqiptare 
e Futbollit “Për rikonstruksionin dhe përdorimin e stadiumit “Loro  orici” neni 4 i marreveshjes percakton se Federata i 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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dorezon Bashkise me procesverbal, objektin e perfunduar sipas procedurave te ligjit “Per planifikimin e territorit”, te ligjit 
nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, te VKM nr. 732 date 02.09.2015 “Per 
bashkefinancimin e stadiumit “Loro Borici”, Shkoder, dhe te specifikimeve teknike-punime ndertimi, te projektit te 
ndertimit te tribunes kryesore ne Perendim dhe te tribunes ne Jug, Rikonstruksionit te Tribunes Ekzistuese ne Veri dhe 
ne Lindje, te infrastruktures rrotull stadiumit sipas Normatives se UEFA-2015 ne stadiumin Loro Borici Shkoder, Projekt 
Zbatimi dhe Preventivi perfundimtar 

3.1 Pjesë e marrjes në dorëzim duhet të jetë  zbatimi i normativave për infrastrukturën e stadiumeve nga UEFA, për këtë 
duhet një vërtetim/shkresë/konfirmim që Stadiumi plotëson këto kritere.  

Bashkia Shkodër me shkresën nr 12731 prot datë 03.08.2018 i është drejtuar FSHF për plotësimin e dokumentacionit në 
mënyrë që të vijojmë me procedurën e mëtejshme të marrjes në dorëzim të punimeve të  objektit. 
Sapo Bashkia Shkoder te marre ne dorezim objektin e mesiperm do te vijoje me mirembajtjen e tij sipas shpenzimeve te 
planifikuara me poshte. 
 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i kushtevenë stadiumin “Loro  oriçi” Shkodër në përputhje me standardet e FIFA, UEFA dhe Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar, me synim ngritjen e cilësisë sportive të futbollit të qytetit të Shkodrës dhe për të patur mundësi organizimi 
të aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të futbollit dhe të atletikës në këtë objekt sportiv. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Aktiviteti kryesor është mirëmbajtja e ambjenteve sportive të Stadiumit “Loro  oriçi”.  

 Një tjetër aktivitet i rëndësishëm është menaxhimi i hapësirave tregtare në ambjentet e Stadiumit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Stadiumi “Loro  oriçi” duhet të jetë në kushte optimale për zhvillimin e aktiviteteve ndërkombëtare dhe 
kombëtare të futbollit dhe të atletikës.  

 Ambjentet tregtare janë të menaxhuara në mënyrë eficente për të siguruar të ardhura shtesë në aktivitetin e 
mirëmbajtjes së Stadiumit. 

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

K.F. Vllaznia, S.K. Vllaznia. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime te tjera 3806 
 

 3806   

A.2 Ruajtje e godines 2000 
 

 2000   

A.3 Shpenzime energji elektrike 1350 
 

 1350   

A.4 Shpenzime uje 1200 
 

 1200   

A.5 Shpenzime karburanti 444 
 

 444   

 
Shuma 8 800 

 
 8800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 8 800 
 

 8 800   

 
Shuma 8 800 

 
 8 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 8800 
 

 8800   

 
Shuma 8 800 

 
 8800   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
Drejtoria e Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit  
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.15 

 

P08130.O2.A3.   

Administrimi i  Klubit te  futbollit 
“Vllaznia” 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: Mbeshtetje per Klubin e Futbollit „Vllaznia‟ 

i. Situata  

S.K. Vllaznia, i themeluar në vitin 1919, është shoqëria e parë sportive në Shqipëri. Vllaznia është pa dyshim një nga 
emrat më të mëdhenj në fushën e sportit kombëtar në përgjithësi, si dhe të futbollit në veçanti. Me 9 tituj kampion (1945, 
1946, 1972, 1974, 1978, 1983, 1992, 1998, 2001) dhe 6 Kupa Repubike (1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008), “Vllaznia” 
është simbol i Shkodrës dhe krenaria e tifozerisë së saj të shumtë e të zjarrtë.  
Që nga viti 2011, K.F. “Vllaznia” është shndërruar në shoqëri tregtare, aksionet e së cilës zotërohen 100% nga Bashkia 
Shkodër.  
Në sezonin sportiv 2017-2018 ekipi i parë i  K.F "Vllaznia" sha  ra nga Superliga. Me synimin e ringritjes brenda sezonit 
sportiv 2018-2019 në Superligë Bashkia Shkodër do te vijoje me mbeshtetjen e K.F "Vllaznia" sha. Nderkohe   vazhdon 
puna  për procesin e privatizimit, një proces të filluar që nënëntor të vitit 2017. 

ii. Synimi i projektit 

 

 Për sezonin sportiv 2018-2019, ringritja në Superligë e ekipit të parë të K.F "Vllaznia" 

 Për sezonin 2018-2019,ndërtimi i nje ekipi  konkuruespër vendin e parë të kategorisë së parë.  

 Për sezonet 2019-2020, 2020-2021 fuqizimi i një ekip cilësor per te qendruar ne superlige. 

 Per sezonin 2019-2020, ndertimi i nje ekipi konkurues ne Kupat e Europes. 

 Vazhdimi i mbështetjes të ekipeve zinxhir te akademise Vllaznia.  

 Përfundimi i procesit të privatizimit të K.F. Vllaznia sha. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i financimit të pagave/shpërblimeve për lojtarët dhe stafin teknik;  

 Sigurimi i pjesëmarrjes në aktivitetet sportive sipas kalendarit të përcaktuar nga FSHF;  

 Sigurimi i kushteve optimale të stërvitjes, nëpërmjet mirëmbajtjes së ambienteve sportive, garantimit të bazës 
materiale, trajtimit ushqimor të sportistëve, fazave përgatitore, grumbullimeve etj. 

 Sigurimi i shlyerjes të borxheve të trashëguara.  

 Vazhdimi i udhëheqjes si dhe respektimi i afateve të procedurës të privatizimit tëK.F. Vllaznia 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekip konkurentpër vendin e parë të kategorisë së parë dhe  ringritje në Superligë.  

 Permes realizimit te objektivave te parashikuara synohet nxitja  e te rinjve per t‟u marre me sport, si dhe rritja e 
shikushmërisë së sportit në ambjentet tona sportive, mbështetja nga tifozeria e qytetit.  

 Përmirësimi i klimës administrativo-financiare.  

 Mbyllja e procesit të privatizimit K.F. Vllaznia. 

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

 
K.F. “Vllaznia”, shoqata sportive , sponsor , publiku. Bashkia Shkodër, sponsor të ndryshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Mbeshtetje për Klubin e futbollit 
“Vllaznia” 

45 000 
 

  45 000  

 
Shuma 45 000 

 
  45 000  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Mbeshtetje për Klubin e futbollit 
“Vllaznia” 

45 000 
 

  45 000  

 
Shuma 45 000 

 
  45 000  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Mbeshtetje për Klubin e futbollit 
“Vllaznia” 

45 000 
 

  45 000  

 
Shuma 45 000 

 
  45 000  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit  
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
 
Drejtoria e Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit  
 
Institucioni likuidues : Bashkia Shkodër 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.16 

P08130.O3.A1. 
 
Ekipi i basketbollit  i te rriturve per 
meshkuj 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit i të rriturve per meshkuj SK “Vllaznia“ eshte pjese e Shoqates Vllaznia që në vitin 1926 dhe merr pjesë 
në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i Bashketbooll i të rriturve i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  
Ky ekip ka dalë kampion 9 herë në vitet 1967, 1969, 1990, 1993, 1994, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016 
Fitues i kupës së Republikës 8 herë në vitin 1957, 1959, 1965, 1989, 2002008, 2013, 2014.  
Ekipi i Basketbollit synon  vendin e katërt për sezonin 2018 – 2019 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere/gjyqtare apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “Për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Synojme që ekipi i Basketbollit të zhvillojë aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vsezonit  sportiv  2018-2019, në kushte 
optimale duke zbatuar rregulloret e FSHB dhe federatës europiane të basketbollit; gjithashtu pjesmarrje në aktivitete 
ndërkombëtare duke qënë se niveli i ekipit ndër vite është i lartë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: topa, uniforma sportive, kosha, tabela, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistave. 

 Pagese me honorare të trajnereve. 

 Pagesa e gjyqtareve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

b) Rezultatet që prisni  

 Sigurim i mbarëvajtjes së ekipit të basketbollit për të rritur me qëllim arritjen e objektivave të synuara. 

 Pozicionimi në vendin e tretë për sezonin 2018-2019. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sport dashesit,  ashkia Shkoder 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1966   1966   

A.2 Pagesa honorare (trajner ) 264   264   

A.3 Pagesa gjyqtaresh. 170 
 

 170   

A4 Federimi  200 
 

 200   

 
Shuma 2600 

 
 2600   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  
 

    

 
Shuma 2600 

 
 2600   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2600 
 

 2600   

 
Shuma 2600 

 
 2600   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit (kurfillon, 
kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.17 

P08130.O3.A2.  
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit 
meshkuj te rinj 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit i te rinjve, SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqatës Vllaznia, qe ne vitin 1955 merr pjese ne te gjitha 
veprimtarite kombetare ne baze te rregulloreve te FSHB. 
Ekipi i basketbollit te te rinjve i Vllaznise perbehet nga 15 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 7 here ne vitet 2005, 2006, 2008, 2011, 2013,2014,2017. Per vitin 2019 synon te dale 
kampion kombetar. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Synojme qe te krijohen kushtet optimale per arritjen e objektivave te percaktuar nga SK Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit dhe ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes material si: uniforma sportive, topa, kosha, etj. 

 Trajtim ushqimor per sportistet, 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

b) Rezultatet që prisni  

 Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per zhvillimin e stervitjes se ekipit te basketbollit te te rinjve me 
qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

 Shpallja e ekipit kampion për sezonin 2018-2019.  

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 276   276   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  194   194   

A.3 Federimi  100   100   

 
Shuma 570 

 
 570   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 570 
 

 570   

 
Shuma 570 

 
 570   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 570 
 

 570   

 
Shuma 570 

 
 570   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, 
kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 
 

Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.18 

P08130.O3.A3. 
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra 
te rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1934, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i të rriturve për femra i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka arritur në vazhdimësi rezultate të larta në të gjitha aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Fitues i kupës 
së Republikës 2 herë në vitet 1962,1988. 
Për vitin 2019 synimi është të renditet në kater finalistet e pare, duke siguruar pjesëmarrjen ne fazën Play-off. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku 
jane percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, 
niveli pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret 
dhe shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të 
sportistëve që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve të ekipit te basketbollit për të rritur për femra. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore  në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: Topa basketbolli, uniforma sportive, etj 

 Trajtim ushqimor tëe sportisteve 

 Pagesë me honorare të trajnereve. 

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi basketbollit i te rriturve per femra arrin objektivat e percaktuara SK Vllaznia. 

 Ekipi të rënditet 4 ekipeve më të mira të Kampionatit Kombëtar dhe të jetë pjesë e fazës Play Off. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1938   1938   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  132   132   

A3. Federimi  130   130   

 
Shuma 2200 

 
 2200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2200 
 

 2200   

 
Shuma 2200 

 
 2200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2200 
 

 2200   

 
Shuma 2200 

 
 2200   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.19 

P08130.O3.A4. 
 
Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të 
reja 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1968 merr pjesë në të 
gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia” përbëhet nga 15 sportiste dhe 1 trajner. 
Gjatë historisë së tij ky ekip ka zënë gjithnjë vënde  të kënaqshme në renditje në aktivitetet e zhvilluara.  
Kampione kombëtare në vitin 2016 dhe 2017. 
Për vitin 2019 synon të zere vendin e parë në kampion kombëtar për të reja. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e aktiviteteve sportive tëekipit te basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stervitjes në pallattin e sportit dhe në palestrat e ndryshme shkollore në bashkëpunim me 
DAR. 

 Sigurimi i trajtimit ushqimor të sportisteve  

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ekipi i basketbollit të të rinjve per femra   

 Sigurimi i regjistrimit të ekipit në Kampionatin Kombëtar. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 283   283   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  97   97   

A.3 Federimi  100   100   

 
Shuma 480 

 
 480   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 480 
 

 480   

 
Shuma 480 

 
 480   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 480 
 

 480   

 
Shuma 480 

 
 480   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.20 

P08130.O3.A5.  
 
Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj 
të rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i voleibollit SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqates Vllaznia që në vitin 1924 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.  
Fitues i kupës së Republikës 3 herë në vitet 1969, 1970, 1973. 
Kampion Kombëtar për here të pare ne vitin 2017.  
Në sezonin e ri sportiv, ky ekip synon të jetë pjesë e katër ekipeve më të mira të kampionatit dhe te arrije fazen play-off. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Mbarëvajtja e ekipit të volejbollit më qellim rritjen e cilësise sportive dhe arritjen e objektivave të përcaktuara. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurim i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: topa, komplete sportive, uniforma, rrjeta volejbolli, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagese me honorare të trajnereve, 

 Pagesa për gjyqtarët . 

b) Rezultatet që prisni  

Kushtet e mira për stërvitjen e ekipit, ndikojnë në arritjen e objektivave të ekipit të volejbollit  të të rriturve për meshkuj. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtimeushqimore 2890   2890   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Pagesagjyqtarësh 200   200   

A.4 Federime  146   146   

 
Shuma 3500 

 
 3500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3500 
 

 3500   

 
Shuma 3500 

 
 3500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 3500 
 

 3500   

 
Shuma 3500 

 
 3500   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.21 

P08130.O3.A6.  
 
Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të 
rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i volejbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1925 merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë 
kombetare në bazë te rregulloreve te FSHV. 
Ekipi i volejbollit te te rriturve per femra perbehet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip është shpallur kampion kombëtar 3 herë në vitet 1947, 1957, 1960. 
Fitues i Kupes së Republikes 3 herë, në vitet 1962, 1963, 1964. 
Për vitin 2019 objektivi i këtij ekipi është të hyjë mes katër ekipeve me të mira të kampionatit kombëtar. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stervitjes se ekipit te volejbollit te te rriturve per femra. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stervitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si:topa volejbolli, uniforma sportive 

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagese me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e cilësisë së sportit të volejbollit për femra nëpermjet sigurimit të kushteve optimale për stërvitje 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2091   2091   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)   264   264   

A.3 Frederimi  145   145   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.21 

P08130.O3.A6.  
 
Mbështetje e ekipit të volejbollit  femra të 
rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i volejbollit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1925 merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë 
kombetare në bazë te rregulloreve te FSHV. 
Ekipi i volejbollit te te rriturve per femra perbehet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip është shpallur kampion kombëtar 3 herë në vitet 1947, 1957, 1960. 
Fitues i Kupes së Republikes 3 herë, në vitet 1962, 1963, 1964. 
Për vitin 2019 objektivi i këtij ekipi është të hyjë mes katër ekipeve me të mira të kampionatit kombëtar. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stervitjes se ekipit te volejbollit te te rriturve per femra. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stervitjes në pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si:topa volejbolli, uniforma sportive 

 Trajtim ushqimor të sportistëve 

 Pagese me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e cilësisë së sportit të volejbollit për femra nëpermjet sigurimit të kushteve optimale për stërvitje 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2091   2091   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)   264   264   

A.3 Frederimi  145   145   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2500 
 

 2500   

 
Shuma 2500 

 
 2500   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Janar 2021- Dhjetor 2021 Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.22 

P08130.O3.A7.  
 
Mbështetje e ekipit të Volejboll 
meshkuj të rinj 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Volejbollit të të rinjve për meshkuj SK “Vllaznia“, si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1969 merr pjesë në të 
gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rinjeve i volejbollit të meshkujve, Vllaznia përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka fituar tre kampionate kombetare në vitet 1997, 2001, 2012. 
Për vitin 2019 synon të zëre vendin e parë në kampionatin kombëtar për të rinj. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të volejbollit për të rinj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si: si uniforma sportive, topa, rrjeta, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportisteve  

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritje e cilësisë sportive të ekipit të volejbollit për të rinj duke bërë që të realizohet objektivi për shpalljen kampion të 
Shqiperise për të rinj. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 228   228   

A.2 Pagesa honorare (2 trajnerë)  176   176   

A.3 Pagesa gjyqtaresh. 4   4   

A.4  Federimi  62   62   

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 470 
 

 470   

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 470 
 

 470   

 
Shuma 470 

 
 470   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             755 

 

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.24 

P08130.O3.A9. 
 
Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të 
rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i boksit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1947 dhe më pas me rifillimin e këtij sporti pas vitit 
1990, merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 20 sportistë dhe 2 trajnerë. 
Ky ekip ka dalë kampion 22 herë, në vitet 1951, 1991 - 1995 dhe 1997 - 2013 dhe 2015 - 2018 
Fitues i kupës së Republikës 20 herë në vitet 1991 - 1995 dhe 1997 - 2013. 
Ekipi është kampion në fuqi dhe ka si synim të vazhdoje të jetë kampioni Shqiperisë edhe për sezonin e ri sportiv. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të boksit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose në palestra shkollore nëbashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: Doreza boksi, uniforma sportive,etj  

 Trajtim ushqimor  të sportistëve. 

 Pagesë me honorare të trajnerëve , 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i boksit arrin objektivat e synuaranga SK “Vllaznia” 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2381.5   2381.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Federimi  3.7   3.7   

 
Shuma 2900 

 
 2 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2900 
 

 2900   

 
Shuma 2900 

 
 2900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2900 
 

 2900   

 
Shuma 2900 

 
 2900   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.23 

P08130.O3.A8.  
 
Mbështetje e ekipit të  Volejbollit femra të 
reja 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i volejbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia“, si pjesëe Shoqates Vllaznia që në vitin 1971  merr pjesë në të  gjitha 
veprimtaritë kombëtare në baze të rregulloreve të FSHV. 
Ekipi i të rejave i Vllaznise përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka zëne vende të treta dhe të katerta në kampionatet  kombëtar. 
Në tre vitet e fundit ky ekip shpallet kampion kombëtar. Përkatësisht 2016, 2017, 2018 
Për vitin 2019 synon përsëri të zërë përsëri vendin e parë në kampionatin kombëtar të të rinjve për femra. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale të stërvitjes për ekipin e volejbollit të të rinjve për femra në mënyre që të arrihen objektivat e 
ekipit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkepunim me DAR 

 Sigurimi i bazës materiale uniforma, topa, rrjeta, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistëve  

 Pagesë me honorare të trajnerëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i volejbollit te te rinjve per femra realizon objektivat e ekipit. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 196   196   

A.2 Pagesa honorare (2 trajnerë) 
                      

194 
  194   

A.3  Federimi  80   80   

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 470 
 

 470   

 
Shuma 470 

 
 470   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 470 
 

 470   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shuma 470 

 
 470   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.25 

P08130.O3.A10.  
 
Mbështetje e ekipit të atletikës  meshkuj të 
rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i atletikës SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare 
në bazë të rregulloreve të FSHA. 
Pjesmarres ne Kampionatin te rritur Ballkanik (salla te mbyllura); Kampionati Europian te rritur (salla te mbyllura); 
Kampionati Ballkanik U-18; Kampionati Ballkanik te rinj; Kampionati Ballkanik te rritur; Kampionati Europian te ritur; 
Olimpiada Rio 2016. Metting nderkombetar Tivar (Mali Zi); Metting nderkombetar per mosha U-15 Split (Kroaci). 
KapionatKombetar per vitin 2016, Izmir Smajlaj (kercim se gjati, kercim 3-hapesh); BajramMuco (110m/pengesa); 
BledarMesi (3000m/pengesa; BajramMuco, MuhamedCengeli, LulzimCengeli, ArditRrashi (4x100m stafete),  Mario 
Shestani (100m,200m). 
 Ekipiiatletikesperbehetnga 70 atletedhe 6 trajnere. Mosha 10-15 vjec 35 atlete, Mosha 16-19 vjec 15 atlete, Territur 20 
atlete.  
Ky ekip ka dalë kampin 17 herë në vitet 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003 -  2005, 2009 –2015 dhe 2018. 
Fitues i kupës së Republikës në 26 vitet e fundit në vitet 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
Ekipi është shpallur kampion edhe në aktivitetin „Adriatic Games‟ që u zhvillua në Mal të Zi në Tetor 2017. 
Kampion në fuqi dhe me objektiv për te dale kampion përsëri edhe në 2019. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stervitjes së ekipit të atletikës të të riturve për meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i bazës materiale si: këpuce atletike, uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor të sportistave.  

 Pagese me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i atletikes te te rriturve te Vllaznise arrin objektivat e tij. 

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

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 2255.5   2255.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë) 528   528   

A.3 Federimi  16.5   16.5   

 
Shuma 2800 

 
 2 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2800 
 

 2800   

 
Shuma 2800 

 
 2800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali (mije  Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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lekë) Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 2800 
 

 2800   

 
Shuma 2800 

 
 2800   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.26 

P08130.O3.A11. 
 
 Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të 
rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Ciklizmit të të rriturve SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1905 merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHC. 
Ekipi i ciklizmit të të rriturve të Vllaznise përbehet nga 8 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka zëne vende të para ne kampionatet kombëtare (Rrethi ciklistik i Shqipërisë) 7 herë ne vitet 1982, 1984, 1985, 
1998, 1989, 1995, 1997. 
Ky ekip ka sportistë të talentuar  dhe me prespektivë, ku në vitin 2017, 2018 dolën kampion si individë ashtu edhe si ekip  
Për vitin 2019 synon të zërë vendin e parë në kampionatin kombëtar për kadet dhe medalista ne kupat e ndryshme 
kombetare. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për stervitje dhe pjeseëmarrje në aktivitetet e parashikuara për ekipin e ciklizmit të të rriturve 
të Vllaznisë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma, pjese kembimi per bicikleta, etj  

 Trajtim ushqimor te sportisteve. 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi arrin objektivat e vendosura per sezonin 2018. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 1115.7   1 115.7   

A.2 Pagesahonorare ( trajner)  132   132   

A.3 Federimi  2.3   2.3   

 
Shuma 1250 

 
 1250   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1200 
 

 1200   

 
Shuma 1200 

 
 1200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 1200 
 

 1200   

 
Shuma 1200 

 
 1200   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.27 

P08130.O3.A12. 
 
Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra 
të rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Gjimnastikës për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1949  merr pjesë në të gjitha 
veprimtaritë kombëtare në bazë të rregullores së FSHGJ. 
Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 
Ekipi i gjimnastikës i të rriturve për meshkuj ka zënë vendin e parë në vitet 1976-1977, ndërsa ekipi i gjimnastikës i të 
rriturve për femra ka zëne 6 herë vendin e parë në kampionatet në vitet 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015.  
Objektivat tona janë:  
Ekipi i të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqsore gjatë vitit 2017, në kushte optimale duke zbatuar rregulloret e F.SH.GJ. 
Të marrë pjesë në kampionatin kombëtar si ekip dhe të zërë vendin e parë për vitin 2018. 
Të nxise të rinjt e të rejat të merren me gjimnastikë për krijimin e ekipeve të reja dhe të rinjve. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare, miqësore dhe ndërkombëtare. 
Të përsërisë rezutate të larta sportive, rritjen e cilësisë sportive nëpërmjet stërvitjes. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve me të mira të mundshme për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të gjimnastikës me qëllim arritjen e 
objektivave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra në bashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: uniforma, paisje ushtrimore, etj 

 Trajtim ushqimor të sportisteve 

 Pagesë me honorare të trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritjecilësore e ekipit të gjimnastikës e shprehur nga arritja e objektivave të ekipit. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportëdashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 714   714   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  132   132   

A.3  Federimi  4   4   

 
Shuma 850 

 
 850   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.28 

P08130.O3.A13.  
 
Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe 
te rinj. 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe 
sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe 
argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 
 

i. Situata  

Ekipi i Handbollit të të rriturve SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia ka ushtruar aktivitetin e tij në vitet 1970 deri 
në 1973 dhe rifillon mbas vitit 1989. Merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHH. 
Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner . 
Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 1 herë në vitin 1994. 
Ky ekip mbas vitit 1994 deri në vititn 1998 nuk merr pjesë në asnjë aktivitet për arsye financiare  dhe fillon aktivitet në 
vitin 1999 e në vazhdim. 
Ekipi i të rriturve në vitin 2014, 2015, renditet në vendin e dytë dhe të tretë duke patur rezultate shumë të mira në 
aktivitetet kombëtare dhe merr pjesë disa here në aktivitetet miqësore ndërkombëtare. 
Objektivat e ekipit janë: 
Pjesmarrje në Kampionatin e Kupën e Republikës. 
Pjesmarrje në aktivitete zyrtare e miqësore ndërkombëtare. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku 
jane percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, 
niveli pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret 
dhe shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të 
sportistëve që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Synojme që ekipet e të rriturve dhe të rinjve të zhvilloje aktivitetet zyrtare dhe miqësore gjatë vitit 2017, në kushte 
optimale duke zbatuar rregulloret e F.SH.H. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Pagese me honorare të trajnerëve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Hendbollit te rritur “Vllaznia” zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes, baze materiale sportive 
e garantuar  
Arritje e objektivave te ekipit 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

A.2 Pagesa honorare ( 2 trajner) 220   220  

A.3 Federimi  2   2  

A 4 Trajtim ushqimor 141   141  

 
Shuma 363 

 
 363  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

A.1 Shpenzime operative 363 
 

 363  

 
Shuma 363 

 
 363  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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A.1 Shpenzime operative 363 
 

 363  

 
Shuma 363 

 
 363  

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.29 

P08130.O3.A14. 
 
 Mbështetje e ekipit të Mundjes meshkuj 
te rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i mundjes SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia, që në vitin 1946, merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHM.Ekipi i të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dalë N/kampion 2 herë në vitet 2009, 2010, nga vitit 2010 dhe deri 2015 renditet në e vendin e tretë. Sportistë 
cilësore, kampione individual për këto vite kanë dalë 5 vetë.Për vitin 2019 synimi do të jete si ekip vendin e parë. 
Objektivat e ekipit janë: • Pjesmarrje në Kampionat e Kupën e Republikës sipas kalendarit të FSHM. •  Pjesmarrje në 
aktivitete zyrtare e miqsore ndërkombëtare. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per zhvillimin e stërvitjes se ekipit te Mundjes me qellim arritjen e objektivave te ekipit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit të kushteve të stërvitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore në bashkëpunim me DAR. 

 Trajtim ushqimor te sportisteve,  

 Pagese me honorare te trajnereve 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i Mundjes për të rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor në kushte optimal të stërvitjes dhe bën të mundur 
arritjen e objektivave të ekipit. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije lekë) 
 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 400.5   400.5   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  132   132   

A.3  Federimi  6.5   6.5   

 
Shuma 540 

 
 540   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 540 
 

 540   

 
Shuma 540 

 
 540   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 540 
 

 540   

 
Shuma 540 

 
 540   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, 
kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.30 

P08130.O3.A15.  
 
Mbështetje e ekipit te Notit te 
rritur  dhe te rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i notit për të rritur SK “Vllaznia” si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1920 merr pjesë në të gjitha veprimtaritë 
kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHN. 
Ekipi i notit për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. 
Në gara individuale ka pasur shumë rezultate të larta, gjithsej 30 medalje ari, argjendi dhe bronzi. 
Për vitin 2019 synon të zërë vendin e parë në  kampionatin kombëtar për të rritur individuale dhe për të rritura vendin e 
dytë individuale në garat individuale. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Te krijohen kushtet optimale për zhvillimin e stërvitjeve për ekipin e notit për të rritur për femra e meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit dhe në  palestra shkollore në bashkëpunim me DAR ndërsa 
në sezonin dimëror dhe për sezonin veror të bëjne stërvitje në pishina private, në mungese të saj. 

 Pagesë me honorare të trajnerëve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Arritjen e objektivave te vendosura nga ekipi. 

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

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1       Trajtime ushqimore  100 
 

 100   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  72   72   

A.3 Federimi  25   25   

 
Shuma 197 

 
 197   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali ( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 197 
 

 197   

 
Shuma 197 

 
 197   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 197 
 

 197   

 
Shuma 197 

 
 197   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, 
kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nr.31 

P08130.O3.A16.  
 
Mbështetje e ekipit te Peshngritjes  
meshkuj te rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Peshngritjes SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqates Vllaznia qysh ne vitin 1946.merr pjese ne te  gjitha veprimtarite 
kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 10 sportiste dhe 3 trajnere. 
Ky ekip ka dale kampion 8 here ne vitet 1972, 1973, 1976, 1978, 1991, 2004, 2008, 2009. 
Fituesikupes se Republikes 4 here ne  vitet 1977, 1988, 2010, 2011 
I vetmiekipqeeshteshpallurkampioniEuropes per territur, terinje, dheparaterinj,  
Per 2019, siekipsynojme renditjen mes 3 ekipeve me te mira kombetare 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimiikushteveoptimale per zhvillimin e stervitjes se ekipittepeshengritjes me qellimrealizimin e objektivaveteekipit.   

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR 

 Sigurimi i bazes materiale si: uniforma sportive, vegla ushtrimore etj. 

 Trajtim ushqimor te sportisteve.  

 Pagese me honorare te trajnereve ,. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi Peshngritjes per te rritur Vllaznia zhvillon aktivitetin e tij vjetor ne kushte optimale te stervitjes dhe arrin objektivat e 
ekipit. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 418   418   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Federimi  18   18   

 
Shuma 700 

 
 700   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 700 
 

 700   

 
Shuma 700 

 
 700   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 700 
 

 700   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shuma 700 

 
 700   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, 
kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.32 

P08130.O3.A17.  
 
Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Ping-pongut i te rriturve SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia qe ne vitin 1965 deri ne 1985 dhe me rifillimin e 
aktiviteteve te ketij sporti pas vitit 1990, merr pjese ne te gjitha veprimtarite kombetare ne baze te rregulloreve te FSHP. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 6 here ne vitet 1966, 1968, 1970, 1975, 1982, 1983. 
Ky ekip, qe ne vitin 1990 merr pjese rregullisht ne kampionatin kombetar dhe kupat e Republikes duke zene vende te 
dyta dhe te treta. Per vitin 2019 synon te dale nen/kampion per te rritur , dhe te marre pjese dhe ne kampionatin e rinjve. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve me te mira te mundshme per ekipin e Ping-Pongut “Vllaznia” me qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne pallatin e sportit ose palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i kushteve optimale per stervitje te ekipit te Ping pongut te Vllaznise me qellim arritjen e objektivave te ekipit. 

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

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.2 Pagesa honorare ( trajner) 132   132   

A.3 Federimi  5   5   

 
Shuma 137 

 
 137   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 137 
 

 137   

 
Shuma 137 

 
 137   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 137 
 

 137   

 
Shuma 137 

 
 137   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Janar 2021- Dhjetor 2021 
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Nr.33 
P08130.O3.A18. 
 
 Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Shahut SK “Vllaznia“, si pjese e Shoqates Vllaznia, qe ne vitin 1944 merr pjese ne te  gjitha veprimtarite 
kombetare ne baze te rregulloreve te FSHSH. 
Ekipi i te rriturve i Vllaznise perbehet nga 8 sportiste dhe 1 trajner. 
Ky ekip ka dale kampion kombetar 1 here ne vitin 2008. 
Per vitin 2019 objektivi i ketij ekipi eshte te zere vendin e pare dhe individual te ruaj titullin kampion Franc Ashiku. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve sa me te mira te mundshme per ushtimin e te gjitha aktiviteteve te ekipit te shahut per te rritur. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes në kampionat kombëtar, nëpërmjet pagesës të federimit vjetor. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i shahut ploteson objektivat e percaktuara nga sport Klubi Vllaznia. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1     Trajtime ushqimore  400 
 

 400   

A.2 Pagesa honorare ( trajner)  132   132   

A.3 Federimi  5   5   

 
Shuma 537 

 
 537   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 537 
 

 537   

 
Shuma 537 

 
 537   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Shpenzime operative  
 

 537   

 
Shuma 537 

 
 537   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.34 

P08130.O3.A19. 
 
Mbështetje e ekipit të Xhudos për moshat të 
rritur/të rritura 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Xhudos si pjesë e SK Vllaznia, që në vitin 1991, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të 
rregulloreve të FSHXH. 
Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30  të rinj dhe të rritur dhe  5  trajnerë.  
Kupa e Republikes ka filluar të organizohet që nga viti  2001 me  emrin  “Kupa  Anton  Shkoza”. 
Nga viti  2001 deri në vitin 2009 ekipi Vllaznia është shpallur gjithmonë fitues i Kupes.  
Gjithsej ekipi Vllaznisë është shpallur 9 herë kampion i Kupës së Republikës.  
Nga vitet 1993 deri në vitin 2012 ekipi i Xhudos Vllaznia shpallet Kampion Kombëtar për të rritur, të rritura dhe grup 
mosha.  
Në vitet  2013, 2014, 2015 Ekipi i Xhudos nuk merr ftesë për në Kampionatin Kombëtar.  
Nëvitin 2016 ekipi i Vllaznisë në xhudo shpallet sërish kampion kombëtar për të 20-tën here në të gjitha disiplinat, për të 
rritur, për të rritura dhe grupmoshat.    
Kadet  kampionë për vitin 2016 u shpallën Xhovani Shkoza, Emanuel  Guri; kadete kampione për vitin 2016 u shpallën 
Xhensila Gjoka, Aurora Demaj, Sara Kovacaj, Fatlime Hasani, Fabjona Hasani.  
Të rritur kampion kombëtar për vitin 2016 u shpallën Roland  Vasia, Juli Marku, Ndoc Ndoci, të rritura kampion kombëtar 
për vitin 2016 u shpallën Aurora Shkoza, Anxhela Krasniqi Julanda Bacaj. 
EkipiiXhudosmerrpjesënëshumëaktivite ndërkombëtaregjatëvitit duke përfaqësuardenjësishtnë këtë disipline qytetin e 
Shkodrës, gjatëviti 2016 vlentëtheksohenpërformancat me medaljenëdisavendetëEuropëssinëKopenhagen, Montenegro, 
Bosnje, Kroaci, Romani, Bullgari, Kosove.  
Me 11 nentor 2018 u organizua Kupa e Republikes, nga 7 pesha ekipi  i Vllaznise mori 4 vende te para.  
Gjate vitit 2018 sportistet moren pjese ne shume aktivitete nderkombetare ku moren vende te para.  
Ekipiixhudosorganizonedheaktivitetedhetakimendërkombëtare siKupa "Vllaznia" përgrupmoshat, "Kupa Nene Tereza".  
Themeluesit e xhudos në qytetin e Shkodrës  Anton  Shkoza i është akorduar mirënjohje e veçantë nga Federata 
Botërore e Xhudos në botë për kontribut ndërkombëtar. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per stervitjen e ekipeve te xhudos per te rritur dhe te rinj, per femra dhe per meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportistave 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi xhudos te te rriturve dhe te rinjve, per femra e meshkuj arrin objektiva maksimale në çdo aktivitet ku merr pjesë 
duke marrë çmimet e para në çdo disiplinë. 

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

 

SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. 
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapita
le 

A.1 Trajtime ushqimore 529.2   529.2   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë)  264   264   

A.3 Federimi  6.8   6.8   

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapita
le 

A.1 Shpenzime operative 800 
 

 800   

 
Shuma 800 

 
 800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapita
le 

A.1 Shpenzime operative 800 
 

 800   

 
Shuma 800 

 
 800   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.35 
P08130.O3.A20.  
 
Mbështetje ekipit të boksit femra 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i boksit SK “Vllaznia“ si pjesë e Shoqatës Vllaznia që në vitin 1947 dhe më pas me rifillimin e këtij sporti pas vitit 
1990, merr pjesë në të gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të rregulloreve të FSHB. 
Kete vit per here te pare ne kampionat, ekipi i Vllaznise ka edhe sportiste femra ne sportin e boksit. Sezonin e kaluar nje 
sportiste mori persiper te fillonte te ushtronte sportin e boksit, dhe rezultatet ishin te dukshme. Kampione absolute ne 
shqiperi ne turneun „Memorial Vllaznia‟ 2018, kampione e kampionatit kombetar 2018, medalje e bronzte ne kampionatin 
ballkanik si dhe paraqitje mjaft dinjotoze ne kampionatin boteror duke hyre ne radhet e 10 sportisteve me te mira te 
turneut. Kete vit synojme te kete me shume vemendje kjo disipline dhe te mbeshtetet ne baze te rezultateve te arritura, 
duke cuar keshtu nje disipline te re drejt zhvillimit. 
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale për zhvillimin e stërvitjes së ekipit të boksit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimi i kushteve të stërvitjes në pallatin e sportit ose në palestra shkollore nëbashkëpunim me DAR. 

 Sigurimi i bazës materiale si: Doreza boksi, uniforma sportive,etj  

 Trajtim ushqimor  të sportistëve. 

 Pagesë me honorare të trajnerëve , 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi i boksit arrin objektivat e synuaranga SK “Vllaznia” 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 150   150   

A 2 Pagesa honorare ( trajnerë) 50   50   

 
Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 200 
 

 200   

 
Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 200 
 

 200   

 
Shuma 200 

 
 200   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 36 

P08130.O3.A21.  
 
Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat 
të rinj / të reja. 

Funksioni 8:Argëtim, kultura dhe feja 
  
N/Funksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive 
  
Llojet e programit 08130: Sport dhe argëtim     

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekipi i Xhudos si pjesë e SK Vllaznia, që në vitin 1991, merr pjesë në të  gjitha veprimtaritë kombëtare në bazë të 
rregulloreve të FSHXH. 
Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30  të rinj dhe të rritur dhe  5  trajnerë.  
Kupa e Republikes ka filluar të organizohet që nga viti  2001 me  emrin  “Kupa  Anton  Shkoza”. 
Gjithsej ekipi Vllaznisë është shpallur 9 herë kampion i Kupës së Republikës.  
Nga vitet 1993 deri në vitin 2012 ekipi i Xhudos Vllaznia shpallet Kampion Kombëtar për të rritur, të rritura dhe grup 
mosha.  
Ekipi i Xhudosmerrpjesënëshumëaktivitendërkombëtaregjatëvitit duke përfaqësuardenjësishtnë këtë disipline qytetin e 
Shkodrës, gjatë viti 2018 vlentëtheksohenpërformancat me medaljenëdisavendetëEuropëssi në, Mal i Zi, Bosnje, Kroaci, 
Romani, Bullgari, Kosove.  
Gjate vitit 2018 sportistet moren pjese ne shume aktivitete nderkombetare ku moren vende te para.  
Baza ligjore per trajtimet ushqimore/trajnere apo pagesa per federime 
Urdher nr.217, date 04.07.2018 “ per vlerësimin vjetor të trajtimit ushqimor per sportistet e Sport Klub “ Vllaznia”, ku jane 
percaktuar nivelet e vleresimit sipas kategorive te sportisteve (niveli shume i mire, niveli i mire, niveli mesatar, niveli 
pranueshem me kuotat ditore leke/dite. 
Ligjit nr.79/2017 “për sportin”, 
VKM nr.354, DATE 29.8.1994 "per shperblimin e cilesise te veprimtarive sportive,per sportistet, trajneret e gjyqtaret dhe 
shperblime te tjera sportive”, i ndryshuar 
VKM nr 1720, date 29.10.2008 “për kriteret e përcaktimit të niveli të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve 
që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive", të ndryshuar. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i kushteve optimale per stervitjen e ekipeve te xhudos per te rritur dhe te rinj, per femra dhe per meshkuj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Sigurimit te kushteve te stervitjes ne palestra shkollore ne bashkepunim me DAR. 

 Sigurimi i bazes materiale si uniforma sportive, etj. 

 Trajtim ushqimor te sportistave 

 Pagese me honorare te trajnereve. 

b) Rezultatet që prisni  

Ekipi xhudos te te rriturve dhe te rinjve, per femra e meshkuj arrin objektiva maksimale në çdo aktivitet ku merr pjesë 
duke marrë çmimet e para në çdo disiplinë. 

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

 
SK “Vllaznia”, shoqata sportive, sportedashesit. Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Trajtime ushqimore 106   106   

A.2 Pagesa honorare ( trajnerë) 194   
            

194 
  

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Shpenzime operative 300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag Sigurim Operativ Transferi Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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a e e me 

A.1 Shpenzime operative 300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
SK Vllaznia  
Bashkia Shkodër 
Institucioni likuidues : Sport Klubi Vllaznia 
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Nenfunksioni 082: Shërbime kulturore 

Programi 08220: Trashëgimia kulturore,  eventet artistike dhe kulturore 
 

Vështrim i përgjithshëm 

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe 

promovim i vlerave  të trashëgimisë kulturore. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

08220 Trashëgimia kulturore,  

eventet artistike dhe 

kulturore 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të 

trashëgimisë kulturore me interes vendor, si 

dhe administrim i objekteve që lidhen me 

ushtrimin e këtyre funksioneve; 

 Mbështetja e vendeve historike, kopshteve 

zoologjike dhe botanike; 

 Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i 

bibliotekave, e të ambienteve për lexim me 

qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; 

 Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, 

teatrot, sallat e ekspozitave; 

 Organizim ose mbështetje për ngjarjet 

kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe 

filma, shfaqje artistike etj.); 

 Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i 

çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim 

i strukturave kulturore; 

 Organizim i aktiviteteve kulturore dhe 

promovim i identitetit kombëtar e lokale. 

 

 Projekte të rëndësishme 

 08220  SHERBIMET KULTURORE 

Buxheti 

2019 

(000 lek) 

Fillon Mbaron 

P08220.O1 .A1 
"Java e Pavaresise" Ekspozitë me karakter 

historik dhe artistik. 
80 2019 2021 

P08220.O1.A2 
   Mbeshtetje per funksionimin dhe sherbimin 

ne vazhdimsi te muzeut historik. 
670 2019 2021 

P08220.O1.A3  Materiale promocionale per rrjetin muzeal. 60 2019 2021 

P08220.O1.A4 
 Blerje pajisje per Vendin e Deshmise dhe 

Kujteses. 
360 2019 2019 

P08220.O1.A5 
Publikime promocionale, fletepalosje e guide 

per Vendin e Deshmise e Kujteses. 
 2020 2021 

P08220.O1.A6 Cikel bisedash dhe ndergjegjesim i te rinjve 

nen fokusin e librave me tematike mbi te 
70 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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kaluaren komuniste.  

P08220.O1.A7 Mirembajtje e nderteseses VDK 0 2020 2021 

P08220.O1.A8  Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.  30 2019 2021 

P08220.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës. 1000 2019 2021 

P08220.O2.A2 
Administrimi dhe menaxhimi i Drejtorise 

Ekonomike te Kultures.  
21525 2019 2021 

P08220.O2.A3  Periodiku Gegnia. 378 2019  2021 

P08220.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës. 50 2019 2021 

P08220.O3.A1 Ditet e Kosoves. 555 2019 2021 

P08220.O3.A2  Mbeshtetje per manaxhim e Teatrit Migjeni 5651 2019 2021 

P08220.O3.A3 
Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit 

“Migjeni” 
22512 2019 2021 

P08220.O3.A4 
Administrimi dhe menaxhimi i qendres 

kulturore Pjeter Gaci. 
3614 2019 2021 

P08220.O3.A5 Orkestra Frymore Honorare vjetore 4532 2019 2021 

P08220.O3.A6 Takim kombetar bandash frymore ne Shkoder 1500 2019 2021 

P08220.O3.A7 Çmimi “Pjetër Gaci”. 1309 2019 2021 

P08220.O3.A8 “Ahengu Shkodran” 478 2019 2021 

P08220.O3.A9   “Honorare " Grupi i Valleve” 720 2019 2021 

P08220.O3.A10 Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”. 2500 2019 2021 

P08220.O3.A11 “Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore”. 234 2019 2021 

P08220.O3.A12 
 “Festivali Folklorik Tipologjik   Kombëtar i 

Këngës Qytetare” 
320 2019 2021 

P08220.O3.A14 Festival burimor. 200 2019 2021 

P08220.O3.A15 Dita nderkombetare e Jazz-it. 200 2019 2021 

P08220.O3.A16 Drame 1795 2019 2021 

P08220.O3.A17 Komedi 2150 2019 2021 

P08220.O3.A18 Tragjikomedi 900 2019 2021 

P08220.O3.A19 Variete 1005 2019 2021 

P08220.O3.A20 Shfaqje per femije dhe Teatri i kukllave 1000 2019 2021 

P08220.O3.A21 Pranvere me kenge 650 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P08220.O3.A22 
Fjala artisitke   me nxenesit e  shkollave te 

mesme ne nderim te figurave te shquara. 
300 2019 2021 

P08220.O3.A23  Dita e Luleve 6 Maj 500 2019 2021 

P08220.O3.A24 Ndërmendje.  1080 2019 2021 

P08220.O3.A25 Aktivitete me rastin e 2 Prillit. 270 2019 2021 

P08220.O3.A26 Festival Jazz-i.    1900 2019 2021 

P08220.O3.A27 Koncertet e Verës 600 2019 2021 

P08220.O3.A28 Karnavalet. 500 2019 2021 

P08220.O3.A29 Shkodra n'fest 300 2019 2021 

P08220.O3.A30 Festa  e Muzikës 500 2019 2021 

P08220.O3.A31 Festa  trashegimise kulturore. 1000 2019 2021 

P08220.O3.A32 Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik 200 2019 2021 

P08220.O3.A33 Lëvizja e Postribës. 30 2019 2021 

P08220.O3.A34  Ekspozita “Salloni i vjeshtës” 565 2019 2021 

P08220.O3.A35 Cmimi Idromeno. 350 2019 2021 

P08220.O3.A36 

 “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një 

personaliteti  të artit pamor shqiptar të ftuar 

nga Galeria e Arteve e Shkodrës. 

220 2019 2021 

P08220.O3.A37 
Takimet publike –bisedat publike mbi artin 

dhe workshop me artistët e rinj. 
150 2019 2021 

P08220.O3.A38 Aktivitete  në partneritet me shoqata kulturore. 100 2019 2021 

P08220.O3.A40 Muzeu i  Arteve Pamore “Lin Delija” 0 2021 2021 
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Qëllimet Objektivat 
Treguesit e 

rezultatit 

Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Menaxhimidheadministrimiiinstitucionevekulturoro- 

artistike, asetevetëtrashigimisëkulturore, duke 

risjellurnëvëmendjen e 

vizitorëvevleratdhepasuritëqëdisponohen, 

ndërmëtëpasuratnëvendintonësinësektoritarkeologjik, 

etnografik, historik, tefotografise, muzikës, teatritetj.  

Ruajtjadhepromovimiitrashëgimisëkulturoretëzonavetëndr

yshmetëterritorittëBashkisësëShkodrës. Zbulimin dhe 

zhvillimin  e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe 

edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te 

jete nje nga politikat e programit.    Zhvillimin, mbrojtjen 

dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me 

interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen 

me ushtrimin e këtyre funksioneve.   Organizimin e 

aktiviteteve kulturore dhe promovimn e identitetit 

kombëtardhe lokal si dhe administrimin e objekteve që 

lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

O1 Ruajtja dhe promovimi i 

vlerave te trashegimise 

kulturore dhe 

mireadministrimi e fuqizimi i 

institucioneve menaxhuese. 

Nr i 

aktiviteteve 

qe synojne 

zhvillimin e 

trashegimise 

kulturore.  

 

   Synojme te 

zhvillojme 10 

aktivitete te 

Trashigimise 

kulturore.  

Synojme te 

zhvillojme 11 

aktivitete te 

Trashigimise 

kulturore.  

Synojmetezhvillojme 

14 

aktiviteteteTrashigimis

ekulturore. 

Synojmetezhvillojme 

16 

aktiviteteteTrashigimis

ekulturore. 

 

Nr i 

aktiviteteve 

rreth 

informimit 

dhe 

promovimit te 

trashegimise 

kulturore ne 

komunitet. 

 

 

3 aktivitete 

informimi dhe 

promovimi i 

vlerave te 

trashigimise 

kulturore ne 

komunitet. 

 

4 aktivitete 

informimi dhe 

promovimi i 

vlerave te 

trashigimise 

kulturore ne 

komunitet. 

 

5 aktivitete informimi 

dhe promovimi i 

vlerave te trashigimise 

kulturore ne komunitet. 

 

7 aktivitete informimi 

dhe promovimi i 

vlerave te trashigimise 

kulturore ne komunitet. 
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Numri i  

guidave dhe 

materialeve 

promovuese. 

 

1 guide per 

rrjetinmuzeald

he 2500 

fletepalosje 

1 guide per 

rrjetinmuzeald

he 3500 

fletepalosje 

 

1 guide per 

rrjetinmuzealdhe 3500 

fletepalosje 

 

1 guide per 

rrjetinmuzealdhe 4000 

fletepalosje 

Nr i 

aktiviteteve 

per 

promovimin e 

vlerave te 

Muzeut te 

Deshmise dhe 

Kujteses. 

6 aktivitete 

promovimi i 

vlerave te 

Muzeut te 

Deshmise dhe 

Kujteses. 

 

7 aktivitete 

promovimi i 

vlerave te 

Muzeut te 

Deshmise dhe 

Kujteses. 

 

8 aktivitete promovimi 

i vlerave te Muzeut te 

Deshmise dhe Kujteses. 

 

8aktivitete promovimi i 

vlerave te Muzeut te 

Deshmise dhe Kujteses. 

 

Nr i 

aktiviteteve 

rreth 

informimit 

dhe 

promovimit te 

trashegimise 

kulturore ne 

komunitet, 

nepermjet 

takimeve 

publike dhe 

seminareve 

me artistet e 

rinj. 

6 aktivitete 

informimi dhe 

promovimi i 

vlerave te 

trashigimise 

kulturore ne 

komunitet 

nepermjet 

takimeve 

publike dhe 

zhvillimit te 

seminareve me 

artiste te rinj. 

 

6 aktivitete 

informimi dhe 

promovimi i 

vlerave te 

trashigimise 

kulturore ne 

komunitet 

nepermjet 

takimeve 

publike dhe 

zhvillimit te 

seminareve 

me artiste te 

rinj. 

 

6 aktivitete informimi 

dhe promovimi i 

vlerave te trashigimise 

kulturore ne komunitet 

nepermjet takimeve 

publike dhe zhvillimit 

te seminareve me 

artiste te rinj. 

 

8 aktivitete informimi 

dhe promovimi i 

vlerave te trashigimise 

kulturore ne komunitet 

nepermjet takimeve 

publike dhe zhvillimit 

te seminareve me 

artiste te rinj. 
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Numri 

inderhyrjeve 

per 

mirembajtjen  

e objekt. 

Ndertimi i 

linjes se 

ndricimittejash

temtek VDK. 

Riparim te 

lageshtires ne 

korridor. 

Riparim te lageshtires 

ne koridorin per tek 

qelite 

Shtese e 5 spoteve te 

dritave ne sallen e 

takimeve  tek VDK. 

Numri i 

ekspozitave te 

realizuara. 

1ekspozite  

tematikedhe 1 

workshop me 

nxenesit e 

shkollavetemes

me. 

1 ekspozite 

tematikedhe 1 

workshop me 

nxenesit e 

shkollaveteme

sme 

1 ekspozite 

tematikedhe 1 

workshop me nxenesit 

e shkollavetemesme 

1 ekspozite 

tematikedhe 1 

workshop me nxenesit 

e shkollavetemesme 

O2. Ruajtja, mireadministrimi 

dhe pasurimi i fondit te 

bibliotekes Marin Barleti 

Nr i titujve te 

rinj per 

pasurimin e  i 

fondit te 

Bibliotekes 

Marin Barleti. 

 

 

 Pasurim i 

fondit te  

periodiku 

shqip dhe të 

huaj, fond 

librash për 

femijë, të rritur 

dhe fondit 

albanologjik 

me afersisht 

850 tituj te 

rinj. 

 Pasurim i 

fondit te  

periodiku 

shqip dhe të 

huaj, fond 

librash për 

femijë, të 

rritur dhe 

fondit 

albanologji k 

me afersisht 

880 tituj te 

rinj. 

t Pasurim i fondit te  

periodiku shqip dhe të 

huaj, fond librash për 

femijë, të rritur dhe 

fondit albanologjik me 

afersisht 890 tituj te 

rinj. 

 Pasurim i fondit te  

periodiku shqip dhe të 

huaj, fond librash për 

femijë, të rritur dhe 

fondit albanologjik me 

afersisht  900 tituj te 

rinj. 
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Numri i 

punonjesve te 

DEK dhe 

pagesa per 

sherbimet nga 

te tretet per 

mbarevajtjen 

e aktivitetit te 

ketij 

institucion. 

 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

31 punonjes si 

dhe 

shpenzimet per 

konsumin e 

ujit, energjise 

elektrike, 

internet, 

sherbime 

kancelarie dhe 

materiale 

higjenike. 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

31 punonjes si 

dhe 

shpenzimet 

per konsumin 

e ujit, 

energjise 

elektrike, 

internet, 

sherbime 

kancelarie dhe 

materiale 

higjenik. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

31 punonjes si dhe 

shpenzimet per 

konsumin e ujit, 

energjise elektrike, 

internet, sherbime 

kancelarie dhe 

materiale higjenike. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

31 punonjes si dhe 

shpenzimet per 

konsumin e ujit, 

energjise elektrike, 

internet, sherbime 

kancelarie dhe 

materiale higjenike. 

Numrat e rinj  

te revistes  

Gegnia. 

3 numra te rinj 

te revistes 

Gegnia. 

3 numra te 

rinj te revistes 

Gegnia. 

3 numra te rinj te 

revistes Gegnia. 

3 numra te rinj te 

revistes Gegnia. 

Numri i 

shkrimtareve 

te ftuar e 

numri ite 

rinjve 

pjesmarres 

4 

shkrimtareteftu

ardhe 200 

terinjpjesmarre

s 

6 

shkrimtareteft

uardhe 300 

terinjpjesmarr

es. 

7 shkrimtareteftuardhe 

350 terinjpjesmarres 

4 8shkrimtare 

teftuardhe 400 

terinjpjesmarres 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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O3  

Fuqizimi 

Dhe 

rritja e kapaciteteve te 

institucioneve kulturore dhe 

artistike te Bashkise se 

Shkodres, 

PermiresimiI  mjediseve per 

zhvillimin e 

aktiviteteveartistike,rikonstuk

sione te ambjenteve ndihmese 

ne isntitucionet e ndryshme te 

kultures. 

Numri i 

diteve te 

angazhimit 

dhe nr i 

koncertev 

 

 3 dite 

aktivitete me 

nje koncert 

perfundimtar. 

5 dite aktivitete me nje 

koncert perfundimtar. 

5 dite aktivitete me 2 

koncertepergjate ketyre 

diteve. 

     

 

Sigurimi i 

shërbimeve 

mbështetëse 

per 

mbarevajtjen 

e aktiviteteve. 

 

Pagesa per uje, 

energji 

elektrike, 2500 

litra nafte per 

kaldajen, 

kancelari e 

materiale 

higjene. 

Pagesa per 

uje, energji 

elektrike, 

2500 litra 

nafte per 

kaldajen, 

kancelari e 

materiale 

higjene. 

Pagesa per uje, energji 

elektrike, 2500 litra 

nafte per kaldajen, 

kancelari e materiale 

higjene. 

Pagesa per uje, energji 

elektrike, 2500 litra 

nafte per kaldajen, 

kancelari e materiale 

higjene 

 

Numri i 

punonjesve 

teTeatrit 

Migjeni.  

 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

37 punonjes. 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

37 punonjes. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

37 punonjes. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

37 punonjes. 

 

Numri  i 

punonjesve te 

qendres 

kulturore 

Pjete Gaci.  

 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

3 punonjes. 

Pagesa per 

paga e 

sigurime 

shoqerore per 

3 punonjes. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

3 punonjes. 

Pagesa per paga e 

sigurime shoqerore per 

3 punonjes. 
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Numri i 

artisteve ne 

banden 

frymore dhe 

numri i 

shfaqjeve 

premiere 

40 artiste te 

perfshire dhe 2 

shfaqje 

premiere. 

40 artiste te 

perfshire dhe 

3 shfaqje 

premiere. 

40 artiste te perfshire 

dhe 3shfaqje premiere. 

40 artiste te perfshire 

dhe 4shfaqje premiere. 

 

Nr i 

aktiviteteve 

kulturore te 

tradites dhe nr 

i festave 

tradicionale te 

Shkodres .  

 

Do te 

realizohen  6  

aktivitete 

kulturore te 

tradites, dhe  5 

festa 

tradicionale te 

Shkodres. 

Do te 

realizohen  8  

aktivitete 

kulturore te 

tradites, dhe  6 

festa 

tradicionale te 

Shkodres. 

Do te realizohen  9  

aktivitete kulturore te 

tradites, dhe  6 festa 

tradicionale te 

Shkodres. 

 

Do te realizohen  10 

aktivitete kulturore te 

tradites, dhe  7 festa 

tradicionale te 

Shkodres. 

 

Nr i 

premierave qe 

do te 

realizohen tek 

Teatri 

"Migjeni" 

sipas 

kalendarit 

vjetor.  

Do te 

realizohen  7 

premiera te 

teatrit 

"Migjeni" 

sipas kalndarit 

vjetor. 

Do te 

realizohen  7 

premiera te 

teatrit 

"Migjeni" 

sipas kalndarit 

vjetor. 

Do te realizohen  8 

premiera te teatrit 

"Migjeni" sipas 

kalndarit vjetor. 

Do te realizohen  9 

premiera te teatrit 

"Migjeni" sipas 

kalndarit vjetor. 
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Nr i 

aktiviteteve 

kulturore te 

tradites, duke 

permiresuar 

vazhdimisht 

cilesine e 

tyre.  Nr i 

festave 

tradicionale te 

Shkodres 

 

Do te 

realizohen  20 

aktivitete 

kulturore te 

tradites, duke 

permiresuar 

vazhdimisht 

cilesine e tyre, 

per gjate vitit.  

Do te 

realizohen  20 

aktivitete 

kulturore te 

tradites, duke 

permiresuar 

vazhdimisht 

cilesine e tyre, 

per gjate vitit.  

Do te realizohen  20 

aktivitete kulturore te 

tradites, duke 

permiresuar 

vazhdimisht cilesine e 

tyre, per gjate vitit.  

 

Do te realizohen  20 

aktivitete kulturore te 

tradites, duke 

permiresuar 

vazhdimisht cilesine e 

tyre, per gjate vitit.  

 

 

Nr i 

aktiviteteve 

perkujtimore 

dhe java e 

festave te 

nentorit. 

Do te 

zhvillohen  3 

aktivitete 

perkujtimore 

dhe java e 

festave te 

nentorit. 

Do te 

zhvillohen  4 

aktivitete 

perkujtimore 

dhe java e 

festave te 

nentorit. 

Do te zhvillohen  7 

aktivitete perkujtimore 

dhe java e festave te 

nentorit. 

Do te zhvillohen  7 

aktivitete perkujtimore 

dhe java e festave te 

nentorit. 

Nr i 

ekspozitave te 

perbashketa, 

personale,  

dhe numri i 

workshopeve 

dhe takime 

publike  per 

promovimin e 

trashegimise 

kultuore dhe 

promovimin e 

artisteve te 

rinj. 

6 ekspozita  te 

perbashketa, 

personale dhe 

2  workshope. 

7 ekspozita  te 

perbashketa, 

personale dhe 

4  workshope 

dhe 2 takime 

publike. 

7 

ekspozitateperbashketa, 

personaledhe 4  

workshope 2 

takimepublikedhe 

3takime publike. 

8 ekspozita  te 

perbashketa, personale 

dhe 4  workshope 4 

takime publike. 
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Numri i  

muzeve te 

artit pamor. 

Ndertimi i 1 

muzeu i artit 

pamor. 

Ndertimi i 1 

muzeu i artit 

pamor. 

Ndertimi i 1 muzeu i 

artit pamor. 

Ndertimi i 1 muzeu i 

artit pamor. 
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Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
84,613 85,859 87,336 

Shpenzimet bruto 107,744 71,078 106,860 84,613 85,859 87,336 

Të ardhurat e 

programit 
44,398 8,731 6,510 6,580 6,650 6,722 

Shpenzimet neto 63,346 62,347 100,350 78,033 79,209 80,614 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
43,819 44,696 45,073 

Investimet kapitale 4,377 5,088 10,478 1,870 2,289 3,389 

 

 

 

 

 

 

Komente 

Programi 08220: Trashegimi kulurore, eventet artistike dhe kulturore ka si burim financimi 

kryesisht te ardhurat  dhe transferten e pakushtezuar . Shpenzimet neto jane shpenzime qe 

mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve 

kulturore. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime 

shoqerore  me rreth  51.8 % ne vitin 2019 ,  52.1% ne vitin 2020 dhe 51.6% ne vitin 2021. 

Ndersa shpenzimet korrente zene 46% ne vitin 2019 , 45.3 % ne vitin 2020 dhe 44.5% ne vitin 

2021. Shpenzimet kapitale  zene 2.2 % ne vitin 2019 ,  2.7% ne vitin 2020 dhe 3.9% ne vitin 

2021. 
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Nr.1 
P08220.O1.A1 
“Java e Pavarësisë” 
Ekspozitë me karakter historik dhe artistik 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

i. Situata  

Në vazhdën e përkujtimit të festave të nëntorit, Muzeu Historik Shkodër organizon aktivitete, duke ju bashkëngjitur 
eventeve të kthyera tashmë në traditë, që organizon Bashkia Shkodër në kuadër të Javës së Pavarësisë. 
Vitin që shkoi u zhvillua ekspozitë-konferenca me karakter historik, në kuadër të vitit mbarëkombëtar të Heroit tonë Gjergj 
Kastriot Skënderbeu, e cila solli në vëmendje mendime, botime dhe mënyrën se si përvijohet figura frymëzuese e tij në 
fazat e Rilindjes Kombëtare Shqiptare. 
Ekspozitë-konferenca pati një impakt shumë pozitiv tek publiku dhe në veçanti tek të interesuarit dhe studiuesit në lëmin 
e historisë dhe arteve. 
 
Këtë vit Muzeu Historik Shkodër, në kuadër të festave kombëtare, vjen me një ekspozitë të veçantë vlerash të spikatura 
të trashëgimisë tonë dokumentare.Ekspozita është me karakter historik, e cila përmban dokumente, artefakte dhe vepra 
arti, të cilat evokojnë rreshtimin e Shqipërisë si fitimtare përkrah aleatëve të mëdhenj në Luftën e Dytë Botërore, kundër 
okupatorëve nazi-fashist. 
Trashëgimia materiale që ruan muzeu në rrafshin e historisë është e një llojshmërie të gjerë dhe shumë disiplinare. 
Njohja e publikut me to mbetet qëllimi kryesor i këtij aktiviteti. 
 

ii. Synimi i projektit  

 

 Evidentimi i përpjekjeve të popullit shqiptar për lirinë dhe demokracinë si kauzë ndërkombëtare; 

 Njohja e publikut, në veçanti e të rinjve, me qëndrime të veçanta intelektualësh dhe studiuesish të qytetit të 
Shkodrës për njohjen e historisë kombëtare; 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përzgjedhja e materialeve që do ekspozohen; 

 Përgatitja e kumtesave; 

 Kurimi i fondit të objekteve në funksion të ekspozimit; 

 Përgatitja e materialeve promocionale për aktivitetin; 

b) Rezultatet që prisni  

 Ruajtja dhe përcjellja e historisë dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe historike; 

 Nxitja e studimeve ndaj këtyre çështjeve në ditët e sotme; 

 Rikthimi i vëmendjes së publikut tek momentet kyçe të historisë kombëtare; 
 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

 Stafi i  Muzeut; 

 Vizitorët e target grupeve të ndryshme; 

 Studiues dhe bashkëpunëtorë të Muzeut; 

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Materiale promocionale (baner/ftesa)
 

10   10   

A.2 

Blerje materialesh për ekspozitën: 
a) Copë kadife 
b) Shkopinj perdesh 
c) Korniza 

70   70   

 Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapital
e 
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A.1 
Shpenzime promocionale (Ftesa ,banera,  
etj) 

80   80   

A.2        

 Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime promocionale (Ftesa ,banera, 
etj) 

80   80   

A.2        

 Shuma 80   80   

f) Periudha e zbatimit 
     22-30 Nëntor 2019 
22-30 Nëntor 2020 
     22-30 Nëntor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.2 

P08220.O1.A2 
Mbështetje për funksionimin dhe 
shërbimin në vazhdimësi të Muzeut 
Historik  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

i. Situata  

1.Përmirësimi i dukshmërisë së sallave të Muzeut të Kalasë. Lyerje me gëlqere dhe vaj lini i ambjenteve të 
brendshme. 

Problemi më i madh që ka Muzeu i Kështjellës është prezenca e lartë e lagështirës, e cila bën që aty të krijohet myk i 
madh. 

Lagështira futet nga ana e jashtme e mureve nëpër fugat e vjetra duke filluar që nga periudha e shirave deri në korrik. 
Prezenca e mykut, insektet që jetojnë në këto habitate janë prezente dhe shqetësuese për vizitorin, duke krijuar një 
pamje aspak të pëlqyeshme. 

Në tre vitet e kaluara, në Muzeun e Kështjellës, është kryer proçesi i lyerjes me gëlqere i mureve të brendshme të 
Muzeut të Kështjellës, gjë që ka dhënë rezultat në mbrojtjen dhe jetëgjatësinë e vlerave dhe objekteve të trashëgimisë 
kulturore që ndodhen në këtë muze. 

Për të vazhduar ruajtjen e imazhit dhe vlerave të trashëgimisë kulturore që ndodhen në këtë muze, është e nevojshme 
mirëmbajtja permanente e ambjenteve dhe objekteve të ndodhura në Muzeun e Kështjellës. 

Lyerja e materialeve të drunjta me vaj lini dhe lyerja e hapësirave murale me gëlqere është një domosdoshmëri e 
përvitshme. 

Vaji i linit është forma tradicionale,në ato vende ku krijohet lagështirë; vaji i linit është lënda e parë e konservimit të drurit 
në kontakt agjentët atmosferik. 

Gëlqerja është forma tradicionale që është përdorur në atë godinë për muret e brendshme që nën ndikimin e lagështirës 
së përhershme, e kërkon këtë shërbim. Kjo formë kurimi do tëmbetet e tillë deri në momentin kur godina ku është 
vendosur Muzeu i Kështjellës që i takon shek. XIII-XIV, të mund të riparohet totalisht. 

Projekti ka karakter të vazhdueshëm.  

2. Kartelizimi i fondeve të objekteve të Muzeut Historik, Shkodër 

Me anë të këtij shërbimi kryhet fotografimi dhe stampimi cilësor sipas rregullit të përcaktuar nga Qendra Kombëtare e 
Inventarizimit i objekteve. Ky proçes ndikon në standartizimin e dokumentimit dhe kartelizimit të fondeve muzeale. Ai 
lidhet terësisht me punën bazë të ruajtjes së trashëgimisë kulturore materiale dhe plotësimit të informacionit për kartelat e 
objekteve. Mungesa e një mjeti të tillë vonon proçeset  bazë të punës kërkimore shkencore të stafit. 

3. Prodhim dhe shtypje biletash 
 

Muzeu ka si kërkesë të përvitshme prodhimin dhe shtypjen e biletave, që lidhet direkt me administrimin e institucionit në 
cilësinë e shërbimit të bileta-shitjes për vizitorët që vijnë në muze. Bileta-shitja, përveç funksionit matës të njësive që 
vizitojnë institucionet e  trashëgimisë, funksionon edhe si mundësi arkëtimi për fonde që mund të përkthehen nesër në 
mundësi zhvillimi të institucionit duke ndikuar në promovimin e tij. 
Prodhimi dhe shtypja e biletave në kohë, është domosdoshmëri para fillimit të sezonit turistik. 
Për vitin që kaloi u porositën 20.000 copë bileta seria E, sasi e cila me tepricën e vitit 2017-tës mbuloj fluksin e vizitorëve 
në një numër rreth 19.000 persona. Ky numër mblidhet nga të tre qendrat muzeale, përkatësisht;  anesa “Oso Kuka”, 
Muzeu i Kalasë dhe “Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës”. 
Nisur nga trendi i këtij viti, duke parë që grafiku i vizitave ka shënuar rritje, këtë vit parashikojmë prodhimin e 22.000 copë 
bileta seria F. 
Prodhimi dhe shtypja e biletave kryhet pranë Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë në Tiranë, e miratuar nga Ministria e 
Financave. 
Biletat prodhohen me të gjithë parametrat ligjor dhe informues duke patur në trupin e tyre, përveç informacionit bazë si: 
çmimi dhe destinacioni, edhe të dhëna mbi faqen zyrtare ëeb të Muzeut Historik Shkodër. 

4. Prodhim dritaresh dhe suportesh ekspozimi prej druri, Muzeu i Kështjellës dhe Fondin e 
Arkeologjisë në Banesën “Oso Kuka” 

a) Nga sasia e madhe e lagështirës, në Muzeun e Kështjellës, dritaret e drunjta kanë degraduar deri në kalbëzim 
dhe nuk e kryejnë më funksionin e tyre mbrojtës. Për këtë arsye lind si nevojë urgjente zëvendësimi i tyre. 
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Fondi i Arkeologjisë në  anesën “Oso Kuka”, eksponatët e të cilit janë prej xhami dhe entiefi, në prezencë të 
lagështirës së tepërt (suportet prej entiefi) janë dëmtuar, gjë e cila rrezikon seriozisht gjendjen e objekteve. Për 
këtë arsye, ka lindur nevoja për zevëndësimin e tyre me material druri reziztent ndaj lagështirës. 

 

5. Blerje e nje kompjuteri te zakonshem pune. 

Per nevoja pune te perditshme dhe permiresim te gjendjes se data bazave elektronike eshte e nevojshme 
paisja me nje kompjuter pune.Gjendja e kompjuterave ekzistues eshte e vejeter dhe numri i tyre nuk 
ploteson kerkesat e stafit.Nga 5 Veta Staf kemi tre kompjutera aktiv. 

6. Prodhim suportesh metalike per ruajtjne e veprave te artit 

Fondi i Pinakotekes se Arkivit te Muzeut Historik Shkoder , ruan nje numer te konsiderueshem veprash 
arti ne skulpture dhe pikture.Gjendaj e tyre e tanishme eruajtjes nuk eshte ne parametrat optimal.Ato jane 
jasht cdo elementi mbulues te hapura ndaj faktoreve demtues.Rautja e tyre kerkon elemente te vecnte 
konservmi dhe me kte rast eshte e nevojshme, prodhimi i suporteve metalik qe siguron nje mbrojtje me te 
mire nga agjentet demtues. 

7. Bler fshese  e nje fshese me korrent 2000 ë 

Per te rritur prametrat e pastertise ne ambintete muzeut te keshtjelles eshte e nevojshme blerja e nje 
feshese me korrent  

ii. Synimi i projektit 

1. Lyerja me gëlqere dhe vaj lini ndikon në evitimin e  situatave të papëlqyeshme në prezantimin me 
publikun. 

 
2. Ruajtja e shëndetit të objekteve dhe punonjësve; 
3. Rritje e parametrave të kushteve të vizitueshmërisë; 
4. Më shumë pastërti.  
 
5. Projekti i kartelizimit synon zbatimin e rregullores ligjore të vendosur nga Qendra Kombëtare e 

Inventarizimit dhe të ligjit për funksionimin e muzeve. 
6. Forcimin e vlerave të identitetit kombëtar në nivel shkencor lokal e më gjerë; 
7. Përmirësim i dokumentacionit të databazës së Muzeut; 
8. Studim i dokumentuar i historisë së objekteve 
 
9. Prodhimi dhe shtypja e biletave  
10. Përmbushja e detyrimit ligjor, 
11. Faktimi i shërbimit ndaj vizitorit, 
12. Të masë trendin e arkëtimeve, 
13. Të shtojë vizitueshmërinë në Muze, 
14. Promovimi i trashëgimisë kulturore. 

15. Blereje e nje kompjuteri pune 

16. Mbrojtja e objekteve të trashëgimisë kulturore permiresimi i icilesise se punes se perditshme. 

17. Prodhim dritaresh dhe suportesh ekspozimi prej druri, Muzeu i Kështjellës dhe Fondin e Arkeologjisë 
në Banesën “Oso Kuka” 
Ruajtje e konservim i trashigimise materiale kulturore. 

18. Prodhimi i suporteve metalik per ruatjen e veprave te artit 

Mbrojtja e objekteve të trashëgimisë kulturore 

 

19. Blerje fshese me korrent 
Me shumepasterti dhe higjene 
 
. 
 
. 
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iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 
Për pikën 1: 

 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në ambjentet e Muzeut të Kështjellës; 

 Hartimi i konceptit teknik i sipërfaqes me metrat e kërkuar dhe sasinë e materialit që i korrespondon 
shërbimit; 

 Pastrimi dhe hapja sërish për publikun. 

Për pikën 2 

 Përpilimi i specifikimeve teknike për parametrat e fotografive (masa dhe cilësi imazhi sa më të lartë) 
Për pikën 3: 

 Konsulta me diferencën e biletave të vitit të kaluar, 

 Rakordimet dhe llogaritja për vitin e ardhshëm, 

 Përpilimi i specifikimeve teknike të biletës, e cila është një masë me vlerë e miratuar (çmimi i biletës) me VKB, 
sipas ligjit për Muzetë. 

 Në biletë parashikohen të shënohen, të dhëna që qartësojnë numrin rendor sipas radhës së fletëbiletës, shenja 
dalluese, logot e secilit muze, adresa dhe faqja ëeb zyrtare si mundësi referimi të vazhdueshëm dhe standart 
shërbimi. 

Për pikën 4: 
Përcaktimi i sasisë në metër/linear së lëndës drusore që nevojitet për zëvendësimin e materialeve të konsumuara; 
Testimi i tregut; 
Per piken 5  
Percaktimi i fuqise ruajtese te hard diskut sipas nevojave dhe sektoreve qe do mbuloje ky kompjuter. 
Per piken 6  
Perpilimi i specifikimeve teknike te materialit qe do perdoret per te ruajtur vepra e artit 
Konceptimi i formatit te suportit 
Realizimi 
Per piken 7 
Testim i tregut dhe prokurim 

b) Rezultatet që prisni  

Pika 1 

 Paraqitje dinjitoze e faqeve të brendshme të godinës së Muzeut të Kështjellës dhe zgjatja e jetës së 
materialeve të drunjtë që ndodhen nën ndikimin e agjentëve atmosferik. 

Pika 2 

 Përmirësim të gjendjes dokumentuese të fondeve muzeale, duke zbatuar ligjin e funksionimit të muzeve. 
Pika 3 

 Shtimi i fluksit të vizitorëve, 

 Rritja e arkëtimeve, 

 Tërheqja e vëmendjes turistike. 

 Vizitorët marrin shërbimin për të cilin kanë paguar. 
 

 Pika 4:Ruajtje nga faktorët dëmtues 
 

 Pika 5:  Permiresim i performances ne pune dhe ruajtje e treashigimise kulturore 
 
 Pika 6 e 7 Konservim i trashgimise materiale 
Ruajtje dhe mbrojtje e trashgimise artistike te fondit te pinakotes se MHSH 
 

 
 
 
 

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

       Muzeu “Oso Kuka”  
       Muzeu i Kështjellës 
Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës 
       Dega ekonomike e kulturës 

 
Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  Nga kjo: 
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(mijë 
lekë) 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapi
tale 

A.1 
Mirembajtje e ambjenteve të brendshme Muzeut . 

210   210   

A.2 
Kartelizimi i fondeve të objekteve të Muzeut Historik 

150   150   

A.3 
Prodhim dhe shtypje biletash 

150   150   

A.5 
Blereje paisje TIK 

160     160 

 Shuma 670   510  160 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapi
tale 

A.1 

Mbështetje për funksionimin e aktivitetit dhe shërbimin në 
vazhdimësi të Muzeut Historik 600   600   

 Shuma 600   600   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapi
tale 

A.1 

Mbështetje për funksionimin e aktivitetit dhe shërbimin në 
vazhdimësi të Muzeut Historik 600   600   

 Shuma 600   600   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.3 
 
P08220.O1.A3 
Materiale promocionale për rrjetin muzeal 

 
Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

Në themel të punës së vet, muzeu ka edhe promovimin e vlerave që ruan me karakter lokal dhe përtej. 
Në vitin 2010, për herë të parë Muzeu Historik botoi guidën e vet prezantuese të një cilësie grafike dhe informuese të një 
niveli terësisht profesional duke u kthyer në një element promovimi të denjë në prezantimin e kulturës së rajonit tonë. 
Hapësira informuese me shkrim dhe fotografi që ka modeli i guidës, shtrihet gjerësisht që nga koha e neolititit deri në 
shekullin XX-të. 
Informacioni është gjithëpërfshirës dhe prezantimi i parë me publikun ka qenë tepër dashamirës. 
Situata Muzeale në Shkodër dhe më gjerë ka ndyshuar dhe pritet të ndryshojë me kalimin e kohës. 
Vitet e fundit rrjetit muzeal në Shkodër i janë shtuar rikonstruksioni i muzeut të Kështjellës, Vendi i Dëshmisë dhe 
Kujtesës. 
Për këto arsye është parashikuar ribotim i guidës së Muzeve të Bashkisë Shkodër me çdo risi që është shtuar në vite. 
Kjo përbën një nevojë për njohjen dhe mbajtjen në kontakt të vazhdueshëm të vëmendjes së publikut vendas dhe të huaj, 
me materiale që ngjallininteresin e tyre kundrejt hapësirës  së Bashkisë Shkodër. 
Pajisja me materiale të tilla promovuese në vazhdim, është një kërkesë e publikut vendas dhe të huaj. Në pamundësi për 
të marrë me vete ”historinë fizike“, vizitorët kërkojnë një interpretim të saj në formë guide ose libri udheheqës për vlerat 
që ruan muzeu. 
Aktivitetet që zhvillon muzeu, faqja ëeb, mbulimi mediatik dhe materialet promocionale rrisin prezencën e tij në sytë e 
publikut duke synuar afrimin e tij të mëtejshëm me to. 

ii. Synimi i projektit  

 

 Pasurimi i informacionit për rrjetin muzeal të Bashkisë Shkodër, 

 Kthimi në traditë i botimeve permanente promocionale, 

 Promovimi i turizmit historik dhe kulturor.  

 Plotësimi i një kërkese të vazhdueshme të publikut vendas dhe të huaj, për pajisjen me një guidë të tillë. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 

 Konceptimi grafik dhe tekstual i guidës-fletëpalosje 

 Përfshirja e më shumë specialistëve në hartimin e guidës së re. 

 Pajisja me module informative të reja dhe bashkohore, harta, aplikacione, ëebsite etj. 

 Krijimi i grupit të punës dhe hartimi prej tyre i programit të punës, 

 Ruajtja e standartit dygjuhësh. 
 

b) Rezultatet që prisni 

 

 Një pasqyrë me e qartë e pasurisë dhe shpërndarjes së rrjetit muzeal dhe atë të trashëgimisë për Bashkinë 
Shkodër. 

 Një prezantim më serioz dhe i plotë i asaj çfarë kërkohet nga një guidë përgjithësuese në rrafshin kulturor. 

 Promovimit të turizmit kulturor dhe hapësirës sëBashkisë Shkodër si gjurmë kulturore në rajon dhe Europë. 
 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

 

 Stafi i Muzeut Historik 

 Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

 Drejtoria e Turizmit 

 Publiku vendas dhe i huaj.  

  
 
Bashkia Shkodër, 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 
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A.1 Guidë - ftetëpalosjepër Rrjetin Muzeal 60   60   

 Shuma 60   60   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Ribotim i guidës së Muzeve të Bashkisë 
Shkodër  

60   60   

 Shuma 60   60   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
 (mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1  60   60   

 Shuma 60   60   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.4 
P08220.O1.A4 
Blerje pajisje për “Vendin e Dëshmisë dhe 
Kujtesës” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

Blerje pajisje TIK 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 

VDK nuk disponon një qendër audio, laptop apo aparat fotografik, të nevojshme këto për aktivitetet e ndryshme që 
zhvillohen në muze gjatë vitit. Shpesh në situata të tilla stafi gjendet në vështorësi për organizimin e eventeve të tilla, 
duke kërkuar materiale në institucionet partnere. Qëndra audio ka rëndësi për mbarëvajtjen e një eventi, ashtu si dhe 
laptopi, i cili është i domosdoshëm në raste të tilla. Këto aktivitete sa vijnë e shtohen gjatë vitit, si ato të planifikuara, si 
ato të cilat mund të lindin gjatë rrugës. Këto aktivitete përfshijnë sidomos të rinjtë, të cilët po shfaqin gjithnjë e më tepër 
interes në tematikën historike që trajton muzeu. Aparati fotografik gjithashtu është një mjet mjaft i rëndësishëm për 
muzeun. Ndihmon shumë normalisht në pasqyrimim e aktiviteteve në faqe ëeb apo rrjete sociale, duke patur parasysh 
gjithmonë cilësinë në shkrepjen e fotove dhe duke evituar përdorimin e celularit. Po kështu është i rëndësishëm për 
filmim video të intervistave, duk krijuar një arkiv digjital me dëshmi të ish burgosurve politikë.Paisja me materiale të tilla e 
bën aktivitetin e muzeut më cilësor dhe serioz, duke e futur atë në një proçes modernizimi. 

VDK disponon një bibliotekë të vogël në kapacitetet mbajtëse të fondit. Ky fond me libra, koleksione revistash, koleksione 
gazetash, materiale arkivore, albume fotografike etj, nga viti në vit sa vjen e shtohet. Kjo gjë falë dhuratave të ndryshme 
nga qytetarë të Shkodrës, apo nga institucione, si psh ISKK, e cila të gjitha botimet e veta i ka sjellur pranë kësaj 
biblioteke. Mendimi është që të risistemohet hapësira e kësaj biblioteke, pse jo të bëhet një transferim i saj, duke 
ndryshuar pozicionet me zyrën e punës. Normalisht për këtë zgjerim të kapaciteteve të bibliotekës, ka nevojë për 
investim në rafte druri, tryeza apo mjete të tjera të përshtatshme për funksionin e ri, të cilat janë në përputhje me 
standartet e muzeologjisë moderne, sidomos cilësore në përmbajtje. Aktualisht një pjesë e mirë e koleksionit mbahet e 
pa ekspozuar dhe në kushte jo të përshtatshme konservimi. Të gjitha materialet janë me vlerë, duke qenë se bëhet fjalë 
për literaturë të realizmit socialist, po ashtu edhe për literaturë të pas viteve ‟90 e pasur kjo sidomos me dëshmi të 
ndryshme të ish burgosurve politikë. Ne medojmë që kjo bibiliotekë në hapësirën e re të jetë shumë funksionale dhe të 
kthehet gradualisht një pikë referimi për lexuesit, studentët, studiuesit e të gjithë ato persona që kanë interes ta 
shfrytëzojnë atë. Proçesi i pasurimit të fondit është në vazhdim e sipër dhe njerëzit e vlerësonë atë. 

ii. Synimi i projektit  

 Rritja e promovimit të aktivitetit të muzeut  

 Përmirësimi i kushteve të punës 

 Modernizimi i aktivitetit të muzeut  

 Rikonceptimi i bibliotekës dhe kthimi i saj në një hapësirë sa më të aksesueshme për çdo njeri të interesuar në 
përdorimin e saj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Evidentimi i nevojave 

 Zgjedhja e modeleve 

 Blerja e materialeve 

 Hartimi i projektit 

 Grumbullimi dhe blerja e materialeve të nevojshme 

 Zbatimi dhe realizimi i projektit 

b) Rezultatet që prisni  

 Bashkëveprimi i të gjithë aktorëve me aktivitetin e muzeut 

 Rritja e aktiviteteve gjatë vitit 

 Afrimi i brezit të ri  

 Biblioteka të jetë komode dhe e vizitueshme. Të jetë e plotë dhe të vazhdohet gjithnjë për pasurimin e saj. 

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

Specialistë të fushës, punonjës të muzeut, vizitorë të 
ndryshëm, studentë etj. 
 

Bashkia Shkodër 

 iblioteka “Marin  arleti” 

Muzeu VDK 

e) Shpenzimet e llogaritura   
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operative 

Transferime Kapitale 

A.1 Blerje pajisje TIK 
180     180 

A.2 Blerje pajisje (orendi) 
180     180 

 Shuma 
360     360 

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2019 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.5 

P08220.O1.A5 
Publikime promocionale, fletëpalosje e 
guidë për “Vendin e Dëshmisë dhe 
Kujtesës” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Momentalisht  disponohen mjaftueshem broshura për aktivitetin e muzeut, për të promovuar këtë aktivitet në evente të 
ndryshme apo nëpër shkolla,institucione etj. Këto broshura dhe ky informacion është realizuar vitin e kaluar dhe ka qenë i 
suksesshëm. Të gjithë vizitorët janë pajisur me këtë material, duke e marrë atë edhe në formën e një souveniri. 

Është e rëndësishme që muzeu të promovohet dhe njerëzit të dijnë për aktivitetin e tij.Po kështu,materiali me karakter 
divulgativ mbi historinë e godinës është i rëndësishëm për vetë faktin se ky vend përbën një pasuri për qytetin tonë dhe 
mbi të gjitha ka një histori unike, e cila ia vlen të evidentohet. 

Edhe këtë vit është parashikuar printimi i broshurave informative mbi aktivitetin e muzeut dhe publikimi i një materiali me 
karakter divulgativ mbi historinë e godinës në të cilën gjendet sot Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës. 

ii. Synimi i projektit  

 Rritja e promovimit të aktivitetit të muzeut  

 Njohja me historinë e tij e një numri më ta madh njerëzish 

 Nxitja e turizmit kulturor 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Prodhimi i teksteve dhe materialeve 

 Përkthimi i tyre në gjuhë të huaj 

 Dizenjimi, printimi dhe botimi i tyre 

b) Rezultatet që prisni  

 Rritja e numrit të turistëve nëpërmjet promovimit të muzeut  

 Rritja e ndjeshmërisë së publikut karshi këtij muzeu 

 Afrimi i brezit të ri  

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

Vizitorë, specialistë, historianë, publicistë etj 

Bashkia Shkodër 

 iblioteka “Marin  arleti” 

Muzeu historik “Oso Kuka” 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operative 

Transferime kapitale 

A.1  
     

 

  
   0  

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali 
(mijë  
 
 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operative 

Transferime kapitale 

A.1 

Fletëpalosje   

(2000 copë * 25 lekë/copë) 
50   50   

A.2 Guide mbi historikun e VDK 
100   100   
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(500 copë *200 lekë/copë) 

 Shuma 
150   150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operative 

Transferime kapitale 

A.1 

Fletëpalosje   

(2000 copë * 25 lekë/copë) 
50    50  

 

A.2 

Guidë mbi historikun e VDK 

(500 copë *200 lekë/copë) 
100    100  

 

 Shuma 
150   150  

 

f) Periudha e zbatimit  
    15 Janar – 15 Mars 2020 
    15 Janar – 15 Mars 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.6 

P08220.O1.A6 
Cikël bisedash dhe ndërgjegjësim i të 
rinjve nën fokusin e librave me tematikë 
mbi të kaluarën komuniste 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

 
 
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Vitin e kaluar «Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës» filloi për herë të parë organizimin e një cikli bisedash për ndërgjegjësimin 
e të rinjve nën fokusin e librave me tematikë mbi të kaluarën komuniste. Paneli i ftuar për të përçuar mesazhin tek të 
rinjtë, ishte përzgjedhur me kujdes, duke përfaqësuar disa intelektualë nga jeta aktive e qytetit, si ish-të përndjekur, 
pedagogë, studiues etj. Pjesëmarrës në këto takime kanë qenë nxënës të shkollave të mesme të Bashkisë Shkodër dhe 
studentë të Universitetit «Luigj Gurakuqi». 
Cikli i bisedave rezulton si një aktivitet i rëndësishëm, sidomos për të rinjtë,të cilët janë target grupi më i rëndësishëm 
ndër vizitorët tonë.Kjo gjë bën që ata të kenë kontakt të drejtpërdrejtë jo vetëm me të mbijetuarit, por me histori të sjella 
përmes studimeve dhe botimeve të ndryshmetë periudhës së diktaturës. 
Promovimi përmban në vetvete vlera të rëndësishme për të rritur ndërgjegjen e të rinjve sidomos karshi të kaluarës dhe 
për t‟i shtyrë ato të lexojnë sa më shumë. 
Janë të shumtë ish të burgosurit politikë, të cilët jetën e tyre e kanë shkruar dhe botuar në vepra dhe kjo gjë ka një 
vëmendje të veçantë në «Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës». 

ii. Synimi i projektit  

 Promovimi dhe rritja e aktivitetit në “Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës”; 

 Krijimi i një tradite e cila duhet të zhvillohet në vitet në vazhdim për aktivitete të kësaj natyre; 

 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve mbi të kaluarën komuniste të vendit tonë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përzgjedhja e botimeve 

 Përzgjedhja e të ftuarve 

 Zhvillimi i aktivitetit; Promovimi i aktivitetit 

b) Rezultatet që prisni  

 Promovimi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës; 

 Njohja e të rinjve me dëshmitë dhe pasojat e sistemit diktatorial; 

 Propozime të reja nga këto takime për zgjerimin e kurrikulave arsimore me këtë tematikë; 

 Pasurimi i bibliotekës së Muzeut me libra të rinj, kështu krijohet një fond i veçantë me libra të dedikuar të kaluarës 
komuniste të vendit tonë. 

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

Shkollat 9-vjeçare  
Shkollat e mesme 
Drejtoria Arsimore Rajonale, Shkodër 
Të rinj, turistë, ish të burgosur, studentë,specialistë të fushës 
etj. 

Bashkia Shkodër 
Muzeu historik “Oso Kuka” 
 iblioteka “Marin  arleti” 
Shoqata e të persekutuarve politik në Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali   
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 

Honorare  te ftuarve  

(6 persona* 10 000 leke/person) 
60    60   

A.2 

Honorar Moderator (1 person*10 
000lekë) 10    10   

 Shuma 70   70   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali   
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 

Honorare  te ftuarve  

(6 persona* 10 000leke/person) 
60    60   

A.2 

Honorar Moderator (1 person*10 
000lekë) 10    10   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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 Shuma 70   70   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali   
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 

Honorare  te ftuarve  

(6 persona* 10000 leke/person) 
60   60   

A.2 

Honorar Moderator (1 
person*10.000lekë) 10   10   

 Shuma 70   70   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar - Dhjetor 2019 
   Janar –Dhjetor 2020 
 
   Janar –Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
 Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
 Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.7 
P08220.O1.A7 
Mirëmbajtje e ndërtesës së “Vendit të 
Dëshmisë dhe  Kujtesës” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Kete vit ndërtesa e “Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës” ka realizuar ndriçim të fasadës së jashtme.  
Janë elementë arkitektonikë të rëndësishëm, të cilët kanë lidhje të drejtpërdrejtë me aktivitetin dhe historinë e VDK-së. 
Po kështu ndriçimi i jashtëm e bën lehtësisht të identifikueshëm si muze dhe përmirëson stilistikisht imazhin e godinës. 
Vitet ne vijim eshte menduar te te realizohet izolimi i pjeses se galerise ,duke pasur parasysh gjendjen e amortizuar te 
nderteses, ku problemtaikat me te medha shfaqen gjate stines se dimrit. 
 

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimi i kushteve të ndriçimit të fasadës së jashtme të VDK-së, që të kthehet në kushte optimale dhe parametra 
modernë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Hartimi i projektit 

 Grumbullimi dhe blerja e materialeve të nevojshme 

 Zbatimi dhe realizimi i projektit 

b) Rezultatet që prisni 

Sistemimi i ndriçimit të godinës së muzeut, identifikimi i aktivitetit të tij si muze dhe përmirësimi i arkitekturës së fasadës 
së jashtme 

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

Specialistë të fushës, punonjës të muzeut, vizitorë 
të ndryshëm etj. 

Bashkia Shkodër 
Drejtoria e studimeve, planifikimit dhe koordinimit të investimeve 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

        

 Shuma    0   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Mirëmbajtje e ndërtesës 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Mirëmbajtje e ndërtesës 300   300   

 Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit 
 
    15 prill 2019 – 20 qershor 2019 
    15 prill 2020 – 20 qershor 2020 
15 prill 2018 – 20 qershor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
     Drejtoria e studimeve, planifikimit dhe koordinimit të 
investimeve 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

 
 
 
 
 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.8 

 
P08220.O1.A8 
Dita nderkombetare e Muzeumeve  

 
Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

i. Situata  

 Misioni 
Dita Ndërkombëtare e Muzeve zhvillohet çdo vit më 18 Maj. Kjo ditë është krijuar nga ICOM (International Council of 
Museum – Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve) në vitin 1977 duke synuar të rrisë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e muzeve 
në zhvillimin e shoqërisë dhe vazhdon të gëzojë popullaritet që prej shpalljes së saj. 
Muzeu Historik në vitin 2018 në perkujtim të Ditës Ndërkombëtare të Muzeumeve, u shfaq në një formë tjetër ndërveprimi  
me publikun, që konkludoi me ekspozitën e  titulluar “Jehona e zejeve”Kjo ekspozitë me natyrë pedagogjiko-edukative, 
që u organizua për herë të parë, parashikonte përfshirjen e nxënësve dhe studentëve, e më lart deri tek moshat madhore 
ne ruajtjen e percjelljen ee tradites se gdhendjes se drurit dhe gurit. Këtij aktiviteti i parapriu një fushatë sensibilizuese 
për kontribuimin me leksione, në funksion të ruajtjes së vlerave të trashëgimisë fëminore. 

Këtë vit Muzeu Historik Shkodër,do të vijë me një aktivitet prezantues te tredites 70 vjecare muzeale ne Shkoder, që në 
ditët e sotme mbeten një kujtim i kohëve të dikurshme. Aktiviteti i përket një çështjejesa të prekshme aq dhe të 
nevojshme që ka të bëjë me njohjen e publikut punen krijuese, promovuese dhe konservuese te muzeut ne vite.Muzeu 
Historik Shkoder ka nisur te organizohet qe ne vitin 1947 , por zyrtarisht shenon hapjene e tij ne 1949. 

Konstatimi i fakteve, mjeteve dhe i projeksionit krijues të një shoqerie, mbetet një problem permanent i njohjes me 
trashëgiminë materiale dhe shpirtërore të një hapësire. Ky problem haset jo vetëm me vizitorët e huaj, por edhe me ata 
vendas. Shpesh janë bërë përpjekje për promovimin e këtyre lëndëve muzeale, por asnjëherë me historine reale te viteve  
që lidhen direkt me traditën muzeale qe shtrihet qe ne shek e XIX . 

 

 Pasurimi i aktiviteteve kulturore mbi tema të veçanta; 

 Përfshirja  në një hapësirë e në të njëjtën kohë, me të njëjtën temë i disa aktorëve shoqërorë në funksion të 
ruajtjes dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore;   

 Edukimin me rëndësinë e trashëgimisë kulturore e materiale, që është pjesë e formimit të gjithsecilit prej nesh 
si shprehi e  identitetit kulturor përmes kontaktit direkt. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përgatitja e materialeve promocionale fletë-palosje dhe baner informues e sensibilizues; 

 Përgatitje e mesazhit promocional; 

 Bashkëpunimi me institucionet mbështetëse të Bashkisë dhe me shkollat e sistemit parauniversitar e me gjerë; 

 Përgatitja e ambjenteve ekspozuese. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pasurimi i dijenive të publikut në funksion të ndërgjegjësimit, edukimit dhe përfshirjes në konceptet e ruajtjes 
dhe ndërtimit të jetës kulturore përmes punës; 

 Pjesëmarrje të gjerë; 

 Ndërtim situatash rekreacionale dhe ndërvepruesee komemorative. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

 Stafi i Muzeut; 

 Nxënëstë shkollave të qytetit; 

 Qytetarë të target grupeve të ndryshme 

 Ish punonjes ne fushen e trashigimise. 
 

Stafi i muzeut,  
Bashkia Shkodër,  
Drejtoria Arsimore Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime promocionale (Ftesa, 
banera, njoftim ne TV etj) 

   30   

 Shuma 30   30   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
http://icom.museum/
http://icom.museum/
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Shpenzime promocionale (Ftesa, 
banera, njoftim ne TV etj) 

   30   

 Shuma 30   30   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021   

A.1 
Shpenzime promocionale (Ftesa, 
banera, njoftim ne TV etj) 

   30   

 Shuma 30   30   

f) Periudha e zbatimit  
18 Maj 2019 
18 Maj 2020 
18 Maj 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës 
Muzeu Historik 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
Institucion Likuidues:DEK 

 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.9 
P08220.O2.A1 
Zhvillimi dhe pasurimi i fondit 
të bibliotekës 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Detyra kryesore e çdo biblioteke është zhvillimi dhe pasurimi i koleksioneve, përmes zgjedhjes së materialeve të 
shtypura dhe jo të shtypura që shërbejnë për plotësimine nevojave për edukim dhe çlodhje të komunitetit. Koleksionet e 
bibliotekës synojnë plotësimin e kërkesavë të komunitetit në fushën e arsimit, kulturës dhe informacionit. Pasurimi në vite 
i fondeve të bibliotekës ka qenë dhe ngelet, një nga përparësitë kryesore të punës sonë. Zgjidhja materialeve bibliotekare 
, që do të pasurojnë koleksionet  është një proces i gjatë dhe i vazhdueshëm, që  kërkon jo vetëm harmonizimin e 
kërkesave të punonjësve që administrojnë fondet, por edhe marrjen e mendimit për zhvillimin e koleksioneve nga lexues 
të niveleve të ndryshme të zhvillimit kulturor; të gjinive dhe moshave. Duke qene se bibliotekat në përgjithësi kanë fonde 
buxhetore të kufizuara jemi përpjekur që të pasurojmë koleksionet tona përmes zgjedhjes së materialeve bibliotekare, 
(kryesisht libra dhe periodikë)  në varësi të llojit të bibliotekës sonë  dhe gjëndjes së koleksioneve. Termi tradicional 
“bibliotekë”, përgjithësisht shënon koleksione librash dhe periodikësh, por jashtë vëmëndjes sonë nuk kanë ngelur edhe 
zhvillimi i koleksioneve të veçanta. Shtimi i materialeve jo libra siç cilësohen në terminologjinë e bibliotekave, është 
shoqëruar me krijimin në vitin 2010 të koleksioneve të veçanta  të Mediatikës dhe Bibliotekës Digjitale. Biblioteka ka 
nëonline rreth 20.000 faqe të digjituara. Libra 9 tituj, 26 njësi;  3  koleksione revistash me 230, si dhe 1 koleksion gazete. 
Materiale të tjera të digjituara, që nuk janë të hedhuna në online janë rreth 17.000. Vitet e fundit kemi krijuar pikat e 
shërbimit me koleksioneve të hapuara, si një risi e ndryshme shërbimi nga ajo tradicionale. Koleksionet e hapura kanë 
lehtësuar hyrjen në botën e informacionit, kryesisht për nxënësit dhe studentët, përmes kontaktit të drejtëpërdrejtë me 
librin.  Zhvillimi dhe pasurimi i koleksioneve, të bibliotekës sonë është një detyrë e përhershme. Proçesi  lidhet edhe me 
pasurimin e fondeve të veçanta dhe të rralla që ka kjo bibliotekë edhe në rang kombëtar.  Një pjesë e mirë e 
koleksioneve tona janë të aksesueshme përmes katalogut elektronik. Kjo ka rritur përgjëgjësinë  dhe kujdesin për 
zhvillimin e pasurimin e koleksioneve. Bashkia Shkodër ndër vite i ka kushtuar kujdes planifikimit të fondeve buxhetore, 
për pasurimin e koleksioneve.   Zëri i buxhetit të planifikuar për blerje librash dhe periodikësh për disa vite ka qenë 
2.000.000 lekë. Vitet e fundit buxheti është përgjysmuar duke sjellur vështirësi në zhvillimin dhe pasurimin e 
koleksioneve.  Blerja e   librave ngelet sfidë pasi janë vështirësuar praktikat e blerjes përmes tenderit. Fituesit e tenderit, 
nuk kanë qenë seriozë. Ata që u paraqitën nuk plotësonin kërkesat tona në tituj. Një tjetër element që krijon vështirësi në 
zhvillimin e pasurimin e koleksioneve është edhe blerja e librave një herë në vit. Kjo procedurë është joproduktive, pasi 
ka edhe tituj librash që shiten dhe nuk gjenden më në treg. Problem ka qenë edhe vijueshmëria e tërheqjes së periodikut, 
në kushtet kur  buxheti nuk lëvrohet menjëherë. Pritshmëria për fillimin e procedurës së blerjes deri në aprovimin e 
buxhetit ka sjellur dëmtimin e koleksioneve të periodikut. Megjithë vështirësitë koleksionet e bibliotekës zhvillohen dhe 
pasurohen çdo vit.  Fondet e akordura jemi përpjekur t”i administrojmë duke i dhenë përparësi titujve në raport me sasinë 
Bashkia ka qenë financuesja kryesore për zhvillimin dhe pasurimin e fondeve, por në vite bibliotekës i janë afruar libra 
nga projekte të ndryshme, shoqata dhe donatorë privatë.  Në vitin 2015 me fondet e akordurara të buxhetit koleksionet 
tona janë pasuruar me 927 njësi bibliotekare që i korespondojnë 297 tituj , ndërsa pasurimi nga të ardhurat sekondare, 
kryesisht  dhurata për këtë vit kanë qenë 250 njësi. Vitet e fundit koleksionet janë pasuruar nga dhuratat e shkrimtarëve 
të trevave shqiptare të Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. 
 
Në administrimin dhe ruajtjen e fondeve te librave, rol të rëndësishëm nuk kanë vetëm lokalet ku vendosen librat, por 
edhe raftet.  
Me blerjen e librave ,lind nevoja e sigurimit te vendit ku do të vendosen këto libra.Shumica e bibliotekave publike kanë 
patur dhe vijojnë të kenë sistemin e vendosjes fikse në rafte. Materialet e shtypura (libra)  vendosen sipas madhësisë në 
shtatë ndarjet e rafteve, nga syza e parë deri në të fundit. Të tillë janë edhe raftet e bibliotekës sonë. Ata i afrohen 
standarteve tradicionale të rafteve për libra dhe periodikë.  
Raftet e bibliotekës nuk afrohen me standartet e IFLA- s. Për më tepër ata tani nuk sigurojnë si duhet as ruajtjen dhe 
trajtimin e duhur të materialeve bibliotekare.  
Shumica e rafteve prej druri të fondeve në pjesën më të madhe janë të dëmtuar nga koha e gjatë e përdorimit.  
Të gjitha ndarjet të bazuara në material fibër, ose janë plasur, ose janë përkulur duke bërë që një pjesë e librave, 
sidomos ata të arkivit, të mbajnë ndarjet e njëri-tjetrit. Edhe paraqitja estetike e materialeve të shtypura në fonde lë 
shumë për të dëshiruar. Në këtë situatë është e domosdoshme që të fillohet gradualisht  zëvendësimi i tyre me rafte 
metalikë, shumë të qëndrueshëm në kohë dhe që garantojnë një trajtim normal të librave dhe periodikëve. 

ii. Synimi i projektit  

 Zbatimi i detyrimit ligjor, mbi zhvillimin dhe pasurimin e koleksioneve. 

 Pasurimi i fondeve kryesore me literaturë bashkëkohore. 

 Pasurimi i katalogut on-line. 

 Përmisimi i kushteve  përmes administrimit, trajtimit dhe ruajtjes së materialeve bibliotekare me synimin, që 
pas disa vitesh nga magazinat e librave, të kthehen pika shërbimi me fonde të hapura.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Shqyrtimi i gjendjes së fondeve. Plotësimi i statistikave vjetore të hyrjeve të reja. 

 Evidentimi i frekuentimit vjetor të fondeve dhe lloji i literaturës së lexuar. 

 Ndjekja periodike e literaturës së publikuar. 

 Ndarja e shumës së planifikuar sipas fondeve. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Konslultimi me lexuesit. 

 Konsultimi me programet shkollore të literaturës së planifikuar për lexime. 

 Përcaktimi i fondeve ku do të ndërhyhet.   

 Gjetja e përkohshme e hapësirave, ku do të zhvendosen librat. 

 Përcaktimi i  materialit të raftave. 

 Bërja e analizës financiare 

b) Rezultatet që prisni  

 Pasurimi i fondeve me literaturë bashkëkohore.  

 Zgjerimi i aktivitetit të bibliotekës. 

 Shtimi i lexuesve. 

 Rritja e shërbimit ndaj komunitetit që përfshijnë të gjitha kategoritë e moshave. 

 Rritja e prestigjit të bibliotekës në rang kombëtar. 

 Përmirësimi i vendosjes dhe i trajtimit të librave. 

 Zgjerimi i hapësirave në dispozicion të librit. 

 Përmirësimi i shërbimit ndaj lexuesve.   

 Përpjekje për realizimin e normave të IFLA- s 

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

Bibliotekarët 
Publiku qytetar 

  
 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Blerje periodiku /gazeta 
(shqip + i huaj)  

   100 
  

 
 

   100 

A.2 Blerje librash     900        900 

 
Shuma 1 000     1 000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali (mije lekë) 
 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Blerje periodiku /gazeta 
(shqip + i huaj)  

   100 
  

 
 

   100 

A.2 Blerje librash  1689     1689 

 
Shuma 1 789     1 789 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Blerje periodiku /gazeta 
(shqip + i huaj)  

   100 
  

 
 

   100 

A.2 Blerje librash  1789     1789 

 
Shuma 1 889     1 889 

f) Periudha e zbatimit  
 
Tetor 2019 
     Tetor 2020 
Tetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Bibiliotekes “Marin  arleti” 

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

Institucion Likuidues:DEK 
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Nr.10 

P08220.O2.A2 
 
Administrimi dhe menaxhimi i Degës 
Ekonomike të Kulturës 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Dega Ekonomike e Kulturës ka strukturën e mëposhtme prej 31 punonjesish : 

  iblotekën Publike “Marin  arleti”  
o Sektorin e Finances   dhe sherbimeve mbeshtetese dhe drejtoria ( 14 punonjës) 
o Sektori i Librit dhe Mediatikes ( 8 punonjës) 

 Muzeu Historik ( 6 punonjës) 
o Muzeu “Oso Kuka” 
o Vendin e Deshmise dhe Kujteses 
o Muzeu i Kalasë “Rozafa”  

 Galeria e Arteve ( 3 punonjës). 
Për funksionimin normal të tyre është i domosdoshëm parashikimi (në bazë të strukturës aktuale) i shpenzimeve për 
paga dhe sigurime. 
Dega Ekonomike e Kulturës ka në strukturë 5 ndërtesa, të cilat kërkojnë mirëmbajtje dhe pastrim të vazhdueshëm. 
Gjithashtu,në veprimtarinë e përditshme të institucioneve, luajnë një rol shumë të madh pajisjet kancelarike, pasi 
plotësimi i një pjese pune të rëndësishme është e lidhur me këto mjete 
Mbarevajtja e punes ne keto institucione , ,kerkon edhe kushtet e nevojshme ne ambietet e ketyre institucioneve. 
Përvec  te tjerash Institucionet e D.E.K.  janë të paisura me bombola të fikseve të zjarrit. Duke qënë se institucionet tona 
frekuentohen nga një publik i gjerë ,na lind detyrimi t‟i paraprijmë çdo lloj pakujdesie që do të shkaktonte ndonjë 
shkëndijë zjarri në ambientet e institucioneve.  
Paisja me fikse zjarri e institucioneve të cilat posedojnë vepra arti është gjithashtu një detyrim ligjor ,te cilin ne e 
permbushim cdo vit,me rimbushjen e bombulave ekzistuese. 
Kujdesi për parandalimin e të dëmtimeve të inventarit fizik dhe të koleksioneve të  ndryshme nga një sërë faktorësh 
natyrorë është një objektiv i përhershëm i punës sonë.  Çdo vit kemi bërë siguracionin fizik të ndërtesës si  mundësi e 
minimizimit të humbjeve në rastet e fatkeqësive natyrore dhe zjarrit.  
Vitin e shkuar  proceduam per  izolimin e tarraces se bibleotekes ,pjese e cila kishte probleme me izolimin . Kete vit do 
procedojme per pjesen e mbetur. Gjithashtu,zyra e finances e cila ka cite pa u rikonstruktuar,ka shfaqur plasje te murit te 
te sovatimit nga lageshtira. Prandaj kete vit eshte e nevojshme nderhyrja ne kete ambient. 
Gjithashtu,vitet paraardhese eshte realizuar blerja e kondicionereve per nje pjese te ambienteve te bibleotekes,dhe kane 
mbetur  nje pjese tjeter e pa plotesuar nme kondicionera. 
Gjithashtu,blerja e nje scaneri/fotokopje ne banakun e bibleotekes eshte e nevojshme per tia mundesu lexuesve dhe 
studiuesve informacionin ne libra te cilat nuk lejohet te dalin nga bibleoteka. 
Ne ambientet më të frekuentuara te bibleotekes ,është edhe salla e kompiuterave. Vititn e kaluar u be e mundur shtimi i 1 
kompiuteri .Duke qënë që shumica e kompiuterave të salles përkatëse,por jo vetem,jane donacione te hershme për 
bibleotekën ,është i nevojshëm plotësimi i saj me kompiutera me parametrat e duhura,per te kryer më së miri funsionin e 
saj. 
Kujdesi për mirëmbajtjen e WEB pageve te Deges Ekonomike te Kultures ,eshte nje tjeter detyrim qe na lind duke ju 
referuar dinamikes digjitale te kohes. 

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit në funksion të pasurimit të jetës artisktike, kulturore edukuese për komunitetin. 
Qasja ndaj përvojave bashkëkohore të lidhura me akumulimin, sistemimin, administrimin dhe vënien në përdorim të 
informacionit për përdoruesin, përmes hostimit dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme të katologimit elektronik  
Rritja e sigurisë në institucionet e kultures dhe e frekuentuesve te ketyre institucioneve. 
Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme, si dhe ruajtja e personelit dhe e përdoruesve të bibliotekës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Përcaktimi i prioriteteve në mbarëvajtjen e punes. 
Përcaktimi i materialeve më të domosdoshme për të realizuar aktivtetet. 
Përcaktimi i i shpenzimeve per Paga dhe Sigurimet 35 punonjesve te Deges ekonomike te kulturs dhe shpenzimeve te 
tjera të nevojshme për institucionet e D.E.K. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi i mundësive të reja për qasje në rrjete të integruara lokale dhe ndërkombëtare. 
Normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të Institucioneve Te Deges Ekonomike te Kultures 
Rritja e sigurisë 

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

Institucionet dhe punonjësit përkatës të DEK 
Publiku qytetarë 

  
 Bashkia Shkodër. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Tran
sferi
me 

Kapitale 

A.1 Paga 15,833 15,833     

A.2 Sigurime Shoqërore 2,645 
 

2,645    

A.3 Materiale pastrami /sanitare  
60 

 
 

60 
  

A.4 
Sherbim nga te 
trete(Energji,uje,telefon) 

1242 

 
 

1242 
  

A.5 Sherbim sicurity 
250 

 
 

250 
  

A.6 
Sherbim Interneti per Sallen 
kryesore te  ibleotekes”Marin 
 arleti” 

100 
 

 100   

A.7 Materiale Kancelarie 
300 

 
 

300 
  

A.8 
Materiale te ndryshme mirmbajtje 
si llampa,celesa etj 

100 

 
 

100 
  

A.9 Siguracion ndërtese 
115 

 
 

115 
  

A.1
0 

Rimbushje Fikse Zjarri 
100 

 
 

100 
  

A.1
1 

WEB Hostim,Domein dhe 
Mirembajtje Serveri per 1 viti  

80 

 
 

80 
  

A.1
2 

Mirembajte e  ibleotekes”Marin 
 arleti|” 

350 

 
 

350 
  

A.1
3 

Blerje paisje TIK 250 
 

   250 

A.1
4 

Blerje paisje Operacionale 100 
 

   100 

 
Shuma 21.525 15,833 2,645 2,697  350 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transf
erime 

Kapitale 

A.1 Paga 16,150 16,150     

A.2 Sigurime Shoqërore 2,697 
 

2,697    

A.3 Shpenzime te ndryshme operative 2,257 
 

 2,257   

A.4 
Shpenzime kapitale per 
institucionete Deges Ekonomike 
te Kultures. 

500 
 

   500 

 
Shuma 21.604 16,150 2,697 2,257  500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transf
erime 

Kapitale 

A.1 Paga 16,500 16,500     

A.2 Sigurime Shoqërore 2,724 
 

2,724    

A.3 Shpenzime te ndryshme operative 2,257 
 

 2,257   

A.4 
Shpenzime kapitale per 
institucionete Deges Ekonomike te 
Kultures. 

500 
 

   500 

 
Shuma 21.981 16,500 2,724 2,257  500 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2019 
Gjatë vitit 2020 
Gjatë vitit 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i  ibiliotekes “Marin  arleti” 

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

Institucion Likuidues:DEK 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.11 
P08220.O2.A3 
Periodiku  Gegnia 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Gegnishtja është një nga dialektet kryesore, me një sistem morfologjik dhe sintaksor të zhvilluar ndër vite. Mjaft 
shkrimtarë të trevave të veriut kanë dhënë kontributin e tyre në lëvrimin e këtij dialekti. Dokumentat më të vjetër të gjuhës 
shqipe janë shkruar në gegnisht,  Në këtë dialekt u krijuan veprat dhe kryeveprat e letërsisë shqiptare nga Fishta, 
Gjeçovi, Mjeda, Koliqi, Camaj, Draçini etj.  
Gjatë periudhës moniste qëllimshëm u mënjanua përdorimit i formave të gegnishtes në gjuhë dhe letërsi, gjë që me 
kalimin e kohës solli edhe mospërdorimin e saktë të formave gjuhësore të dialektit. 
Ruajtja e këtij varianti të shqipes së shkruar përmes këtij projekti është në koherencë me misionin  e madh të kulturës, 
atë të pasurimit dhe trashëgimit të vlerave kulturore, që rrezikojnë të humbasin.  
Periodiku do i përcjellë brezave të rinj thesarin gjuhësor që trashëguam, thesar i cili nuk njihet thuajse fare nga ata. 
Shkrimtarët dhe studiuesit do të sjellin edhe forma të reja të evoluimit të dialektit geg në vite. Revista do i krijojë mundësi 
të të shprehurit ndryshe në gjuhën dialektore shkrimtarëve, përdoruesve dhe hulumtuesve të gjuhës gege. 
Numri i parë i revistës u publikua më 27 nëntor 2016, ndërsa numri i dytë në fund këtij viti. Botimi i revistës si pronë 
kulturore-artistike  e bibliotekës së Shkodres, institucion kulturor ne varësi te Bashkisë, Shkoder ka ngjallë një interes 
mjaft të madh jo vetëm në mjedisin qytetar shkodranë, por edhe më gjërë.  
Botimi i kësaj reviste ka ringjallë pas shumë viteve, një traditë të vyer të Shkodrës, atë të shtimit dhe të ripërtërijes të  
revistave kulturore të traditës duke synuar që ajo të jetë përkrah revistave të njohura shkodrane, si: “Agimi”, “Cirka”, 
“Fryma” e “Kritika”etj.  
Revista është një mundësi dhe një arsye më tepër për shkëmbimin e mendimit shkencor rreth çështjeve të ndryshme 
kulturore dhe shkencore të kohëve që jetojmë, gjithnjë duke respektuar tjetrin dhe arritjet e shkencës në përgjithësi. 
Revista përmban një larmi rubrikash, përmes të cilave synohet rritja e bashkëpunimit me qytetarët dhe studiuesit,si një 
mundësi e pasurimit të trajtesave të saja.  Ne vitin 2018 u botuan 3 numra. 
Revista do të vijojë të financohet edhe në vitin 2019, nga Bashkia Shkodër, në publikimin e numrit te tete ,te nente te 
dhjetë të periodikut.  

ii. Synimi i projektit  

Ruajtja, pasurimi dhe trashëgimi i vlerave kulturore që rrezikojnë të humbasin, mes të cilave edhe dialekti gegë.  
Shkëmbimi i mendimit qytetar dhe të specializuar rreth çështjeve të ndryshme kuturore të kohës. 
Krijimi i një organi letrar të lirë dhe të panënçmuar të shkrimtarëve, (shkodranë dhe jo shkodranë), që deshirojnë të 
shkruajnë dhe të shprehen në gegërisht.  
Evidentimi dhe publikimi i vlerave të ndryshme kulturore të papublikuara.   
Ripërtëritja e një tradite të hershme të ambientit kulturor të qytetit, atë të periodikëve të ndryshëm.   
Sigurimi i vazhdimësinë së revistës në vite. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Ngritja e redaksisë. Përcaktimi i platformës redaksionale.  
Caktimi i periodicitetit (revistë e përvitshme, gjashtëmujore, në dy numra). 
Përcaktimi i formave gramatikore të të shkruarit në  gegërisht. 
Evidentimi  autorëve që lëvrojnë me botimet dhe origjinalitetin e shkrimeve.  
Zyrtarizimi i revistës. Plotësimi i dokumentacionit për marrjen e ISSN 
Paraqitja dhe publiciteti i numrave të rinj. 

b) Rezultatet që prisni  

Qytetit do t‟i shtohet një revistë e re. 
 ibliotekës do t‟i shtohet një pronë letrare. 
Rivitalizimi i autorëve të vjetër të shqipes.  
Njohja e të rinjve me pasurinë gjuhësore dhe letrare të dialektit gegë.  
Rritja e krijimtarisë letrare të shkrimtarëve që lëvrojnë gegnishten. 

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

Komuniteti i shkrimtarëve, gjuhëtarëve, studiuesve  dhe i lexuesve  që 
preferojnë gjuhën,  leximin dhe përdorimin e gjuhës gege. 

  
 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 
Honorare për redaksinë  
(2 studiues; 1 /redaktor/korrektor * 20000 
lek/për botim * 3 botime)  

180   180  
 

A.2 Botime (3 numra, 150-200 kopje/botim) 198   198   

 
Shuma 

378 
 

  378 
 

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali ( Nga kjo: 
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mije 
lekë) 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 
Honorare për redaksinë  
(2 studiues; 1 /redakto/korrektor * 20000 
lek/për botim * 3 botime)  

180   180  
 

A.2 Botime (3 numra, 150-200 kopje/botim) 198   198   

 
Shuma 

378 
 

  378 
 

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 
Honorare për redaksinë  
(2 studiues; 1 /redakto/korrektor * 20000 
lek/për botim * 3 botime)  

180   180  
 

A.2 Botime (3 numra, 150-200 kopje/botim) 198   198   

 
Shuma 

378 
 

  378 
 

 
 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2019 
Gjatë vitit 2020 
Gjatë vitit 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Biblioteka Marin Barleti 
 
Institucion Likuidues: DEK 
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Nr.12 
P08220.O2.A4 
 
Festivali letrar i Shkodrës 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Organizimi i veprimtarive kulturore është pjesë e pandarë e veprimtarive të bibliotekave, sidomos atyre publike.   
Festivali letrar i Shkodrës është një aktivitet kulturor, që në bibliotekën tonë zhvillohet që prej tetë vitesh. Ai lindi me 
kërkesën e vetë shkrimtarëvë shkodranë, që dëshironin të kishin një forum të përvitshëm letrar. Ky forum letrar i është 
dedikuar kryesishit shkrimtarëve shkodranë, që jetojnë në Shkodër dhe jashtë saj, por është synuar të jetë edhe  një urë 
lidhëse  me  shkrimtarë të hapësirave shqiptare nga Ulqini dhe Tuzi.  Bibliotekat në ditët e sotme nuk janë thjesht vende 
të kërkimeve shkencore, por ata përpiqen të gjejnë forma dhe mënyra të reja për të ndikuar në jetën intelektuale, 
kulturore dhe shoqërore të njerëzve.  
Ideja e krijimit të këtij aktiviteti ishte për të bërë të mundur  kontaktin e drejpërdrejtë të krijuesve me lexuesit dhe anëtarët 
e bibliotekës. 
Pjesmarresit e ftuar kanë paraqitur krijimtarinë e tyredhe kanë referuar rreth temave të ndryshme, që lidhen me zhvillimet 
letrare bashkëkohore. Festivali nuk është shoqëruar me çmime. Në optikën e organizatorëve çmimin çdo shkrimtari ia jep 
lexuesi. Gjatë viteve janë paraqitur 35 shkrimtarë. Festivali nuk ka arritë të plotësojë të gjitha kërkesat e autorëve. Ai 
zgjon interesimin e një publiku të gjerë, i cili nga viti në vit e ka mirëpritur dhe është rritur në numër. Është  shtuar edhe 
interesimi i mediave lokale dhe kombëtare.  Festivali ka ruajtur ritmikën kohore të zhvillimit. E meta e kësaj nisme është 
se nuk ka arritur deri më tani të tërheqë sa duhet shkrimtarët e rinj, kryesisht studentë.           

ii. Synimi i projektit  

Promovimi i vlerave krijuese të autorëve shkodranë, që banojnë në Shkodër dhe jashtë saj, përmes nxitjes së debatit 
letrar. 
Promovojmë i shkrimtarëve të rinj 
Rritja e kulturës të të lexuarit të librit  
Rritja e shkëmbimeve ndërkulturore në hapësirat shqiptare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Organizimi i katër takimeve të forumit të letrarëve gjatë muajve tetor – nëntor 2018 
Përcaktimi i pjesëmarrësve dhe kontakti me ata. 
Përcaktimi i tematikës së çdo takimi. 
Koordinim i veprimtarisë së Bibliotekës me shoqatat kulturore mbarësshqiptare për promovimin e arritjeve të letërsisë 
bashkohore në këto hapësira; 

b) Rezultatet që prisni  

Vijueshmëria e forumit letrar. 
Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në këtë aktivitet. 
Ngritja e nivelit të aktivitetit përmes pjesëmarrjes së një shkrimtari të shquar të vitit. 
Rritja e bashkëpunimeve ndërkulturore. 
Rritja e frekuentuesve të bibliotekës.  
Shtimi i kontakteve shkrimtarë –lexues. 

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

Shkrimtarë 
Shoqata shkrimtarësh 
Shoqata rinore 
Shoqata kulturore nga Ulqini dhe Tuzi 

  
 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali (mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfe
ri 

Kapital
e 

A.1 

Honorare 
 (5 
shkrimtarë*10000lek/pers
on) 

50 

  

50 

 

 

 
Shuma 50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 
Honorare 
 (5 shkrimtarë*10000 
lek/person) 

50 
  

50 
 

 

 
Shuma 50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operat
ive 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 
Honorare 
 (5 shkrimtarë*10 lek/person)  

50 
  

50 
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Shuma 50   50   

f) Periudha e zbatimit  
Tetor-Nëntor 2019 
Tetor-Nëntor 2020 
Tetor-Nëntor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 iblioteka “Marin  arleti” 
 
Institucion Likuidues: DEK 
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Nr.13 

 
P08220.O3.A1 “Ditët e Kosovës” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Bashkia Shkoder dhe komunat e ndryshme ne Kosove perhere kane patur shkembime te ndryshme ne evente 
kulturore dhe artistike nder vite. Perhere perfaqesues te tyre kane qene pjese dhe anetare te jurive ne 
konkurse dhe cmime te ndryshme si ne arte figurative ashtu  dhe ne muzike, kane qene dhe pjesmarres aktive 
te ketyre eventeve duke u vleresuar me cmime te ndryshme.  
Keto shkembime kulturore kane rritur se tepermi lidhjet ndermjet vendeve tona duke sjelle nje perfitim te 
ndersjellte si ne promovimin e vlerave te sejciles komune dhe bashkise tone, ne njohjen e eksperiencave me te 
mira te sejcilit, perqafimin e tyre nga te gjithe pjesmarresit ne keto evente duke ndikuar ne nje progres i 
qendrueshem rajonal ne fushat e mesiperme. 
Nga zhvillimet e mesiperme ka dale e nevojshme qe gjate vitit 2019 te sigurohet  nje nivel me te larte cilesor i 
ketyre takimeve duke i kulmuar ato ne organizimin e nje dite te vecante per promovimin e metejshem te ketij 
bashkepunimi.  Kjo dite do te mbledhe bashke te gjithe  artistet si nga Bashkia Shkoder dhe komunat e 
ndryshme ne Kosove ne nje tubim ku qellimi kryesor do te jete fuqizimi i eksperiencave te perbashketa, 
paraqitja e  ekperiencave me te mira te te dyja paleve, perfitimi dy palesh nga keto eksperienca duke ndikuar 
ne progres  te perbashket ne fushen e kultures.  

ii. Synimi i projektit 

 Promovimin e vlerave kulturore ne mes Bashkise Shkoder dhe komunave te ndryshme kosovare. 

 Pjesëmarrja në një axhendë rajonale kulturore, 

 Promovimi i qytetit, 

 Nxitja e turizmit kulturor. 

 Argëtimi i qytetarëve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Kontaktimi i drejtuesve artit ne komuna te ndryshme te Kosoves; 

 Koordinimi i punëve për mbarëvajtjen e aktivitetit; 

 Suporti i nevojshëm. 

 Zhvillimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Shkëmbimi i eksperiencave mes artisteve nga Bashkia Shkoder dhe komunat e ndryshme ne Kosove; 

 Nxitja për bashkëpunime të ngjashme nder vite me perfitim te ndersjellte; 

 Bashkëveprim rajonal në aktivitete kulturore e me gjerë. 

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

  iblioteka “Marin  arleti” 

 Teatri “Migjeni” 

 Muzetë e Shkodrës 

 Artiste te ndryshem nga Bashkia Shkoder dhe komunat 
e ndryshme ne Kosove; 

 Biznese. 

 Komuniteti. 

Bashkia Shkodër,  
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Honorar Drejtor Artistik 100  
 

 100  
 

 

A.2 Honorar Fonist (2*100000/person) 200  
 

 200  
 

 

A.3 Akomodim e ushqim per të ftuarit 255  
 

 255  
 

 

 Shuma 555    555 
 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit “Ditet e Kosoves”  
 

    

 
Shuma 555 

 
 555 

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit “Ditet e Kosoves”  
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Shuma 555 

 
 555 

 
 

f) Periudha e zbatimit 
 
   Janar-  Dhjetor  2019 
   Janar-  Dhjetor  2020 
   Janar-  Dhjetor  2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
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Nr.14 
P08220.O3.A2 
Mbështetje per menaxhimin e 
Teatrit ”Migjeni” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

1. Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike 
të qytetit tonë. 

Gjatë vitit 2019 – 2021 ne kemi parshikuar të realizojmë 6 Aktivitete premiere per institucionin tone per secilin vit dhe si pasoje 
eshte e domosdoshme paisja me bileta te miratuara nga Ministria e financave.  

 
2. Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimin dhe nxitjen e jetës kulturore artistike 

në qytetin e Shkodrës. Historia e lëvizjes teatrore në  qytetin tonë i ka fillesat me shoqëritë amatore që datojne 
rreth 130 vjet më parë. Teatri profesionist  ka kontribut të shkëlqyer që në krijimin e tij në vitin 1949. Me 
ndërtimin e godinës së Teatrit në vitin 1958, u krijua një qendër akoma më e rëndësishme për kulturën e qytetit 
dhe të mbarë artit teatror shqiptar. Opera e parë shqiptare “Mrika” ishte aktiviteti i parë i organozuar në teatrin 
e sapo ndërtuar. 

Gjatë jetës së vet artistike teatri dhe estrada e Shkodrës kanë përfomuar me qindra shfaqje dhe aktivitete të ndryshme.  
Tradita dhe eksperieca, prurjet e reja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  për 
organizimin e aktiviteteve të reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 

Aktiviteti i personelit të Teatrit ”Migjeni” gjatë 4 – 5 viteve të fundit është kryer në kushte jo të mira. Ne tashmë kemi bere një 
rikonstruksion pjesor te ambjenteve të Teatrit dhe është shumë e arsyeshme, përveç se një nevojë imediate, mirembajtja 
e ambienteve  

Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit tonë. 
Bashkëpunimi me Bashkinë dhe me institucione të tjera që janë afër qytetarit, ka qënë në nivel të kënaqshëm.  
Ne mendojmë se përveç angazhimit tonë, një shtysë pozitive do të jetë edhe nje rritje e vemendjes për përmirësimin e 

aktiviteteve  mbështetëse në institucionin e Teatrit “Migjeni”, brenda kornizave ligjore të parashikuara. 
 

3. Stafi i Teatrit “Migjeni” është i angazhuar të kontribuojë si përherë, në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike 
të qytetit tonë. 

              :Realizimi i aktiviteteve të parashikuara bëhet i mundur duke ndërmarrë disa shpenzime operative , që janë të 
rreshtuara më poshtë: 

 Shenzime për pritje, përcjellje (që përfshijnë akomodimin e artistëve të teatrove të tjerë kombëtar dhe 
ndërkombëtar) 

 Siguracion për  ndërtesën e Teatrit Migjeni për vitin 2018 

 Shpenzime për pjesmarrje në konferenca (pjesmarrjen ne konferenca te ndryshme kombetare me qellim ngritjen 
e nivelit profesional të artisteve të Teatrit) 

 
4. Udhetimet brenda dhe jashte vendit jane pjese e pa ndashme e Teatrit duke u nisur nga fakti se kerkohet te 

transmetohen vlerat e Teatrit ” Migjeni ” dhe nepermjet tij te vete Shkodres ne festivalet Kombetare dhe 
Nderkombetare te Teatrove. Per te bere te mundur percimin e ketyre vlerave eshte i nevojshem transporti dhe 
akomodimi i trupes se Teatrit ” Migjeni ”. 

 
Pagesat janë të parashikuara në bazë të VKM 997 dt 10.12.2010, nga ku përcaktohet se dieta për udhëtimet brenda vendit, 

në ditë ëeshtë 1 000 lekë për person dhe për udhëtimet më shumë se një ditë është deri në 2 500 lekë.  
Shuma totale e dietave dhe transportit  të llogaritura për udhëtimet brenda shtetit do jetë 600 000 lekë dhe shuma totale e 

dietave dhe transportit  për udhëtimet jashtë shteti do jete 700 000 lekë 
Shpenzimet e transportit llogariten duke patur parasysh qe nje shfaqje ne Presheva, Mitrovice, Butrint, Shkup, Korçë , Fier, 

Prishtine, Gjakove, Prizren dhe 2- 3 here ne Tirane . 
  

5.  Gjatë vitit 2018 ne kemi parshikuar të realizojmë dhe shpenzime qe kane lidhje me administrimin e Teatrit ” 
Migjeni ” 

Realizimi i aktiviteteve të parashikuara bëhet i mundur duke marrë shërbimë të tjera nga jashtë institucionit të teatrit. 
Shërbimet që do i ofrohen Teatrit Migjeni nga persona dhe subjekte të tjera jashtë janë :  

 energjia elektrike ,  

 uji,  

 telefon + internet,  

 printime + publikime ( për shpalosjen e aktiviteteve të ndryshme të Teatrit ) 

 lënde djegese ( naftë për kaldajën 2 500 litra ) 

 Kancelari 

 Materiale higjene 
 

.    6.       Tradita dhe eksperieca, prurjet e reja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  
për organizimin e aktiviteteve të     reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 
Ne vitin e fundit me ndihmen e  ashkise Shkoder kemi vene ne skene pas shume vitesh “Teatrin e Kukullave “ dhe per 

vazhdimin e kesaj tradite ne vitet ne vijim eshte e nevojshme krijimi i kushteve te pershtatshme per kthimin e ketij 
aktiviteti ne nje tradite te qytetit, ashtu si ka qene si pasoje eshte e nevojshme 
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 Te krijohet skenografia per realizimin e aktivitetit 

 Te blihen karriga komode per spektatoret ne ambjentet e hollit te Teatrit ” Migjeni ” 

 Te blihen Kukullat qe do perdoren per venien ne skene te Shfaqjes 
7. Teatri Migjeni eshte nder ndertesat me te vjetra te qytetit te Shkodres, me nje arkitekture ,e shije dhe qe e ben ate te 
dallueshme ne shkoder dhe me gjere. Por duke qene ndertese e vjeter ajo ka nevoje per nderhyerje te njepasnjeshme 
per mos te humbur shkelqimin dhe pamjen dhe si pasoje ka nevoje per lyerje dhe meremetime si ne ambjentet e jashtme 
dhe te brendshme ne ambjentet e zyrave te salles dhe te skenes. 
.           

ii. Synimi i projektit  

Të realizojmë aktivitete cilësore dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër. 
 

Te permiresoje kushtet e punes  
                 Te mirembajme ambjentet e Teatrit Migjeni 

 
1. Shpenzime per pritje e percjellje ( te ftuar ne aktivitetet e Teatrit te artisteve apo personazheve te ndryshem 

nga Shqiperia apo më gjere) 
 

2. Shenzime për siguracion ndertese 
3. Shpenzime për pjësmarrje ne konferenca 

 

Të realizojmë punën  tonë dhe të rrisim  kontributin në pasurimin e jetës artistike të Bashkisë Shkodër, duke rritur 
konkurrueshmërinë, cilësinë dhe përfshirjen qytetare 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Kryerja e procedurave paraprake 

 Vlerësimi i nevojave 

 Testimi i tregut 

 Tenderimi  

 Lidhja e kontratave 
 

 Kryerja e procedurave administrative 
 

o Vlerësimi i nevojave 
o Testimi i tregut 
o Tenderimi  
o Lidhja e kontratave 
o Kryerja e pagesave per  udhetime brenda vendit 
o Kryerja e pagesave per udhetimeve jashte vendit 

 

 Procedurat  

 Vlerësimi i nevojave 

 Testimi i tregut 

 Tenderimi  

 Lidhja e kontratave 

 Pagesa e energjise 

 Pagesa e ujit të pijshëm 

 Pagesa e telefon + internet 

 Pagesa lëndë djegësë 

 Pagesa printime dhe publikime 

 Monitorimi  

 Furnizimi me materiale higjene 

 kancelari 

b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitete të kryera në kohë  

 Përformancë e përmirësuar 

 Numër aktivitetesh i rritur 

 Numër spektatorësh i rritur 

 Kushte me te mira per pritjen e spektatorit 

 Kushte me te mira ne ushtrimin e detyrave 

 Te ardhura te rritura per instutocionin 
. 

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

Administrata e Teatrit  
Bashkia Shkodër. 

  
 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfe
ri 

Kapital
e 

A.1 
Prodhim dhe shtypje biletash 

150 
 

 150 
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A.2 

Mirembajtje e ambjenteve te Teatrit 
Migjeni 650   650 

 

 

A.3 
Shpenzime për pritje, përcjellje 

450   450 
 

 

A.4 
Siguracion ndërtese 

53     53 
 

 

A.5 
Udhëtimet brenda vendit  

700   700 
 

 

A.6 
Udhëtimet jashtë vendit  

700   700 
 

 

A.7 
Energji elektrike 

760   760 
 

 

A.9 
Ujë 

628   628 
 

 

A.1
0 

Internet 
80   80 

 
 

A.1
1 

Lëndë djegëse 
450   450 

 
 

A.1
2 

Printime dhe publikime 
500   500 

 
 

A.1
3 

Furnizim me materiale higjene 
150   150 

 
 

A.1
4 

Kancelari 
200   200 

 
 

A.1
7 

Blerje Kukulla Profesionale  (18 
kukulla ) 180   180 

 

 

 
Shuma 5651 

 
 5651   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 Shpenzime per Teatri Migjeni 5471 
 

 5471   

 
Shuma 5471   5471   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 Shpenzime per Teatri Migjeni 5471 
 

 5471   

 
Shuma 5471   5471   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon , kur 
përfundon) 
Janar – Dhjetor 2019 
Janar – Dhjetor 2020 
Janar – Dhjetor 2021 
 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Teatri Migjeni 
Bashkia Shkoder 
 
Institucion Likuidues:Teatri Migjeni 
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Nr.15 
P08220.O3.A3  
Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit 
“Migjeni” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet 
artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

  
Institucioni i Teatrit ”Migjeni” është një institucion varësie i Bashkisë Shkodër.  
Çdo aktivitet artistik që ndërmerret është në bashkëpunim dhe me miratim të administaratës së bashkisë. Buxheti, niveli i 

pagave, nivelet e honorareve, etj me propozimin e stafit të Teatrit miratohen nga Bashkia. 
Teatri Migjeni ka një strukturë prej 37 personash në të e cilën përfshihen drejtori, trupa artistike (që përfshin aktorë, 

instrumentistë, drejtues muzike dhe solistë) e përberë nga 21 punonjës dhe sherbimet mbështetese ku përfshihen (fonist, 
grimier, elektricistë, punëtor skene, punëtor ndriçimi mixer, pastruese, piktor, marangoz, roje dhe arkivist ) e përbëre nga 
13 persona. 

Niveli i pgave është i bazuar në VKM Nr. 1619, datë 2.7.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes 
vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i ndryshuar 

 
                                                                                                                                                         000/lekë 

 
Viti Nr. punonjësve Paga ( 600) 

Kontribute 
Sig.Shoqërore 
(601) 

Total 
lekë 

2019 
37 19 423  3 089 

22 512 

2020 
37  19 811 3 152 

22 963 

2021 
37 19 811 3 152 

22 963 

 
 

ii. Synimi i projektit  

Të arrihen objektivat  e vitit 2019- 2021 për organizimin e aktiviteteve artisktike, me qëllim rritjen e konkurrences, cilësisë, 
promovimit të artistëve të rinj dhe gjallërimin e jetës kulturore artistike në Bashkinë e Shkodrës. 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Pagesa e punonjësve të Tëatrit ”Migjeni” 

 Monitorimi i pjesmarrjes në aktivitetin e përditshëm 

 Vlerësimi i performancës në sasi dhe cilësi të stafit 
2. Llogaritja dhe pagesa e sigurime shoqerore 
 

 
b) Rezultatet qe prisni 

 Angazhim i plotë i stafit për realizimin e aktiviteteve të planifikuara të Teatrit dhe atyre që mund të jenë pjesë e 
bashkëpunimit në sajë të marëveshjeve specifike ndërmjet Teatrit dhe Bashkisë Shkodër me institucione dhe 
organizata të tjera kulturore.  

 Angazhim aktiv i aktorëve në prodhimin artistik i vlerësuar pozitiv nga spektatorët dhe juritë nëpër festivale.  

 Rritje e numrit të aktiviteteve artistike premierë për të rinjtë dhe fëmijë. Minimalisht nga një aktivitet për këto 
grupmosha.  

 Numër i spektatorëve në të gjitha aktivitetet që organizohen në Teatër, aktivitete të Teatrit dhe të organizatave 
e institucioneve kulturore në partneritet me teatrin, rritet nga 32 mijë në vitin 2018 në 38 mijë në vitin 2018.    

 Të ardhurat nga aktiviteti artistik i Trupës së Teatrit “Migjeni”, rritet nga 1.8 milion lekë në 3.5 milion lekë. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që ndikohen) 
d) Kontributet e mundshme në 
projekt (kush do tekontribuoje për 
ketë projekt, financiarisht etj.) 

Administrata e Teatrit “Migjeni”  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura për vitin 2019 

Shpenzimet per cdo aktivitet Totali  Nga kjo: 
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(000 
lek) 

Paga, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A.1 
Paga personeli dhe 
sigurime shoqerore 

22512 19 423 3089  

 
Totali  22512 19423 3089  

e) Shpenzimet e llogaritura për vitin 2020 

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, 
sig 

operati
ve 

kapital
e 

A1 
Paga personeli dhe 
sigurime shoqerore 

22963 19811 3152  

 
Totali  22963 19811 3152  

e) Shpenzimet e llogaritura për vitin 2021  
 

  

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali 
(000 
lek) 

Nga kjo: 

Paga, 
sig 

Paga, 
sig 

Paga, 
sig 

A.1 
Paga personeli dhe 
sigurime shoqerore 

22963 19811 3152  

 
Totali  22963 19811 3152  

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Teatri Migjeni 
Bashkia Shkoder 
 
Institucion Likuidues:Teatri Migjeni 
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Nr.16 

P082220.O3.A4 
 
Administrimi dhe menaxhimi i Qendres 
kulturore “ Pjeter Gaci” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Qëndra Kulturore “Pjetër Gaci”  ka strukturën e saj 4 punonjës. 
Gjithashtu,qendra kulturore “Pjetër Gaci” ka nën administrimin e saj disa trupa artistike, siç janë Orkestra Frymore, Grupi 
i Valleve dhe formacione më të vogla të krijuara nga artistë të ndryshëm. Ajo merr pjesë në shumë aktivitete kombëtare 
dhe ndërkombëtare, me ftesë të institucioneve serioze të artit dhe kulturës. Çdo vit këto ftesa trajtohen nga ekspertë të 
fushës, duke vlerësuar interesin e përfaqësimit.  
Pjesëmarrja në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, ndikon jo vetëm në shkëmbimin e eksperiencave mes artistëve 
dhe institucioneve të kulturës, por edhe në rritjen e nivelit artistik të grupeve tona artistike. 
Për funksionimin normal të saj është i domosdoshëm parashikimi (në bazë të strukturës aktuale) i shpenzimeve për paga 
dhe sigurime. 
Gjithashtu,në veprimtarinë e përditshme të institucionit, luajnë një rol shumë të madh pajisjet kancelarike, pasi plotësimi i 
një pjese pune të rëndësishme është e lidhur me këto mjete 
Mbarevajtja e punes kerkon edhe kushtet e nevojshme ne ambietet e ketyre institucioneve. 
Përvec  te tjerash Institucionet e D.E.K.,ndër to edhe Qëndra Kulturore “Pjeter Gaciështë e paisur me bombola të fikseve 
të zjarrit. Duke qënë se institucionet tona frekuentohen nga një publik i gjerë ,na lind detyrimi t‟i paraprijmë çdo lloj 
pakujdesie që do të shkaktonte ndonjë shkëndijë zjarri në ambientet e institucioneve.  
Paisja me fikse zjarri e institucioneve të cilat posedojnë vepra arti është gjithashtu një detyrim ligjor. 
Kujdesi për parandalimin e të dëmtimeve të inventarit fizik dhe të koleksioneve të  ndryshme nga një sërë faktorësh 
natyrorë është një objektiv i përhershëm i punës sonë.  Çdo vit kemi bërë siguracionin fizik të ndërtesës si  mundësi e 
minimizimit të humbjeve në rastet e fatkeqësive natyrore dhe zjarrit.    
Kujdesi për mirëmbajtjen e ËEB pageve te eshte nje tjeter detyrim qe na lind duke ju referuar dinamikes digjitale te 
kohes. 
Numri i madh i koleksionit te veshjeve te ndryshme,kerkon mirembajtjen e vazhdueshme te tyre dhe për këtë kemi 
parashikuar shërbimin ne pastrim kimit te veshjeve delikate te cilat kerkojne nje procedure te vecante miëmbajtjeje. 

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e ofrimit të shërbimit në funksion të pasurimit të jetës artisktike, kulturore edukuese për komunitetin. 
Qasja ndaj përvojave bashkëkohore të lidhura me akumulimin, sistemimin, administrimin dhe vënien në përdorim të 
informacionit për përdoruesin, përmes hostimit dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme të katologimit elektronik  
Rritja e sigurisë në institucionet e kultures dhe e frekuentuesve te ketyre institucioneve. 
Normaliteti në ecurinë e punëve të përditshme, si dhe ruajtja e personelit dhe e përdoruesve  
Promovimi i grupeve artistike në rang kombëtar dhe më gjërë; 
Promovimi i vlerave si një qytet me tradita kulturore dhe historike; 
Rritja e nivelit artistik në skenat më prestigjoze kombëtare dhe ndërkombëtare 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Përcaktimi i prioriteteve në mbarëvajtjen e punes. 
Përcaktimi i materialeve më të domosdoshme për të realizuar aktivtetet. 
Përcaktimi i i shpenzimeve per Paga dhe Sigurimet 4 punonjesve dhe shpenzimeve te tjera të nevojshme për 
institucionin. 
Vlerësimi i ftesave të ndryshme; 
Përzgjedhja e trupave artistike përkatëse; 
Realizimi i procedurave për transportin e parashikuar 

b) Rezultatet që prisni  

 
Evidentimi i vlerave artistike të grupeve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar; 
Shkëmbimi i eksperiencave të ndërsjellta.Krijimi i mundësive të reja për qasje në rrjete të integruara lokale dhe 
ndërkombëtare. 
Normalitetit në përditshmërinë e aktivitetit të Institucioneve Te Deges Ekonomike te Kultures 
Rritja e sigurisë 

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

Qendra Kulturore “Pjeter Gaci” 
Publiku qytetarë 
Komuniteti artistik, instrumentistët dhe 
muzikantët. 

  
 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Tran
sferi
me 

Kapitale 

A.1 Paga 2424 2424     

A.2 Sigurime Shoqërore 405 
 

405    

A.3 Materiale pastrami /sanitare  10 
 

 10   

A.4 
Sherbim nga te 
trete(Energji,uje,telefon) 

250 
 

 250   

A.5 
Sherbim pastrim kimik per 
gardaroben e Qendres 
Kulturore 

100 
 

 100   

A.6 Shpenzime Transporti 200 
 

 200   

A.7 Materiale Kancelarie 100 
 

 100   

A.8 
Materiale te ndryshme 
mirmbajtje si llampa,celesa 
etj 

50 
 

 50   

A.9 Siguracion ndërtese 35 
 

 35   

A.10 Rimbushje Fikse Zjarri 20 
 

 20   

A.11 
WEB Hostim,Domein dhe 
Mirembajtje Serveri per 1 viti  

20 
 

 20   

 
Shuma 3,614 2424 405 785   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 Paga 2.473 2,473     

A.2 Sigurime Shoqërore 413 
 

413    

A.3 
Shpenzime te ndryshme 
operative 

785 
 

 785   

 
  

 
    

 
Shuma 3,671 2473 413 785   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 Paga 2473 2473     

A.2 Sigurime Shoqërore 413 
 

413    

A.3 
Shpenzime te 
ndryshme operative 

785 
 

 785   

 
  

 
    

 
Shuma 3,671 2473 413 785   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Qendra Kulturore Pjeter Gaci 
 
Institucion Likuidues:Teatri Migjeni 
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Nr.17 
P8220 .O3.A5 
Orkestra Frymore - Honorare vjetore 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unikale që ka qyteti ynë. Fillesat e saj datojnë në 
vitin 1876. 
Siç dihet ky formacion është vijues i traditave më të mira të formacioneve që kanë debutuar në qytetin e Shkodrës dhe jo 
vetëm.  
E mbështetur nga  ashkia Shkodër dhe e menaxhuar nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, është një formacion mjaft i 
konsoliduar.  
Ky formacion ka realizuar aktivitete të shumta duke filluar nga koncerte-recitale, koncerte me rastin e festave kombëtare, 
parakalime në qytet, inagurime të ndryshme, përkujtime të figurave historike, pjesëmarrje në aktivitete jashtë vendit etj. 
Vitin e kaluar Orkestra Frymore, përveç shërbimeve zyrtare, realizoi dy premiera artistike si dhe një turne artistik në 
qytetin e Ferizajt, Kosovë. 
Prandaj ky formacion duhet të mbrohet dhe të mbështetet ashtu siç i takon.  
Bashkia Shkodër çdo vit e ka financuar rregullisht për 11-të muaj të vitit, por edhe duke i siguruar realizimin e aktiviteteve 
të shumta.  
Orkestra Frymore e qytetit duhet të vazhdojë  të financohet edhe për vitin 2018 me të njëjtat honorare dhe kushte që ka 
aktualisht. 

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja e traditës së këtij formacioni; 

 Realizimi i aktiviteteve me rastin e festave të ndryshme; 

 Gjallërimi i jetës artistike të qytetit; 

 Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe; 

 Nxitja e turizmit kulturor.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Parashikimi në Projekt-Buxhet për financimin e Orkestrës Frymore; 

 Realizimi i kontratës kolektive me instrumentistët, spalën dhe dirigjentin; 

 Realizimi i projekteve të ndryshme artistike për orkestrën dhe konkretizimi i tyre: 
a) Karnavale 2019 – Hapje e ditës së parë. Parakalim në qytet. 
b) Festa e nënës – 8 Mars – Parakalim në qytet 
c) 2 prilli – Ceremonial zyrtar 
d) Dita e luleve – 6 maj – Parakalim në qytet 
e) Dita e liqenit – e diela e tretë e qershorit – Performancë artistike  
f) Korrik – performancë në kuadër të turizmit në njesinë administrative Velipojë (plazh)/ Fillimi i provave intensive 

për takimin kombëtar të bandave frymore; 
g) 9 Shtator – “Lëvizja e Postribës” – Ceremonial zyrtar  
h) Shtator – Takim Kombëtar Bandash Frymore në Shkodër; 
i) Fillim Tetori – Koncert jashtë territorit të Bashkisë Shkodër; 
j) Mes tetori – Fillim i provave intensive për koncertin premierë; 
k) Nëntor “Java e Pavarësisë” (22-28) – Koncert Premierë në Teatrin “Migjeni”; 
l) 28 nëntor – Dita e Pavarësisë – Ceremonial Zyrtar; 
m) Dhjetor (java e dytë) – Parakalim në qytet në kuadër të krijimit të atmosferës për festat e fundvitit. 

 Përzgjedhja e repertorit për të gjitha aktivitetet; 

 Sigurimi i partiturave; 

 Prova intensive me orkestrën; 

 Përgatitja e materialeve promocionale; 

 Promovimi në media i të gjitha aktiviteteve. 

b) Rezultatet që prisni 

 Spektatorët marrin kënaqësinë e dëshiruar gjatë performancave artistike të Orkestrës Frymore. 

 Ruajtja e traditës së këtij formacioni, i cili njihet në arenën kombëtare e ndërkombëtare. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

 Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, 
spektatorët e kualifikuar por dhe masa e gjërë. 

Bashkia Shkodër. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 
Honorar, Dirigjenti i orkestrës 
1 person x 11 muaj x 21.000 

231  
 

 231    

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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lekë 

A.2 

Honorar, 
Instrumentist/përgjegjës i 
trupës 
1 person x 11 muaj x 11.000 
lekë 

121 
 

 121   

A.3 
Honorare, Instrumentista 
38 persona x 11 muaj x 
10.000 lekë 

4180  
 

 4180    

 
Shuma 4532 

 
 4532   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferime 
kapital
e 

A.1 
Honorar, Dirigjenti i orkestrës 
1 person x 11 muaj x 21.000 
lekë 

231  
 

 231    

A.2 

Honorar, 
Instrumentist/përgjegjës i 
trupës 
1 person x 11 muaj x 11.000 
lekë 

121 
 

 121   

A.3 
Honorare, Instrumentista 
38 persona x 11 muaj x 
10.000 lekë 

4180  
 

 4180    

 
Shuma 4532 

 
 4532   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferime 
kapital
e 

A.1 
Honorar, Dirigjenti i orkestrës 
1 person x 11 muaj x 21.000 
lekë 

231  
 

 231    

A.2 

Honorar, 
Instrumentist/përgjegjës i 
trupës 
1 person x 11 muaj x 11.000 
lekë 

121 
 

 121   

A.3 
Honorare, Instrumentista 
38 persona x 11 muaj x 
10.000 lekë 

4180  
 

 4180    

 
Shuma 4532 

 
 4532   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Institucion Likuidues:Teatri Migjeni 
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Nr.18 
P8220 .O3.A6 
Takim kombëtar bandash frymore në Shkodër  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Historia e Bandave Frymore ose Formacioneve të Orkestrave Frymore i ka fillimet në qytetin e Shkodrës në vitin 1876. 
Si një vlerë kombëtare ku bandat frymore luajtën një rol të rëndësishëm në ngjarje të mëdha historike, të cilat mbajtën 
gjallë shpirtin e popullit tonë. Për të mos lënë në harresë këto tradita dhe me synimin e nxitjes së aktivitetit të këtyre 
formacioneve, është menduar të zhvillohet një takim kombëtar i Formacioneve të Orkestrave Frymore në qytetin ku lindi 
e para bandë frymore, në Shkodër. 
Ky takim, do të shërbejë në promovimin e vlerave tona kulturore – artistike mbarëkombëtare si dhe do të ndikojë 
pozitivisht në shkëmbimin e eksperiencave të ndërsjellta. 
Zhvillimi i këtij aktiviteti të përbashkët shërben dhe për nxitjen e bashkëpunimeve ndërmjet institucioneve kulturore të 
vendit tonë. 

ii. Synimi i projektit 

 Të angazhojë formacionet e Orkestrave Frymore, Kombëtare dhe Ndërkombëtare; 

 Nxitjen e bashkëpunimeve ndërmjet institucioneve tona kulturore; 

 Realizimi i takimit kombëtar të orkestrave frymore në qytetin e Shkodrës; 

 Promovimi i vlerave si një qytet me tradita kulturore dhe historike; 

 Promovimi i turizmit kulturor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

- Ftesë zyrtare formacioneve aktive të orkestrave frymore; 
- Koordinimi me Drejtorinë e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit për përcaktimin e kalendarit; 
- Përcaktimi i kritereve konkuruese; 
- Përzgjedhje e vendit ku do të bëhen parakalimet dhe vendi i koncertit; 
- Realizimi i procedurave për transportin e parashikuar; 
- Realizimi artistik. 

b) Rezultatet që prisni 

 Ruajtja e traditës të këtij formacioneve; 

 Argëtimi i spektatorit me muzikë të zgjedhur; 

 Nxitja e elementave të rinj që të bëhen pjesë e këtyre formacioneve. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

 Komuniteti artistik  

 Institucionet kulturore të qyteteve pjesmarrëse, 

 Instrumentistët dhe muzikantët, spektatorët e kualifikuar por 
dhe masa e gjërë. 

Bashkia Shkodër. 
Donatorë të mundshëm 
Ministria e Kulturës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sig
uri
me 

 
Operat
ive 

Trans
ferim
e 

kapita
le 

A.
1 

Akomodim/ trajtim ushqimor  1400 
 

 1400 
 

 

A.
2 

Honorar Çmimi i parë 50   50 
 

 

A.
3 

Honorar Juria 5 persona x 10  50   50 
 

 

 
Shuma 1500 

 
 1500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sig
uri
me 

 
Operati
ve 

Tran
sferi
me 

kapital
e 

A.
1 

Akomodim/ trajtim ushqimor  1400 
 

 1400 
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A.
2 

Honorar Çmimi i parë 50   50 
 

 

A.
3 

Honorar Juria 5 persona x 10  50   50 
 

 

 
Shuma 1500 

 
 1500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sig
uri
me 

 
Operati
ve 

Tran
sferi
me 

kapital
e 

A.1 Akomodim/ trajtim ushqimor 1400 
 

 1400   

A.2 Honorar Çmimi i parë 50   50   

A.3 Honorar Juria 5 persona x 10 lekë 50   50   

 
Shuma 1500 

 
 1500   

f) Periudha e zbatimit  
Maj 2019 – Tetor 2019 
    Maj 2020 – Tetor 2020 
Maj 2021 – Tetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Institucion Likuidues:Teatri Migjeni 
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Nr.19 
Projekti: P08220.O3.A7 
 
Çmimi “Pjetër Gaci” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Çmimi “Pjetër Gaci” është një takim interpretuesish në fushën e muzikës së kultivuar.   
Nga viti 2000 e në vazhdim, ky aktivitet organizohet çdo vit në qytetin e Shkodrës nga Bashkia Shkodër dhe Qendra 
Kulturore “Pjetër Gaci”.  
Dimensionohet si një konkurs ndërkombëtar, i cili nga viti në vit është konsoliduar.  
Ai është i ndarë në kategori dhe degë të veçanta muzikore dhe pjesëmarrja është e lirë në bazë të kritereve të 
përcaktuara nga stafi organizativ, duke bashkëpunuar në mënyrë specifike me shkollat artistike.  
Në edicionin e 16-të risi ishte përfshirja e Disiplinës së Frymës.  
Aktiviteti zgjat katër ditë dhe regjistrimi në konkurs bëhet kundrejt një shifre financiare, të parashikuar në paketë 
fiskale. Juria e çdo kategorie përbëhet nga personalitete të muzikës klasike. Juritë mblidhen në finale për të dhënë 
Çmimin “Pjetër Gaci”. 
Synimi kryesor për edicionin e 17-të është që harta gjeografike e konkurentëve të zgjerohet, duke përfshirë edhe 
vendet e Europës. 

ii. Synimi i projektit 

 Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 

 Evidentimi dhe promovimi i talenteve të reja në degë të ndryshme muzikore duke ballafaquar njëkohësisht 
shkolla dhe stile të ndryshme interpretimi. 

 Promovimi i vlerave si një qytet me tradita kulturore dhe historike në pjesëmarrësit e shumtë që vijnë nga 
qytete dhe vende të tjera. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues. 

 Bashkëpunim me institucione dhe specialistë që përfaqësojnë shkollat artistike pjesëmarrëse. 

 Sigurimi i pjesëmarrjes, brenda dhe jashtë vendit. 

 Përzgjedhja e një jurie profesionale me personalitete shqiptarë dhe të huaj. 

 Sigurimi i infrastrukturës, hoteleri,restorante dhe ambjente ku do të mbahen audicionet. 

 Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale. 

 Realizimi i dekorit.  

 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimine aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni 

 Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të muzikës së kultivuar. 

 Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, duke bashkëpunuar dhe me TV serioze.  

 Promovimi i talenteve të reja në fushën e muzikës së kultivuar. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Artistët e rinj dhe artdashësit.  
Shkollat artistike  
Komuniteti artistik. 

Bashkia Shkodër. 
Të ardhurat nga regjistrimet. 
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër 
Teatri “Migjeni”. 
Shoqata artistike 
Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Oper
ative 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 
Honorare, fituesit për çdo kategori, (i mesëm)  
(8 interpretues x 14000 lekë/person.) 

  112 
  

  112 
 

 

A.2 
Honorare, fituesit për çdo disiplinë, (cikli i lartë) 
(8 interpretues x 20000 lekë/person.) 

160 
  

160 
 

 

A.3 
Honorar, Çmimi Special  
(1 interpretues x 50000 lekë/person) 

50 
  

50 
 

 

A.4 
Honorare, Juria (nga vendi) 
(5 persona x 20000 lekë) 

100 
  

100 
 

 

A.5 
Honorare, Juria (personalitete jashtë vendit 
tonë)  
(7 persona x 35000 lekë/person) 

245 
  

245 
 

 

A.6 
Honorar, Drejtor artistik, 
(1 person x  50000 lekë/person) 

50 
  

50 
 

 

A.7 
Honorar, Konsulent artistik, 
(1 person x 25000 lekë/person) 

25 
  

25 
 

 

A.8 Honorare, Shoqërues në piano, 60   60   
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(4 persona x 15000 lekë/person) 

A.9 
Honorar, Regjizor,  
(1 person x 20000 lekë/person). 

20 
  

20 
 

 

A.10 
Honorar, Konferencier/Skenari, 
(1 person x 20000 lekë/person)  

20 
  

20 
 

 

A.11 
Honorar, Artist i/e ftuar, 
(1 person x 35000 lekë/person) 

35 
  

35 
 

 

A.12 
Trajtim ushqimor (të ftuar special dhe juria 
(13 persona x 3 ditë x 2500 lekë/person) 

97.5 
  

97.5 
 

 

A.13 
Fjetje (të ftuar special dhe juria) 
(13 persona x 3 netë x 3000 lekë/person) 

117 
  

117 
 

 

A.14 
Fonist 
(1 person x 10000 lekë/person) 

10 
  

10 
 

 

A.15 
Marketing online 
Honorar 1 person x 25000 lekë 

25 
  

25 
 

 

A.16 
Promocion i aktivitetit 
(ftesa,poster,baner,kancelari) 

32.5 
  

32.5 
 

 

A.17 Kupë për fituesin e Çmimit Special 5   5   

A.18 Kokteil për natën finale 25   25   

A.19 Dekor për skenën 20   20   

A.20 Shpenzime udhëtimi për personalitetet e ftuara 100   100   

 
Shuma 1309   1309   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Oper
ative 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 Çmimi “Pjetër Gaci” 1309   1309   

 Shuma 1309   1309   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Oper
ative 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 Çmimi “Pjetër Gaci” 1309   1309   

 Shuma 1309   1309   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.20 
P08220.O3.A8 
“Ahengu Shkodran” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Pjesë e traditës së këngës popullore shkodrane është dhe Ahengu Shkodran, i cili me të drejtë është shpallur si një ndër 
shtatë kryeveprat e trashëgimisë shpirtërore shqiptare.   
Në ditën e trashëgimisë kulturore, me 29 shtator, organizohet aktiviteti tradicional “Ahengu Shkodran”.  
Vitin që kaloi në kuadër të këtij aktiviteti iu bashku edheQenda Kulturore Veprimtarive Folklorike si dhe Ministria e 
Kulturës. 
 Me 28 shtator u organizua tryeza e diskutimeve mbi historinë dhe traditën e “Ahengu Shkodran”, ku të ftuar ishin Zef 
Çoba, Ridvan Karakaçi, Ferid  ala, Arben Prendi.  Konferenca u mbajt në ambjentet e muzeut historik banesa “Oso 
Kuka”, ndërsa aktiviteti u zhvillua në teatrin Migjeni me datë 29 shtator, ku morën pjesë edhe artista nga Kosova, Mali i 
Zi. 
Aktivitetika një ndjeshmëri të lartë artistike për qytetin. Aty janë të përfshirë forcat më të mira krijuese dhe interpretuese të 
kësaj trashëgimie.  
Vihet re që vitet e fundit në ambjentet festive familjare të qytetit ka devijime të shijeve muzikore,ndaj ky aktivitet ka një 
kontribut të rëndësishëm në kultivimin e muzikës qytetare, sidomos për edukimin e brezit të ri.  
Aktiviteti do të regjistrohet në studio – audio, masteri i të cilit do të përdoret për promovime të ndryshme. 

ii. Synimi i projektit 

 Vazhdimësia e kësaj tradite e cila ne na dallon nga të gjitha trevat e tjera. 

 Edukimi i brezit të ri me bukurinë e këngës shkodrane duke e transmetuar brez pas brezi si trashëgimi shpirtërore e 
popullit tonë. 

 Nxitja e turizmit kulturor.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues. 

 Përzgjedhja e repertorit, këngëtarëve dhe instrumentistëve. 

 Përgatitja dhe realizimi i materialeve promocionale.  

 Realizimi i dekorit, fonisë, ndriçimit dhe ambjenteve. 

 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni 

 Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të këngës qytetare sidomos tek këngëtarët e rinj. 

 Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, duke bashkëpunuar dhe me TV serioze.  

 Promovimi i figurave të njohura që kanë kontribuar në fushën e këngës qytetare.  

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

 Komuniteti artistik dhe artdashës. 

 Talentet e reja, instrumentistët; 

 Studiues dhe bashkëpunëtor të muzikologjisë 

 Grupi i valleve 

- Bashkia Shkodër. 
- Muzeu Historik “Oso Kuka”. 
- Teatri “Migjeni” 
- Të ardhurat nga biletat. 
- Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sigur
ime 

 
Ope
rativ
e 

Trans
ferim
e 

kapital
e 

A.1 
Honorare, Këngëtarë, 
20 persona x 8.000 lekë/ person 

160 
 

 160 
 

 

A.2 
Honorare, Orkestrues, 
20 orkestrime x 5000 lekë/person 

100 
 

 100 
 

 

A.3 
Honorare, Instrumentist, 
7 persona x 10.000 lekë/ person 

70 
 

 70 
 

 

A.4 
Honorar, Konferencier/skenar 
1 person x 18.000 lekë/ person 

18 
 

 18 
 

 

A.5 
Honorar Regjizor 
1 person x 20.000 lekë 

20   20 
 

 

A.6 Foni/ndriçim/dekor/karrige me qera 85 
 

 85   

A.7 
Promocioni i aktivitetit: Poster në baner,150cm x 200cm 
x 2 copë x 6.000 lekë;  
Poster, 50cm x 70cm x 28 copë x 500 lekë 

25 
 

 25 
 

 

 
Shuma 478 

 
 478   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sig

 
Ope

Transferi
me 

kap
ital

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             838 

 

urim
e 

rativ
e 

e 

A.1 “Ahengu Shkodran” 478 
 

 478   

 
Shuma 478 

 
 478   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 
Sig
urim
e 

 
Ope
rativ
e 

Transferi
me 

kap
ital
e 

A.1 “Ahengu Shkodran” 478 
 

 478   

 
Shuma 478 

 
 478   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Institucion Likuidues:  Teatri Migjeni 
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Nr.21 
P08220.O3.A9 
Honorare “Grupi i valleve” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Grupi i valleve ka një traditë në vite me një numër të madh pjesëmarrësish dhe drejtuesish të njohur, të cilët kanë 
kontribuar në shumë aktivitete të ndryshme, duke na lënë një pasuri të çmuar në këtë fushë.  
Siç dihet edhe kërcimi dhe vallja kanë shoqëruar popullin tonë në festa të ndryshme me karakter familjar apo ritualistik 
deri në kohët e sotme.  
Profesionistë dhe amatorë të kësaj fushe u mbështetën në këtë traditë të pasur dhe arritën të realizonin shfaqje me vlera 
artistike në bashkëpunim dhe me artet e tjera të zhvilluar në qytetin tonë.  
Janë inskenuar tabllo të ndryshme, akte operash, dasma, përfaqësim ansamblesh brenda dhe jashtë vendit. 
Pjesëmarrja ka qenë thuajse në të gjitha festivalet popullore dhe folklorike ku dhe jemi nderuar me trofe si grup dhe në 
elemente të veçantë.  
Vitin që shkoi ky grup mori pjesë në disa shfaqje të karaktereve të ndryshme, të realizuara në territorin e Bashkisë 
Shkodër si dhe përfaqësoi Shqipërinë në Festivalin e Ansambleve Popullore në Priepolie, Serbi. 
Bashkia Shkodër e ka financuar rregullisht për 10-të muaj të vitit, por edhe duke i siguruar realizimin e aktiviteteve të 
shumta. Kjo trupë duhet të vazhdojë të financohet edhe për vitin 2018 me të njëjtat honorare dhe kushte që ka 
aktualisht.Grupi i valleve i mbështetur nga  ashkia Shkodër do të menaxhohet nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” që ka 
në dispozicion koreografin dhe bazën materiale që i duhet trupës.  
Kjo trupë përbëhet nga 12 përsona, 6 vajza dhe 6 djem për 10 muaj të vitit. Ajo do t‟i përgjigjet të gjitha aktiviteteve 
artistike ku kërkohetnjë trupë e këtij formati.  

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja e traditës së këtij formacioni. 

 Realizimi i aktiviteteve me rastin e festave të ndryshme. 

 Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 

 Nxitja e turizmit kulturor.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Realizimi i kontratës kolektive me valltarët. 

 Realizimi i projekteve të ndryshme artistike për trupën dhe konkretizimi i tyre. 

 Përzgjedhja e repertorit për të gjitha aktivitetet. 

 Prova intensive me trupën. 

 Përgatitja e materialeve promocionale.  

 Promovimi në media i të gjitha aktiviteteve. 

b) Rezultatet që prisni 

 Ruhet tradita e këtij formacioni. 

 Edukimi i brezit të ri me elementë të traditës dhe asaj bashkëkohore. 

 Spektatorët marrin kënaqësinë e dëshiruar gjatë performancave artistike. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti artistik, valltarët, spektatorët e kualifikuar por dhe masa e 
gjërë. 

Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali   
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 
Honorare Grupit të Valleve 
12 persona x 10 muaj x 6.000 lekë 

720 
 

 720 
 

 

 
Shuma 720 

 
 720   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 
Honorare Grupit të Valleve 
12 persona x 10 muaj x 6.000 lekë 

720 
 

 720 
 

 

 
Shuma 720 

 
 720   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 
Honorare Grupit të Valleve 
12 persona x 10 muaj x 6.000 lekë 

720 
 

 720 
 

 

 
Shuma 720 

 
 720   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Institucion Likuidues:  Teatri Migjeni 
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Nr.22 
Projekti: 08220.O3.A10 
 
Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”. 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Vitin që shkoi u zhvillua Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”, i rikthyer pas 30 vitesh. Ai pati një impakt pozitiv tek 
qytetarët, duke patur parasysh edhe lidhjen shpirtërore me këngën qytetare. Festivali u zhvillua në tre netë në sallën e 
Teatrit “Migjeni”. 
Duke parë forcat krijuese dhe interesimin e madh qytetar për këtë Festival, vlen që ai të kthehet në vendin që i takon, në 
Shkodër. 
Festivali “Luleborë” do të ketë gjithpërfshirje të krijuesve në muzikë, tekste, orkestrime dhe intepretim. 
Krijimtari dhe intepretimi do të vlerësohen nga një juri me personalitete të fushës së artit. 

ii. Synimi i projektit 

Ruajtja e këngës qytetare shkodrane dhe pasurimi me këngë të reja.  
Edukimi dhe afirmimi i artistëve, kryesisht i brezit të ri, të cilët e duan dhe e promovojnë këngën qytetare shkodrane dhe 
shqiptare.  
Nxitja e turizmit kulturor. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

Ngritja e grupit realizues. 
Kontakti me krijuesit, përzgjedhja e këngëve, këngëtarëve dhe instrumentistëve. 
Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët. 
Sigurimi i ambjenteve, fonisë, ndriçimit dhe e gjithë bazës materiale. 
Përgatitja e materialeve promocionale dhe reklamimi cilësor në media. 
Realizimi i dekorit të ambjenteve. 
Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni 

Rritja e interesit për të gjithë komunitetin artistik dhe artdashës, për ruajtjen dhe pasurimin me repertor të ri të kësaj 
trashëgimie, e cila na dallon nga kulturat e komuniteteve të tjera. 
Rritja e nivelin artistik të krijimit dhe të interpretimit. 
Gjallërimi i mëtejshëm i jetës artistike në qytet dhe më gjërë. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti artistik dhe artdashës. 
 

Bashkia Shkodër. 
Teatri “Migjeni”. 
Të ardhurat nga biletat. 
Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 
Honorare, Autori i muzikës, 
17 persona x 20.000 lekë 

340 
  

340 
 

 

A.2 
Honorare, Autori i tekstit, 
17 persona x 10.000 lekë 

170 
  

170 
 

 

A.3 
Honorare, Orkestrues, 
17 persona x 20.000 lekë 

340 
  

340 
 

 

A.4 
Honorare, Këngëtarë, 
17 persona x 10.000 lekë 

170 
  

170 
 

 

A.5 
Honorare, Instrumentist, 
18 persona x 25.000 lekë 

450 
  

450 
 

 

A.6 
Honorare, Çmimi i parë, 
1 person/grup x 30.000 lekë 

30 
  

30 
 

 

A.7 
Honorare, Çmimi i dytë, 
1 person/grup x 20.000 lekë 

20 
  

20 
 

 

A.8 
Honorare, Çmimi i tretë, 
1 person/grup x 10.000 lekë 

10 
  

10 
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A.9 
Honorar, Udhëheqës artistik 
2 person x 100.000 

200 
  

200 
 

 

A.10 
Honorar, Regjizor 
1 person x 30.000 
lekë 

30 
  

30 
 

 

A.11 
Honorar, Skenari 
1 person x 30.000 lekë 

30 
  

30 
 

 

A.12 
Honorare, Juria 
5 persona x 20.000 lekë 

100 
  

100 
 

 

A.13 
Honorare, Back vocal, 
2 persona x 5.000 lekë 

30 
  

30 
 

 

A.14 
Honorare, Moderator 
1 person/grup x 30.000 lekë 

30 
  

30 
 

 

A.16 
Honorare, Skenograf 
1 person x 200.000 lekë 

200 
  

200 
 

 

A.17 
Honorare, Fonist/Ndriçues 
1 person x 200.000 lekë 

200 
  

200 
 

 

 
Honorare, Dirigjent 
3 person x 50.000 lekë 

150 
  

150 
 

 

 
Shuma 2500   2500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 
Festivali i Këngës Qytetare 
“Luleborë”. 

2500 
  

2500 
 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 
Festivali i Këngës Qytetare 
“Luleborë”. 

2500 
  

2500 
 

 

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Institucion Likuidues:  Teatri Migjeni 
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Nr.23 
P08220.O3.A11 
 
“Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unikale që ka qyteti ynë. Historia e saj i ka fillimet 
e saj në vitin 1876. 
Siç dihet ky formacion është vijues i traditave më të mira të formacioneve që kanë debutuar në qytetin e Shkodrës dhe jo 
vetëm.  
E mbështetur nga  ashkia e Shkodrës dhe e menaxhuar nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, është një formacion mjaft i 
konsoliduar.  
Ky formacion është fitues në shumë takime kombëtare dhe ndërkombëtare të organizuara ndër vite të orkestrave 
frymore. 
Çdo vit Orkestra Frymore organizon koncerte premierë. 
Në kuadëtr të kësaj traditë, edhe këtë vit Banda e Shkodrës do të realizojë një koncert premierë me repertor tërësisht të 
ri, i cili do t‟i ofrohet spektatorit në formatin e një spektakli. 

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja e traditës dhe realizimi i aktivitetit me rastin e festave kombëtare. 

 Gjallërimi i jetës artistike të qytetit. 

 Promovimi i vlerave artistike të kësaj trupe. 

 Nxitja e turizmit kulturor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues. 

 Përzgjedhja e repertorit. 

 Sigurimi i partiturave. 

 Prova intensive me orkestrën dhe artistët e ftuar. 

 Sigurimi i fonisë dhe ndriçimit. 

 Përgatitja e materialeve promocionale dhe reklamimi cilësor në media. 

 Realizimi i dekorit të ambjenteve. 

b) Rezultatet që prisni 

 Ruajtja e traditës të këtij formacioni, i cili njihet në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 Argëtimi i spektatorit me muzikë të zgjedhur. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti artistik dhe artdashës. 
 

Bashkia Shkodër. 
Teatri “Migjeni”.. 
Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali   
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operative 
Transferim
e 

kapitale 

A.1 
Honorare, Këngëtarë, 
3 persona x 10.000 lekë/person 

30 
 

 30 
 

 

A.2 
Honorar, Konferencier/skenar 
1 person x 20.000 lekë/person 

20 
 

 20 
 

 

A.3 
Honorare, Aranzhim 
4 persona x 25.000/person 

100 
 

 100 
 

 

A.4 
Honorar, Regjizor 
1 persona x 20.000/person 

20 
 

 20 
 

 

A.5 
Honorar, Fonist 
1 person x 15.000/person 

15 
 

 15 
 

 

A.6 

Promocioni i aktivitetit: Poster 
në baner,150cm x 200cm x 2 
copë x 6.000 lekë;  
Poster, 50cm x 70cm x 28 copë 
x 500 lekë;  
Ftesa  

29 
 

 29 

 

 

A.7 
Honorar - Dekor (shërbim i 
plotë) 
1 persona x 20.000/person 

20 
 

 20 
 

 

 
Shuma 234 

 
 234   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

 
Operative 

Transferime kapitale 
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e 

A.1 
“Koncert – Premierë i 
Orkestrës Frymore” 

234 
 

 234 
 

 

 
Shuma 234 

 
 234   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 
“Koncert – Premierë i 
Orkestrës Frymore” 

234 
 

 234 
 

 

 
Shuma 234 

 
 234   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
 
Institucion Likuidues:  Teatri Migjeni 
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Nr.24 
P08220.O3.A12 
“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i 
Këngës Qytetare”. 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare” është një ndër aktivitetet kombëtare me të dashura për 
publikun dhe për ansamblet e këngës qytetare. 
Baza organizative, kriteret dhe projekti i detajuar vijnë nga Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Veprimtarive 
Folklorike, sipas një kalendari që ato hartojnë.  
Këto aktivitete shërbejnë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe përhapjen e saj në arenën mbarëkombëtare. 
Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” ka marrë pjesë rregullisht në aktivitete të tilla ku ka fituar disa çmime duke prezantuar 
muzikën popullore shkodrane.  
Çmime të para në këtë aktivitet janë fituar ndër vite por gjithashtu nuk kanë munguar edhe vlerësime të tjera për 
ansamblin pëfaqësues si: formacioni më i mirë, çmime karriere për këngëtarët, çmimi këngëtarja më e mirë e festivalit etj. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimi i këngës popullore shkodrane në arenën kombëtare e më gjërë.  

 Shkëmbimi i eksperiencave me grupe dhe formacione të ndryshme artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues; 

 Përzgjedhja e repertorit, këngëtarëve dhe instrumentistëve; 

 Sigurimi i partiturave; 

 Sigurimi i transportit; 

 Prova intensive me orkestrën dhe këngëtarët e ftuar; 

 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin; 

b) Rezultatet që prisni 

 Rritje e interesit dhe e cilësisë së interpretimit të këngës popullore qytetare. 

 Në të gjitha përfaqësimet grupi i Shkodrës është vlerësuar me çmimet më të larta. 

 Promovimi i këngës popullore shkodrane në arenën kombëtare e më gjërë. 

 Edukimi i shijeve artistike të artdashësve në masë të gjërë, 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

- Komuniteti artistik, instrumentistët dhe muzikantët, spektatorët e kualifikuar 
por edhe masa e gjërë 

- Ministria e Kulturës. 
- Bashkia Shkodër. 
- Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Total
i  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sigurime 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapitale 

A.
1 

Honorare, Këngëtarë, 
12 persona x 10.000 lekë 

120 
 

 120 
 

 

A.
2 

Honorare, Orkestrime 
12 orkestracione x 8.000 

96 
 

 96 
 

 

A.
3 

Honorare,  Instrumentist 
8 persona x 8.000 lekë 

64 
 

 64 
 

 

A.
4 

Transport  
Shkodër-Elbasan-Shkodër, 

40 
 

 40 
 

 

 
Shuma 320 

 
 320   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Total
i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferim
e 

kapital
e 

A.
1 

“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës 
Qytetare”. 

320 
 

 320 
 

 

 
Shuma 320 

 
 320   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Total
i 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferim
e 

kapital
e 

A.
1 

“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës 
Qytetare”. 

320 
 

 320 
 

 

 
Shuma 320 

 
 320   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
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   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.25 

P08220.O3.A14 
 
Festival burimor 
 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Pasuria kryesore e kombit tonë është folklori muzikor ose siç quhet muzika burimore. Gjurmët e lashtësisë së muzikës 
sonë burimore janë provuar që prej shekujve 14 – 13 p.e.s. Në objekte të ndryshme arkeologjike janë paraqitur të qarta 
vegla popullore që përdoren deri në ditët tona.  
Folklori muzikor shqiptar është jashtëzakonisht i pasur, i cili shprehet në të gjitha format muzikore, nga instrumentalet 
deri tek ato vokalet. Kjo mënyrë e të shprehurit të muzikës ruajti traditën tonë kombëtare duke e përcjellë atë në shekuj 
deri në ditët tona, si një formë autentike.  
Është e rëndesishme që këto vlera të ruhen dhe të promovohen nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme. Këtë vit Bashkia 
Shkodër dhe Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” do të organizojnë një festival, i cili do të sjellë në vëmendje origjinën e 
muzikës burimore, të interpretuar nga artistë të zgjedhur. 

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja, përcjellja dhe promovimi i muzikës burimore shqiptare 

 Promovimi i  vlerave të trashëgimisë kulturore 

 Nxitja e turizmit kulturor 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues; 

 Përzgjedhja e repertorit, këngëtarëve dhe instrumentistëve; 

 Përgatitja dhe realizimi i materialeve promocionale; 

 Realizimi i dekorit, fonisë, ndriçimit dhe ambjenteve; 

 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni 

 Nxitja e studiusve të rinj për të hulumtuar më shumë në muzikën burimore; 

 Mbrojtja e trashëgimisë dhe vlerave etno – folklorike; 

 Njohja e publikut me vlerat e muzikës burimore; 

 Edukimi i brezave te rinj me vlerat e hershme të traditave tona. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti artistik; 
Instrumentistët dhe muzikantët; 
Studiues të folklorit; 
Publiku. 
 

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
Honorare, Këngëtarë, 
5 person x 20.000 lekë 

100 
 

 100 
 

 

A.2 
Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40   40 
 

 

A.3 
Honorar 
Moderator/skenar 
1 person x 20.000 lekë 

20   20 
 

 

A.4 
Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40 
 

 40 
 

 

 
Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2020 

Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime 

Kapital
e 

A.1 
Honorare, Këngëtarë, 
5 person x 20.000 lekë 

100 
 

 100 
 

 

A.2 
Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40   40 
 

 

A.3 
Honorar 
Moderator/skenar 
1 person x 20.000 lekë 

20 
 

 20 
 

 

A.4 
Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40   40 
 

 

 
Shuma 200 

 
 200   
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Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferime 
Kapital
e 

A.1 
Honorare, Këngëtarë, 
5 person x 20.000 lekë 

100 
 

 100 
 

 

A.2 
Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40 
 

 40 
 

 

A.3 
Honorar 
Moderator/skenar 
1 person x 20.000 lekë 

20   20 
 

 

A.4 
Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40   40 
 

 

 
Shuma 200 

 
 200   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020– Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.26 
P08220.O3.A15 
 
Dita ndërkombëtare e Jazz-it 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

30 Prilli njihet si dita ndërkombëtare e muzikës Jazz, e cila festohet në shumë vende të botës me qëllim rritjen e vetëdijes 
mbi vlerat e Jazzit si një mjet shprehës dhe edukativ, një muzikë e cila tregon paqe, unitet dhe një dialog bashkëpunimi 
të zgjeruar mes njerëzve.  
Muzika Jazz është një stil muzikor shumë intelektual në mënyrën e ndërtimit të saj. Kjo lloj muzike krijon ndjenja dhe 
emocione të veçanta tek njeriu. Muzika jazz ka lindur nga një përzierje e traditave të muzikës afrikane dhe europiane, që 
këtu shfaqet dhe ndërthurja kulturore mes vendeve.  
Bashkia Shkodër vitin e kaluar mbështeti organizimin e ditës botërore të jazzit. Një aktivitet që i dha ngjyra gëzimi qytetit, 
duke u përmbyllur me një koncert disa orësh në Teatrin “Migjeni”. 
Edhe këtë vit, Bashkia Shkodër do të mbështesë realizimin e një aktiviteti masiv dedikuar ditës ndërkombëtare të 
muzikës jazz. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimi i vlerave që mbart muzika jazz në vetvete; 

 Bashkëpunimi me artistë të njohur kombëtarë dhe ndërkombëtar; 

 Krijimi i një tradite e këtij stili muzikor me vlera muzikore, historike dhe edukative; 

 Respektimi i një axhende ndërkombëtare; 

 Promovimi i turizmit kulturor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja e grupit realizues; 

 Bashkëpunim me artistë dhe grupe të ndryshme që performojnë këtë rrymë muzikore; 

 Përgatitja dhe realizimi i materialeve promocionale; 

 Realizimi i dekorit, fonisë, ndriçimit dhe ambjenteve; 

 Bashkërendimi i punëve me zyrën ekonomike të kulturës për realizimin. 

b) Rezultatet që prisni 

 Pjesëmarrje më të madhe të artistëve ndërkombëtarë në Shkodër, 

 Gjallërimi i turizmit dhe përcjellja e imazheve kulturore të Bashkisë Shkodër edhe jashtë kufijve, 

 Bashkëpunim i ndërsjelltë mesartistëve shqiptar dhe tëhuaj. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

 

 Subjekte të ndryshme që zhvillojnë aktiviteteartistiko-kulturore, 

 Muzikantëtëshquarndërkombëtar, 

 Muzikantëtëshquarkombëtarë, 

 Grupetrinore të ardhur nga e gjithë Shqipëria 

  
Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime Kapitale 

A.1 Honorare Artistë 
6 persona x 20.000 

120 
 

 120   

A.2 Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40 
 

 40   

A.3 Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40  
 

 40   

 
Totali 200 

 
 200   

Shpenzimet per çdo aktivitet 2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo:  

Paga 
 

Sigurime 
 

Operative 
Transferime Kapitale 

A.1 Honorare Artistë 
6 persona x 20.000 

120 
 

 120   

A.2 Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40 
 

 40   

A.3 Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40  
 

 40   

 
Totali 200 

 
 200   

Shpenzimet per çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 
 

Operative 
Transferime Kapitale 

A.1 Honorare Artistë 
6 persona x 20.000 

120 
 

 120   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.2 Honorar Drejtor Artistik 
1 person x 40.000 lekë 

40 
 

 40   

A.3 Honorar Regjizor  
1 person x 40.000 lekë 

40  
 

 40   

 
Totali 200 

 
 200   

f) Periudha e zbatimit  
   30 prill 2019 
   30 prill 2020 
   30 prill 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.27 

 

P08220.O3.A16       

Drame  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimi dhe nxitjen e jetës kulturore artistike në qytetin e Shkodrës. 
Duke patur parasysh nivelin e larte intelektual dhe kulturor si dhe dashamiresine e publikut shkodran ndaj Teatrit dhe aktiviteteve te 
tij  jemi munduar qe nga viti ne vit te rrisim ne nivel artistik shfaqjet  duke rritur keshtu dhe pritshmerite e publikut. 

Gjate viteve 2016 – 2017 jane vene ne skene drama te nivelit te larte autoreve dhe regjizoreve te shquar shqipetar dhe te huaj si Oscar 
Ëide, Moliere etj duke treguar keshtu vlerat e larta artistike dhe kulturore te transmetuara nepermjet Teatrit dhe duke i percjellur ato 
dhe ne gjithe shqiperine e me tej.Per te vazhduar me tej kete rritje te nivelit te shfaqjeve ne pergjithesi dhe te drames ne veçanti 
Teatri “ Migjeni “ fton te gjithe Autoret, Regjizoret te konkurrojne me dramat e tyre te cilat do te perzgjidhen nga Keshilli Artistik i 
Bashkise Shkoder.Kriteret per perzgjedhjen e vepres me te mire nder te tjera jane 

 

ii. Synimi i projektit  

Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  

Të  edukojmë   spektatorin, sidomos brezin e ri,  nëpërmjet artit duke i afruar ata me teatrin në pë rmjet fjalë s së  shprehur bukur 
dhe formave të  tjera teatrore.  

Synojmë 

 Të edukojë spektatorin, sidomos rininë  nëpërmjet fjalës dhe aktrimit.  

 Të argëtojë dhe të afrojë spektatorin e të gjitha moshave me Teatrin, jo vetëm nëpërmjet fjalës së shprehur bukur por dhe  
formave të tjera teatrore 

 Të rrisë e numrin ë spektatorëve 

 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 
Prandaj mendojmë që ketë vit të realizojme shfaqje cilësore dhe bashkëkohore e cila ti flasë  publikut shqiptar me gjuhë n e kohë s. 
 azuar në  traditën e hershme te teatrit “Migjeni”, me vënien në skenë të drames ne synojmë ringjalljen e kësaj tradite, kujtesën për 
figurat e mëdha të teatrit tone ne një dimension të përshtatur në kontekstin aktual. 

Përshtatja e kësaj vepre të famshme, me elemente të reja dramaturgjike 

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

1. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 

 Perzgjedhja nga Keshilli artistik 

 Redaktimi, përshtatja. 

 Shtrimi i platformës regjizoriale. 

 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 

 Përzgjedhja e skenografit. 

 Përzgjedhja e kostumografit. 

 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, etj.). 

 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 

 Puna në tavolinë me tekstin. 

 Paraqitja e punës në tavolinë . 

 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, audio, 
publiciteti, banera, postera etj). 

 Prova gjenerale përmbyllëse. 
2. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin, kengëtarin, balerinin 
3. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
4. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 

 Shfaqja premierë. 

 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

 Futja e shfaqjes në repertor. 

b) Rezultatet që prisni (shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Shfaqje me cilësi  

 Numër në rritje të spektatorëve. 

 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që ndikohen) d) Kontributet e mundshme në projekt 
(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 
financiarisht etj.) 

 Artistët, aktorët e teatrit 

 Stafi mbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më cilësore 

 Artdashësit 

  

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 drame  
 

    

A1.1 Honorare 1500 
 

 1500   

A1.2 Skenografi 295 
 

 295   

 
Shuma 1795 

 
 1795   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 drame 1795 
 

 1795   

 
Shuma 1795 

 
 1795   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 drame 1795 
 

 1795   

 
Shuma 1795 

 
 1795   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
 Tetor 2019 
Tetor 2020 
Tetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.28 

 
 
 

P08220.O4.A17 
Komedi  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

 

a) Përshkrimi i shkurtër iprojektit 

i. Situata  

 
Teatri “Migjeni” ka një traditë të shkëlqyer që nga themelimi i tij, në vënien në skenë të veprave të cilët godasin ashpër fenomenet 
negative të shoqërisë sonë me anë të autoironisë.  
Gjatë viteve 2017-2018  janë vënë në skenë dhe kanë patur sukses në Shkodër dhe më gjerë komedi të vëna në skenë nga trupa e 
teatrit. Spektatori shkodran, por jo vetëm mikpret gjithmonë komedinë.  
Për të rritur cilësinë dhe atraksionin e dëshirën e spektatorit për ta shijuar Teatri “Migjeni” fton në konkurim të hapur të gjithë ata 
autorë dhe regjizorë të marrin pjesë me projektin e tyre.  
Projekti më i mirë, që gjykohet më i përshtatshmi për kohën dhe situatën shoqërore do të përzgjidhet në baze të konkurimit nga 
keshilli artistik i Bashkisë së Shkodrës.  
Kriteret për vlerësimine veprës përfshijnë ndër të tjera: 

 Mesazhin që përcjell vepra 

 Edukimin dhe argëtimin e spektatorit 

 Përshtatja me aktualitetin dhe goditja e fenomeneve negative aktuale të shoqërisë shqiptare 

 Gjithpërfshirjen  

ii. Synimi i projektit  

 

 Të argëtojmë dhe të vëmë në dukje spektatorin e të gjitha moshave me vlerat dhe kritikat për fenomene të shoqërisë përmes 
autoironisë. 

 Të rrisë numrin e spektatorëve. 

 Të promovojë vlerat e patjetersueshme të humorit. 

 Të gjenerojë të ardhura që të përdoren për vazhdimin e shfaqjeve të tjera. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

5. Perzgjedhja nga Këshilli Arstik 
6. Procedurat e pergatitjes së shfaqjes 

 

 Përzgjedhja/përshtatja e tekstit letrar. 

 Perzgjedhja e materialeve letrare e muzikore. 

 Shtrimi i platformës regjizoriale. 

 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 

 Përzgjedhja e skenografit. 

 Përzgjedhja e kostumografit. 

 Perzgjedhja e muzikes 

 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.). 

 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 

 Puna në tavolinë me tekstin. 

 Paraqitja e punës në tavolinë. 

 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, audio, 
publiciteti, banera, postera etj ). 

 Prova gjenerale përmbyllëse. 
7. Realizimi i pagesave honorareve per regjizorin, muzikantin, skenografin, kengetaret, balerinet, etj (sipas roleve) 
8. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
9. Shfaqjet realizohen sipas kalendari 

 Shfaqja premierë. 

 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

b) Rezultatet që prisni  

 Vënia në skenë e një komedie me cilësi 

 Rreth 1500 spektatorë shkodranë dhe rreth 2000 spektatorë të tjerë në Shqipëri dhe jasht saj do ta shijojnë veprën. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             854 

 

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

 Artistët 

 Stafi mbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më 
cilësore 

 Artdashësit 
  

  
 
BashkiaShkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Komedi   
 

    

A1.1 Honorare 2000 
 

 2000   

A1.2 Skenografi 150 
 

 150   

 
Shuma 2150 

 
 2150   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Komedi  2150 
 

 2150   

 
Shuma 2150 

 
 2150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Komedi  2150 
 

 2150   

 
Shuma 2150 

 
 2150   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020– Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.29 

 
P08220.O3.A18 
Tragjikomedi 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Teatri “Migjeni”  si nder burimet kryesore te perçimit te vlerave te artit dhe kultures nepermjet fjales se shprehur bukur dhe 
formave te tjera . Gjate vitit 2018ka vene ne skene 6 shfaqje premiere te zhandrrit te komedise , drames, muzikes 
qytetare shkodrane, Variete me humor dhe muzike etj, duke afruar keshtu te gjithe grupet e interesit dhe duke beret e 
mundur rritjen progresive te spektatoreve te te gjithe niveleve kulturore dhe te gjithe zhandrrave. Per vitin 2019 kemi 
menduar te fusim ne repertor dhe nje tragjikomedi, si nderthurja me e mire e tragjikes me komedine dhe humorin duke 
beret e mundur zgjerimin e repertorit dhe si pasoje dhe te pasurimit te tij . 

Duke qene se ne kerkojme vazhdimish rritjen ne cilesi te aktiviteteve te Teatrit “ Migjeni “ do ftojme te gjithe autoret dhe 
regjizoret e interesuar te konkurrojne per tragjikomedine me te mire, e cila do perzgjidhet nga Keshilli Artistik i Bashkise 
Shkoder. 

 
ii. Synimi i projektit  

 
Me ane te realizimit te ketij projekti neTeatri “ Migjeni synon : 

 Të edukojë spektatorin, sidomos rininë  nëpërmjet fjalës dhe aktrimit.  

 Të argëtojë dhe të afrojë spektatorin e të gjitha moshave me Teatrin, jo vetëm nëpërmjet fjalës së shprehur 
bukur por dhe   

 Të rrisë e numrineë spektatorëve 

 Te zgjeroje repertorin e aktiviteteve 

 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

10. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 
 

Perzgjedhja e tragjikomedise me te mire nga Keshilli Artistik 

 Redaktimi, përshtatja. 

 Shtrimi i platformës regjizoriale. 

 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 

 Përzgjedhja e skenografit. 

 Përzgjedhja e kostumografit. 

 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, etj.). 

 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 

 Puna në tavolinë me tekstin. 

 Paraqitja e punës në tavolinë . 

 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, 
audio, publiciteti, banera, postera etj). 

 Prova gjenerale përmbyllëse. 
 

11. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin,  
 

12. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
 

13. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë. 

 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

 Futja e shfaqjes në repertor. 
  

b) Rezultatet që prisni 

 Shfaqje me cilësi  

 Numër në rritje të spektatorëve. 

 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që 
ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 
(kush do të kontribuojë për këtë 
projekt, financiarisht etj.) 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Artistët, aktorët e teatrit 

 Stafi mbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më cilësore 

 Artdashësit 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Tragjikomedi   
 

    

A1.1 Honorare per pjesmarresit 800 
 

 800   

A1.2 Skenografia 100 
 

 100   

 
Shuma 900 

 
 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Tragjikomedi  900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Tragjikomedi  900 
 

 900   

 
Shuma 900 

 
 900   

f f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020– Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.30 

 
P08220.O3.A19 
Variete 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

 

a) Përshkrimi i shkurtër iprojektit 

i. Situata  

 
Trupa e Estradës së Tearit “Migjeni” gjatë viteve ka pasur kontribut të konsiderueshëm ne jetën artistike të qytetit të 
Shkodrës dhe më gjërë. Krijimi i saj në vitin  1958 rriti larmishmërinë e jetës artisktike të qytetit dhe humori karakteristik i 
Shkodrës u bë shpesh edhe motor elegant i desidencës popullore.Pavarsisht përpjekjeve të stafit të teatrit, kapacitetet e 
saj janë më të shumta përsa i përket sasisë dhe cilësisë së veprave artistike që mund të vihen në skenë. Përgjatë vitëvë  
ka pasur raste dhe shembuj të varieteve të formave të ndryshme nga artistet e medhej shkodrane . Atmosfera që krijojnë 
këto variete është për një publik më të gjërëduke pasur ne gjirin e saj edhe muzike e mrekullueshme Shkodrane 

Probleme: 

 Shfaqjet e deritanishmetëkësajnatyrenukkanëqënënënivëlartistikqëpërmbushtegjithakërkesat e publikut. 

 Planifikim i dobët, mosbalancimi i drejtëndërmjëtshfaqjevetëestradësdhedramave. 

 Numër i vogël i ditëvetënjëshfaqje, (jomëshumë se dynetë)përarsyefinanciare. 

 Repertor i përsëritur ( zero shfaqje ). 

 Promovim i dobët. 
 
Aspekte negative: 

 Zbehje e jetësartistiketëqytetit. 

 Humbetbesimindajtrupësartistiketëteatrit. 

 Uletsensibilitetinëpërmjetartitpër probleme tëndryshme. 

ii. Synimi i projektit 

Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim. 
Synojmë 

 Tëargëtojmedhetëvëmënëdukjespektatorin e tëgjithamoshave, me vleratdhetëmetatqëkemi. 

 Të rritë numrin e spektatorëve. 

 Tëpromovojëvlerat e patjetersueshmetëhumoritdhemuzikesshkodrane. 

 Tëgjenerojëtëardhuraqëtëpërdorenpërvazhdimin e shfaqjevetëtjera. 
 

 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Procedurat e pergatitjes së shfaqjes nga Keshilli artistik 

 Përzgjedhjae  tekstitletrar. 

 Perzgjedhja e materialeve letrare e muzikore. 

 Shtrimi i platformësregjizoriale. 

 Përzgjedhja e artistëvedhekengetarepjesmarrës. 

 Përzgjedhja e skenografit. 

 Përzgjedhja e kostumografit. 

 Perzgjedhja e muzikesnga maestro i teartit. 

 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, videoprojeksioni, audioprojeksioni etj.). 

 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 

 Puna në tavolinë me tekstin. 

 Paraqitja e punës në tavolinë. 

 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, 
video, audio, publiciteti, banera, postera etj ). 

 Pagesahonorareve per regjizorin, muzikantin, skenografin, kengetaret, balerinet 

 Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 

 Shfaqjetrealizohensipaskalendarit 

 Shfaqjapremierë. 

 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

b) Rezultatetqë prisni  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Shfaqje me cilësi 

 Numërnërritjetëspektatorëve. 

 Presimqëngatematikaqëofronkjoshfaqjeteafrojme me Teatrinnjë target grupmoshashgjithpërfshirës. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarishtetj.) 

  Artistët, aktorët e estrades e teatrit  

 Stafimbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e jnë shfaqje sa 
më cilësore 

 Artdashësit 

  
 
BashkiaShkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Variete  
 

    

A1.1 Honorare 900 
 

 900   

A1.2 Skenografi 105 
 

 105   

 
Shuma 1005 

 
 1005   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Variete 1005 
 

 1005   

 
Shuma 1005 

 
 1005   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Variete 1005 
 

 1005   

 
Shuma 1005 

 
 1005   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020– Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.31 

 

P08220.O3.A20 

“Shfaqje per femije + Teatri i kukllave” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Gjate vitit 2017 si perpjekje e Teatrit “ Migjeni “ per shtrirjen dhe pasurimin e teatrit me aktivitete Kulturore eshte  vene ne 
skene nje shfaqje per femije dhe Teatri i Kukullave. Synimi kryesor i shfaqjeve pervec kthimit te tradites ka qene dhe 
edukimii femijeve me ndjekjen e aktiviteteve te Teatrit qe ne moshe te vogel. Fëmijët si spektatore janë shfaqje me  vete, 
mënyra e përjetimit të shfaqjes dhe simpatitë që ata tregojnë por edhe përqëndrimi janë pjesë integrale e vete aktivitetit.  
Teatri i kukullave kthehet tashme pas 20 vitesh mungese per spektatorin e vogel dhe ne synojme qe ta fusim ate ne 
repertor te aktiviteteve edhe ne vitet ne vazhdim. 

ii. Synimi i projektit  

Me ane te ketyre dy aktiviteteve per femije ne synojme 

 Të edukojë spektatorin e vogel qe ne femijeri me Teatrin dhe artin ne pergjithesi  

 Te kthejme nje tradite te vjeter te Teatrit 

 Te argetojme publikun e vogel 

 Të rrisë e numrin e spektatorëve 

 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 
Përzgjedhja e artistëve pjesëmarrës. 
Përzgjedhja e skenografit. 
Përzgjedhja e kostumografit. 
Efektet speciale (ndriçimi, fonia, etj.). 
Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 
Puna në tavolinë me tekstin. 
Paraqitja e punës në tavolinë . 
Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, 
audio, publiciteti, banera, postera etj). 
Prova gjenerale përmbyllëse. 
Pagesa honorareve për regjizorin, aktoret   

Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 

Shfaqja premierë. 
Shfaqjet në vazhdim . 
Futja e shfaqjes në repertor. 

b) Rezultatet që prisni  

 Shfaqje me cilësi  

 Numër në rritje të spektatorëve. 

 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

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

 Artistët, aktorët e teatrit 

 Stafi mbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje 
sa më cilësore 

 Femijet 

  

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1. Teater kukullash  
 

    

A1.1 Honorare per pjemarresit 300 
 

 300   

A.2 Shfaqje per femije  
 

    

A2.1 Honorare per pjesmarresit 700 
 

 700   

A2.2 Skenografia  
 

    

 
Shuma 1000 

 
 1000   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1. Teater kukullash  
 

    

A1.1 Honorare per pjemarresit 300 
 

 300   

A.2 Shfaqje per femije  
 

    

A2.1 Honorare per pjesmarresit 700 
 

 700   

A2.2 Skenografia  
 

    

 
Shuma 1000 

 
 1000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1. Teater kukullash  
 

    

A1.1 Honorare per pjemarresit 300 
 

 300   

A.2 Shfaqje per femije  
 

    

A2.1 Honorare per pjesmarresit 700 
 

 700   

A2.2 Skenografia  
 

    

 
Shuma 1000 

 
 1000   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Maj -2019, Shtator 2019 
Maj -2020, Shtator 2020 
Maj -2021, Shtator 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.32 

 

P08220.O3.A21“Pranvere me kenge” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Teatri “Migjeni” është një institucion që ka një ndikim të madh në zhvillimi dhe nxitjen e jetës kulturore artistike në qytet in e 
Shkodrës. Historia e lëvizjes teatrore ne  qytetin tonë i ka fillesat me shoqëritë amatore që datojne 150 vjet më parë. 
Teatri profesionist  ka kontribut të shkëlqyer që në krijimin e tij në vitin 1949. Me ndërtimin e godinës së Teatrit në vitin 
1958, u krijua një qendër akoma më e rëndësishme për kulturën e qytetit dhe të mbarë artit teatror shqiptar. Opera e parë 
shqiptare “Mrika” ishte aktiviteti i parë i organozuar në teatrin e sapo ndërtuar. 

Gjatë jetës së vet artistike teatri dhe estrada e Shkodrës kanë përfomuar me qindra shfaqje dhe aktivitete të ndryshme.  
Tradita dhe eksperieca, prurjet e reja të talenteve, pritshmëria artistike e qytetarëve,  janë një shtysë e rëndësishme  për 
organizimin e aktiviteteve të reja dhe përmirësimin cilësor të tyre. 

 
Në vitin 2016-2017 Teatri Migjeni ka vene ne skene koncertin me kenge qytetare “ Prandvere me kenge “ duke bere keshtu te 

mundur ruajtjen e vlerave te larta qe ka kenga qytetare Shkodrane dhe perçimin e saj dh ender brezat e rinj. Nisur nga 
kjo kemi menduar qe te perserisim per te tretin vit rradhazi kete concert duke e pasuruar me kenge te reja te te njejtes 
peshe dhe duke e kthyer ne nje tradite te qytetit tone dhe te Teatrit “ Migjeni “ 

ii. Synimi i projektit  

 

Shkodra ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në art dhe kulturë, me të cilat ajo merr kuptim.  

Të  edukojmë   spektatorin, sidomos brezin e ri,  nëpërmjet artit duke i afruar ata me teatrin në pë rmjet vlerave qe perçon 
kenga qytetare shkodrane 

Synojmë 

 Të edukojë spektatorin, sidomos rininë   

 Të argëtojë dhe të afrojë spektatorin e të gjitha moshave me Teatrin, me kengen e bukur qytetare 

 Të rrisë e numrin e spektatorëve 

 Të gjenerojë të ardhura që do përdoren për të vazhduar me aktivitete të  tjera 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

14. Procedurat e përgatitjes së shfaqjes 

 Redaktimi, përshtatja. 

 Shtrimi i platformës regjizoriale. 

 Përzgjedhja e artistëve pjesmarrës. 

 Përzgjedhja e skenografit. 

 Përzgjedhja e kostumografit. 

 Efektet speciale (ndriçimi, fonia, etj.). 

 Përcaktimi i figurës artistike nga ana pamore (grimi, parukjeria). 

 Puna në skenë e koordinuar me të gjithë elementet skenik (ndriçim, foni, efekte speciale,grim, parukeri, video, 
audio, publiciteti, banera, postera etj). 

 Prova gjenerale përmbyllëse. 
 

15. Pagesa honorareve për regjizorin, muzikantin, skenografin,  
 

16. Blerje materiale për realizimin e shfaqjes 
 

17. Shfaqjet realizohen sipas kalendarit 
 

 Shfaqja premierë. 

 Shfaqjet në vazhdim ( festivale dhe turne teatrore brenda dhe jashtë vendit). 

 Futja e shfaqjes në repertor. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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b) Rezultatet që prisni  

 Shfaqje me cilësi  

 Numër në rritje të spektatorëve. 

 Presim që nga tematika që ofron kjo shfaqje të afrojme me Teatrin një target grup moshash gjithpërfshirës. 

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

 Artistët, aktorët e teatrit 

 Stafi mbështetës 

 Persona të kontraktuar për sigurimin e një shfaqje sa më cilësore 

 Artdashësit 
 

  

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për cdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
“Prandvere me kange“ Koncert me kenge 
qytetare  

 
 

    

A.1.1 Skenografi 55 
 

 55   

A1.2 Honorare 595 
 

 595   

 
Shuma 650 

 
 650   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
“Prandvere me kange“ Koncert me kenge 
qytetare  

 
 

    

 
Shuma 650 

 
 650   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
“Prandvere me kange“ Koncert me kenge 
qytetare  

 
 

    

 
Shuma 650 

 
 650   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020– Dhjetor 2020 
   Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi Teatri Migjeni 
 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 
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Nr.33 

P08220.O3.A22 
Fjala artistike me nxënësit e shkollave 
të mesme në nderim të figurave te 
shquara. 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Shkollat e mesme gjatë këtyre viteve janë përfshirëshumë pak në iniciativa teatrore. Me qëllim ringjalljen e jetës teatrore 
në shkollat e mesme, vitin që shkoi u realizua për herë të parë nga stafi i teatrit “Migjeni” aktivitetin e titulluar “Fjala 
Artistike”. Në këtë aktivitet u përfshinë disa nga gjimnazet publike të territorit të  ashkisë Shkodër. Në këtë aktivitet u 
gërshetuan   interpretimet e aktorëve të teatrit “Migjeni” dhe interpretimet e nxënësve më të mirë të secilës shkollë. 
Kthimi në traditë i një aktiviteti të tillë krijon mundësinë e rritjes profesionale të brezit të ri dhe afrimin e tij me artin skenik. 
Tematika e intepretimit do të bazohet në shkrimtarët më të mirë të letërsisë shqiptare dhe të huaj.  

ii. Synimi i projektit 

 Të ndihmojë nxënësit në edukimin artistik përmes artit të interpretimit të poezisë e prozës së shkurtër, nga 
autorë të përzgjedhur; 

 E veçanta e këtij projekti është takimi dhe bashkëpunimi me aktorët profesionistë dhe pjesëmarrja e gjërë e 
nxënësve në shfaqjet që do jepen; 

 Ky aktivitet shtrihet gjeografikisht në të gjitha shkollat e mesme të Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Krijimi i grupit të punës 

 Grupi i punës merr përsiper në përzgjedhjen e nxënësve më të mirë, të cilet kane prirje per te ecur me tej ne 
fushen e interpretimit dhe aktrimit duke ofruar atyre një trajnim mbi baza profesionale.  

 Grupi i punes merr persiper skenaret, formulimin e muzikes, regjine, prodhimin e shfaqjes.  

 Shfaqjet do te arkivohen dhe publikohen ne media dhe  internet (rrjete sociale), gjithashtu permes 
informacioneve me tekst, fotove dhe video. 

b) Rezultatet që prisni  

 Afrimi i nxënësve të shkollave të mesme me artin skenik; 

 Promovimi i figurave të shquara të letrave shqipe dhe të huaja; 

 Nxitja e aktiviteteve të ngjashme që kontribuojnë në pasurimin e jetës artistike kulturore 

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

 Aktorë të Teatrit “Migjeni” 

 Mësues të letërsisë, 

 Nxënës të shkollave të mesme 

Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferte Kapitale 

A.1 Honorar – Regjizor 150 
 

 150   

A.2 Honorar - Skenograf 50   50   

A.3 Honorar – Montazhier  50   50   

A.4 Foni / Ndriçim 50   50   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Honorar – Regjia 150 
 

 150   

A.2 Honorar - Skenograf 50   50   

A.3 Honorar – Montazhier 50   50   

A.4 Foni/Ndriçim 50   50   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Honorar – Regjia 150 
 

 150   

A.2 Honorar - Skenograf 50   50   

A.3 Honorar – Montazhier 50   50   

A.4 Foni/Ndriçim 50   50  atr 

 
Shuma 300 

 
 300   

f) Periudha e zbatimit 
    Shkurt 2019 – Nëntor 2019 
    Shkurt 2020 – Nëntor 2020 
    Shkurt 2021 – Nëntor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Teatrit “Migjeni” 
 
Institucion Likuidues: Teatri Migjeni 

 

Tabela: Honoraret per person ne shfaqjet e Teatrit Migjeni: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 Emertimi 
Paga aktuale bruto 
E personelit te  
brendshem 

Perllogaritja sipas 
Pages aktuale 

Honorare 
Per person/leke per ore 
pune 

1 Autori i Vepres Sipas tregut aktual -  (total) 

2 Regjizor 51000 51000/174 293 

3 Aktor i pare  47000 47000/174 270 

4 Aktor i dyte 30000 30000/174 172 

5 figurante Sipas tregut aktual 30000/174 172 

6 Formulimi muzikor Sipas tregut aktual 47000/174 270 

7 Drejtues muzike 45040 45040/174 259 

8 Kengetar 30000 30000/174 172 

9 Instrumentist 30000 30000/174 172 

10 Skenografia Sipas tregut aktual 50000/174 287 

11 kostumografia 30000 30000/174 172 

12 koreograf Sipas tregut aktual 50000/174 287 

13 balerin Sipas tregut aktual 30000/174 172 

14 Produksion 
video(xhirime,efekte 
vizuale, montaxh etj.) 

Sipas tregut aktual - 40000 

15 fonist 30000 30000/174 172 
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Nr.34 

P08220.O3.A23 

 

“Dita e Luleve” 6 maj 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

b) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Festimet që lidhen me lulet, i kanëfillesatherët, rrethviteve ‟30. Zona e Shkodrës, e njohurpërrritjendhekultivimin e luleve, i 
kadhënëgjithmonënjërëndësitëveçantëkëtijproçesi. Si njëzonë e lidhurshumë me natyrëndheartin, 
nëShkodërnumërojmërreth 150 tekstekëngëshqytetare, tëcilat i janëkushtuarluleve. 

Në vitin 2006 u rikthye tradita e festimit të ditës së luleve dhe që prej asaj kohe, Bashkia Shkodër e mbështet këtë 
aktivitet çdo vit. 

Çdo 6 maj, Shkodrakthehetnënjëoborrtëmadhngjyrashdhearomash. Nëkëtëaktivitetbëhen disa organizime artistike, 
kupërfshihennjë sërë aktorësh, qëprejkultivuesvetëluleve, shkollat e sistemitparauniversitar, biznese, artistë 
tëzhanrrevetëndryshme, organizataetj. 

Edhepër vitin 2019 janëmenduardisaaktiviteteartistiko-kulturoreqë do tëzhvillohennëdatën 6 
majnësheshetkryesoretëqytetit, ndërtëcilat: 

- “Panairi i luleve”, në të cilin do të ftohen të gjithë kultivuesit e luleve, biznese dhe qytetarë të thjeshtë, ku një 
hapësirë të veçantë do t‟ju lihet luleve që qyteti ynë kultivon; 

- Organizimi me fëmijët e sistemit parashkollor dhe shkollat e sistemit parauniversitar, me të cilët do të 
organizohen aktivitete të ndryshme; 

- “Festivali i luleve”; 
- Koncert i madh festiv. 

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja e traditës, 

 Nxitja e kultivuesve të luleve, si një traditë e hershme e qytetit tonë, 

 Promovimi i qytetit përmes shfaqjes së trashëgimisë tonë shpirtërore, 

 Nxitja e turizmit kulturor. 

 Argëtimi i qytetarëve 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Shpallja e ftesëssëhapurpërpjesëmarrjenëkonkurimpërrealizimin e projektit, 

 Vlerësimipropozimevengaana e KëshillitArtistiko- Kulturor, tëBashkisëShkodër,  

 Marrëveshjepërorganizimine tëgjithëaktivitetitndërmjetstafittëBashkisëShkodërdhesubjektitfitues, 

 Nxitjapërzhvillimtëaktivitetitnëparametrat e kërkuarnëFtesën e Hapur, 

 Organizimiiaktivitetit, 

 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Trashëgiminëtraditënerritjesdhekultivimittëluleve, 

 Pasurimi i territorit të Bashkisë Shkodër me aktivitete artistiko-kulturore, 

 Pjesëmarrje e gjërë e qytetarëve, 

 Aktivizimi kulturor i gjeneratave te reja. 

 Promovim i territorit 

 Zhvillimekonomik 

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

 Subjektetëndryshmeqëzhvillojnëaktivitete artistiko 
kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Fëmijë, nxënës / grupe të organizuara rinore  

 Vullnetarë 

 Biznese 

 Komuniteti 

BashkiaShkodër,  

DAR Shkodër. 

ShoqataArtistike 

Donatorëtëmundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit “Dita e Luleve” 500 
 

  500  

 Shuma 500    500  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 Totali  Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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(mijë lekë) Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit “Dita e Luleve”  
 

  500  

 
Shuma 500 

 
  500  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit “Dita e Luleve”  
 

  500  

 
Shuma 500 

 
  500  

f) Periudha e zbatimit 
 
   6 maj 2019 
   6 maj 2020 
   6 maj 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             867 

 

Nr.35 
P08220.O3.A24 
 
“Ndërmendje“ 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

a)Përshkrimi ishkurtër i projektit 

i. Situata  

Koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë, është një aktivitet me baza të konsoliduara artistike dhe teknike. 
Historia e koncertit të fundvitit fillon në vitin 2008, ku një grup artistësh ringritën orkestrën simfonike dhe shfaqën në 
sallën e Teatrit “Migjeni” koncertin e parë të titulluar “Ndërmendje” dhe nga ajo kohë në fund të dhjetorit zhvillohet çdo vit 
kjo premierë. 
“Ndërmendje” është një koncert i karakterit klasik, në të cilin ekzekutohen pjesë nga autorët më të njohur nga vendi dhe 
bota. 
Koncerti pasurohet edhe me pjesëmarrjen e artistëve më të shquar vendas dhe të huaj. 
“Ndërmendje” është aktivitet, i cili përfshin të gjithë artistët e kualifikuar të qytetit të Shkodrës dhe jashtë tij. 
Ruajtja e kësaj tradite, Bashkinë Shkodër e bën pjesë të modelit më të mirë të vendeve europiane, të cilat realizojnë çdo 
vit koncertin e fundvitit.   
Eksperienca ka treguar që ky projekt kulmon festimet e fundvitit dhe ka pjesëmarrje të gjërë të spektatorëve. 
Nga eskperienca e viteve të tjera mund të thuhet që “Ndërmendje” është një ndër aktivitetet më të rëndësishme të vitit, 
sepse përfshin një masë të gjërë të institucioneve kulturore dhe pothuajse të gjithë artistët e qytetit tonë dhe jo vetëm. 

ii. Synimi i projektit 

 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të muzikës së kultivuar nëpërmjet interpretimit profesional; 

 Aktivizimi i formacioneve klasike; 

 Pasurimi i repertorit klasik, për artistët dhe artdashësit; 

 Zhvillimi dhe gjallërimi i jetës artistike, kulturore në qytet, gjatë festave të fundvitit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Shpallja e ftesëssëhapurpërpjesëmarrjenëkonkurimpër realizimin e projektit; 

 Vlerësimipropozimevengaana e Këshillit Artistiko-Kulturor, tëBashkisë Shkodër; 

 Marrëveshjepërorganizimine tëgjithëaktivitetitndërmjetstafittëBashkisëShkodërdhesubjektit fitues; 

 Nxitjapërzhvillimtëaktivitetitnëparametrat e kërkuarnë Ftesën e Hapur; 

 Organizimi i aktivitetit; 

 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Aktivizimi i orkestrës simfonike, 

 Rritja e nivelit muzikor dhe bashkëpunimi ndërmjet artistëve, 

 Kultivimi i muzikës klasike, 

 Promovimi i turizmit kulturor. 

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

 Subjektetëndryshmeqëzhvillojnëaktiviteteartistiko-
kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Orkestrasimfonike, 

 Mediat, Spektatorët 

BashkiaShkodër 
Donatorëtëmundshëm. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimiiaktivitetit “Ndërmendje“ 1080    1080  

 Shuma 1080    1080  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
( mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimiiaktivitetit “Ndërmendje“  
 

  1100  

 
Shuma 1100 

 
  1100  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimiiaktivitetit “Ndërmendje“  
 

  1100  

 
Shuma 1100 

 
  1100  

f) Periudha e zbatimit 
   Dhjetor 2019 (Java e fundit) 
   Dhjetor 2020 (Java e fundit) 
   Dhjetor 2021 (Java e fundit) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr.36 

P08220.O3.A25 

 
Aktivitete me rastin e 2 Prillit 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Ngjarjet e 2 prillit  nëShkodërnisënsinjëprotestëqytetarekundërregjimitmëtëegërkomunistqënjohu Europa. Nëvalën e 
kësaj demonstrate anti-komuniste, u vranëpabesishtkatërnjerëz. 

Djemtëe Shkodrës, ArbenBroci, BujarBishanaku, Nazmi KryeziudheBesnikCeka u bënëdëshmorët e 
demokracisëpërnjëëndërrtëmadhe – “Ta shihnin Shqipërinë si e gjithë Europa”.  

Masakra e 2 prillit 1991 edhe sot e kësaj dite mbulohet me një mister të madh. 

Shkodra dhe shkodranët i kujtojnë çdo vit djemtë e saj, duke kujtuar ende ëndrrën e tyre të parealizuar. 

Ata janë tashmë pjesë e pashlyeshme e historisë tonë dhe e qëndresës antikomuniste,ndërkohë që rruga për ndërtimin e 
demokracisë në Shqipëri vazhdon të jetë sfida më e rëndësishme. 

Bashkia Shkodër në respekt të dëshmorëve të demokracisë dhe të gjithë qytetarëve që ishin pjesë e asaj demostrate, 
organizon çdo vit aktivitete në homazh të të rënëve dhe në përkujtim të asaj ngjarjeje, e cila bëri ndryshimin e madh në 
vendin tonë. 

Ndëraktivitetetkryesoreqë do tëmbahen me rastin e kësajditejanë: 

- HomazhepranëmemorialittëDëshmorëve të Demokracisë, 
- Vizita në familjet e Dëshmorëve, 
- Aktivitet përkujtimor 

ii. Synimi i projektit 

 Respektimi i Dëshmorëve të Demokracisë dhe i pjesëmarrësve në demostratën e 2 prillit 1991. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Organizimi i ceremonialit zyrtar në memorialin “2 prilli”, 

 Bashkërendimi i punëve mes Drejtorisë së Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit dhe shoqatës “2 prilli”, 

 Organizimi për pritjen zyrtare në hollin e Bashkisë Shkodër, 

 Bashkërendimi i punëve për organizimin e aktivitetit përkujtimor në sallën e Teatrit “Migjeni”  

b) Rezultatet që prisni  

 Sensibilizimi i të gjithë qytetarëve mbi ngjarjet e 2 prillit 1991, 

 Nderimi i familjeve të martirëve. 

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

 Familjet e dëshmorëve, 

 Qytetarët, 

 Partitëpolitike, 

 Aktorët e teatrit “Migjeni” 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfer
ime 

Kapit
ale 

A.1 
Vendosja e kurorave me lule të freskëta dhe 
homazhe tek memoriali i 2-prillit 

20 
 

 20   

A.2 Pritje zyrtare  250 
 

 250   

 Shuma 270   270   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfer
ime 

Kapit
ale 

A.1 Organizimi i aktivitetit të 2 prillit  
 

    

 
Shuma 270 

 
 270   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfer
ime 

Kapit
ale 

A.1 Organizimi i aktivitetit të 2 prillit  
 

    

 
Shuma 270 

 
 270   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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f) Periudha e zbatimit 
    2 prill 2019 
    2 prill 2020 
    2 prill 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.37 
P08220.O3.A26 
 
Festival i Jazz-it 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 

a)Përshkrimi ishkurtër i projektit 

i. Situata  

Jazz-iështënjërrymëmuzikore me njëhistorimëshumë se 100 vjeçare. 
Nëvendintonëaikafilluartëkultivohetprejviteshngatërinjtëamatordheprofesionistë.  
Kohë pas kohenëShkodërkanëperformuargrupedhesolistëtëndryshëm, tënjohurdhetërinjnëkarrierë, 
tëcilëtkanëlënëshenjëdhejanëmirëpriturngapublikushkodran. 
Aktivitetetëtillaishërbejnëkultivimittëshijevemuzikoredhegjithashtukontribuojnënërritjen e 
nivelittëaktiviteteveartistikeqëorganizohenngaBashkiaShkodër. 
Tradita e organizimittëfestivalevetëmuzikës jazz nukështë e panjohur, ndaj ne e shohimtëvlefshëm ruajtjen e kësajtradite, 
duke mbështeturteknikishtdhefinanciarishtidenë e njëfestivali me muzikë jazz, icili e 
kthenqytetinnënjëskenëtëmuzikëscilësoredhenëmikpritësetëmiqvetëartit. 
Edhe vitin që shkoi u organizua “Shkodra Jazz Festival”, 
icilidhanjëmesazhshumëpozitivpërsaipërketrikthimittëkësajtraditepërmesemravemëtënjohurtë Jazz-it shqiptardhetë huaj, 
duke bërë jehonë në publik dhe në mediat lokale dhe kombëtare,. Mesazhetqëpërcjellmuzika jazz lidhenshumë me 
realitetetsocialeqëkalojnëshoqëritëdhekrijojnënjëbashkëveprimtëndërsjelltëmesgrupeshtëndryshmeshoqërore.  
OrganizimiinjëFestivali Jazz-inëShkodërkontribuonnëzhvillimin e bashkëpunimevendërkombëtaredherritpromovimin e 
vendittonënëshumëaspekte, artistike, turistike, ekonomikedhesociale. 
Qëllimi jonë është që një festival i përmasave të tilla, të hyjë në paketat turistike, vendase dhe të huaja, duke bërë të 
mundur promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër përmes artit. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Shkodra të ketë një Festival Jazz, si çdo qytet tjetër i emancipuar në Europë; 

 Bashkëpunimi me artistë të njohur kombëtarë dhe ndërkombëtar; 

 Edukimi i spektatorëve me muzikën Jazz e cila ka më shumë se 100 vite histori; 

 Të krijohet një traditë e këtij stili muzikor me vlera muzikore, historike dhe edukative; 

 Promovimi i turizmit kulturor. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Shpallja e ftesëssëhapurpërpjesëmarrjenëkonkurimpër realizimin e projektit; 
 Vlerësimipropozimevengaana e Këshillit Artistiko-Kulturor, tëBashkisë Shkodër; 
 Marrëveshjepërorganizimin e tëgjithëaktivitetitndërmjetstafittëBashkisëShkodërdhesubjektit fitues; 
 Nxitjapërzhvillimtëaktivitetitnëparametrat e kërkuarnë Ftesën e Hapur; 
 Organizimii aktivitetit; 
 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Pjesëmarrjemëtëmadhetëartistëvendërkombëtarënë Shkodër; 

 Gjallërimiiturizmitdhepërcjellja e imazhevekulturoretëBashkisëShkodëredhejashtë kufijve; 

 Bashkëpunimindërsjelltëmesartistëveshqiptardhetëhuaj. 

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

 Subjektetëndryshmeqëzhvillojnëaktiviteteartistiko-
kulturore, 

 Muzikantëtëshquarndërkombëtar, 

 Muzikantëtëshquarkombëtarë, 

 Grupetrinore 

BashkiaShkodër 
Donatorëtëmundshëm 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i Festivalit Jazz 1900 
 

  1900  

 Shuma 1900    1900  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i Festivalit Jazz  
 

    

 
Shuma 1900 

 
  1900  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i Festivalit Jazz  
 

    

 
Shuma 1900 

 
  1900  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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f) Periudha e zbatimit 
   Qershor 2019 – Shtator 2019 
   Qershor 2020 – Shtator 2020 
   Qershor 2021 – Shtator 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.38 
P08220.O3.A27 
 
Koncertet e Veres 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

E kthyer tashmë në traditë “Koncertet  e Verës” janë mënyra më e mirë për atraksionin e turistëve, argëtimin dhe 
gjallërimin e jetës në territorin e Bashkisë Shkodër. 
Vitin e kaluar ndryshe nga vitet e tjera “Koncertet e Verës” u zhvilluan pothuajse gjatë gjithë sezonit veror Korrik  deri 
Gusht. Në këto koncerte morën pjesë grupe të ndryshme muzikore, ku qellimi kryesor ishte promovimi i artistëve dhe 
grupeve të reja.  
Promovimi i turizmit kulturor është një nga synimet kryesore të këtij aktiviteti.  
Koncertet u mbajtën në pika të ndryshme të qytetit të Shkodrës. Këtë vit u “zbulua” dhe një miniskenë e re (Lapidari – 
Shkolla 28 Nëntori)  që në të ardhmen mund të jetë një pike referimi për koncertet me grupe të vogla. Koncertet do të 
realizohen në bashkëpunim edhe me kontributin e subjekteve fituese.  
Edhe këtë vit janë programuar 4 koncerte të ndryshme që do të mbahen në harkun kohor Korrik – Gusht. 
Skenat e këtyre koncerteve do të vendosen në pika strategjike, nga ku mund të tërheqin vëmendjen e turistëve. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Përfshirja e të rinjve (grupe/solistë), 

 Gjallërimi i jetës artistike gjatë verës, 

 Promovimi i trashëgimisë kulturore 

 Nxitja dhe promovimi i turizmit kulturor 

iii. Aktivitetet kryesore te projektit 

 Shpallja e ftesës së hapur për pjesëmarrje në konkurim për realizimin e projektit, 

 Vlerësim i propozimeve nga ana e Këshillit Artistiko- Kulturor, të Bashkisë Shkodër,  

 Marrëveshje për organizimin e të gjithë aktivitetit ndërmjet stafit të Bashkisë Shkodër dhe subjektit fitues, 

 Nxitja për zhvillim të aktivitetit në parametrat e kërkuar në Ftesën e Hapur, 

 Organizimi i aktivitetit, 

 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Promovimi i të rinjve, 

 Gjallërimi i jetës artistike  

 Pjesëmarrja masive në koncerte, 

 Promovimi i turizmit kulturor 

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

 Subjekte të ndryshme që zhvillojnë aktivitete artistiko-
kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Grupe të organizuara rinore 

Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga, sig transferime kapitale 

A.1 Zhvillimi i “Koncerteve të verës” 600 
 

600  

 
Shuma 600 

 
600  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 
 

 
 

 
 

Paga, sig transferime kapitale 

A.1 Zhvillimi i “Koncerteve të verës” 600  600  

  600  600  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 
 

 
 

 
 

Paga, sig transferime kapitale 

A.1 Zhvillimi i “Koncerteve të verës” 600  600  

  600  600  

f) Periudha e zbatimit  
   Korrik – Gusht 2019 
Korrik – Gusht 2020 
   Korrik – Gusht 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr.39 

P08220.O3.A28 
 
Karnavalet 
 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Karnavalet në qytetin e Shkodrës janë festuar që në vitin 1861.Kostume nga më të larmishmit, këngëtarë, qytetarë të 
tjerë të gjithë me maska, të cilët sfiluan në qendër të qytetit nga pjaca e përgjatë rrugës muzeale “Kolë Idromeno”.  
Dita e karnavaleve është një festë ku ndërthuret historia dhe kultura, një festë që përcjell jo vetëm harmoni, por thyen 
rutinën dhe përditshmërinë e qytetit. 
Ato kanë pasur tipikën e vet të prezantimit të trashëguar që është shpalosur si një opozitë ndaj problematikave prezente, 
po edhe atë të karakterit dëfryes e kulturor që ka sjellë humor dhe optimizëm; tregues ky që Shkodra ka bërë përherë 
jetë kulturore të pasur dhe bashkëkohore perëndimore.  
Karnavalet që nga viti 2011 organizohen nga Bashkia Shkodër. 
Karnavalet 2017” u kthyen sipas traditës së Shkodrës, duke sjellë elementë të vërtetë të trashëgimisë tonë kulturore. 
Humori tipik shkodran, me anë të të cilit thumbohet realiteti, bëri që të përcillnin përveç argëtimit, edhe mesazhe të qarta 
politike, sociale, artistike dhe kulturore. 
Bashkia Shkodër e mbështet këtë projekt çdo vit, si një vlerë e padiskutueshme e qytetit tonë. Ruajtja e traditës në 
organizimin e karnavaleve, si një ndër qytetet e vetme në Shqipëri që ruan ende tipologjinë e tyre kombëtare, është e 
rëndësishme jo vetëm për qytetin, por edhe më gjërë. 
Ky projekt bëhet në bashkëpunim me shumë aktor, duke nisur nga subjektet artistiko-kulturore, organizatat e bizneset 
sociale, artistë të ndryshëm, shkolla etj. 

ii. Synimi i projektit  

 Ruajtja e traditës në festimin e karnavaleve tipike shkodrane. 

 Transmetimi në komunitet i mesazheve paqeje, pajtimi, tolerance, mirëkuptimi dhe asaj që është më e 
rëndësishme të drejtësisë. 

 Të ndikojnë në përmirësimin dhe gjallërimin e jetës kulturore të qytetit e më gjerë. 

 Të bëhen karnavalet një atraksion për shqiptarët dhe turistët e huaj, që do të duan të vizitojnë Shkodrën në 
këtë periudhë.  

 Synohet futja e karnavaleve në guidat turistike në mënyrë që të jenë sa më të promovuara. 

 Kërkohet që festa e karnavaleve të bëhet përherë e më tepër, festë mbarë qytetare, jo vetëm të prezencës 
shikuese por dhe të aktivizimit direkt të tyre me paraqitjen karnavaleske, qoftë kjo edhe modeste si dhe festimit 
të saj në familje, rrugë, lagje apo lokale, etj. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Shpallja e ftesës së hapur për pjesëmarrje në konkurim për realizimin e projektit, 

 Vlerësim i propozimeve nga ana e Këshillit Artistiko- Kulturor, të Bashkisë Shkodër,  

 Marrëveshje për organizimin e të gjithë aktivitetit ndërmjet stafit të Bashkisë Shkodër dhe subjektit fitues, 

 Nxitja për zhvillim të aktivitetit në parametrat e kërkuar në Ftesën e Hapur, 

 Organizimi i aktivitetit, 

 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Përfshirje e shumë aktorëve shoqëror në këtë aktivitet, 

 Promovimi i turizmit kulturor, 

 Përmirësimi dhe gjallërimi i jetës social kulturore në qytetin e Shkodrës. 

 Gjithëpërfshirja e komunitetit dhe pjesëmarrje e gjerë e komunitetit në festime. 

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

 Komuniteti 

 Organizatat 

 Shkollat e qytetit 

 Artistët (aktorë, poetë, instrumentistë, etj) 

Bashkia Shkodër 
Shoqata Kulturore 
Donatorë të mundshëm 
Institucionet publike (Policia, DAR, etj) 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Karnavalet” 500 
 

500  

A.6 TOTALI  500 
 

500  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Karnavalet”  
 

  

A.6 TOTALI  500 
 

500  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Karnavalet”  
 

  

A.6 TOTALI  500  500  

f) Periudha e zbatimit  
   10 Shkurt – 5 Mars 2019 
   10 Shkurt – 5 Mars 2020 
   10 Shkurt – 5 Mars 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.40 
P08220.O3.A29 
 
“Shkodra n’fest” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Gjate muajit dhjetor për festat e fundvitit Bashkia Shkodër , ka organizuar një  atmosfere  artistike festive, dëfryese per 
qytetaret e saj. 
Ne qytet  gjate dhjetorit, duke filluar nga data 8 dhjetor, festa e rinise, dhe ne ditet ne vijim do te organizohen evente te  
ndryshme artistiko-kulturore për qytetarët dhe turistët që zgjedhin qytetin tonë për të kaluar festat e fundvitit. 
Duke parë eksperiencën e mirë të viteve të shkuara,  ashkia Shkodër ka vendosur t‟a kthejë në traditë të përvitshme 
këtë projekti, i cili i jep kaq shumë gjallëri qytetit tonë, duke ndryshuar rutinën e ditëve të zakonshme.  
Gjatë muajit dhjetor organizohen minikoncerte, performanca të grupeve të ndryshme muzikore, kërcimtarë, animatorë, 
hapësira argëtimi për femijë, duke e kthyer qendrën e qytetit në një vend të vertetë argëtimi. 
Të rinjtë e qytetit, po ashtu edhe profesionistët, kanë mundësi të bëhen pjesë e këtij projekti. 
Eksperienca ka treguar që ky aktivitet i shërben jo vetëm pasurimit të jetës kulturore në fundvit, por edhe nxitjes së 
bizneseve të jenë pjesë e këtij projekti. 
Gjithashtu ky projekt nxit dhe zhvillon turizmin në territorin e Bashkisë Shkodër. 
Aktivitetet e fundvitit do të mbahen për gjatë gjithë muajit dhjetor 2019. 

ii. Synimi i projektit 

 

 Zhvillimi dhe gjallërimi i qytetit në muajin e festave, 

 Krijimi i një qendre atraktive për turizmin, 

 Mundësimi i performancave të artistëve të rinj për publikun, 

 Pasurimi i jetës artistike dhe kulturore në Bashkinë Shkodër gjatë fundvitit. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Shpallja e ftesëssëhapurpërpjesëmarrjenëkonkurimpërrealizimin e projektit, 

 Vlerësimipropozimevengaana e Këshillit Artistiko-Kulturor, tëBashkisëShkodër,  

 Marrëveshjepërorganizimine tëgjithëaktivitetitndërmjetstafittëBashkisëShkodërdhesubjektitfitues, 

 Nxitjapërzhvillimtëaktivitetitnëparametrat e kërkuarnëFtesën e Hapur, 

 Organizimiiaktivitetit, 

 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 
 

b) Rezultatet që prisni  

 Pasurimiiatmosferës festive tëfundvitit, 

 Nxitja e atraksionit për turistët që vizitojnë vendin tonë, 

 Promovimi i grupeve të ndryshme artistike, 

 Inkurajimi i biznesit për t‟u afruar me formate të tilla, 

 Argëtimi i qytetarëve. 
 

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

 Subjektetëndryshmeqëzhvillojnëaktiviteteartistiko-
kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Animatorë/ grupe të organizuara rinore  

 Vullnetarë 

 Komuniteti 

Bashkia Shkodër 
Shoqata artistike. 
Donator të mundshëm 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Shkodra n‟fest” 300 
 

  300  

 Shuma 300    300  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Shkodra n‟fest” 520 
 

  520  
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Shuma 520 

 
  520  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Shkodra n‟fest” 520 
 

  520  

 
Shuma 520 

 
  520  

f) Periudha e zbatimit 
1-31 Dhjetor 2019 
1-31 Dhjetor 2020 
1-31 Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.41 
P08220.O3.A30 
 
“Festa e Muzikës” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

l. Situata 

“Festa e Muzikës” i dedikohet nje elementi që është pjesë e pandashme e jetës sonë, një element që na ndjek në çdo 
moment. Duke qenë diçka kaq e rëndësishme duhet të ketë dhe një festë që i dedikohet posaçërisht asaj.  
Mënyra më e mirë për ta festuar është duke i dhënë asaj rëndësinë që i takon nëpërmjet nje spektakli masiv ku do të 
përfshihen artistë nga të gjitha trevat shqip-folëse.  
Ky spektakël do të vijë në bashkëpunim me disa institucione që veprojnë në fusha të ndryshme kulturore dhe artistike. 
Për realizimin e këtij spektakli do të jetë e nevojshme edhe mbështetja financiare nga donatorët e mundshëm.  
Aktiviteti është menduar të zhvillohet në një ditë në harkun kohor të muajve Qershor – Gusht.  

ll. Synimi i projektit 

 Gjallërimi i jetës së qytetit 

 Promovimi vlerave tona kulturore kombëtare 

 Promovimi i turizmit kulturor në një nga periudhat më të rëndësishme të vitit. 

 Nxitja e bashkëpunimeve ndërmjet institucioneve. 

lll. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Shpallja e ftesës së hapur për pjesëmarrje në konkurim për realizimin e projektit, 
 Vlerësim i propozimeve nga ana e Këshillit Artistiko- Kulturor, të Bashkisë Shkodër,  
 Marrëveshje për organizimin e të gjithë aktivitetit ndërmjet stafit të Bashkisë Shkodër dhe subjektit fitues, 
 Nxitja për zhvillim të aktivitetit në parametrat e kërkuar në Ftesën e Hapur, 
 Organizimi i aktivitetit, 
 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me institucionet kulturore 

 Koncerte të nivelit të lartë artistik,  

 Edukimi i publikut me art cilësor, 

 Nxitja e turizmit kulturor, 

 Promovimi i vlerare të muzikës tonë kombëtare 

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

 Subjekte të ndryshme që zhvillojnë aktivitete artistiko-
kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Grupe rinore 

 Spektatorët   
 

 Bashkia Shkodër, 
 Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Muzikës” 500 
 

500  

 
Shuma 500 

 
500  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Muzikës” 500 
 

500  

 
Shuma 500 

 
500  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.1 Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Muzikës” 500 
 

500  

 
Shuma 500 

 
500  

f) Periudha e zbatimit 
   Korrik – Gusht 2019 
Korrik – Gusht 2020 
   Korrik – Gusht 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.42 
P08220.O3.A31 
 
“Festa e Trashëgimisë Kulturore” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet 
artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

l. Situata 

Interesi i popullsisë për të vizituar vende të reja me oferta të pasura natyrore dhe kulturore, e ka shndërruar sot turizmin 
në një ndër sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik në botë. Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore ka 
qene gjithmonë një prioritet për Bashkinë e Shkodrës.Vlerat e kësaj trashëgimie janë autentike e universale. Si të tilla ato 
janë edhe vlera të natyrshme të trashëgimisë Europiane dhe Botërore 
Duke parë që resurset e Trashëgimisë Kulturore të qytetit tonë janë të pafundme dhe janë të lidhura me ruajtjen e 
identitetit dhe pasurisë kombëtare, zgjedhja e një pike turistike për organizimin e një aktiviteti kulturor do të ishte mënyra 
më e mirë e promovimit të këtyre vlerave.  

ll. Synimi i projektit 

 Promovimin i pikave turistike të qytetit tonë dhe Njësive Administrative 

 Promovimi i vlerave të trashëgimisë tonë kulturore 

 Nxitja e institucioneve kulturore për bashkëpunim 

 Nxitje e zhvillimit ekonomik 

lll. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Shpallja e ftesës së hapur për pjesëmarrje në konkurim për realizimin e projektit, 
 Vlerësim i propozimeve nga ana e Këshillit Artistiko- Kulturor, të Bashkisë Shkodër,  
 Marrëveshje për organizimin e të gjithë aktivitetit ndërmjet stafit të Bashkisë Shkodër dhe subjektit fitues, 
 Nxitja për zhvillim të aktivitetit në parametrat e kërkuar në Ftesën e Hapur, 
 Organizimi i aktivitetit, 
 Monitorimi dhe raportimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me Institucionet dhe Shoqatat Kulturore 

 Aktivitet i një niveli të lartë artistik 

 Edukimi i publikut me art cilësor, 

 Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore 

 Nxitja e turizmit kulturor, 

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

 Subjekte të ndryshme që zhvillojnë aktivitete artistiko-kulturore, 

 Artistë dhe grupe të ndryshme artistike, 

 Grupe rinore 

 Spektatorët   
 

 Bashkia Shkodër, 
 Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, sig Transferta kapitale 

A.1 
Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Trashëgimisë 
Kulturore” 

 
 

1000  

 
Shuma 1000 

 
1000  

f) Periudha e zbatimit  
 
Gjatë vitit 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

Transferta 
kapital
e 

A.1 
Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Trashëgimisë 
Kulturore” 

 
 

800  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shuma 800 

 
800  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  
(mijë 
lekë) 
 
 

 Nga kjo: 

Paga, 
sig 

Transferta 
kapital
e 

A.1 
Zhvillimi i aktivitetit “Festa e Trashëgimisë 
Kulturore” 

 
 

800  

 
Shuma 800 

 
800  

f) Periudha e zbatimit  
 
Qershor – Korrik 2019 
Qershor – Korrik 2020 
Qershor – Korrik 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , 
(qender) 
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Nr.43 
P08220.O3.A32 
Honorare anëtarët e këshillit kulturor 
artistik 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

Në Bashkinë e Shkodrës funksiononojnë disa institucione kulturore në varësi të saj, të cilat  janë përgjegjëse për 
planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve kulturore. Artistike, rinore e sportive. Njëkohësisht Drejtoria e Kulturës, Arsimit, 
Rinisë dhe Sportit, pranë Bashkisë planifikon dhe organizon aktivitete kulturore, artistike e sportive në bashkëpunim me 
institucionet e varësisë dhe me partnerë jashtë institucionit të Bashkisë.  
Në mënyrë që përzgjedhja e mësipërme të jetë transparente dhe në përputhje me standartet ligjore të kërkuara, në 
mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 25; ligji nr.10296 dt.8.7.2010 "Për menaxhimin 
financiar dhe kontrollin" i ndryshuar; Udhëzim nr.2 dt.6.2.2012 "Mbi procedurat standarte të zbatimit të buxhetit" i 
ndryshuar,VKM 540, datë 21/12/1992, "Për krijimin e Këshillave të Kulturës dhe shpërblimin e tyre” i ndryshuar me VKM 
121, datë 25.02.2005, si dhe të Udhëzimit Nr 1, datë 24/05/2005 të Ministrisë se Kulturës Rinisë dhe Sporteve “Për 
mënyrën e organizimit dhe funksionimit të këshillave artistiko –kulturorë; VK   nr. 27 datë 01.06.2016 “Për ngritjen e 
Këshillit artistiko-kulturor, shpërblimin e anëtarëve të tij dhe miratimin e rregullores së financimit të projekteve kulturore, 
artistike, sportive dhe rinore në  ashkinë Shkodër”, është ngritur dhe funksionon Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë 
Shkodër, i cili gjatë vitit 2016 dhe 2017 ka përzgjedhur të gjithë subjektet që kanë realizuar aktivitetet artistiko-kulturore të 
kalendarit kulturor, të shpallura nga Bashkia Shkodër.  
Ky këshill, i përbërë nga 7 figura të shquara të artit, kulturës dhe sportit, të territorit të Shkodrës, do të vijojë punën edhe 
gjatë vitit 2018 dhe për këtë veprimtari, bazuar në ligjet e mësipërme, planifikohet buxheti i mëposhtëm. 

ii. Synimi i projektit 

 Rritja e transparencës dhe të eficiencës në zbatimin e projekteve të aktiviteteve kulturore, artistike, rinore dhe 
sportive pranë Bashkisë Shkodër. 

 Sigurimi i standarteve cilësore të kërkuara për këto veprimtari nga ana e subjekteve të përzgjedhura. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Analizimiprojektevetëparaqiturangasubjektetartistiko-kulturore e sportive tëparaqitura, sipërgjigje e 
ftesavetëhapurangaBashkiaShkodër. 

 Përzgjedhja e subjekteveartistiko-kulturore e sportive përzbatimin e projektevekulturore, artistitikedhe 
sportive,pjesëe axhendëssëDrejtorisësëKulturës, Arsimit, RinisëdheSportitnëBashkinëShkodër. 

 Organizimi i 6 mbledhjeve në vit të Këshillit Artistiko-Kulturor. 

b) Rezultatet që prisni  

 Vijueshmëria e punëssëKëshillitArtistiko-KulturorpranëBashkisëShkodër. 

 Rritja e transparencësdhe e efiçencësnëzbatimin e aktiviteteveartistiko-kulturorepranëBashkisëShkodër. 

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

 Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, 

 Subjektet kulturore, 

 Artdashësit  

BashkiaShkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Honorare për 7 anëtarë * 6 mbledhje në vit 
* 4.5 lek/mbledhje. 

189 
 

 189   

A.2 Shërbime të paparashikuara 11   11   

 Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Honorare 7 anëtarë  
 

    

 
Shuma 200 

 
 200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.1 Honorare 7 anëtarë  
 

    

 
Shuma 200 

 
 200   

f) Periudha e zbatimit 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2019- Dhjetor 2020 
Janar 2020- Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.44 
P08220.O3.A33 
 
“Lëvizja e Postribës”  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

“Lëvizja e Postribës” e njohur si lëvizja e parë antikomuniste në Shqipëri, e ndodhur më 9 shtator 1946, ishte lëvizja e 
atyre që nuk besuan kurrë tek komunizmi internacionalist shqiptar. Qytetarë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm, të 
cilët patën vetëdijen dhe e parashikuan se komunizmi do të sillte vetëm regres në vendin tonë, u ngritën kundër forcës së 
madhe të diktatorit më të egër që njohu Europa. 
Bashkia Shkodër e përkujton çdo vit datën 9 shtator dhe vitin e kalur përveç ceremonialit zyrtar, u organizua edhe një 
konferencë shkencore mbi “Lëvizjen e Postribës” si dhe botimi i ketyre materialeve me synimin e hedhjes dritë të fakteve 
historike.Pjesëmarrës në konferencë ishin studiues dhe historian, të cilët mbajtën kumtesa mbi këtë ngjarje ku mund të 
përmendim: Agron Tufa, Hamza Kazazi, Uran Butka, etj.Qëllimi i këtij projekti është njohja, veçanërisht e brezave të rinj 
me historinë dhe faktet e vërteta të “Lëvizjes së Postribës”, si një lëvizje që ndikoi shumë në zhvillimet historike dhe 
politike të territorit të Shkodrës dhe përtej saj. 

ii. Synimi i projektit 

 Përkujtimi dhe nderimi i “Lëvizjes sëPostribës”, 

 Informim dhe sensibilizim itë rinjve lidhur me historinë dhe ngjarjet e kësaj lëvizjeje. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Organizimi i ceremonialit zyrtar për “Lëvizjen e Postribës”. 

 Informimi dhe sensiblizimi i të rinjve mbi traditën dhe historinë e vendit tonë. 

 Organizim i takimit “Lëvizja e Postribës 1946” 

b) Rezultatet që prisni  

 Promovimi i ngjarjeve të rëndësishme historike, 

 Ndërgjegjësimi i brezave të rinj, 

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

 Komuniteti  

 Banda frymore e qytetit 

 Aktorët e Teatrit “Migjeni” 

 Përfaqësuestëpolitikës 

 Njësia administrative, Postribë 

Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

 
Organizimiaktivitetitpërkujtimor  

 
    

A.1 Transport për trupën e bandës frymore në Postribë. 10   10   

A.2 Kurora me lule të natyrale (4*5 lekë/kurorë) 20   20   

 Shuma 30   30   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i aktivitetit “Lëvizja e Postribës”  
 

    

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i aktivitetit “Lëvizja e Postribës”  
 

    

 
Shuma 100 

 
 100   

f) Periudha e zbatimit 
    9 shtator 2019 
    9 shtator 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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    9 shtator 2021 Institucioni likuidues: Bashkia Shkoder , (qender) 
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Nr.45 P08220.O3.A34 
Ekspozita “Salloni i vjeshtës”  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ekspozita vjetore e arteve pamore “Salloni i vjeshtës” është kthyer tashmë në një aktivitet tradicional. Ajo zhvillohet në 
Galerinë e Arteve të qytetit të Shkodrës në fund të muajit nëntor duke qenë pjesë e eventeve që organizohen nga 
 ashkia Shkodër në kuadër të “Javës së Pavarësisë”.  
“Salloni i vjeshtës”, që në vitin 2019 do të realizojë edicionin e tij të13-të, me pjesëmarrjen e gjërë që e karakterizon, 
përbën një nga momentet kulmor të kalendarit vjetor të Galerisë së Arteve si dhe një ngjarje të rëndësishme për të gjithë 
krijuesit e artit pamor.  
Akordimi i çmimeve fituese për krijimet më të spikatura të ekspozitës ndihmon në rritjen e koleksionit të galerisë me vepra 
bashkëkohore.  

ii. Synimi i projektit  

 Synon evidentimin e arritjeve më të spikatura vjetore në artet pamore nëpërmjet një pjesëmarrjeje të gjerë të 
krijuesve lokalë dhe jo vetëm. 

 Synon gjallërimin dhe pasurimin e jetës kulturore të qytetit të Shkodrës.  

 Synon pasurimin e koleksionit të Galerisë së Arteve me vepra cilësore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përzgjedhja e kuratorit/ve që do të bëjnë kurimin e ekspozitës; 

 Komunikimi i njoftimeve, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave, për formatin, rregullat dhe kohën e realizimit 
të aktivitetit; 

 Ndërmarrja e hapave konkretë për realizimin e ekspozitës (grumbullim i veprave, selektim, montim, etj); 

 Përgatitja e materialit të shtypur (katalog) që shoqëron eventin (fotografim i veprave, sistemim i materialit të 
shkruar, koordinim dhe kontroll i punës me entin botues); 

 Ndërtimi i kontakteve me shkollat për organizimin e vizitave të organizuara në galeri; 

 Dokumentimi i aktivitetit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Realizimin e një ekspozite të arteve pamore të një niveli të lartë profesional, duke prezantuar para publikut 
artdashës arritjet e kërkimit artistik bashkëkohor lokal dhe jo vetëm. 

 Pasurimin e koleksionit të Galërisë së Arteve me vepra artistike cilësore. 

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

Artistë,specialistë të fushës, institucionet kulturore, spektatorët.  Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurime Operati

ve 
Transferi
me 

kapitale 

A.1 
Promocioni i aktivitetit 
(baner/poster/ftesa) 

30 
 

 30   

A.2 Akomodim për të ftuarit  30 
 

 30   

A.3 Trajtim ushqimor për të ftuarit 25 
 

 25   

A.4 
Honorar për kurator 
2 persona * 40 lekë 

80   80   

A.5 
Honoraret juria 
3 persona * 10 lekë 

 30    30   

A.6 

Honorar për tre çmimet fituese 
Çmimi i parë 100 lekë 
Çmimi i dytë 70 lekë 
Çmimi i tretë 50 lekë 

220   220   

A.7 Katalogu i ekspozitës (shtypi) 60   60   

A.8 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20   20   

A.9 Shpenzime udhëtimi (me jashte) 40   40   

A.10 

Shpenzime për realizimin e ekspozitës 
(mure ndarës gipsi,lyerje,  
kornizime,materiale të ndryshme 
teknike, printime, etj) 

30   30   

 
Shuma 565 

 
 565   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Promocioni i aktivitetit 
(baner/poster/ftesa) 

30 
 

 30   

A.2 Akomodim për të ftuarit 30 
 

 30   

A.3 Trajtim ushqimor për të ftuarit 25   25   
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A.4 
Honorar për kurator 
2 persona * 40 lekë 

80 
 

 80   

A.5 
Honoraret juria 
3 persona * 10 lekë 

 30    30   

A.6 

Honorar për tre çmimet fituese 
Çmimi i parë 100 lekë 
Çmimi i dytë 70 lekë 
Çmimi i tretë 50 lekë 

220   220   

A.7 Katalogu i ekspozitës (shtypi) 60   60   

A.8 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20   20   

A.9 Shpenzime udhëtimi 40   40   

A.10 

Shpenzime për realizimin e ekspozitës 
(mure ndarës gipsi,lyerje,  
kornizime,materiale të ndryshme 
teknike, printime, etj) 

30   30   

 
Shuma 565 

 
 565   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Promocioni i aktivitetit 
(baner/poster/ftesa) 

30   30   

A.2 Akomodim për të ftuarit 30   30   

A.3 Trajtim ushqimor për të ftuarit 25   25   

A.4 
Honorar për kurator 
2 persona * 40 lekë 

80   80   

A.5 
Honoraret juria 
3 persona * 10 lekë 

 30    30   

A.6 

Honorar për tre çmimet fituese 
Çmimi i parë 100 lekë 
Çmimi i dytë 70 lekë 
Çmimi i tretë 50 lekë 

220   220   

A.7 Katalogu i ekspozitës (shtypi) 60   60   

A.8 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20   20   

A.9 Shpenzime udhëtimi 40   40   

A.10 

Shpenzime për realizimin e ekspozitës 
(mure ndarës gipsi,lyerje,  
kornizime,materiale të ndryshme 
teknike, printime, etj) 

30   30   

 Shuma 565   565   

f) Periudha e zbatimit  
 Nëntor 2019 - Dhjetor 2019 
 Nëntor 2020 - Dhjetor 2020 
 Nëntor 2021 - Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

 
Pasqyra e detajuar e shpenzimeve për realizimin  e ekspozitës “Salloni i vjeshtës” 
 
1-Buxheti i promocionit dhe dokumentimit të aktivitetit: 
- ftesa 100 copë, poster 80x60 cm x 10 copë, poster në baner 150x300 cm x 2 copë = 30.000 lekë 
 2- Akomodim për të ftuarit (artistë,anëtarë komisioni dhe kurator)                
  (5 dieta ditore të shpërndara gjatë gjithë periudhës përgatitore dhe realizimit) 
           - shpenzime fjetje    10 persona x  3.000 lekë/nata                  30.000 
3-Trajtim ushqimor për të ftuarit 
           -shpenzime ushqim  10 x 2.500 lekë/dita                                 25.000        
4- Honorar për kuratorin /kuratoret                                                    100.000 
5-Honoraret e komisionit për përcaktimin e çmimit fitues: 
                              ( 3 persona x 10.000 lekë)                                    30.000 
6- Honorar për çmimin fitues (vepra fituese kalon në pronësi të GASH) 100.000              
7- Katalogu i ekspozitës (200 copë) shtypi                                          60.000 
8- Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( formulim grafik i katalogut, poster, fotografimi i veprave,perkthime etj.)                                                                        
20.000   
9-Shpenzime udhëtimi per stafin realizues    40.000 
10- Shpenzime për realizimin e ekspozitës (mure ndarës gipsi,lyerje,  
kornizime,materiale të ndryshme teknike, printime, etj)                        30.000                                  
-Shënim sqarues:  
Kuratori i eventit mund të përzgjidhet, me aprovim të këshillit artistik, një profesionist i fushës  me banim brenda ose 
jashtë Shqipërisë.                          
Totali: 565.000 lekë 
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Nr.46 
P08220.O3.A35 “Çmimi Idromeno” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Konkursi kombëtar i artit pamor për artistët e rinj (Çmimi Idromeno), organizohet çdo dy vite nga Galeria e Arteve. Ai ka 
për objektiv mbështetjen e artistëve të rinj në fushën e arteve pamore në realizimin dhe ekspozimin e kërkimeve të tyre 
individuale. 
Çmimi Idromeno realizohet në Galerinë e Arteve që nga viti 2008. Në këtë konkurs ndër vite kanë bashkëpunuar 
historianë arti dhe personalitete të shquara të artit shqiptar. Njëkohësisht, brezi i ri i artistëve të talentuar janë prezantuar 
me veprat e tyre para publikut. 
Çmimi Idromeno, përveç shpërblimit për vendin e parë, vepra e të cilit bëhet pjesë e fondit të Galerisë së Arteve, i jep 
mundësi artistit fitues të organizojë vitin pasardhës një ekspozitë personale me mbështetjen e Bashkisë Shkodër.  
Edhe këtë vit, Galeria e Arteve do të ruajë të njëjtën traditë. 

ii. Synimi i projektit  

 Të ruajë lidhjen mes dy edicioneve të Çmimit Idromeno dhe ta promovojë atë në panoramën artistike lokale dhe 
kombëtare.  

 Të plotësojë dhe të përforcojë vlerën e këtij aktiviteti, duke shtuar interesin për pjesëmarrje në konkurim të artistëve 
të rinj. 

 Të mbështesë artistët e rinj në përpjekjet e tyre për krijimin e një karriere profesionale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Planifikimi i hapave konkret për realizimin e aktivitetit së bashku me artistët; 

 Njoftim përmes mediave dhe rrugëve të ndryshme dixhitale për realizimin e këtij projekti; 

 Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve promocionale; 

 Ndërmarrja e hapave konkret, në bashkëpunim me artistët, për realizimin e ekspozitës (trasportimi i veprave, 
selektimi, instalimi etj); 

 Përgatitja e materialit të shtypur që shoqëron eventin (fotografimi i veprave, sistemi i materialit të shkruar, koordinimi 
dhe kontrolli i punës me entin botues); 

 Organizimi i ceremonisë së hapjes së ekspozitës; 

 Angazhimi sistematik i stafit në shërbim ndaj vizitorëve në periudhën që ekspozita qëndron e hapur; 

 Planifikimi i vizitave të organizuara nga institucionet e edukimit dhe biseda rreth veprave me autorin; 

b) Rezultatet që prisni  

 Realizimi i një ekspozite të artit bashkëkohor me nivel cilësor; 

 Promovimi i Çmimit Idromeno, si një nga aktivitetet më të rëndësishme që realizon Galeria e Arteve; 

 Zgjerimi i kontakteve dhe i bashkëpunimit të Galerisë me artistët e rinj që operojnë në nivel lokal, kombëtar dhe 
ndërkombëtar; 

 Krijimi i vazhdimësisë mes dy edicioneve të Çmimit Idromeno 

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

Artistët, Institucionet kulturore, publiku 
 Bashkia Shkodër 
 Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 

Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Opera
tive 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
1-Kosto per realizimin e veprave te 
artisteve: 

60 
 

 60   

A.2 Shpenzime të promovimit të aktivitetit 30 
 

 30   

A.3 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20 
 

 20   

A.4 Katalogu/shtypi                   40   40   

A.5 Shpenzime  akomodimi:                                                              50   50   

A6 Honorar- Fituesi i çmimit                                                                                                                                                                                  50 
 

 50   

A.7 
Honorare ( për kuratorë dhe komisionin 
vlerësues të çmimit fitues) 

100   100   

 Shuma 350   350   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Opera
tive 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Kosto për realizimin dhe instalimin e 
ekspozitës  

200 
 

 200   

A.2 Promocioni i aktivitetit (ftesa/poster/baner) 30 
 

 30   

A.3 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20 
 

 20   

A.4 Katalogu/shtypi                   40 
 

 40   

A.5 Shpenzime  udhëtimi 20   20   
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A6 Honorar - Kurator 40   40   

 Shuma 350   350   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Kosto për realizimin dhe instalimin e 
ekspozitës  

200 
 

 200   

A.2 Promocioni i aktivitetit (ftesa/poster/baner) 30 
 

 30   

A.3 Shërbime të dizajnit grafik për eventin 20 
 

 20   

A.4 Katalogu/shtypi                   40   40   

A.5 Shpenzime  udhëtimi 20   20   

A.6 Honorar - Kurator 40   40   

 
Shuma 350 

 
 350   

f) Periudha e zbatimit  
    15 Prill 2019 – 15 prill 2019 
    15 Prill 2020 – 15 Prill 2020 
    15 Prill 2021 – 15 Prill 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
   Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 
   Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

 
Pasqyra e detajuar e shpenzimeve per realizimin  e ekspozites-konkurs “Çmimi Idromeno” 
 
1-Kosto per realizimin e ekspozites dhe veprave te artisteve: 
(printime fotosh, paspartura dhe kornizime, materiale teknike per realizimin e veprave, lyerje, montim/cmontim karton 
xhesi etj.)                                                                              60.000 
 
2- Buxheti i promovimit te aktivitetit: (ftesa 100 cope; poster 80x60cm x 10 cope; poster ne baner 300x150 cmx2cope;)  
                                                                                                                                    30.000 
3-Shpenzime akomodimi:                                                                 
        -10 persona x 5.000 leke/dita ( fjetje dhe ushqim) =                                           50.000 
 
4-Honorar per kuratorët                                                                                              70.000 
 
5-Honorar per komisionin vleresues te çmimit fitues (3 persona x10.000 leke)         30.000 
 
6-Katalogu- shtypi                                                                                                       40.000  
7-Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( konceptimi grafik; fotografimi; perkthimi)  20.000 
8- Honorar- Fituesi i çmimit                                                                                         50.000 
 
 
                                                                                                               Totali:    350.000lekë 
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Nr.47 

P08220.O3.A36 
 
 “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e 
një personaliteti  të artit pamor shqiptar të 
ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës. 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Ftesa që i drejtohet një artisti me një karrierë të suksesshme në fushën e arteve pamore në nivel mbarëkombëtar për t„u 
prezantuar me një ekspozitë personale në Galerinë e Arteve të Shkodrës, është një praktikë e përfshirë me sukses në 
axhendën e Galerisë së Arteve që kontribuon në rritjen e cilësisë së ofertës ndaj publikut si dhe promovimin e kësaj 
galerie përtej hapësirave lokale. 
Çdo vit në Galerinë e Arteve kanë ardhë figura të shquara të artit pamor, të cilët kanë prezantuar veprat e tyre për 
publikun shkodran. 

ii. Synimi i projektit 

 Afirmimi i Galerisë si një institucion që ndjek me interes zhvillimet bashkëkohore të artit pamor shqiptar; 

 Promovimi i Galerisë në hapësira kombëtare dhe ndërkombëtare; 

 Ndërmjetësimi mes publikut dhe artistëve me krijimtari cilësore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Ndërtimi i kontakteve me artistin për të planifikuar temat, afatet kohore dhe hapat e nevojshëm për realizimin e 
aktivitetit; 

 Përgatitja e fushatës promocionale; 

 Instalimi i ekspozitës; 

 Përgatitja e materialit të shtypur që shoqëron eventin (fotografim i veprave, sistemim i materialit të shkruar, 
koordinim dhe kontroll i punës me entin botues); 

 Organizimi i ceremonisë së hapjes së ekspozitës; 

 Angazhimi sistematik i stafit në shërbimin ndaj vizitorëve në periudhën që ekspozita qëndron e hapur për publikun; 

 Planifikimi i vizitave të organizuara nga institucionet e edukimit dhe biseda rreth veprave me autorin. 

b) Rezultatet që prisni 

 Rritjen e cilësisë artistike të programit ekspozues të galerisë nëpërmjet prezantimit të krijimtarisë artistike të një 
personazhi të spikatur para publikut shkodran; 

 Afrimi i publikut me Galerinë e Arteve; 

 Promovimin e Galerisë së Arteve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. 

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

 Artistë, Institucione kulturore, spektatorë.  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për aktivitetin 
: 2019 

Totali 
(mijë 
lekë) 
 

Nga kjo: 

Paga sigurime Operative transferime kapit
ale 

A.1 Promocioni 20   20   

A.2 
Akomodim (fjetje-
ushqim) 

10   10   

A.3 
Shpenzime të 
realizimit të 
ekspozitës 

100   100   

A.4 
Transporti/ambalaz
himi 

40   40   

A.5 
Shërbime të dizajnit 
grafik për eventin 

20   20   

A.6 
Broshurë e 
ekspozitës/shtypi 

30   30   

  220  220   

 
 
 

Shpenzimet për 
aktivitetin:      
2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 
 

 
Nga kjo: 

 

Paga sigurime operative transferi
me 

kapitale 

A.1 Promocioni 20   20   

A.2 
Akomodim (fjetje-
ushqim) 

10   10   

A.3 
Shpenzime të 
realizimit të 
ekspozitës 

20   20   

A.4 
Transporti i 
veprave/shpenzime 
ambalazhimi 

40   40   
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A.5 
Shërbime të dizajnit 
grafik për eventin 

20   20   

A.6 
Broshurë e 
ekspozitës/shtypi 

30   30   

  140  140   

 
Shpenzimet për aktivitetin: 
2021 

Totali 
(mijë 
lekë) 
 

Nga kjo: 

Paga sigurime operati
ve 

transferime kapit
ale 

A.1 Promocioni 20   20   

A.2 
Akomodim (fjetje-
ushqim) 

10   10   

A.3 
Shpenzime të 
realizimit të 
ekspozitës 

20   20   

A.4 
Transporti/ambalaz
himi 

40   40   

A.5 
Shërbime të dizajnit 
grafik për eventin 

20   20   

A.6 
Broshurë e 
ekspozitës/shtypi 

30   30   

Shuma 140  140   

f) Periudha e zbatimit  
 Nëntor 2019 - Dhjetor 2019 
 Nëntor 2020 - Dhjetor 2020 
 Nëntor 2021 - Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 
    Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

 
Pasqyra e detajuar e shpenzimeve për realizimin  e ekspozitës “Personazh i ftuar në GASH” 
 
 1-Promocioni e komunikim eventi  
( 100 ftesa, 10 poster, 2 baner, printime tekstesh)                                            20.000  
 2- Akomodim  fjetje  (1 person x 2 ditë x 3.000)                                                 6.000 
 3- Akomodim  ushqim  (1 person x 2 ditë x 2.000)                                             4.000   
 4-Transporti (plus ngarkim- shkarkimi) i veprave nga  vendodhja për në Shkodër dhe      kthimi i tyre në destinacion 
(Shkodër-vendodhja e parë) në fund të aktivitetit./shpenzime ambalazhimi (kamion taksi  2 ditë + ngarkim-
shkarkim+material ambalazhim) 40.000    
5-Broshurë e ekspozitës/shtypi (200 copë).                                                      30.000  
6- Shërbime të dizajnit grafik për eventin ( formulimi grafik i katalogut, poster, dokumentimi fotografik, perkthimi). 20.000   
 7-Shpenzime te realizimit te ekspozites (printime ne adeziv, lyerje, kornizime, printime fotosh, paspartura, materiale 
teknike per realizimin e veprave, montim/cmontim karton xhesi, peçikllas etj.)                   100.000 
 
 
Tot:   220.000 lekë 
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Nr.48 

P08220.O3.A37 
 
Takimet publike 
“ isedat publike mbi artin dhe workshop 
me artistë të rinj” 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e kulturore. 
 

a) Përshkrimiishkurtëriprojektit 

i. Situata 

Bisedat, takimet e hapura për publikun për problemet e artit dhe ëorkshopet pasurojnë dhe zhvillojnë mjedisin artistik 
nëpërmjet nxitjes së dialogut.  
Institucionet kulturore luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Projektet e kësaj natyre janë pjesë integrale e 
programeve të galerive publike, rrjedhimisht edhe të Galerisë së Arteve të Shkodrës, duke sjellë njëkohësisht edhe 
pasurim e fleksibilitet në kalendarin vjetor të aktiviteteve të institucionit.  
Bisedat publike realizohen në një hark kohor prej 6 javësh në ambjentet e Galerisë së Arteve, me artistë të ndryshëm dhe 
tema të përzgjedhura. 

ii. Synimi i projektit 

 Zgjerimi i komunikimit me publikun;  

 Krijimi i një atmosfere diskutimi që zhvillon formimin kulturor – artistik si dhe bashkëpunimin me artistët e rinj, 
studentët e nxënësit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ndërtimi i kontakteve me studiues, artistë e specialistë të fushës që do të përfshihen në këto takime; 

 Realizimi i promocionit të eventit dhe realizimi i tij; 

 Dokumentimi dhe pasqyrimi në rrjetet sociale dhe faqen ëeb të Galerisë së Arteve. 

b) Rezultatet që prisni 

 Nxitje të debatit artistik, dialogut dhe shkëmbimit të opinioneve mbi temat e rëndësishme të artit si dhe pasurim të 
aktivitetit të Galerisë së Arteve. 

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

Artistë, specialistë të fushës, 
institucionet kulturore, studentë, 
nxënës. etj. 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo:  

Paga sigurime operative transferime kapitale 

A.1 
Materiale për realizimin e 
aktivitetit                                                              

20   20   

A.2 Honorare  60   60   

A.3 
Akomodim-Fjetje dhe 
ushqim 

20   20   

A.4 Promocion 10   10   

A.5 Shpenzime shtypi 10   10   

A.6 Shpenzime udhëtimi 30   30   

 Shuma 150  150   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga sigurime operative transferime kapitale 

A.1 
Materiale për realizimin e 
aktivitetit                                                              

20   20   

A.2 
Honorare  (Te ftuar 3 *10 
mije leke +drejtuesi i 
ëorkshpit 1*30 mije leke) 

60   60   

A.3 
Akomodim-Fjetje dhe 
ushqim 

20   20   

A.4 Promocion 10   10   

A.5 Shpenzime printimi 10   10   

A.6 Shpenzime udhëtimi 30   30   

 
Shuma 150  150   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 
Nga kjo: 

Paga sigurime operative transferime kapitale 

A.1 
Materiale për realizimin e 
aktivitetit                                                              

20   20   

A.2 Honorare  60   60   

A.3 
Akomodim-Fjetje dhe 
ushqim 

20   20   

A.4 Promocion 10   10   
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A.5 Shpenzime printimi 10   10   

A.6 Shpenzime udhëtimi 30   30   

 Shuma 150  150   

f) Periudha e zbatimit  
    1 Maj 2019 – 12 qershor 2019 
    1 Maj 2020 – 12 qershor 2020 
    1 Maj 2021 – 12 qershor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
     Stafi i Galerisë së Arteve Shkodër 
     Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
 
Institucion Likuidues:DEK 

 
Shpenzimet e detajuara per “Takimet publike:biseda publike mbi artin, ëorkshop me artistë të rinj dhe studente” 
 
A-3 takime publike me lektorë të ftuar: 
- Honorare (10.000 lek për person x3)       =                                          30.000 
    -Akomodim për lektoret e ftuar (3 dieta ditore të shpërndara sipas programit) 
             -ushqim 3 persona x 2000 lekë/dita                                              6.000 
             -fjetje    3 persona x 3.000 lekë/nata                                             9.000 
 
B-ëorkshop 1 javor: 
- Promocioni                                                                                               10.000 
- materiale për realizimin e punimeve                                                         20.000  
-Shpenzime shtypi                                       10. -\ 
Akomodim -artisti drejtues i ëorkshopit                                       
             -fjetje    1 x 3.000 lekë/nata                                                            3.000 
             -ushqim 1 x 2000 lekë/dita                                                             2.000 
-honorar per drejtuesin e ëorkshopit                                                          30.000 
-shpenzime udhetimi per te ftuarit                                                              30.000                                                  
 
Tot:  150.000 leke                    
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Nr.49 P08220.O3.A38 
Aktivitete në partneritet me shoqata kulturore 

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në hapësirën lokale operojnë faktorë të ndryshëm kulturorë, bashkëpunimi me të cilët është në interes të të gjithë 
komunitetit ashtu si dhe të institucioneve e subjekteve të përfshirë. Për këtë arsye,Galeria e Arteve, është e interesuar të 
angazhohet si partner në projekte të përbashkëta me të tretë, individë, shoqata etj. në përftim të aktiviteteve kulturore 
gjurmëlënëse dhe me një impakt pozitiv në mjedisin ku zhvillohen. 
Eksperiencat e kaluara si p.sh. bashkëpunimi me artistë të caktuar, ka vërtetuar vlefshmërinë e kësaj praktike gjërësisht 
të aplikuar nga institucionet e ngjashme në këtë sektor. 
Për vitin 2019 kërkesat për bashkëpunim nga subjekte artistiko-kulturore të ndryshëm (galeri e qendra arti, shoqata, 
individë etj.), për bashkëpunim në organizimin e ekspozitave apo aktiviteteve artistike, kanë ardhur duke u rritur. 

ii. Synimi i projektit  

 Rritja e bashkëpunimit me faktorë kulturorë lokalë dhe jovetëmnë dobi tërealizimit të projekteve artistike të 
larmishme; 

 Zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve si dhe të mundësive të promovimit të institucionit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ndërtimi i kontakteve konstruktive me subjekte kulturore të interesuar; 

 Përcaktimi i qartë i objektivave dhe termave të bashkëpunimit (në kuptimin financiar dhe organizativ); 

 Faza e realizimit konkret të eventit; 

 Promovimi i rezultateve të arritura. 

b) Rezultatet që prisni 

 Realizimi i projekteve kulturore të larmishëm, cilësore dhe me ndikim pozitiv në kontekstin ku zhvillohen. 

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

Artistë, institucione, shoqata kulturore, spektatorë 
 Bashkia Shkodër 
Donatorë të mundshëm 

e) Shpenzimet e llogaritura   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 Shpenzime udhëtimi/transporti 30 
 

 30   

A.2 Honorare 30   30   

A.3 Shpenzime akomodimi 20 
 

 20   

A.4 
Shpenzime (promocionale dhe materiale për 
realizimin e aktivitetit) 

20 
 

 20   

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 Shpenzime udhëtimi/transporti 30 
 

 30   

A.2 Honorare 30 
 

 30   

A.3 Shpenzime akomodimi 20   20   

A.4 
Shpenzime (promocionale dhe materiale për 
realizimin e aktivitetit) 

20 
 

 20   

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 Shpenzime udhëtimi/transporti 30 
 

 30   

A.2 Honorare 30   30   

A.3 Shpenzime akomodimi 20 
 

 20   

A.4 
Shpenzime (promocionale dhe materiale për 
realizimin e aktivitetit) 

20 
 

 20   

 
Shuma 100 

 
 100   

f) Periudha e zbatimit  
   Janar 2019 – Dhjetor 2019 
   Janar 2020 – Dhjetor 2020 
Janar 2021 – Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
    Stafi i Galerisë së Arteve 
    Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe 
Sportit  
 
Institucion Likuidues:DEK 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shpenzimet e detajuara per aktivitete në partneritet me subjekte kulturore të tretë: 
 
-Shpenzime udhëtimi/transporti                  40.000 
-Shpenzime akomodimi (6 persona x 5000 lek/dita).                          30.000 
-Shpenzime (promocionale dhe materiale per realizimin e aktivitetit)   30.000 
 
                                                                                                       Tot.100.000 
 
 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 50 
P08220.O3.A40 
Muzeu i Arteve Pamore “Lin Delija”  

Funksioni 8 
Argetim Kultura dhe Feja 
 
N/funksioni 082  
Sherbime kulturore 
 
Lloji i programit 08220 
Trashegimia kulturore aktivitetet artistike e 
kulturore. 

a) Përshkrim i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm është konsideruar  dhe  konsiderohet  si  një prioritet i zhvillimit të territorit në nivel 
kombëtar dhe atë lokal, siç evidentohet në Strategjinë Kombëtare të Turizmit dhe në dokumentet zhvillimore në nivel 
lokal – Plani i Përgjithshëm Vendor, nxitja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore shërbejnë rritjen dhe diversifikimin e 
ofertes turistike. 
 
Bashkia Shkodër do të dhurojë dhe dedikojë një ndertesë bashkiake e cila do të shërbejë si një Muzeum i Arteve Pamore 
(Muzeumi Lin Delia).  
Ndërtesa eshte në pronësi të Bashkisë Shkodër, regjistruar me çertifikatë pronësie lëshuar date 28.12.2007, e gjendur  
ne Zonen Kadastrale nr. 8594, numer pasurie 4/250, volumi 17, faqe 166, me adrese Lagjja Qemal Stafa. Kjo prone ka 
shërbyer përpara viteve 90 si galeri artesh, fasada dhe karakteristikat e ndërtesës, mbi të gjitha vendodhja e saj, e bën 
atë të përshtatshme për përmbushjen e funksionit që do ti jepet.  
Ndërtesa ka një sipërfaqe prej 150 m

2 
në secilin nga dy katet. Projektimi i kësaj ndërtese do të krijojë dy kate funksionale 

ku kati i parë do të shërbejë si pikë informacioni turistik dhe zyrash administrative dhe kati i dytë do të jetë Galeri e Arteve 
Pamore si dhe sallë Projeksioni. 
Bashkia Shkodër ka një marrëveshje dhe marrje angazhimi nga Associazione Culturale Lin Delija (Shoqata Kulturore Lin 
Delija) ne Itali, e cila do te dhurojë 120 piktura te Lin Delisë të cilat do të jenë pjesë e përhershme e koleksionit të 
Muzeumit duke i dhënë edhe emërtimin këtij Muzeumi sipas emrit të ketij Artisti të madh. Kjo ndërtesë ka hapsira të 
mjaftueshme të cilave, duke marrë parasysh vendodhjen e ndertesës, mund t‟u jepen funksione të reja si salla për 
evente, Kafene artistike/apo bookstore, pikë informacioni turistik, dyqan suveniresh për Bashkinë, etj. Rikualifikimi i kësaj 
ndërtese do të krijojë mundësine e zhvillimit te aktiviteteve te ndryshme kulturore e artistike duke filluar nga leksionet e 
arteve, konkurset e ndryshme si dhe evenimente te tjera te cilat do te terheqin interesin e turisteve dhe vizitoreve te ketij 
muzeumi.  
Rëndësi te veqante ne kete muzeum te ri te krijuar do te kete edhe pika e informacionit turistik e cila do te funksionoje si 
nje antene per promovimin e te gjithe aktiviteteve kulturore e artistike që zhvillohen nga Bashkia Shkoder te turistet apo 
te interesuarit e ndryshem.  
Rikualifikimi i nderteses do te plotesoje kuadron e përgjithshme te muzeumeve ekzistuese ne Bashkine Shkoder, Marubi, 
Muzeu Oso Koka, Muzeu i Deshmise dhe Memories, Muzeu i Kalase, duke krijuar keshtu nje Qender Gravitacionale te 
aksesueshme nga te gjithe te interesuarit. Përveq galerise se arteve shfrytezimi i katit te parë te nderteses si pike 
informacioni dhe zyra administrative do te krijojë mundësinë që të gjithë të marrin informacionet përkatëse të sektorit 
kulturor, duke promovuar e nxitur kështu frekuentimin e aktivitetit kulturor.  
Gjate projektimit duhet mbajtur ne konsiderate perdorimi i teknikave inovative por edhe pershtatshmeria me kontekstin 
dhe pozicionin ku ndodhet ndërtesa, duke ruajtur dhe harmonizuar arkitekturën ekzistuese të ndertesës dhe Pedonales 
së qytetit. 

ii. Synimi i projektit 

Krijimi i Muzeumit te Arteve Pamore “Lin Delija” ka si synim krijimin e nje qendre gravitacionale kulturore për të gjithë 
Bashkinë Shkodër duke përmiresuar dhe diversifikuar ofertën e turizmit kulturor.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

6. Hartimi i projektit teknik te rikualifikimit te godines ne Muzeumin e Arteve Pamore “Lin Delija” ; 

b) Rezultatet që prisni 

 Rritje e numrit te Muzeumeve te Bashkise Shkoder  

 Promovimi   i    trashëgimisë    kulturore    dhe artistike të qytetit Shkodër; 

 Krijimi  i  një  ansambli  muzeal  në  qytetin  eShkodrës; 

 Rritje e numrit te aktiviteteve kulturore ne Bashkine Shkoder  

 Nxitje dhe zhvillim i arteve pamore dhe promovim i talenteve 

 Impakt afat gjate per sa i perket ruajtjes dhe restaurimit te trashegimise kulturore dhe do te pergatise zonen per tu 
bere pjese e rrjeteve Europiane te Muzeumeve.  

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

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Bashkia Shkodër 
Grupet e interesit 
Associacione Culturale “Lin Delija”  

Bashkia Shkodër, Donatorë, Programe të BE-së. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Hartimi i projektit te rikualifikimit te godines 
ne Muzeumin e Arteve Pamore “Lin Delija”  

      

A.2 
Zbatimi i Projektit të rikontruksionit të 
godinës 

      

A.3 Krijimi dhe ndertimi i muzeut “Lin Delija”       

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
2019 
2020 
2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së 
Biznesit 
 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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