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Funksioni 9: Arsimi 

Nënfunksioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor 

Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 

Vështrim i përgjithshëm 

Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor 

parashkollor në kopshte dhe çerdhe. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

09120 Arsimi bazë përfshirë 

arsimin parashkollor. 
 Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve 

të fëmijëve dhe stafit mbështetës; 

 Programe mësimore për trajnimin e 

edukatorëve dhe mësuesve; 

 Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e 

kopshteve. 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave 

shkollore; 

 

ARSIMI BAZE  

Projekte të rëndësishme  

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  

Buxheti 

2019 

( 000 lek) 

Fillon Mbaron 

P09120.O1.A1. 
Mbështetja për punonjësit e arsimit 

parashkollor dhe bazë. 
71935 2019 2021 

P09120.O1.A2. 
Mbeshtetje per infrastrukture dhe sherbimet 

mbeshtetese. 
5716 2019 2021 

P09120.O1.A3. 
Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit 

baze dhe parashkollor 
10720 2019 2021 

P09120.O1.A4. 

Ngrohje me lende djegese karburante për 

sistemin e arsimit baze dhe parashkollor dhe 

furnizim për mjetet transporti ( nafte + 

benzine) 

2000 2019 2021 

P09120.O1.A5. 

Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 

shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor 

baze dhe parashkollor 

250 2019 2021 

P09120.O1.A6. 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve 

arsimore. 
5005 2019 2021 

P09120.O1.A7. 
Sigurimi i objekteve  për raste të ngjarjeve 

të jashtezakonshme si zjarr dhe termete 
504 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P09120.O1.A8. 

Dezinfektim i mjediseve, trajtimi ushqimor  

dhe materiale mbeshtetese për arsimin bazë 

dhe parashkollor 

3230 2019 2021 

P09120.O2.A1. Rikonstruksion shkolla Haxhi Hajdari. 3300 2019 2019 

P09120.O2.A2. Rikonstruksion tualete shkolla Zef Jubani 1100 2019 2019 

P09120.O2.A3 
Bashkefinancime per projekte te aplikuara 

prane FZHR-se. 
0 2019 2021 

P09120.O2.A4 
Rikonstruksion i objekteve të arsimit 

Bashkia Shkoder 
0 2019 2021 

P09120.O3.A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë. 410 2019 2021 

P09120.O3.A2 
Festivali i 57-të  mbarëkombëtar   për 

femije 
4500 2019 2021 

P09120.O3.A3 

“Veprimtari masive” (sportive, artistike e 

shkencore) te Qendres Kulturore te 

Femijeve. 

280 2019 2021 

P09120.O3.A4. 
Veprimtari me rrethet artistike, sportive e 

shkencore per vitin 2019" 
972 2019 2021 

P09120.O3.A5. 
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per 

nxenesit e shkollave 9 vjeçare.   
445 2019 2021 

P09120.O4 .A1 
Mbështetja personelit edukator dhe të 

shërbimit të sistemit parashkollor . 
126814 2019 2021 

P09120.O4 .A2 
Furnizim me ushqime për kopshtet në 

Bashkinë e Shkodrës 
12000 2019 2021 

P09120.O4.A3 
Mbeshtetje me materiale kancelarie, 

pastrimi dhe paisje orendi per kopshte. 
1600 2019 2021 

P09120.O4.A4 
Ngrohje me lende djegese (dru zjarri, nafte 

dhe gaz)  per arsimin parashkollor. 
3400 2019 2021 

P09120.O4 .A5 
Sigurimi i objekteve te arsimit parashkollor 

. 
80 2019 2021 

P09120.O4 .A6 
Dezinfektim i mjediseve te objekteve ne 

arsimin parashkollor. 
100 2019 2021 

P09120.O4 .A7 
Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e 

arsimit parashkollor. 
3069 2019 2021 

P09120.O4 .A8 
Materiale mbeshtetese per arsimin 

parashkollor. 
820 2019 2021 

P09120.O4 .A9 
Sigurimi i transportit për sherbimet e 

arsimit parashkollor. 
300 2019 2021 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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P09120.O4 .A10 
Furnizim me energji elektrike dhe uje per 

arsimin parashkollor. 
1800 2019 2021 

P09120.O4 .A11 
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve 

teknike. 
100 2019 2021 

P09120.O4 .A12 
Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit 

Oblike. 
3000 2019 2019 

P09120.O4 .A13 Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve 0 2019 2021 

 

 

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


 

900 
 
 

Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ndertimin , reabilitimin 

dhe mirembajtjen e 

ndertesave  arsimore te 

sistemit shkollor 

parauniversitare. 

 

 

 

O1. Ofrimi i sherbimeve 

cilesore per zhvillimin e 

procesit mesimor edukativ ne  

kushte te pershtatshme ne gjithe  

territorin administrativ te 

Bashkise se Shkodres. 

Nr i punonjesve 

mbeshtetes ne   Arsimin  

9-vjecar; 

76  punonjes.  

mbeshtetes zevendesues 

17, punonjes zyra 

ekonomike e arsimit 37 

76  punonjes.  

mbeshtetes zevendesues 

17,,  punonjes zyra 

ekonomike e arsimit 37 

76  punonjes.  

mbeshtetes zevendesues 

17,,  punonjes zyra 

ekonomike e arsimit 37 

76  punonjes.  

mbeshtetes zevendesues 

17,,  punonjes zyra 

ekonomike e arsimit 37 

Numrin i shkollave ne   

arsimin  9-vjecar; 

22 shkolla ne qytet 47 

shkolla ne NjA 

22 shkolla ne qytet 47 

shkolla ne NjA 

22 shkolla ne qytet 47 

shkolla ne NjA 

22 shkolla ne qytet 47 

shkolla ne NjA 

Nr i shkollave qe 

ngrohen me dru zjarri 

5 shkolla qytete 40 

shkolla ne NjA 

5 shkolla qytete 40 

shkolla ne NjA 

5 shkolla qytete 40 

shkolla ne NjA 

5 shkolla qytete 40 

shkolla ne NjA 

Nr i shkollave qe 

ngrohen me kaldaja dhe 

nafte  

1 shkolle qytet 2 shkolle qytet  3 shkolle qytet  4 shkolle qytet  

nr. i mjeteve te 

transportit ne sherbim 

1 mjet 1 mjet 1 mjet 1 mjet 

 

Numri i objekteve qe do 

te nderhyhen 

5 shkolla qytet 8 

shkolla NjA 

5 shkolla qytet 8 

shkollaNjA 

5 shkolla qytet 8 

shkollaNjA 

5 shkolla qytet 8 

shkollaNjA 

Nr.i objekteve qe do 

sigurohen 

5 shkolla 7 shkolla 9 shkolla 10 shkolla 
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 O2. Sigurimi i mjediseve dhe 

objekteve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor 

ne sistemin parauniversitar dhe 

parashkollor 

Nr i shkollave qe 

isherbejne femijeve me 

aftesi te vecanta  

1 shkolle qytet 1 shkolle qytet 

 

 

 

1 shkolle qytet 

 

 

 

1 shkolle qytet 

 

 

 

 

Nr i shkollave qe do 

rikonstruktohen 

 1 shkolle NjA ,112 

nxenes 

  

 1 shkolle NjA, 179 

nxenes 

  

 Sipas aplikimeve te 

FZHR 

  

 1 shkolle qytet 1 shkolle qytet 

 

Organizimin e aktiviteteve 

dhe promovimin e 

identitetit kombetare e 

local,si dhe administrimin 

e objekteve qe lidhen me 

ushtrimin e ketyre 

profesioneve 

 

 

O3.Nxitja dhe promovimi i 

aktiviteteve kulturore, sportive 

dhe argetuese per femije. 

Numri i nxenesve 

pjesemarres 

3000 nxenes, 2000 

vajza 

3800 nxenes, 2200 

vajza 

4200 nxenes, 2300 

vajza 

4500 nxenes, 2700 

vajza 

200 nxenes, 160 vajza 200 nxenes160 vajza 200 nxenes, 160 vajza  200 nxenex, 160 vajza 

3000 nxenes, 2000 

vajza 

3800 nxenes, 2200 

vajza 

4200 nxenes, 2300 

vajza 

4500 nxenes, 2700 

vajza 

3000 nxenes, 2000 

vajza 

3800 nxenes, 2200 

vajza 

4200 nxenes, 2300 

vajza 

4500 nxenes, 2700 

vajza 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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300 nxenes, 200 vajza 

 

300 nxenes, 200 vajza 

 

300 nxenes, 200 vajza 

 

Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e 

ndërtesave arsimore të 

sistemit shkollor 

parauniversitar 

 O4. Ofrimi i sherbimeve 

cilesore per zhvillimin e 

procesit mesimor edukativ ne  

kushte te pershtatshme ne gjithe  

territorin administrativ te 

Bashkise se Shkodres per 

arsimin parashkollor.Krijimi i 

ambjenteve dhe mjediseve te 

sistemit arsimor  parashkollor., 

te sigurte konform standarteve 

ligjore. 

nr staf edukator dhe nr 

punonjës mbështetës qe 

shërbejnë në sistemin 

parashikollor në 

Bashkinë Shkodër.  

Numri i stafit për fëmijë. 

128 staf edukator dhe 

34 punonjës mbështetës 

shërbejnë në sistemin 

parashikollor në 

Bashkinë Shkodër. 

128 staf edukator dhe 

34 punonjës mbështetës 

shërbejnë në sistemin 

parashikollor në 

Bashkinë Shkodër. 

128 staf edukator dhe 

34 punonjës mbështetës 

shërbejnë në sistemin 

parashikollor në 

Bashkinë Shkodër. 

128 staf edukator dhe 

34 punonjës mbështetës 

shërbejnë në sistemin 

parashikollor në 

Bashkinë Shkodër. 

nr  kopshte  total, te 

ndare ne qytet  dhe  në 

njësitë administrative;  

nr femije gjithsej, nr 

femije ne qytet, nr i 

kopshteve me dreke, nr i 

femijeve qe frekuentojne 

kopshtet me dreke, m2  e   

siperfaqes  gjithsej per 

mirembajtje , Sigurimi i 

shërbimeve mbështetëse:  

• Furnizime me ushqime,  

• Materiale per 

pastrimpër ambjentet 

dhe shërbime kancelari  

• Shërbim i energjisë 

elektrike. 

• Shërbim me ujë të 

pijshëm 

• Shërbim i ngrohjes dhe 

gatimit; 

 

Për 58 kopshte, nga te 

cilet qytet 23 kopshte 

(1Kopsht ne licencim) 

dhe 35 në njësitë 

administrative;  .2122 

femije gjithsej, 1262 

femije ne qytet, 6 

kopshte me dreke, 370 

femije frekuentojne 

kopshtet me dreke; 

6972 m2 siperfaqe per 

mirembajtje; 3 koshte 

per rikonstruksion; 1 

mjet transporti per 

furnizim me ushqime 

 

Për 58 kopshte, nga te 

cilet qytet 23 kopshte  

dhe 35 në njësitë 

administrative;  .2150 

femije gjithsej, 1280 

femije ne qytet, 6 

kopshte me dreke, 370 

femije frekuentojne 

kopshtet me dreke; 

6972 m2 siperfaqe per 

mirembajtje; 3 kopshte 

per rikonstruksion; 1 

mjet transporti per 

furnizim me ushqime 

Për 58 kopshte, nga te 

cilet qytet 23 kopshte  

dhe 35 në njësitë 

administrative;  .2150 

femije gjithsej, 1280 

femije ne qytet, 6 

kopshte me dreke, 370 

femije frekuentojne 

kopshtet me dreke; 

6972 m2 siperfaqe per 

mirembajtje; 3 kopshte 

per rikonstruksion; 1 

mjet transporti per 

furnizim me ushqime 

Për 58 kopshte, nga te 

cilet qytet 23 kopshte  

dhe 35 në njësitë 

administrative;  .2150 

femije gjithsej, 1280 

femije ne qytet, 6 

kopshte me dreke, 370 

femije frekuentojne 

kopshtet me dreke; 

6972 m2 siperfaqe per 

mirembajtje; 3 kopshte 

per rikonstruksion; 1 

mjet transporti per 

furnizim me ushqime 
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• Sherbime te tjera per 

dizinfektim; 

• Mirembajten e 

zakonshme të 

ndertesave; 

• Rikonstruksion i 

ambjekteve të 

domosdoshme për 

objektet.  

• Mirembajtjen e 

paisjeve teknike; 

• Sigurimin e ndertesave; 

• Etj. 

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    
263,450 269,862 278,555 

Shpenzimet bruto 199,531 218,755 274,180 263,450 269,862 278,555 

Të ardhurat e 

programit 
174,712 183,369 179,652 177,363 177,371 177,380 

Shpenzimet neto 24,819 35,386 94,528 86,087 92,491 101,175 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
198,749 201,414 204,522 

Investimet kapitale 1,960 13,796 22,731 8,936 12,675 18,260 

 

Komente 

Programi 09120: Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor ka si burim financimi kryesisht te 

ardhurat qe vijne nga transferta  specifike dhe e kushtezuar (ushqime shkolla 3 dhjetori) , tarifa me 

destinacion  dhe kuota ushqimore e kopshteve. Mbulimi i shpenzimeve nga transferta specifike dhe nga 

transferta e kushtezuar jane mesatarisht 70.7% per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor.  Ndersa 

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

funksionin e arsimit baze dhe parashkollor. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per 

paga dhe sigurime shoqerore  me rreth  75.4 % ne vitin 2019 ,  74.6% ne vitin 2020 dhe 73.4% ne vitin 

2021. Ndersa shpenzimet korrente zene 21.2% ne vitin 2019 , 20.7% ne vitin 2020 dhe 20% ne vitin 2021. 

Shpenzimet kapitale  zene 3.4 % ne vitin 2019 ,  4.7% ne vitin 2020 dhe 6.6% ne vitin 2021. 
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Nr. 1 

P09120.O1 .A1. 

Mbështetja për punonjësit e arsimit 
parashkollor dhe bazë 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P091.  Arsimi  parashkollor dhe  bazë. 

Llojet e programit: 09120.Arsim baze perfshire Arsimin 
parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën 
komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”,  shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në 
lidhje me proçedurat e transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e 
punonjësve që transferohen nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja)  si dhe në 
transfertë specifike parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit, llogaritja e pagave për vitin 2019 është mbi bazën e 
vendimit të Këshillit  ashkiak nr 03 datë 03.01.2018, “ Për miratimin e strukturës së Administratës dhe të institucioneve të 
Varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2018,  
Shërbimi në arsimin bazë me 130 punonjës, drejtues dhe personel zyre si dhe stafi mbështetës financohet me 71,935 
mijë lekë për paga dhe saigurime shoqërore . 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje të 
përmbushjes së detyrave dhe funksionëve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni  

Çdo punonjes sipas pozicionitt të punës të shërbejë, të jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkisë 
dhe urdherat e titullarit të institucionit . 

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

Stafi mbeshtetse dhe ai drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
113  punonjës   Zyra  dhe staf  
mbeshtetes 

62908 53906 9002    

A.2 17   punonjës   me  kontratë 9027 7736 1291    

 
Shuma 71935 61642 10293    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
113  punonjës   Zyra  dhe staf  
mbeshtetes 

65241 55906 9335    

A.2 17  punonjës   me  kontratë 9359 8020 1339    

 
Shuma 74600 63926 10674    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
113  punonjës   Zyra  dhe staf  
mbeshtetes 

67954 58230 9724    

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.2 17   punonjës   me  kontratë 9754 8358 1396    

 
Shuma 77708 66588 11120    

f) Periudha e zbatimit  
2019 
2020  
2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 2 

P09120.O1.A2 

Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet 
mbështetëse  

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor baze te Bashkise hkoder ndoshen 22 shkolla 9- vjecare ne qytet dhe 53 shkolla 9- vjecare ne  njesite 
Administrative. Me je nr nxenessi rreth 11982 nxenes nga te cilet 5649 jane vajza. 
Për administrimin e funksionimin e shkollave kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për sherbimet dhe mirembajtjen: 
 

 Matriale kancelarie  

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për pastrimpër ambjentet   

 Mirembajtjen e paisjeve dhe orendi 

 Paisje dhe orendi për arsimin 

 Paisje teknike operacionale 

 Paisje elektronike 

 Shërbim i enërgjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Sherbimi internëtit 

 Sherbimi postar 

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse(xham, bojra) 

 Materiale elektrike 
 

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme tëtë nxënësve qe mesojnë në shkollat 9 –vjecare te Bashkisë Shkoder, kemi 
prashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse në sherbim të tyre,  kemi parashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse të 
mjeteve të kancelarisë për të gjitha shkollat. Për cdo vit  është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të 
materialeve të kancelarisë.Vemendje e veçantë i është kushtuar shkollëes  Speciale të 81  fëmijëve  me zhvillim të 
veçantë. Furnizmi me këto materiale është parashikuar të bëhet përvec shkollave të qytetit edhe  të atyre të njësive 
adminstrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave qe na dergohen zyrtarisht nga Drejtoria Rajonale Arsimore.  
Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale si:  
Brava dyer druri , reflketor gazi ( për shkollat në qytet dhe  në  njesitë administrative kryesisht, konviktin e shkolles 
Industriale dhe për pak shkolla të qytetit ) dryj, tuba dhe kthesa shporeti me dru, mjete punë të ndryshem ( sharra, lopata, 
kazma, pinca ,çkice, traponë.etj ) dhe nje shume rezerve për probleme të pa parashikuara të blerieve nga shkollat dhe 
konviktet si  furnëla gatimi, rafte metalike, pasije të ndrysheme për riparim soba dhe reflektoreve me gaz,kerkesa të tjera 
për tuba kthesa të shporeteve, brava të modeleve të ndrysheme për dyer dualumini. 
Për të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
adminstrative dhe atyre në qytet. Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa uji 
copë , rubinëte , problem që shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishilatorë të ndryshëm, 
shkarkues banjo,  tuba të ndryshëm  fleksibël   (element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( cels 
hidraulik, pince hidraulike )  për shkollat. Është  parashikiuar edhe një fond për blerje të pa parashikuara që paraqiten si 
kërkesa nga  institucionët arsimore në përgjithësi; siç mund të jenë lavamanë dhe ëc që thyhen, shkarkues ujit në banjo, 
rubinëte të natyrave të ndrysheme, pjesë ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur mungon uji në 
rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel . 
Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike kemi vleresuar nëvojen e atyre materialeve që do 
mundësojnë mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për materiale 
pastrimi është marrë parasysh numri i fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë,   
Pjesë e nderhyrjeve në shkolla eshtë dhe riparimi paisjeve dhe orendvei,( karrige e tryeza nxënësish) nisur nga gjendja e 
prezantuar prej drejtorive të shkollave. Kjo ndërhyrje është e nvojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerjie të paisjeve 
(orendi) për insitucionët ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është parashikuar për institucionët 
arsimore  të njësive administrative si dhe në qytet. 
Eshtë bere planifikimi për enërgjinë elktrike të konsumit  për  22 shkolla në qytet dhe 53 në Njesitë Administrative. 
Eshtë bere planifikimi për konsumin e ujit  për  për  22 shkolla në qytet dhe 53 në Njesitë Administrative. 
Eshtë bere planifikimi për internëtin e Qendres Kulturore të Femijeve. 
Eshtë bere planifikimi për sherbimin postar të korespondencave të shkollave me Bashkinë Shkoder. 
Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale 
elktike si: llapa të thjeshta, nëon, portollampa e aksesor të tjeter të nëvojshem për përmiresimin e kushteve në ambjentet 
e shkollave 9- vjecare 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionësh arimore  që kërkojnë një 
vemëndje të veçantë dhe në paisjen e tyre me orendi për mobilimin e klasave. Keto orendi janë treyza dhe karrike 
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nxënësish, tryeza dhe karrike mesueshish, rafte etj. 

Për vitin 2019 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar :Stufa 
për grohje me dru zjarri  për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të institucionëve arsimore.. Gjithashtu kerkesat 
për paisje  

 

Orendi për zyrat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit(kompjuter, fotokopje printer, si dhe kamera të sigurisë), kerkesa nga 
shkollat  për tu paisur me kamera në ambjentet shkollore. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit në shkollat 9- vjecare për nxenesit 
Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat e sistemit arsimor baze 
Nxenesit ne shkollat 9- vjecxare te  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes 
se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 Blerje materiale kancelarie  770 
 

 770   

A 2 
Blerje  materiale te  ndryshme per 
sherbimet mbeshtetese  

497 
 

 497   

A 3 
Blerje matriale hidraulike  
 

392 
 

 392   

A 4 
Blerje materiale pastrimi ambienti 
 

1316 
 

 1316   

A 5 
Riparim paisje  orendi. 
 

70 
 

 70  
 
 

A 6 
Blerje paisje orendi per mobilim 
 

865 
 

   865 

A 7 
Blerje paisje operacionale 
 

171 
 

   171 

A.8 
Furnizim me energji uje ,postare 
 

809 
 

 809   

A 9 
Blerje xham 
 

203 
 

 203   

A 10 
Blerje boje 
 

203 
 

 203   

A 11 
Blerje materiale elektrike 
 

420 
 

 420   

 
Shuma 5 716 

 
 4 680   1036 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe, 
shërbimet mbështetëse 

6080 
 

 4680  1400 

 
Shuma 6080 

 
 4680  1400 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

Operativ
e 

Transfe
rime 

kapitale 
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A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe, 
shërbimet mbështetëse 

6080 
 

 4680  1400 

 
Shuma 6080 

 
 4680  1400 

f) Periudha e zbatimit  
vitit  2019,2020, 2021 

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

P09120.O1A3 

Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit 
baze dhe parashkollor  

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat eshte dhe sherbimi i ngrohjes me dru zjarri.  
Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat 9- vjecare te  Bashkisë Shkoder, kemi 
prashikuar blerjen e lendes dru zjarri per ngroje. 
51  shkolla nga të cilat 5 shkolla në qytet dhe 46 shkolla në njesitë administrative. Përftiojnë ketë sherbim rreth 5997 
nxënës nga të cilet 2264 jane vajza. Perfitojne  1614 nxënës në shkollat qytet dhe 4383 nxënës në shkollat në njesitë 
administrative.  
Shkolla Qyetet: 
Shkolla Salo Halili me 18 ambjente  
Shkolla Azem Hajdari me 6 ambjente 
Shkolla Skenderbej me 6 ambjente 
Shkolla Ndoc Mazi me 6 ambjente 
Shkolla Isuf Tabaku me 4 ambjente 
 
Njesia Ana Malit do të furnizohen 5 shkolla me 146 nxënës 
Shkolla Qazim Mehja 
Shkolla Xhaferaj 
Shkolla Velinaj 
Shkolla Elbace 
Njesia Administrative Berdice do të furnizohen 5 shkolla me 381 nxënës 
Shkolla Frederik Gjoni 
Shkolla Agim Tafili 
Shkoilla Dom Mikel Gjergji 
Shkolla Sait Tagani 
Njesia Administrative Dajc do të furnizohen 6 shkolla me 269 nxënës 
Shkolla Dajc i Vjetër 
Shkolla Pjetër Gaci 
Shkolla Samrish i Ri 
Shkolla Gjergj Laca 
Njesia Administrative Gur i Zi do të furnizohen 4 shkolla me 199 nxënës 
Shkolla At Gjon Karma 
Shkolla Kuc 
Shkolla Arif Selimi 
Shkolla juban 
Njesia Administraive Rrethina do të furnizohen 9 shkolla me 1086 nxënës 
Shkolla Isa Jakupi 
Shkolla Haxhi Hajdari 
Shkolla Tringe Smajli 
Shkolla Ded Gjo Luli 
Shkolla Bardhej 
Shkolla Osman Dhampiri 
Shkolla Ismet Sali Brucaj 
Shkolla Shtoj i Vjetër 
Njesia Administrative Postribe do të furnizohen 9 shkolla me 1056 nxënës 
Shkolla Adem Haxhija  
Shkolla Mems-Myseli 
Shkolla Dragoc 
Shkolla Kullaj 
Shkolla Domen 
Shkolla Drisht 
Shkolla Vilze 
Shkolla Ura Shtrenjt 
Njesia Administrative Pult do të furnizohen 6 shkolla me 132 nxënës 
Shkolla Kir 
Shkolla Kasnëc 
Shkolla Pog 
Shkolla Brucaj 
Shkolla Plan 
Shkolla Xhan 
Njesia Administrative Shale do të furnizohen 6 shkolla me 185 nxënës 
Shkolla Mehmet Shpendi 
Shkolla Thesh 
Shkolla lekaj 
Shkolla Gimaj 
Shkolla Nënmraviq 
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Njesia Administrative Shosh do të furnizohen 3 shkolla me 45 nxënës 
Shkolla Dom Ndrek Vashaj 
Shkolla Palaj Shosh 
Shkolla Nicaj Shosh 
Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuotë mujore që shkon mesatarisht 0.8-1 m3 në muaj për nje 
ambjent/klasë  dhe është llogaritur sasia për katër muaj në vit. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohjes në shkollat 9- vjecare  
Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Ofrimi i  sherbimit te ngrohjes ne dru zjarri per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne shkollat 9- vjecare . Nxenesit ne 
shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 10720 
 

 10720   

 
Shuma 10720 

 
 10720   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Opërative 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 10720   10720   

 
Shuma 10720   10720   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 10720   10720   

 
Shuma 10720   10720   

f) Periudha e zbatimit  
vitit  2019,2020, 2021 

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

P09120.O1A4 

Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin 
e arsimit baze dhe parashkollor dhe furnizim për 
mjetet transporti ( nafte + benzine) 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkoder Ofron sherbimn e ngrohjes eshtë ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder 
ofron sherbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajes për 2 shkolla 9- vjecare.  Perfitues 505 nxëns , 236 vajza.  
Shkolla 9- vjecare Ali Lacej me 176 nxëns, 84 vajza 
Shkolla 9- vjecare  Xheladin Fishta 329 nxënës, 152 vajza 
Për institucionët e cituara me sipër eshtë marre në konsideratë konsumi orar  i kaldajave dhe gjithashtu kohen e 
domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhen 4 mujore. 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkia Shkodër ka në përdorim nje mjet transporti që realizon lëvizjen e nxënësve 
të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, me targë SH 3154 E Për automjetin eshtë bere grafiku i 
udhetimit ditore dhe mbi bazen e gjatësisë së rruges së pershkruar eshtë bere nje përdhogaritje e konsumit për km. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohejs me kaldaja në shkolla  
Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin i sherbimit te ngrohjes me kaldaje  per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne shkolla.  
Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit 

mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 
Blerje lende djegese karburant per 
ngohje e mjet transporti. 

2000 
 

 2000   

 
Shuma 2000 

 
 2000   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Blerje lende djegese karburant per 
ngohje e mjet transporti. 

2000   2000 
  

 
Shuma 2000   2000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Blerje lende djegese karburant per 
ngohje e mjet transporti. 

2000   2000 
  

 
Shuma 2000   2000   

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019,2020,2021 

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

P09120.O1.A5 

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

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit prane Bashkia Shkodër ka në përdorim nje mjet transporti që realizojnë këto shërbime; një 
për lëvizjen e nxënesve të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, rreth 81 nxenes nga te cilat 31 jane 
vajza. Makina me targë SH 3154 E Duke qenë të prodhimit të vitit 1995 është parashikuar shpenzime per mirmbajtje ku 
do te perfshihen riparime te pjeseve xhenerike, aksesore si motorinë, pompë ujë,naftë, probleme elektrike dhe probleme 
të tjera që mund të dalin gjatë kryerjes së shërbimeve vjetore. 
Meqenëse parashikohet që të blihen pjesë këmbimi, goma dhe bateri, pasi i kanë kaluar afatet e përdorimit normal të 
tyre.  
Për të kryer dokumentacionin e nevojshem si siguracione, kolaudime dhe taksat e tjera përkatese për te janë planifikuar 
fondet 

ii. Synimi i projektit  

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

 Të krijohen kushte optimale për sigurimin dhe rritjen e cilësisë së kushteve per transportin e nxenesve te shkolles 
Speciale 3 Dhjetori. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Marrjen e kërkesave nga  instiucioni 

 Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 

 Kryerja e procedruave përkatëse. 

 Monitorimi i procesit të sherbimit.. 

b) Rezultatet që prisni  

 Krijim i kushteve optimale të transportit te nxenesve  

 Realizimin e kushteve sa me optimale per transportin e femijeve me aftesi ndryshe. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 
shërbimet mbështetëse të sistemit 
arsimor parashkollor dhe baze. 

195 
 

 195   

A 2 Siguracion Makine 35 
 

 35   

A 3 Taksa + kolaudim makine 20 
 

 20   

 
Shuma 250 

 
 250   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 
shërbimet mbështetëse të sistemit 
arsimor parashkollor dhe baze. 

250   250 
  

 
Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 
shërbimet mbështetëse të sistemit 
arsimor parashkollor dhe baze. 

250   250 
  

 
Shuma 250   250   
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f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019,2020,2021 

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

P09120.O1.A6 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore. 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder cdo vit ben nderhyrje dhe mirembajtje ne shkolla. Rregullimi dhe riparimi i ambjenteve shkollore, per  të 
krijuar  kushte normale në institucionet  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite adminstrative 
dhe atyre ne qytete. Per vitin 2019  eshte menduar per te nderhyre ne ato objekket qe kane nevojen me te madhe dhe nr 
me te konsiderueshem te nxenensve. 
Shkolla 9- vjecare Ndoc Mazi-riparim tualte 
Shkolla 9- vjecare Ndre Mjeda-riparim tualete 
Shkolla 9- vjecare Salo Halili - riparim 
Shklla 9- vjecare Martin Camaj – Riparim tualte+ hidroizolim 
Shkolla 9- vjecare Skenderbeg- Riparim tualete 
Shkolla At Gjon Karma –riparim tualete 
Shkolla 9- vjecare Kullaj- riparim dyer, dritare dhe rrethimi oborrit 
Shkolla 9- vjecare Sait - Tagani- hidroizolim terraces 
Shkolla 9- vjecare Brucaj - riparim i klsave 
Shkolla 9- vjecare Pog – ripoaerim i klasave 
Shkolla 9- vjecare Nreaj -riparim catia 
Shkolla 9- vjecare Palaj – riparim catia 
 

ii. Synimi i projektit  

Riparimi në kohë i amortizimeve dhe demtimeve ne godinen e insitucionit arsimor  për të ndaluar amortizimin e 
metejshem të godines dhe shmangien e problemeve shendetesore per nxenesit e shkolles. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorise Ekonomike të Arsimit 
Studimi i situatës në cdo objekt që do kërkoj ndërhyrje , dhe konceptimi i një nderhyrje sa më të pershtashme , Ndjekja 
hap pas hapi  nga afer e punimëve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 
Marrja në dorëzim  
Pergatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet tëknike dhe grafikun e punimeve ,fondin limit  
 

b) Rezultatet që prisni  

Rregullimi dhe riparimi në objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësine e duhur për nje proces mesimor të 
rregullt dhe brenda kishteve teknike , si dhe mundesia e zhvillimi të procesit mesimor në kushte me dinjitoze per nxenesit 
dhe stafin. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishtë dhe nje kosto me të madhe financiare për 
insitucionin tone. 
Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të nxenesve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte 

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 
arsimit parashkollor dhe baze. 5005 

 

 5005 

  

 
Shuma 

5005 

  

5005 

  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 
arsimit parashkollor dhe baze. 5005 

 
 5005 

  

 
Shuma 5005   5005   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 
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e 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 
arsimit parashkollor dhe baze. 5005 

 
 5005 

  

 
Shuma 5005   5005   

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019,2020,2021 

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

P09120.O1.A7 

Sigurimi i objekteve  për raste të ngjarjeve të 
jashtezakonshme si zjarr dhe termete 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

Sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A.1 

Sigurimi i objekteve te sistemit 
parashkollor e  baze  për raste të 
ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr 
dhe termete. 

504 

 

 504   

 
Shuma 

504 

 

 504   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 

Sigurimi i objekteve te sistemit 
parashkollor e  baze  për raste të 
ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr 
dhe termete. 

504 

 

 504 
  

 
Shuma 

504 

 

 504 
  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Sigurimi i objekteve te sistemit 
parashkollor e  baze  për raste të 
ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr 

504 

 

 504 
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dhe termete. 

 
Shuma 

504 

 

 504 
  

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019,2020,2021 

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

P09120.O1.A8 

Dezinfektim i mjediseve, trajtimi ushqimor  dhe materiale 
mbeshtetese për arsimin bazë dhe parashkollor 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën 
komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën 
e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 
ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 30 Datë 
27.12.2011 “Per Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar;  
Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra jane pjesë e furnizimit për shkollen speciale 3 Dhjetori 

ii. Synimi i projektit  

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

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për stafin dhe  per nxënësit e shkolles Specialew 3 Dhjetori 

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transf
erime 

kapitale 

A 1 
Deizinfektimi i mjediseve të objekteve të 
shërbimeve mbështetëse 

10 
 

 10   

A.2 Blerie ushqime per  shkollen  3 Dhjetori 3200 
 

 3200   

A.3 Blerje materiale guzhine 20 
 

 20   

 
Shuma 3230 

 
 3230   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A 1 
Deizinfektimi i mjediseve të objekteve të 
shërbimeve mbështetëse 

10   10 
  

A.2 Blerie ushqime per  shkollen  3 Dhjetori 3200   3200   

A.3 Blerje materiale guzhine 20   20   

 
Shuma 3230   3230   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A 1 
Dezinfektimi i mjediseve të objekteve të 
shërbimeve mbështetëse 

10   10 
  

A.2 Blerie ushqime per  shkollen  3 Dhjetori 3200   3200   

A.3 Blerje materiale guzhine 20   20   

 
Shuma 3230   3230   
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f) Periudha e zbatimit  
vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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P.09120.O2.A1  Rikonstruksion Shkolla “ Haxhi Hajdari” të  fshatit Golem 

NjA Rrethina      

 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara 
per propozuesin e 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.09120.O2.A1   Rikonstruksion Shkolla  Haxhi Hajdari” të  fshatit Golem      

 
Problemet per tu adresuar Struktura e dritareve të shkollës.  

Oborri  në gjendjën aktuale,  

 
Emri i Programit 

 
Arsimi 

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

 
shtrimin e oborrit, i cili jo vetëm do zgjidhtë problemin e hyrjes në  objekt por dhe do 
krijonte një bazament ku në një moment të dytë të ndërtohen dhe fusha sportive.  
vendosja dhe dritare të reja në mënyrë që të kemi ambjente me të përshtatshme për 
zhvillim e proçesit mësimor, 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
      /mijëlekë 

Kosto e zbatimit  3 300  

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit 
ne Institucionin 
Buxhetor (IB 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
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P.09120.O2.A.2 Rikonstruksion tualete Shkolla  “Zef Jubani” 

NJA Guri i Zi 

 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara 
per propozuesin e 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.09120.O2.A2 Rikonstruksion tualte Shkolla  Zef Jubani” 

 
Problemet per tu adresuar 

tualetet e shkollës, të cilat janë në një gjendje shumë të amortizuar, dhe të 
papërshtatshme për përdorim 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi  

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

 
Sistemi i tualeteve të shkollës, të cilat janë në një gjendje shumë të amortizuar, dhe të 
papërshtatshme për përdorim 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
      /mijëlekë 

Kosto e zbatimit  1 100  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit 
ne Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
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P.09120.O2.A.3 Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se 
 
 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 
Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder 
Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se 

 
Problemet per tu adresuar 

 
Punimet këto për të krijuar një ambjent të aksesueshem dhe përdorshmë pet përsonat 
PAK, si dhe rritjen e efiçencës energjetike të godines, conform legjislacionit në fuqi 
Nga ana tjetër përballemi me mungesën e mjediseve dhe infrastrukturës sportive që 
plotëson standardet minimale për zhvillimin e programeve mësimore dhe aktiviteteve 
sportive. Prandaj është e nevojshme që terrenet dhe hapësirat sportive të 
rikualifikohen në mënyrë që të bëhen më të aksesueshme dhe të frekuentuara nga të 
rinjtë por edhe nga komuniteti 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi  

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

 Në programet e saj parashikohen përmirësimet e Hapësirave Publike; Hapësirat 
Rekreative dhe Sportive.   
Qëllimi i përgjithshëm i projektit „Rikonstruksion Shkolla Drisht‟ 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 është rikualifikimi i ambienteve dhe infrastrukturës  të 
shkolles. Krijimi i kushteve të domosdoshme për zhvillimin e mesimit , rritja e efiçenses 
energjetike, dhe aksesueshmeria për përsonat me aftesi të kufizuara. 
 
Krijimi i një ambjenti sportive por edhe rekreativ për femijet dhe komunitetin, duke 
konceptuar shkollen jo vetem si ambjent mesimi, por  edhe argetimi dhe zhvillimi.  
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
      /mijëlekë 

Kosto e zbatimit   

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
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mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             924 

 

Nr. 12 

P.09120.O3.A1 

 “ ilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë”,  

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

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 

Festivali i zërave “ ilbilat e vegjël këndojnë” është iniciativë e QKF në Shkodër, 20 vjet më parë, në prill të vitit 1996 dhe 
lindi si shprehje e nëvojës së fëmijëve të Shkodrës për të shpalosur talentin e tyre në fushën e interpretimit. Kjo 
veprimtari që në nisje angazhoi një numër shumë të madh fëmijësh, mësuesit e muzikës së tyre si dhe specialistë të 
vokalit të qytetit e më gjerë. Kjo veprimtari rezultoi e suksesshme, pasi formati i saj, në shkallë kombëtare u bë burim i 
disa veprimtarive të mëdha televizive. Për këtë arsye nuk është e rastësishme që fëmijët shkodranë në këto aktivitete u 
bënë fitues absolutë. (R.Gjylbegu, Rr.Smaja, B.Cina, D.Garuci, G.Dume, T.Paçrami, R.Bashi, S.Vjerdha, J.Simoni, A.Ara, 
E. Dini, etj).  

Kjo veprimtari, përveç këngëtarëve të skenave zbavitëse dhe qytetare ka evidentuar dhe furnizuar me këngëtarë lirikë 
shkollën e mesme artistike “P.Jakova” (K. rahimi, A.Lika, R.Rasha,  .Cina,) 

Bilbilat e vegjël, përveç talenteve ka shërbyer për promovimin e muzikës shqiptare për fëmijë duke u mundësuar mësimin 
e këtyre këngëve fëmijëve të mbarë qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv, për një periudhë mjaft të gjatë, janar 
– prill.  

Bilbilat e vegjël i shton çdo vit dhjetra zëra të rinj skenave lokale e kombëtare, si rrjedhojë ka nëvoje për pasion, 
perkushtim, investim të përditshem deri në detajet e vogla. 

Do të zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administron Bashkia Shkodër. 
Shkollat do paraqesin fëmijë që kanë talent e dëshirë, pa kufizim në numër të cilët do i nënshtrohen punës pregatitore 
dhe fazave seleksionuese nën udhëheqjen e specialistëve. Materiali muzikor për të gjithë konkurentët përcaktohet nga 
organizatorët në përshtatje me moshën, karakteristikat vokale. 

Në fazën finale konkurojnë më të talentuarit e përzgjedhur nga fazat seleksionuese dhe, nga këta, shpallen këngëtarët 
fitues. E kënduara direkt (Live) përmirësohet vazhdimisht përmes një punë të kualifikuar dhe sigurimit të një zërimi sa më 
cilësor.    

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 -Ndertimi i grupit të punës, 
-Ndërtimi i platformës dhe kalendarit të konkurimit.  
-Vendosja e kontakteve me shkollat,  
-Krijimi i jurive të seleksionimit dhe vleresimit  
-Bashkëpunimi me krijues dhe aranzhues  
-Bashkëpunimi me Televizionët. 

b) Rezultatet që prisni  

1.Ruajtja e traditës e suksesit të gjatë 20 vjeçar 
2.Evidentimi dhe pergatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
3.Përshtatje e materialit muzikor me karakteristikat vokale të këngëtarëve të vegjël  
4.Kthimi kësaj veprimtarie në një proces të gjatë të mësimit të këngës së zgjedhur shqiptare për fëmijë si dhe këngës 
qytetare dhe zbavitëse shqiptare apo e popujve të tjerë. 
5.Zbulimi dhe pregatitja e talenteve direkt në shkolla deri tek skajet më të largëta të territorit të Bashkisë Shkodër. 
6.Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve dhe e prindërve në këtë aktivitet që në fazat e para në të gjitha zonat e Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

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

 Bashkia Shkodër,  
Q. K. e Fëmijëve,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali   Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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(mijë 
lekë) Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 

Honorare  
Skenari               10.000 
lekë dita per person 
Orkestracion                     25.000 
lekë 
Skenografi  
(maket+realizim)               50.000 
lekë 
Te ftuar               20.000 
lekë dita per person 
Moderimi             10.000 
lekë dita per person 
Koncertmaester                  8.000 
lekë dita per person 
Juri,Faz.seksionuese         1.200 
leke dita per person  
Juri,Faz.finale                     2.400 
leke dita per person   

349 
 

 
 

349 
 

 

 

A.2 Stimuj (dhurata per fituesit) 61   61   

 
Total 410 

 
 

             
410 

  

 
Shuma 410 

 
 

            
410 

  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

 
Total 418 

 
 

            
418 

  

 
  

 
    

 
Shuma 

418   418 
  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

 
Total 418 

 
 418   

 
  

 
    

 
Shuma 418 

 
 418   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

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

P.09120.O3.A2 

Festivali  57-te Kombetare  per  
femije 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shkodra, djepi i këngës qytetare, më 10-11 maj 1963 me angazhimin e forcave krijuese të qytetit, organizoi festivalin e 
parë të këngës për fëmijë. Ditët e festivalit u bënë ditët e “gjallesës” të një “sedre tradicionale kulture” të qytetit, kurse 
jehona e tij i shtyu organizatorët të vazhdonin rrugën e nisur.  

Festivali u bë kombëtarnë vitin 1966. Me të u plotësua një boshllëk i ndjeshëm në edukimin muzikor të fëmijëve. Por 
krahas muzikës,Festivali u dha fëmijëve mundësinë të qëndronin së bashku. Shkodra u bë edhe një nga vendet më të 
dashura për fëmijët nga e gjithë Shqipëria. Emocionët e konkurimit i takonin skenës. Jashtë saj lindën njohje dhe miqësi 
të reja. 

Vitet ‟90 shënuan risi të tjera. Edicioni i 31-të, në vitin 1992, përfshiu krijuesit dhe interpretuesit nga të gjitha trojet 
shqiptare, duke e kthyer Festivalin në Festival Mbarëshqiptar të Këngës për Fëmijë. Aivijoi të jetë ngjarja artistike më e 
rëndësishme për fëmijë. Kënga iu përgjigj ndryshimeve, por ruajti veçantinë, fizionominë kombëtare dhe vlerat artistike. 

Festivalet patën ngritje cilësore edhe në organizim: u rrit hapësira skenike me dekore të mëdha, u realizuan librete të 
zgjedhura e prezantime origjinale ; arti regjizorial synoi daljen në pah të lirshmrisë në interpretim dhe talentit të 
ekzekutuesve të vegjël. 

Skena e këtij festivali në vite u bë rrugë për një shumicë këngëtarësh që u bënë të shquar dhe fushë veprimtarie për 
kompozitorë, skenaristë, autorë tekstesh, regjisorë, koreografë, skenografë, dirigjentë, instrumentues, orkestrues, 
mjeshtra vokali, etj.  

Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë i radhës, i 59-ti, parashikohet të zhvillohet në fillim të muajit qeshor 2019, 
Kjo gjë vazhdon ta mbajë këtë veprimtari si festë të këngës shqiptare dhe të mundësojë ndjekjen nga një shumicë 
artdashësish të qytetit të Shkodrës, trevave të tjera shqiptare dhe një shumësie të madhe të shqipfolësve nëpërmjet 
transmetimit satelitor dhe faqeve të Ëeb-sitit. 
Edicioni i 59-te, do promovojë 26 këngë të reja, që do jenë interpretimet më të mira të krijimeve më të zgjedhura të 
kompozitorëve, poetëve, aranzhuesve dhe këngëtarëve të këtij viti në realitetin shqiptar të Shqipërisë, Kosovës, 
Maqedonisë, Malit të Zi dhe diasporës.  
Realizimi i këtij Festivali, i vetmi i këtij lloji në realitetin shqipfolës, do ruajë dhe do cojë përpara traditën e gjatë e të 
suksesshme të këtij zhanri; do të stimulojë talentin e fëmijëve nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së zerimit dhe punës së 
kualifikuar, në të kënduarën direkt (Live). 
Meqenëse Festivali zhvillohet në prag të pushimeve verore, një ndër synimet shtesë është edhe paraqitja e këtij eventi 
në qendrat më të mëdha turistike, si pjesë e argëtimit të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

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

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Femijët, Q. K. e Fëmijëve, Shkollat 9 vjeçare, 
Krijues bashkëpunëtorë, muzikantë dhe këngëtarë 
të vegjël nga të gjithë trevat shqipfolëse, media të 
ndryshme e televizioni publik shqiptar.  

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

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapitale 

A.
1 

Skenografi 
       

800  
         800   

A.
2 

Ndriçim artistik 
      

400  
       400   

A.
3 

Krijimtari  dhe  realizues 
     

1900  
         1,900  

A.
4 

Cmimet 
       

500  
          500  

A.
5 

Akomodimi  per  femijet       
750  

       750   

A.
6 

Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe 
fotokopime 

       
150  

        150   

 
  

 
    

 
 Total  4 500 

 
      2,100     

          
2,400 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapitale 

A.
1 

Skenografi 
       

800  
         800   

A.
2 

Ndriçim artistik 
       

400  
         400   

A.
3 

Krijimtari dhe realizues 
     

1900  
          1900  

A.
4 

Çmimet 
       

500  
            500  

A.
5 

Akomodim për femijët 
       

750  
        750   

A.
6 

Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe 
fotokopime 

       
150  

        150   

 
  

 
    

 
 Total  4 500 

 
       2 100               2400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapitale 

A.
1 

Skenografi 
       

800  
         800   

A.
2 

Ndriçim artistik 
       

400  
         400   

A.
3 

Krijimtari dhe realizues 
     

1900  
          1,900  

A.
4 

Çmimet 
       

500  
            500  

A.
5 

Akomodim për femijët 
       

750  
         750   

A.
6 

Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe 
fotokopime 

150 
 

 150   

 
  

 
    

 
 Total  4 500 

 
       2,100     

          
2,400 

 

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit, 2019,2020,2021 

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

P09120.O3.A3 

Veprimtari  masive sportive, artistike e 
shkencore te  Qendres  Kulturore  te  
Femijeve 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Qendra Kulturore. e Fëmijëve organizon gjatë vitit, sipas kalendarëve të përcaktuar. disa veprimtari masive sportive, 
artistike e shkencore, mbi bazën të platformave që ndërton dhe ua shpërndan shkollave 9 vjeçare  
 Këto veprimtari gjallërojnë dukshëm sheshet, fushat sportive, palestrat dhe sallat që ka qyteti ynë. Nga më kryesoret 
veçojmë: 

në gjashte mujorin e parë Janar-Qeshor 
Kampionati i shahut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem (CU) – 
                                              2 vajza dhe 2 djem nga kl 5-6 
      2 vajza dhe 2 djem nga klasa 7-8-9 
Kampionati i pimpongut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga 5-6 
      2 vajza dhe 2 nga klasa 7-8-9 
Kampionatet pranverore në Basketboll, Volejboll dhe Minifutboll femra dhe meshkuj në mes shkollave 9 vjeçare 

(rreth 20 shkolla) 
 Kjo veprimtari shumë të madhe realizohet në tri faza mbi shortin që hidhet në fillim dhe veprohet me sistem eliminimi. 
Zhvillohet në disa terrenë dhe palestra të qytetit tonë për arsye të përmasave që ka. dhe zgjat rreth një muaj e gjysëm. 
Në fund shpallen ekipet fituese për gjithsecilin lloj sporti. 
Zbavitemi me gjuhet e huaja 
 Marrin pjesë antarët e rretheve të gjuhëve të huaja të QKF(150fëmijë) si dhe nxënës të dalluar në këtë fushë nga 
shkollat 9 vjeçare.Veprimtaria organizohet në sallën e QKF-së dhe trajtohet si variete ku nxënësit shpalosin arritjet e tyre 
përmes këngë, recitimit, inskenimit dhe humorit në gjuhë të huaja.  

në gjashtë mujorin e dytë ShtatorDhjetor 
Kampionati i vrapimit në natyrë në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga CU-3 vajza dhe 3 djem nga CU  
Konkursi i fjalës artistike në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 27 shkolla) 
Konkursi zhvillohet në tre faza sipas kalendarit të përcaktuar.  
Faza e parë, në shkolla, pa kufizim numrin i konkurentëve, ndiqet nga specialistët e QKF-së.  
Faza e dytë në sallën e QKF në 10 ditë dhe në të marrin pjesë nga çdo shkollë: 3 recitues nga CU- 2 recitues 

nga CL dhe Një nxënës ose një grup në fushën e humorit. 
Nga kjo fazë Juria përzgjedh finalistët të cilët konkurojnë në Finale për të shpallur 8 fituesit: Vendi i parë, dytë, 

tretë dhe inkurajues për CU dhe për CL. 
Garë me biçikleta në mes kopshteve të qytetit 
 Marrin pjesë nga çdo kopësht 2 vajza dhe 2 djem. 
Gara zhvillohet e ndarë, në pedonalen tek ura e Bunës. Ky aktivitet hyn tek aktivitetet e traditës(rreth 30 vjet që 

zhvillohet) dhe rezulton shumë i dashur jo vetëm nga fëmijët por edhe nga prindërit. Kjo ditë kthehet në një festë për këtë 
brez fëmijësh. 

Në këto aktivitete përveç fëmijëve të talentuar në fushat respektive, angazhohen edhe mësuesit edukimit fizik, 
të letërsisë, trainëre, gjygjtarë, rregjizorë, aktorë, moderatore dhe shkrimtare nga më të dalluarit që ka qyteti ynë.  

Të gjitha këto veprimtari kanë fituesit e tyrë të cilët stimulohen.  
Këto veprimtari ndiqen me shumë interes nga drejtuesit dhe tekniket e klubit shumësportesh “Vllaznia” që shënojnë dhe 
seleksionojnë, për të afruar në ekipet e këtij klubi më të talentuarit. 

ii. Synimi i projektit  

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore 
artistike. 

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

 Zgjërimi i bazës së këtyre veprimtarive duke përfshirë dhe shkollat e perifesisë  

 Zhvillimi dhe ruajtja në nivele optimale e cilësive fizike dhe psikomotorre të fëmijëve 

 Zbulimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në fushën e sportit  

 Zbulimin dhe pregatitjen e fëmijëve të talentuar në fushën e interpretimit skenik dhe humorit 

 Planifikimi për këto vëprimtari është bërë mbi territorin e vjetër të Bashkisë Shkodër me mendimin për të tentuar zgjërimin 
e gjeografisë për këtë vit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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-Përcaktimi i platformave respective për secilën veprimtari 
-Ndërtimin e kalendarëve respektivë 
-Hedhjen e shortit 
-Përcaktimi i gjygjtarëve dhe jurive 
-Përcaktimi i grupeve realizuese  
-Ndërtimi dhe rregjistrimi i ekipeve pjesmarrëse 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me drejtoritë e shkollave  
-Bashkëpunimi 

b) Rezultatet që prisni  

1.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me veprimtari sa të bukura dhe interesante aq edhe të 
shëndetshme për këtë brez. 
2.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore e sportive në qytetin e Shkodrës. 
3.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin 
e të ushtruarit me të tjerë. 
2.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të organizimit të kampionateve sportive dhe garës së 
interpretimit nga ana e QKF-së. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

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

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

A.1 

Honorare 
Gjygjtar                     1200 leke 
dita per person 
Ant.jurie                    1200 leke 
dita per person 
Moderimi                  6600 leke 
dita per person 
Skenografi               40000 leke  
Skenari                    10000 leke 
 

209   209 
 

  

A.2 Stimuj (dhurata per fituesit) 71   71   

 
Shuma 280 

 
 280   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

 
Shuma 280 

 
 280   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

 
Shuma 280 

 
 280   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 15 

P.09120.O3.A4 

 “Veprimtari me rrethet artistike, 
sportive e shkencore per vitin 2019" 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
 Viti 2016 për një pjesë të funksionimit të QKF-se ishte problem pasi u nderpre mbeshtetja e DAR Shkodër për rrethet 
jashtëshkollore. Në të tilla kushte Q. K. e Fëmijëve e mbeshtetur nga Bashkia pjesë e së cilës ajo është tashmë, u 
organizua dhe me dashamirësinë e një grupi instruktorësh pasionantë në punën me fëmijët arriti të ruaj traditën gati 70 
vjeçare të punës me disa nga rrethet jashtëshkollore më të kërkuara, me rezultate dhe të dashura nga femijet. Kjo 
veprimtari funksionon qe me krijimin e  këtij institucioni dhe ka përfshirë në çdo vit rreth 500 fëmijë të Shkodrës  të 
talentuar në fushat respektive të cilët argëtohen, aftësohen dhe stërviten pranë kësaj qendre nga një grup specialistësh 
të artit, sportit e shkencës nga më të mirët që zhvillojnë aktivitet në qytetin tonë. Nga kjo veprimtari e suksesshme në vite 
kanë dalë figura të spikatura të artit e sportit që kanë shkëlqyer në skenat dhe fushat sportive kombëtare e më gjërë. 
Viti 2017 shënon një tjetër sfidë për QKF-në, me pretendimin për të plotësuar kushtet që të tre sektorët të kompletohen 
me numrin e rretheve që kërkon curikula e këtij institucioni. 
Në këto kushte në si staf kemi menduar, diskutuar e planifikuar për t‟u përshtatur në kushtet e reja në të cilat ndodhemi 
duke propozuar zgjidhjen që ashtu si u veprua në 2016-tën të krijohet mundësia e zgjërimit në 2017-tën. 
Duke qenë se veprimtaria e QKF-së përkon me vitin mësimorë në kemi menduar që për periudhën janar - qeshor 2017, 
të vazhdojnë veprimtarinë ato rrethe të cilat funksionojnë në periudhën tetor - dhjetor 2016-të dhe zgjërimi të bëhet në 
vitin e ardhshëm mësimorë 2017-2018 duke tentuar kështu gradualisht që të bëhet kompletimi i veprimtarisë me rrethet 
jashtëshkollore në art, sport e shkencë. 
 

ii. Synimi i projektit  

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

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

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

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

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

b) Rezultatet që prisni  

1. Zbulimi dhe pregatitja e talenteve të reja në fushën e artit, sportit  e shkencës 
2.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me aktivitet konkret 
3.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore, sportive e shkencore në qytetin e Shkodrës. 
4.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin 
e të ushtruarit me të tjerë. 
5.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të funksionimit të rretheve jashtëshkollore nga ana e QKF-së. 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

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

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  
muaj                                                    

972 
 

       972   

 
Shuma 972 

 
 972   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  
muaj                                                    

972 
 

        972   

 
Shuma 972 

 
 972   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  
muaj                                                    

972 
 

        972   

 
Shuma 972 

 
 972   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit , 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 16 
 

P.09120.O3.A5 

Mbremja  Tradicionale  e  Vitit  te  Ri per nxënësit 
e shkollave 9 - vjeçare 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

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

 Bashkia Shkodër,  
Q. K. e Fëmijëve,   
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te 
dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

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

195 
 

 195   
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Aktor i ftuar (per person)            12.000    
Orkestracion                                  25.000        

 Shuma 445 
 

 445   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te 
dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

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

195 
 

 195   

A.3 Shuma 445 
 

 445   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te 
dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

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

195 
 

 195   

A.3 Shuma 445 
 

 445   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 17 
P09120.O4 .A1 Mbështetja e personelit edukator 
dhe të shërbimit të sistemit parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 

N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 

Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire 
dhe arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Drejtoria e kopshteve dhe Çerdheve administron  58  kopshte. 22  kopshte të liçensuara dhe 1 në proces liçensimi ne 
qytetin e Shkodrës, ndër to 6 kopshte me ushqim, dhe  35  në njësitë administrative. Numri i fëmijëve  që përfitojnë nga 
ky shërbimështë rreth 2118 femijë në kopshte (1023 femra). Sipas grupmoshave kopshtet frekuentohen nga  495 fëmijë 
të moshës 3 vjeç, 707 fëmijë të moshës 4-vjeçar; 916 fëmijë 5-6 vjeçar. 

Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 23 kopshte 

Në Njësinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 kopshte 

Në Njësinë Administrative Guri i Zi  funksionojnë 4 kopshte; 

Në Njësinë Administrative Postribë  funksionojnë 5 kopshte; 

Në Njësinë Administrative Anën e Malit  funksionojnë 6 kopshte; 

Në Njësinë Administrative Bërdicë  funksionojnë 5 kopshte; 

Në Njësinë Administrative Velipojë funksionojnë 2 kopshte; 

Në Njësinë Administrative Dajç funksionojnë 4 kopshte; 

Në kopshtet e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbimin 128 edukatore, 44 staf mbështetës.  

Llogaritje e pagave  per vitin 2019 është bërë mbi bazën e  vendimit nr. 205 dt.19.06.2017  ”Për miratimin e Strukturës së 
Administratës dhe të Institucioneve te Varësisë të  ashkisë  Shkodër, për vitin 2018” dhe në bazë të  Vendimit të K.M nr 
175, date 8.3.2017”.   

Kështu shërbimi në  kopshte  për 172 punonjës edukatore dhe personel mbështetës  financohet me  126619 mijë lekë 
për paga dhe sigurime shoqërore me burim financimi nga transferta specifike dhe të ardhurat e veta. 

Struktura organike e kopshteve  perbehet prej 172 punonjes, ne te cilet 128 jane punonjes te arsimit 
parashkollor(edukatoret), 35 vete  jane punonjes mbeshtetes,ndersa 9 punonjes te tjere jane 5 roje dhe 4 sanitare.Pagat 
e 163 punonjesve  perballohen  nga fondi i transfertes specifike ndersa  pagat e 9  punonjesve te tjere perballohen nga te  
ardhurat e Bashkise. 
Llogaritja e pagave  e personelit te kopshteve bazohet tek Vendimi nr. 175 i K.M dt.18.3.2017. 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Personeli i kopshteve 
 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

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

121895 104482 17413   

 

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

4919 4215 704   
 

 
Shuma 

126814 108697 18117   
 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

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

121895 104482 17413   
 

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

4919 4215 704   
 

 
Shuma 

126814 108697 18117   
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

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

121895 104482 17413   
 

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

4919 4215 704   
 

 
Shuma 

126814 108697 18117   
 

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr. 18 
P09120.O4 .A2. Furnizim me ushqime 
për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës  

Funksioni 9: Arsimi 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Furnizimi me ushqime do te behet per  6 kopshte  me dreke.  
Kopshti “Ismet Sali  ruçaj” ka kapacitete per 140 femije.. 
Kopshti “Ton Alimhilli” ka 117  mestarisht te rregjistruar. 
Kopshti “ ep Tusha” ka 100 femije. 
Kopshti “Guerrile” ka 58 femije. 
Kopshti “1 Qershori” ka 25 femije.  Kopshti “Edit Durhan” ka 45 femije, 
Frekuentimi mesatar shkon deri ne 370 femije.Per ushqyerjen e femijeve pergaditet menyja ditore sipas normativave te 
caktuara mbi bazen e te cilit  hartohet situacioni dhe sipas dite ngrenjeve del edhe  kuota ditore.Kjo kuote ditore eshte 
llogaritur mestarisht  160 leke . Planifikimi i fondeve është bërë duke marrë në konsideratë parashikimet për kontratën e  
re që do të do të prokurohet për furnizimin me ushqime. 
 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

Rritjen  e cilesise se ushqimit dhe kujdesit ndaj femijeve. 

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

Femijet e kopshteve 
 Prinderit 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime 12000 
 

 12000   

 
 12000 

 
 12000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime 12000 
 

 12000   

 
Shuma 12000 

 
 12000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime 12000 
 

 12000   

 
Shuma 12000 

 
 12000   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 19 
P09120.O4.A3  Mbeshtetje me materiale 
kancelarie, pastrimi dhe paisje orendi per 
kopshte. 

Funksioni 9: Arsimi 
 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze 
perfshire dhe arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike për vtin 2019 kemi bërë një përmbledhje të atyre 
materialeve që do mundësojne mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet  parashkollore. Në përpilimin e 
shpenzimeve për këtë zë është marrë parasysh numri i fëmijve dhe i kopshteve.. Materialet do tu shërbejnë  kopshteve te 
qytetit dhe pjeserisht ne komunat...  Ne varesi te kesaj Drejtorie ka  56 kopshte ku numri i femijeve eshte 2122..Ne qytet 
jane 1262 femije qe frekuentohen ne 23 kopshte. 
Gjithashtu eshte e nevojshme furnizimi me kancelari duke siguruar  mbarevajtjen e punes  ne te gjithe keto kopshte. 
Shpesh here  gjate veprimtarise ne kopshte , mjaft orendi demtohen  dhe kane nevoje te zevendesohen me te reja. 
Ne kopshtin ”Tom Ali Mhilli ”ka nevoje per 1 frigorifer dhe 1 sobe per ngrohje ,1 fshese me korrent  dhe 1 sobe me  dru  
per kopshtin ”Veterinare”,2  fshesa me korrent   per kopshtin ” ahcallek dhe Shirok”.1 sobe per ngrohje per kopshtin 
”Shtoj i vjeter”,1 sobe per ngrohje  per kopshtin  ”Gjergj Laca Pentar”,1 sobe per ngrohje per kopshtin ”Dajçi vjeter,1 stufe 
per kopshtin  Drisht  Postribe”,1 stufe per kopshtin ”Seit Tagani Trush”  dhe 1 lavatrice  7 kg per kopshtin ” ep Tusha” 
dhe,1 stufe per kopshtin e Vukatanes dhe 1 sobe per femijet e kopshtit  ”Kuç”. Pompe ujit per kopshtin Ismet Sali  rucaj. 
 

ii. Synimi i projektit  

Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së  sherbimit ne ambjentet prashkollore. 
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin prashkollor dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të 

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet e koshteve dhe stafi 
 Bashkia  Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

A.1 Materiale zyre (kancelari) 300 
 

 300   

A.2 Materiale per pastrim,dizinfektim etj 800 
 

 800   

A.3 Blerje paisje operacionale. 
 

500  
   500 

 
Shuma  1600 

 
 1100  500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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A.1 
Shpenzime per kancelari, materjale 
pastrimi dhe blerje pajisje orendi. 

1600 
 

 1100  500 

 
Shuma 1600 

 
 1100  500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfer
ime 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime per kancelari, materjale 
pastrimi dhe blerje pajisje orendi. 

1600 
 

 1100  500 

 
Shuma 1600 

 
 1100  500 

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr.20 
P09120.O4 .A4. Ngrohje me lende 
djegese (dru zjarri, nafte dhe gaz)  per 
arsimin parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 
 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne te gjitha kopshtet e territorit te Bashkise Shkoder per tu ngrohur dhe per gatim perdoret  gaz dhe,dru zjarri. Ne 
kopshtet  me dreke ne qytet per doret  gaz per ngrohje dhe gatim ,dru zjarri  per  ngrohje dhe ne disa  kopshte  perdoret 
energji elektrike dhe  nafte.  
 
Kopshti “Ton Alimhilli” ,ngrohet me 5 shporeta me dru zjarri. 
Kopshti “Guerrile” ,ngrohet me 2 shporeta me dru 
Kopshti “1 Qershori”t me 1 shporet me dru. 
Kopshti “Edit Durhan”,ngrohet 2 shporete me dru 
Gjithashtu jane dhe 40 shporeta me dru qe perdoren ne 21 kopshte prane  NJA-ve  te Bashkise Shkoder. 
 
Kopshti “ ep Tusha”,ngrohet me nafte, meqenese kjo godine ka te instaluar sistem ngrohje me nafte. 
 
Te gjithe kopshtet e meposhteme me dreke perdorin gazin per gatim. Ato jane  
Kopshti “Ismet Sali  ruçaj” me  kapacitet 140 femije.. 
Kopshti “Ton Alimhilli” ka 117  femije. 
Kopshti “ ep Tusha” ka 100 femije .. 
Kopshti “Guerrile” ka 58 femije  
Kopshti “1 Qershori” ka 25 femije.   
Kopshti “Edit Durhan” ka 45 femije, 
 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet parashkollore, dhe stafi  edukativ.. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   

A.2 Lende djegese (gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   

 
Shuma 3400 

 
 3400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   
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A.2 Lende djegese (gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   

 
Shuma 3400 

 
 3400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021  
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim

e 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   

A.2 Lende djegese(gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   

 
Shuma 3400 

 
 3400   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr.21 
P09120.O4 .A5.Sigurimi i objekteve te arsimit 
parashkollor . 

Funksioni 9: Arsimi 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

Synohet  sigurimi i ndertesave  te sistemit arsimor parashkollor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Sigurimin e objekteve në rast zjarri apo termeti. 

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

Femijet,stafi dhe I,sig.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80 
 

 80   

 
Shuma 80 

 
 80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80 
 

 80   

 
Shuma 80 

 
 80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 
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A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80 
 

 80   

 
Shuma 80 

 
 80   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues:Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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N.22 
P09120.O4.A6. Dezinfektim i mjediseve 
te objekteve ne arsimin parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 
 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Femijet, stafi dhe Inspektoriati Higjeno Sanitar.. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per dezinfektim. 100 
 

 100   

 
shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per dezinfektim. 100 
 

 100   

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per dezinfektim. 100 
 

 100   

 
Shuma 100 

 
 100   
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f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019, 2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr.23 
P09120.O4.A7. Mirembajtje e zakonshme per 
ndertesat e arsimit parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 

N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe 
baze 

Llojet e programit 09120 : Arsimi baze 
perfshire dhe arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor per te qene sa me te pershtatshme dhe komode per arsimimin dhe edukimin e 
femijeve kane nevoje per  mirembajtje, si lyerje me boje  dhe riparime te ndryshme.Ne territorin e Bashkise ka gjithsejt 55 
Kopshte me siperfaqe gjithsejt prej 6972 m2  ku duhen mirembajtur  minimalisht me lyerje.  Vetem  kopshtet ne qytet me 
dreke kane keto siperfaqe:. 
Kopshti “Ismet Sali  ruçaj” ka 450 m

2
 + oborr 900m

2
,. 

Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ambjente ne perdorim ka  afersisht 430 m
2
 + oborr 1000m

2 
,. 

Kopshti “ ep Tusha” ka ,ambjente ne perdorim  500 m
2
 brenda dhe jashte.. 

Kopshti “Guerrile” , ambjente ne perdorim ka rreth 80m
2
,. 

Kopshti “1 Qershori”  ne perdorim ka rreth 70 m
2.
. 

Kopshti “Edit Durhan”,ambjente ne perdorim ka rreth 450m
2.
. 

Si dhe per kopshtet ne NJA te Bashkise Shkoder sipas prioriteteve. 
Kopshtet Bep Tusha dhe Azem Hajdari kane paraqitur nevoje te theksuar ne mirembajtjen e sistemit hidraulik dhe ate 
elektrik, si dhe riparime te dyerve dhe pllakave te dyshemese. Per kete jane parashikuar nderhyrjet e nevojshme per 
riparime ne te dy keto kopshte. 
Bashkia Shkodër gjatë fillim vitit do të vlerësojë më në detaj nevojat dhe në bazë te nevojave gjate periudhës se 
pranveres dhe veres do te kryeje mirembajtjen e nevojshme. 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Lyerjn  e te gjitha godinave per nje  funksionim normal te procesit mesimor edukativ. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te  mirembajtjes te ambjenteve  te godinave parashkollore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet,stafi i kopshteve. 
 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapita
le 

A.1 
Sherbime per mirembajtje te 
objekteve ndertimore.(lyrje me boje). 

2869 
 

 2869   

A.2 Mirembajtje te kopshtit “ ep Tusha” 100 
 

 100   

A.3 Mirembajtje te kopshit “Azem Hajdari” 100 
 

 100   

 
Shuma 3069 

 
 3069   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
( mijë lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapita
le 

A. Sherbime per mirembajtje te objekteve 3069 
 

 3069   
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1 ndertimore. 

 
Shuma 

3069   3069  
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapita
le 

A.
1 

Sherbime per mirembajtje te objekteve 
ndertimore. 

3069 
 

 3069   

 
Shuma 3069 

 
 3069   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr.24 
P09120.O4 .A8. Materiale mbeshtetese 
per arsimin parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 

N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 

Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Sigurimi bazes materjale ne kopshte  eshte  domosdoshmeri.per mbarevajtjen e punes. 
Per kete arsye duke konstatuar situaten ne kopshte  eshte domosdoshme furnizimi  me karrige,tavolina per femije. 
Ne  kopshtin  ”Tom Ali Mhilli ka mungese krevatash ne gupin e 2-te dhe te 3-te gjithsejt nevojiten 20 krevata dhe 
20dysheke, 
po keshtu ne  kopshtin ” ep  Tusha ” nevojiten   12 krevata tip marinar ,  24 dysheke dhe 20 karrige. 
Ne kopshtin ”Drisht” ju nevojiten  20 karrige dhe 4 tavolina. 
Ne kopshtin  ‟Gjuhet e Huaja ”nevojiten 20 karrige. 
Ne kopshtin ”Ajasem” dhe  ” ahcallek” nevojiten 30 karriga dhe 6 tavolina. 
Ne kopshtin ”Azem Hajdari”nevojiten 6 tavolina dhe 20 karrike.. 
Eshte i nevojshem gjithashtu furnizimi i ketyre kopshteve edhe me çarçafa dhe jasteke perkates sipas shteses se 
dyshekeve. .  
 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave  për secilin  Kopesht. 
Kryerja e procedurave përkatëse .  

Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

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

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet e kopshteve dhe stafi drejtues  Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 
Blerje materiale për arsimin 
parashkollor 

820 
 

 820   

 
  

 
    

 
Shuma 820 

 
 820   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.
1 

Blerje materiale për arsimin 
parashkollor 

820 
 

 820   

 
Shuma 820 

 
 820   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali (lekë)  Nga kjo: 
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Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapital
e 

A.
1 

Blerje materiale për arsimin 
parashkollor 

820 
 

 820   

 
Shuma 820 

 
 820   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr. 25 
P09120.O4 .A9 . Sigurimi i transportit për 
sherbimet e arsimit parashkollor  

Funksioni 9: Arsimi 

N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 

Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

Menaxhimin e ketyre fondeve per mbarevajtjen  e punes. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 

b) Rezultatet që prisni  

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

   
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Oper
ative 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 Shpenzime per karburant per mjetin e transportit 200 
 

 200   

A.2 Shpenzime te tjera transporti(siguracion) 30 
 

 30   

A.3 
Shpenzime te tjera transporti (kolaudim e taksa 
qarkullimi) 

30   30   

A.4 Shpenzime mirembajtjeje 40   40   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Oper
ative 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Shpenzime transporti per mjetin e transportit 
(karburant ,siguracion dhe shpenz.te tjera 
transporti) 

300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

 
Sigur
ime 

 
Oper
ative 

Transfe
rime 

kapit
ale 
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A.1 
Shpenzime transporti per mjetin e transportit 
(karburant ,siguracion dhe shpenz.te tjera 
transporti) 

300 
 

 300   

 
Shuma 300 

 
 300   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr.26 
P09120.O4.A10. Furnizim me energji 
elektrike dhe uje per arsimin 
parashkollor. 

Funksioni 9: Arsimi 
 
N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe baze 
 
Llojet e programit 09120 : Arsimi baze perfshire dhe 
arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

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

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja , per ato objekte prashkollore qe kane probleme, 
kolaudimin e matesave si dhe rakordimin sistematik me OSHEE. 

2. Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve te energjise ne te gjitha objektet  prashkollore. 
3.  

Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja me Ujesjelles-Kanalizime per ato objekte prashkollore qe 
kanë probleme, kolaudimin e matësave si dhe rakordimin sistematik me ujësjellësin.,lMonitorimin e vazhdueshem te 
shpenzimeve për furnizimin me ujë në të gjitha objektet  prashkollore.. 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Femijet , OSHEE. Ujesjelles kanalizime.  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Energji elektrike. 900 
 

 900   

A.2 Furnizim me uje. 900 
 

 900   

 
Shuma 1800 

 
 1800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali  
(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Energji elektrike 900 
 

 900   

A.2 Furnizim me uje  900 
 

 900   

 
Shuma 1800 

 
 1800   
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Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Energji elektrike 900 
 

 900   

A.2 Furnizim me uje  900 
 

 900   

 
Shuma 1800 

 
 1800   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve, Bashkia Shkoder 
 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
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Nr. 27 
P09120.O4.A11. Shpenzime per mirembajtjen e 
aparateve teknike. 

Funksioni 9: Arsimi 

N/funksioni 091: Arsimi parashkollor dhe 
baze 

Llojet e programit 09120 : Arsimi baze 
perfshire dhe arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

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

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te  mirembajtjes se aparateve dhe paisjeve teknike   

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

Stafi dhe operatore te ndryshem ekonomike. 
 Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transfer
ime 

kapital
e 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve dhe 
paisjeve teknike te kopshteve. 

100 
 

 100   

 
 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operativ
e 

Transfer
ime 

kapital
e 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve dhe 
paisjeve teknike. 

100 
 

 100   

 
Shuma 100 

 
 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Sigurime 

 Transfer
ime 

kapital
e 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve dhe 
paisjeve teknike. 

100 
 

 100   

 
Shuma 100 

 
 100   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Kopshteve Cerdheve 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Kopshteve 
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Cerdheve 
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P.09120.O4.A12  Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit Oblikë. 

NjA Ana e Malit.      

 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria e Kopshteve dhe e 
Cerdheve. 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara 
per propozuesin e 
projektit  

Drejtoria e Kopshteve dhe e 
Cerdheve. 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Oblike, Nj A Ana e 
Malit, Shkoder. 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.09120.O4.A12  Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit Oblikë 

 
Problemet per tu adresuar 

 vendosje tavanesh, dyer te brendeshme, dritaret dhe dera e jashteme, 
gjitashtu suvatimi i brendshem si dhe ai i jashtem.  

 Permiresohen  gjendja e tualeteve  per ti sjelle brenda standartit.  

 sigurimi i ujit te ngrohte.  

 
Emri i Programit 

 
Asimi 

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

 vendosja tavanesh, dyer te brendeshme, dritaret dhe dera e jashteme, 
gjitashtu suvatimi i brendshem si dhe ai i jashtem në mënyrë që të kemi 
ambjente me të përshtatshme për zhvillim e proçesit mësimor, 

 rregullimi i tualeteve dhe sjellja e tyre brenda standarteve. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
      ne mije lek 

Kosto e zbatimit  3 000 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit 
ne Institucionin 
Buxhetor (IB 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i 
Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
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Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitar 

Programi 09230:  Arsimi i mesëm i përgjithshëm 
 

Vështrim i përgjithshëm  

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

stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

09230 Arsimi i mesëm i 

përgjithshëm 
 Ndërtim dhe mirëmbajtje  e institucioneve 

shkollore; 

 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

ndërtesave arsimore e sistemit shkollor 

parauniversitar, me përjashtim të shkollave 

profesionale. 

 Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. 

 Administrim, inspektim, organizim ose 

mbështetje për transport, ushqim, strehim, 

kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e 

shkollave; 

 Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të 

mësuesve. 

 

ARSIMI I MESEM I PERGJITHSHEM 

 Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve 

PPV/PZhS) 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Buxheti 

2019  

(000lek) 

Fillon Mbaron 

P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin 

e mesëm të përgjithshëm. 

29812 2019 2021 

P09230.O1.A2 Mbeshtetje per infrastrukture dhe sherbime 

mbeshtetese. 

2689 2019 2021 

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

përgjithshëm. 

2680 2019 2021 

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

mesëm të përgjithshëm 

1000 2019 2021 

P09230.O1.A5 Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për 

arsimin e mesëm të përgjithshëm    

67 2019 2021 

P09230.O1.A6 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 

për arsimin e mesëm të përgjithshëm 

537 2019 2021 

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

jashtezakonëshme si zjarr dhe termete për 

arsimin e mesëm të përgjithshëm 

180 2019 2021 

P09230.O2.A1  Rikonstruksion  shkolla Jordan Misja. 9600 2019 2021 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e 

ndërtesave arsimore të 

sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin 

e mesem te pergjithshem; 

 

 

 

 

O1.Ofrimi i sherbimeve 

cilesore per zhvillimin e 

procesit mesimor 

edukativ ne  kushte te 

pershtatshme ne gjithe  

territorin administrativ 

te Bashkise se Shkodres 

ne arsimein e mesem te 

pergjithshem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr i punonjesve mbeshtetes 

ne  arsimin e mesem te 

pergjithshem 

43 punonjes  

mbeshtetes,  8 

zevendesues  

43 punonjes  mbeshtetes,  

8zevendesues  

43 punonjes  mbeshtetes,  

8zevendesues  

43 punonjes  mbeshtetes,  

8zevendesues 

Numrin i shkollave  te 

mesme te pergjithshme 

5 qytet/7 ne NjA 5 qytet/7 ne NjA 5 qytet/7 ne NjA 5 qytet/7 ne NjA 

Nr i shkollave qe ngrohen 

me dru zjarri 

4 shkolla ne NjA  4 shkolla ne NjA 4 shkolla ne NjA 4 shkolla ne NjA 

Nr i shkollave qe ngrohen 

me gaz 

9 shkolla 9 shkolla  9 shkolla 9 shkolla 

Nr i shkollave qe ngrohen 

me kaldaje me nafte 

4 shkolla te mesme 

qytet 

5 shkolla te mesme  5 shkolla te mesme 5 shkolla te mesme 

Nr i shkollave do te 

nderhyhet 

 2 shkolla qytet, 2 shkolla 

NjA 

 

2 shkolla qytet 2 shkolla 

NjA 

2 shkolle qytet 2 shkolla 

NjA 

Nr i shkollave qe do te  

sigurohet  

 3 qytet/2 ne NjA 

 

2 shkolla ne qytet/2 NjA 3 qytete/2 ne NjA 

O2.Sigurimi i mjediseve  

dhe objekteve cilesore 

per zhvillimin e procesit 

mesimor ne ne arsimin e 

mesem te pergjithshem 

Nr.i shkollave qe 

do te rikonstruktohen 

 

1 shkolle qytet,  

4634 m2 , 23 klasa. 

689 nxenes 

1 shkolle qytet,  

4634 m2 , 23 klasa. 689 

nxenes 

1 shkolle qytet, 4634 m2 

, 23 klasa. 689 nxenes 

 

1 shkolle qytet, e 

abandonuar 

     

   1 shkolle ne NjA 



 

960 
 
 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
46,565 53,132 47,547 

Shpenzimet bruto 66,641 86,408 109,373 46,565 53,132 47,547 

Të ardhurat e programit 36,014 52,483 56,621 24,189 24,189 24,189 

Shpenzimet neto 30,627 33,925 52,752 22,376 28,943 23,358 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
29,776 30,371 30,371 

Investimet kapitale 167 14,444 29,735 10,426 16,400 10,815 

 

 

Komente 

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

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

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

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

shoqerore  me rreth  63.9 % ne vitin 2019 ,  57.2% ne vitin 2020 dhe 63.9% ne vitin 2021. 

Ndersa shpenzimet korrente zene 13.7% ne vitin 2019 , 12% ne vitin 2020 dhe 13.4% ne vitin 

2021. Shpenzimet kapitale  zene 22.4 % ne vitin 2019 ,  30.9% ne vitin 2020 dhe 22.7% ne vitin 

2021. 
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Nr. 1 
P09230.O1 .A1. 

Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e 
mesëm të përgjithshëm 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i 
pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 

gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 

Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”,  shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje me 

proçedurat e transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve që 

transferohen nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja)  si dhe në transfertë specifike 
parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit, llogaritja e pagave për vitin 2019 është mbi bazën e vendimit të Këshillit Bashkiak nr 03 

datë 03.01.2018, “ Për miratimin e strukturës së Administratës dhe të institucioneve të Varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2018,  

Shërbimi në arsimin e mesem i pergjithshem  me 51 punonjës, personel mbështetës financohet me 29, 776  mijë lekë për paga dhe 
saigurime shoqërore. 

 

Nr Përshkrimi Nr punonjës 

1 Punonjësve mbeshtetes arsimi i mesem 43 

2 Punonjës mbështetës  zevendesues  me kontrate 8 

 TOTALI 51 
 

ii. Synimi i projektit  

Mbështetje e funksionimit të shkollave në Bashkinë Shkodër për të gjithë personëlin mbështetës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje të përmbushjes së detyrave 

dhe funksionëve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni  

Çdo punonjes sipas pozicionitt të punës të shërbejë, të jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkisë dhe urdherat e 
titullarit të institucionit . 

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

Stafi  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Operative 

Transfe

rime 
kapitale 

A.1 
43 punonjes  mbeshteten ne 

Arsimin e mesem te pergjithshem 
25296 21676 3620  36  

A.2 8  punonjes shërbimi  me kontrate 4480 3839 641    

 
Shuma 29776 25515 4261  36  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ

e 

Transfe

rime 
kapitale 

A.1 
43 punonjes mbeshteten ne Arsimin e 
mesem te pergjithshem 

25795 22104 3691  36  
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A.2 8  punonjes shërbimi  me kontrate 4576 3921 655    

 
Shuma 30371 26025 4346  36  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operativ
e 

Transfe

rime 
kapitale 

A.1 
43 punonjes mbeshteten ne Arsimin e 

mesem te pergjithshem 
25795 22104 3691  36  

A.2 8  punonjes shërbimi  me kontrate 4576 3921 655    

 
Shuma 30371 26025 4346  36  

f) Periudha e zbatimit  

2019 

2020  

2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 2 
P09230.O1.A2 

Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse  

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i 

pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne sistemin arsimor te mesem te pergjithshem  te Bashkise Shkoder ndodhen 13 shkolla nga te cilat 6 shkolla te mesme ne qytet dhe 

7 shkolla te mesme ne  njesite Administrative. Me nje nr nxenesish rreth 3 872 nxenes nga te cilet 2 073 jane vajza. 

Për administrimin e funksionimin e shkollave te arsimit te mesem te pergjithshem kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për sherbimet 
dhe mirembajtjen: 

 

 Matriale kancelarie  

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për pastrimi për ambjentet   

 Mirembajtjen e paisjeve dhe orendi 

 Shërbim i enërgjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse(xham, bojra) 

 Materiale elektrike 

 Paisje dhe orendi për arsimin 

 Paisje teknike operacionale 
 

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme tëtë nxënësve qe mesojnë në shkollat e mesme te pergjithshme te Bashkisë Shkoder, kemi 

prashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse në sherbim të tyre,  kemi parashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse të mjeteve të 

kancelarisë për të gjitha shkollat e mesme ete pergjithshme. Për cdo vit  është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të 
materialeve të kancelarisë. Furnizmi me këto materiale është parashikuar të bëhet përvec shkollave te mesme te pergjithshme  të 

qytetit edhe  të atyre të njësive adminstrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave qe na dergohen zyrtarisht nga Drejtoria 

Rajonale Arsimore.  

Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të favorshme në 

procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale si:  

Brava dyer druri , reflketor gazi ( për shkollat në qytet dhe  në  njesitë administrative kryesisht, konviktin e shkolles Industriale dhe 
për pak shkolla të qytetit ) dryj, tuba dhe kthesa shporeti me dru, mjete punë të ndryshem ( sharra, lopata, kazma, pinca ,çkice, 

traponë.etj ) dhe nje shume rezerve për probleme të pa parashikuara të blerieve nga shkollat dhe konviktet si  furnëla gatimi, rafte 

metalike, pasije të ndrysheme për riparim soba dhe reflektoreve me gaz,kerkesa të tjera për tuba kthesa të shporeteve, brava të 
modeleve të ndrysheme për dyer dualumini. 

Për të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite adminstrative dhe 

atyre në qytet. Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa uji copë , rubinëte , problem që 
shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishilatorë të ndryshëm, shkarkues banjo,  tuba të ndryshëm  fleksibël   

(element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( cels hidraulik, pince hidraulike )  për shkollat. lavamanë dhe wc që 

thyhen, shkarkues ujit në banjo, rubinëte të natyrave të ndrysheme, pjesë ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi 
kur mungon uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel . 

Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike kemi vleresuar nëvojen e atyre materialeve që do mundësojnë mbajtjen 

në kushte higjenike normale ambjentet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për materiale pastrimi është marrë parasysh numri i 
fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë,   

Pjesë e nderhyrjeve në shkolla eshtë dhe riparimi paisjeve dhe orendvei,( karrige e tryeza nxënësish) nisur nga gjendja e prezantuar 

prej drejtorive të shkollave. Kjo ndërhyrje është e nvojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerjie të paisjeve (orendi) për 

insitucionët ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është parashikuar për institucionët arsimore  të njësive 

administrative si dhe në qytet. 

Eshtë bere planifikimi për enërgjinë elktrike të konsumit  për  13 shkolla nga te cilat 6 shkolla te mesme ne qytet dhe 7 shkolla te 
mesme ne  njesite Administrative. 

Eshtë bere planifikimi për konsumin e ujit  për  për  13 shkolla nga te cilat 6 shkolla te mesme ne qytet dhe 7 shkolla te mesme ne  

njesite Administrative. 
Gjitashtu  për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të favorshme në procesin edukativo- mesimor. 

Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale elktike si: llapa të thjeshta, nëon, portollampa e aksesor të 

tjeter të nëvojshem për përmiresimin e kushteve në ambjentet e shkolave . 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionësh arimore  që kërkojnë një vemëndje të 

veçantë dhe në paisjen e tyre me orendi për mobilimin e klasave. Keto orendi janë treyza dhe karrike nxënësish, tryeza dhe karrike 

mesueshish, rafte etj. 
Për vitin 2019 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar : 

Stufa për grohje me dru zjarri  për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të institucionëve arsimore.. Gjithashtu kerkesat për 

paisje orendi për zyrat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit(kompjuter, fotokopje printer, si dhe kamera të sigurisë), kerkesa nga 
shkollat  për tu paisur me kamera në ambjentet shkollore. 

ii. Synimi i projektit  
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Ofrimi i shërbimit në shkollat e mesme te pergjithshme nxenesit 
Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat e sistemit arsimor te mesem te pergjithshem.   
Nxenesit ne shkollat e mesme te  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Operative 

Transferi

me 
kapitale 

A 1 Blerje materiale kancelarie 285 
 

 285   

A 2 Blerje materiale  185 
 

 185   

A 3 Blerje matriale hidraulike  120 
 

 120   

A 4 Blerje materiale pastrimi 450 
 

 450   

A 5 Riparim paisje orendi  23 
 

 23   

A 6 Furnizim me energji uje ,postare 600 
 

 600   

A 7 Blerje xham 50 
 

 50   

A 8 Blerje bojerash  50 
 

 50   

A 9 Blerje matriale elektrike 100 
 

 100   

A 10 Blerje paisje orendi per mobilimin e klasave 756 
 

   756 

A 11 Blerje paisje operacionale  70 
 

   70 

 
Shuma 2689 

 
 1863  826 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  

(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Opërativ

e 

Transferim

e 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet 

mbështetëse 
1863 

 
 1863   

 
Shuma 1863 

 
 1863   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri

me 

 

Operativ

e 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet 

mbështetëse 
1863 

 
 1863   

 
Shuma 1863 

 
 1863   

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 3 

P09230.O1A3 

Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm  

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat e mesem eshte dhe sherbimi i ngrohjes me dru zjarri.  

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat e  Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e lendes 

dru zjarri per ngroje per 2 shkolla te arsimit te mesem te pergjithshem ne Njesite Administrative. 
Shkolla e mesme Adem Haxhija, Njesia Administrative Postribe dhe Shkolla e mesme Luc Agraja, Njesia Administarive Dajc. 

Përftiojnë ketë sherbim rreth 312 nxënës nga të cilet 182 jane vajza.  

Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuotë mujore që shkon mesatarisht 0.8-1 m3 në muaj për nje ambjent/klasë  dhe është 

llogaritur sasia për katër muaj në vit. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohjes në shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem  

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Ofrimi i  sherbimit te ngrohjes ne dru zjarri per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne shkollat 9- vjecare . Nxenesit ne shkollat e  
Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Operative 
Transfer
ime 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 2680 
 

 2680   

 
Shuma 2680 

 
 2680   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Opërative 
Transferi
me 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 2680 
 

 2680   

 
Shuma 2680 

 
 2680   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Operative 
Transferi
me 

kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 2680 
 

 2680   

 
Shuma 2680 

 
 2680   

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 

 

 

 

  

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

P09230.O1A4 

Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat eshte dhe sherbimi i ngrohjes me gaz te lengshem.  

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat e mesme te  Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar 

blerjen e gazit te lengshem per ngroje. 
Do të furnizohen  6  shkollla te mesme , 2 shkolla te mesme në qytet me rreth 1 098 nxëns dhe 4  shkolla te mesme në Njesitë 

Administrative me 481 nxënës.  

Shkolla te mesme në qytet 

Shkolla Jordan Misja 670 nxense , 305 vajza 

Shkolla Kol Idromeno  428 nxenes, 136 vajza 

 

Shkolla te mesme tne Njesite Administrative 

 

Njesia Ana Malit  

Gjimnazi Oblikeme 110 nxënës, 56 vajza 

Njesia Administrative Berdice  

Shkolla Frederik Gjoni  82 nxënës, 33  vajza 

Njesia Administrative Gur i Zi  

Shkolla At Gjon Karma 132 nxënës, 89  vajza 

Njesia Administrative Velipoje  

Shkolla Nikolle Zagoriani 157 nxënës, 88  vajza 

 
Nisur nga këto të dhena nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gazi, për ngrohje. Sasia e llogaritur 

është bazuar në një konsum mujor për çdo ambjent mesimor, me 15 kg ( një bombol gazi ) për 4 muaj në vit. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohjes me gaz në shkollat e mesme te pergjithshme  

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 

 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat e mesme te pergjithshme  

Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Blerje gaz i lengshem për ngrohje për 

sistemin e mesem te pergjithshem.. 
1000 

 
 1000   

 
Shuma 1000 

 
 1000   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Opërative 
Transfer
ime 

kapitale 

A.1 
Blerje gaz i lengshem për ngrohje për 

sistemin e mesem te pergjithshem. 
1000 

 
 1000   

 
Shuma 1000 

 
 1000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali   Nga kjo: 

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

 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Blerje gaz i lengshem për ngrohje për 
sistemin e mesem te pergjithshem.. 

1000 
 

 1000   

 
Shuma 1000 

 
 1000   

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nr. 5 

P09120.O1A5 

Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të 
përgjithshëm    

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i 

pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 

Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkoder Ofron sherbimn e ngrohjes eshtë ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder ofron 

sherbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajes për 4 shkolla te arsimit te mesem te pergjithshem. Nga te cilat 4 shkolla ne qytet 
.Perfitues  1 993 nxëns , 1 088 vajza.  

Shkolla e mesme Oso Kuka me 670 nxenes , 305 vajza 

Shkolla e Mesme 28 Nentori me 666 nxenes, 444 vajza 
Shkolla e Mesme Shejnaze Juka me 471 nxenese  me 250 vajza 

Shkolla e Mesme Prenk Jakova me 186 nxenes , 89 vajza 

Për institucionët e cituara me sipër eshtë marre në konsideratë konsumi orar  i kaldajave dhe gjithashtu kohen e domosdoshme për 
ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhen 4 mujore. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohejs me kaldaja në shkolla  

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 

 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin i sherbimit te ngrohjes me kaldaje  per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne shkolla.  

Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Total

i  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag

a 

 

Sigurim
e 

 

Operativ
e 

Transferi

me 

kapital

e 

A.

1 

Blerje lende djegese karburant  për sistemin e mesem te 

pergjithshem. 
67 

 
 67   

 
Shuma 67 

 
 67   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Total
i  

(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Pag

a 

 

Sigurim

e 

 

Opërativ

e 

Transferim

e 

kapital

e 

A.
1 

Blerje lende djegese karburant  për sistemin e mesem te 
pergjithshem. 

65 
 

 65   

 
Shuma 65 

 
 65   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Total

i  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag

a 

 

Sigurim
e 

 

Operativ
e 

Transferim

e 

kapital

e 

A.

1 

Blerje lende djegese karburant  për sistemin e mesem te 

pergjithshem. 
65 

 
 65   

 
Shuma 65 

 
 65   

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  

Arsimit 

 

  

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

P09230.O1.A6 

Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimiin 

e mesëm të përgjithshëm 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder cdo vit ben nderhyrje dhe mirembajtje ne shkolla. Rregullimi dhe riparimi i ambjenteve shkollore, per  të krijuar  
kushte normale në institucionet  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite adminstrative dhe atyre ne qytete. 

Mirembajtja e  ambjenteve shkollore, për  të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga 

degjesat publike  për shkollat e njësitë adminstrative dhe atyre në qytete. Per vitin 2019  eshte menduar per te nderhyre ne ato 
objekket qe kane nevojen me te madhe dhe nr me te konsiderueshem te nxenensve. 

Shkolla e mesme  Kol Idromeno –riparim kati pare 

Shkolla e mesme  Shejnaze Juka- riparim tualewte  dhe hidroizolim 
Shkolla e mesme Prenk Jakova- riparim tualete + hidroizolim 

Shkolla e mesem At Gjon Karma, Njesia administartive Gur i Zi  –riparim tualete  

Shkolla e mesme Luce Agraja, Njesia Administrative Dajc  - riparim i koridoreve dhe punime shtresash+ dyer, dritare 

ii. Synimi i projektit  

Riparimi në kohë i amortizimeve dhe demtimeve ne godinen e insitucionit arsimor  për të ndaluar amortizimin e metejshem të 

godines dhe shmangien e problemeve shendetesore per nxenesit e shkolles. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorise Ekonomike të Arsimit 

Studimi i situatës në cdo objekt që do kërkoj ndërhyrje , dhe konceptimi i një nderhyrje sa më të pershtashme , Ndjekja hap pas hapi  

nga afer e punimëve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 
Marrja në dorëzim  

Pergatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet tëknike dhe grafikun e punimeve ,fondin limit  

b) Rezultatet që prisni  

Rregullimi dhe riparimi në objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësine e duhur për nje proces mesimor të rregullt dhe 

brenda kishteve teknike , si dhe mundesia e zhvillimi të procesit mesimor në kushte me dinjitoze per nxenesit dhe stafin. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishtë dhe nje kosto me të madhe financiare për insitucionin tone. 

Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të nxenesve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte 

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

Nxënësit e shkollave 

Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Sigurime 

 

Operative 
Transfe

rime 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve 
te arsimit te mesem te pergjithshem 

537 
 

 537   

 
Shuma 537 

 
 537   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  
(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri

me 

 

Opërative 
Transferi

me 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve 

te arsimit te mesem te pergjithshem 
537 

 
 537   

 
Shuma 537 

 
 537   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  
(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi

me 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve 
te arsimit te mesem te pergjithshem 

537 
 

 537   

 
Shuma 537 

 
 537   

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 

 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 7 

P09230.O1.A7 

Sigurimi i  objekteve  për raste të ngjarjeve të 

jashtezakonëshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të 
përgjithshëm. 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09230.Arsim mesem  i 
pergjithshem 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 

gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 

bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës 

dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 

ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 30 Datë 27.12.2011 

“Per Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar;  
Cdo vit është planifikuar per te bërë sigurimin e objkteve, per shkollat që janë me numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve 

është bërë për raste ngjarjeve te jashtëzakoneshme si për zjarr dhe tërmete, Synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo 

ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim shkollat e mesme “ Kol Idromeno“, “Teknollogjike”,” 28 Nëntori”. “Jordan 
Misja”, “Oso Kuka”, 

ii. Synimi i projektit  

Sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 

Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 

Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Nxënësit e shkollave 

Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  
(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 

Sigurimi i objekteve te sistemit te mesem te 

pergjithshem   për raste të ngjarjeve të 
jashtezakonëshme si zjarr dhe termete.. 

180 
 

 180   

 
Shuma 180 

 
 180   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  
(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri
me 

 

Opërative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 

Sigurimi i objekteve te sistemit te mesem te 

pergjithshem   për raste të ngjarjeve të 
jashtezakonëshme si zjarr dhe termete. 

180 
 

 180   

 
Shuma 180 

 
 180   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Operative 
Transfer
ime 

kapitale 

A.1 

Sigurimi i objekteve te sistemit te mesem te 

pergjithshem   për raste të ngjarjeve të 

jashtezakonëshme si zjarr dhe termete. 

180 
 

 180   

 
Shuma 180 

 
 180   
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f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimit, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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P09230.O2.A1 Rikonstruksion  Shkolla mesme “Jordan Misja”. 
 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 

projektit  
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 

propozuesit te 

Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 

propozuesin e projektit  

 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Institucioni Buxhetor / 

Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 

Projektit 

Shkoder  

 

02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 

Projekt Idea  
Rikonstruksion  Shkolla mesme “Jordan Misja”-Faza pare 

 

Problemet per tu adresuar 

Rrezikshmeria e perdorimit të  rrjetit elektrik ekzistues 
Mungesa e rrjetit të ngrohjes 

Demtimi i pjesshem i disa dritareve dhe dyerve 

Pa mundesia e aksesimit në godinë nga PAK (Personat me aftësi të kufizuara) 
Mungesa e një sinjalistike për MNZ (Mbrojetjes ndaj zjarrit) 

Mungesa e një shkalle për MNZ 

Amortizimi i palestres se godines 
Lageshtira ne ambjentet e brendshme te godines. 

Demtimi dhe amortizimi i suvatimeve te godines. 

Amortizimi i bojes se brendshme dhe te jashtme te godines. 
Mungesa e rrjetit LAN në çdo klase 

Mungesa e rrjetit të ngrohjes në shkolle 

 

Emri i Programit 

 

Arsimi mesem 

 

Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 

ndihmoje te arrihen   

 

Pershtatja e godines per rastet e emergjencave dhe evakuimeve 

Krijimi i nje ambjenti te shendetshem me largimin e lageshtires nga godina. 
Krijimi i nje ambjenti me te sigurte per femijet dhe arsimtaret me sistemin e MNZ (mbrojtjes 

ndaj zjarrit). 

Krijimi i nje ambjenti te pershtatshem per personat me aftesi te kufizuara. 

Krijimi i nje ambjenti konform ligjeve dhe standardeve kombetare per mesimdhenje , ngrohje. 

Instalimi i rrjetit LAN në çdo klase 

Instalimi i rrjeti të ngrohjes  

 

0.3. Kostot e Projektit te Investimit   /mijë lekë 

Kosto Totale e Projektit 

000/leke  

34,000 

 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Pojektim  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 

Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit ne 

Institucionin Buxhetor 

(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 

 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

 

Ky investim do të realizohet në faza. 

Faza i do realizohet në vitin 2019 për vleren  9 600  000 lekë 

Faza II do realizohet në vitin 2020 për vleren  16 400  000 lekë 
Faza III do realizohet në vitin 2021 për vleren  8 000  000 lekë 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 

projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
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Programi 09240: Arsimi profesional 
 

Vështrim i përgjithshëm  

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

stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit 

09240 Arsimi profesional  Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucionerve të 

arsimit professional (vetëm konviktet); 

 

ARSIMI PROFESIONAL 

 Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  

Buxheti 

2019  

(000 lek)  

Fillon Mbaron 

P09240.O1.A1 
Mbështetje per punonjesit e arsimit të 

mesëm profesional. 
22801 2019 2021 

P09240.O1.A2 
 Mbeshtetje per infrastrukturen dhe 

sherbimet mbeshtetese. 
3096 2019 2021 

P09240.O1.A3 

Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshem për 

ngrohje për arsimin e mesem profesional 

dhe konviktet 

4900 2019 2021 

P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per konviktet.  7444 2019 2021 

P09240.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve 160 2019 2021 

P09240.O1.A6 
Ngrohje dhe transport me lende djegese 

karburante. 
5280 2019 2021 

P09240.O1.A7 
Furnizim me energji elektrike, uje, 

sherbime postare, hostim web, internet. 
19276 2019 2021 

P09240.O1.A8 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve 

arsimore. 
2249 2019 2021 

P09240.O1.A9 Dezinfektimi dhe sigurimi i ndertesave. 126 2019 2021 

P09240.O1.A10 
Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës 

veterinare 
15000 

2019

  
2019 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e 

ndërtesave arsimore të 

sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin 

e mesem profesional; 

 

O1.Ofrimi i 

sherbimeve cilesore per 

zhvillimin e procesit 

mesimor edukativ ne  

kushte te pershtatshme 

ne gjithe  territorin 

administrativ te 

Bashkise se Shkodres 

ne arsimin e mesem 

profesional 

Nr i punonjesve qe sherbejne ne 

konviktet e arsimit te mesem  

profesional 

nr.godinave  

qe i sherbejne shkollave 

profesionale 

43 punonjes 

 

2 konvikte, 3 shkolla 

43 punonjes 43 punonjes 43 punonjes 

 

 

2 konvikte, 3shkolla 

 

 

2 konvikte, 3 shkolla 

 

 

2 konvikte, 3 shkolla 

Nr  i shkollave profesionale qe 

ngrohen me gaz. 

2 konvikte  2 konvikte,  2 konvikte,  2 konvikte,  

nr i nxenesve ne konvikte 120 nxenes, 3 vajza 120 nxenes, 3 vajza 120 nxenes, 3 vajza 120 nxenes, 3 vajza 

nr i konvikteve me ngrohje me 

kaldaje 

1 konvikt 1 konvikt 1 konvikt 1 konvikt 

sasia ne KWH energji 

elektrike;sasia m3 uje i 

perdorur,shpejtesia e internetit 

MB/s 

714000kw, 

82000m3,15 mbps/4 

mbps 

714000kw,82 000 

m3,15 mbps/ 4mbps 

714000kw,82 000 

m3,15 mbps/ 4mbps 

714000kw,82 000 

m3,15 mbps/ 4mbps 

Nr i shkolla ve dhe konvikteve qe 

do te nderhyhet 

3 shkolla 2 konvikte 3 shkolla 2 konvikte  3 shkolla 2 konvikte 3 shkolla 2 konvikte 

Numri i konvikteve qe i 

sherbejne femijeve 

2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 
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Nr I shkolave qe do te 

rikonstruktohen 

1 shkolle qytet, e 

abandonuar 
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Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 

Viti 

2017 
Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
80,332 65,332 65,332 

Shpenzimet bruto 43,198 25,451 55,134 80,332 65,332 65,332 

Të ardhurat e 

programit 
43,197 25,037 49,556 80,332 65,332 65,332 

Shpenzimet neto 1 414 5,578 
   

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
22,801 23,257 23,257 

Investimet kapitale - 600 215 17,600 100 100 

 

 

 

 

Komente 

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

transferta e kushtezuar dhe specifike dhe nga tarifa me destinacion .  Ndersa shpenzimet neto 

jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar  per 

funksionin e arsimit profesional. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente 

me rreth  49.6 % ne vitin 2019 ,  64.2% ne vitin 2020 dhe 64.2% ne vitin 2021. Ndersa 

shpenzimet per paga dhe per sigurime  zene 28.4% ne vitin 2019 , 35.6% ne vitin 2020 dhe 

35.6% ne vitin 2021. Shpenzimet kapitale  zene 22% ne vitin 2019 ,  0.4% ne vitin 2020 dhe 

0.2% ne vitin 2021. 
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Nr. 1 
P.09240.O1 .A1. 

Mbështetje per punonjesit e arsimit të mesëm 
profesional 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240.Arsim i mesëm  
profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 

gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 

Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”,  shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje me 

proçedurat e transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve që 

transferohen nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja)  si dhe në transfertë specifike 
parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit, llogaritja e pagave për vitin 2019 është mbi bazën e vendimit të Këshillit Bashkiak nr 03 

datë 03.01.2018, “ Për miratimin e strukturës së Administratës dhe të institucioneve të Varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2018,  

Shërbimi në arsimin e mesem profesional   me 41 punonjës, personel mbështetës financohet me 22,801  mijë lekë për paga dhe 
saigurime shoqërore  

 

 

Nr Përshkrimi Nr punonjës 

1 Punonjës edukator dhe  mbeshtetes arsimi profesional 41 
 

ii. Synimi i projektit  

Mbështetje e funksionimit të shkollave në Bashkinë Shkodër për të gjithë personëlin mbështetës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje të përmbushjes së detyrave 

dhe funksionëve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni  

Çdo punonjes sipas pozicionitt të punës të shërbejë, të jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkisë dhe urdherat e 

titullarit të institucionit . 

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

Punonjës edukator dhe  mbeshtetes  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfe

rime 
kapitale 

A.1 41 punonjes   22801 19538 3263    

 
Shuma 22801 19538 3263    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operati
ve 

Transfe

rime 
kapitale 

A.1 41 punonjes   23257 19929 3328    

 
Shuma 23257 19929 3328    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operati

Transfe

rime 
kapitale 
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ve 

A.1 41 punonjes   23257 19929 3328    

 
Shuma 23257 19929 3328    

f) Periudha e zbatimit  

2019 

2020  

2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 
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Nr. 2 
P09240.O1.A2 

Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse  

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240.Arsim mesem  
profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne sistemin arsimor te mesem te pergjithshem  te Bashkise Shkoder ndodhen 3 shkolla te mesme profesionale dhe 2 konvikte.  

Për administrimin e funksionimin e shkollave te arsimit te mesem te pergjithshem kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për sherbimet 
dhe mirembajtjen: 

 

 Matriale kancelarie  

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për pastrimi për ambjentet   

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse(xham, bojra) 

 Materiale elektrike 

 Paisje dhe orendi për arsimin 

 Paisje teknike operacionale 

 Blerje Automjeti 
 

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme tëtë nxënësve qe mesojnë në shkollat e mesme profesionale te Bashkisë Shkoder, kemi 

prashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse në sherbim të tyre,  kemi parashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse të mjeteve të 
kancelarisë për të gjitha shkollat e mesme profesionale. Për cdo vit  është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të 

materialeve të kancelarisë.  

Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të favorshme në 
procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale si:  

Brava dyer druri , reflketor gazi kryesisht, konviktin e shkolles Industriale dhe për pak shkolla të qytetit ) dryj, tuba dhe kthesa 

shporeti me dru, mjete punë të ndryshem ( sharra, lopata, kazma, pinca ,çkice, traponë.etj  
 Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa uji copë , rubinëte , problem që shfaqet 

vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishilatorë të ndryshëm, shkarkues banjo,  tuba të ndryshëm  fleksibël   (element 

që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( cels hidraulik, pince hidraulike )  për shkollat. lavamanë dhe wc që thyhen, 
shkarkues ujit në banjo, rubinëte të natyrave të ndrysheme, pjesë ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur 

mungon uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel . 

Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike kemi vleresuar nëvojen e atyre materialeve që do mundësojnë mbajtjen 
në kushte higjenike normale ambjentet shkollore dhe konviktet. Në përpilimin e shpenzimeve për materiale pastrimi është marrë 

parasysh numri i fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë,   

Pjesë e nderhyrjeve në shkolla eshtë dhe riparimi paisjeve dhe orendve,( karrige e tryeza nxënësish) Kjo ndërhyrje është e nvojshme 
edhe për të ulur shpenzimet për blerjie të paisjeve (orendi) për insitucionët ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Eshtë bere 

planifikimi për enërgjinë elktrike . Eshtë bere planifikimi për konsumin e ujit   
Gjitashtu  për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të favorshme në procesin edukativo- mesimor. 

Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale elktike si: llapa të thjeshta, nëon, portollampa e aksesor të 

tjeter të nëvojshem për përmiresimin e kushteve në ambjentet e shkollave dhe konvikteve 
Për vitin 2019 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar : 

Gjithashtu kerkesat për paisje orendi për zyrat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit(kompjuter, fotokopje printer, si dhe kamera të 

sigurisë), kerkesa nga shkollat  për tu paisur me kamera në ambjentet shkollore. 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit, ne funksionin e saj ofron sherbim e furnizimit me ushqime te konvikteve dhe sherbimet  mbeshtetese 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkia Shkodër ka në përdorim nje mjet transporti që realizon lëvizjen e nxënësve të shkollës 

Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, me targë SH 3154 E. Duhet theksuar se automjeti eshtë i prodhimit 1995.  
Per ofrimin e ketij sherbimi eshte e nevojshme te kryhet furnizimi me artikuj ushqimor cdo dite prane konvikteve. Meqenese vitin e 

kaluar ka patur nje vonse ne akordimin e fondeve per ushqime, lind nevoja e furnizimit me nje automjet per kryerjen e sherbimit ne 

kohe. 
Për të kryer dokumentacionin e nëvojshem si siguracionë, kolaudime dhe taksat e tjera përkatëse për të janë planifikuar fondet për 

ketë qellim. 

 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit në shkollat e mesme profesionale dhe konviktet  

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  
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 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat e sistemit arsimor te mesem te pergjithshem.   
Nxenesit ne shkollat e mesme te  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, edukatoret,  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Operative 

Transf

erime 
kapitale 

A 1 Blerje materiale kancelarie 45 
 

 45   

A 2 Blerje materiale te ndryshme 28 
 

 28   

A 3 Blerje matriale hidraulike  48 
 

 48   

A 4 Blerje materiale pastrimi 114 
 

 114   

A 5 Riparim paisje orendi  7 
 

 7   

A 6 Blerje xham 37 
 

 37   

A 7 Blerje bojerash  37 
 

 37   

A 8 Blerje matriale elektrike 180 
 

 180   

A 9 Blerje paisje operacionale dhe kompjuterike.  100 
 

   100 

A.10 Blerje automjeti 2500     2500 

 
Shuma 3096 

 
 496  2600 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Opërativ

e 

Transferi

me 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe , shërbimet 

mbështetëse 
596 

 
 496  100 

 
Shuma 596 

 
 496  100 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri

me 

 

Operativ

e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe , shërbimet 

mbështetëse 
596 

 
 496  100 

 
Shuma 596 

 
 496  100 

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020, 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 3 

P09240.O1.A3 

Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshem për ngrohje për arsimin e mesem 
profesional dhe konviktet 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  

profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat eshte dhe sherbimi i ngrohjes me gaz te lengshem.  

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat e mesme profesionale  te  Bashkisë Shkoder, kemi 

prashikuar blerjen e gazit te lengshem per ngroje dhe gatim ne konvikte. 
Do të furnizohen  2  shkollla te mesme  profesionale per ngrohje dhe 2 konvikte per gatim. 

Shkolla e mesme profesionale 

Shkolla Arben Broci 
Shkolla Kol Margjini 

 

Konvikti shklles Arben Broci 

Konvikti i shkolles Prenk Jakova 
Nisur nga këto të dhena nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gazi, për ngrohje. Sasia e llogaritur 

është bazuar në një konsum mujor për çdo ambjent mesimor, me 15 kg ( një bombol gazi ) për 4 muaj në vit.Ndersa per gatim eshte 
llogaritur 4 bombula per 9 muaj . 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohjes me gaz në shkollat e mesme profesionale 

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat 9- vjecare .  

Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Total
i  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 

Siguri

me 

 

Operati

ve 

Transfer
ime 

kapit
ale 

A.
1 

Blerje gaz i lengshem për ngrohje dhe gatim për sistemin e mesem 
profesional dhe konviktet 

4900 
 

 4900   

 
Shuma 4900 

 
 4900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Total

i  
(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Pag

a 

 
Siguri

me 

 
Opërat

ive 

Transferi

me 

kapit

ale 

A.

1 

Blerje gaz i lengshem për ngrohje dhe gatim për sistemin e mesem 

profesional dhe konviktet 
4900 

 
 4900   

 
Shuma 4900 

 
 4900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Total
i  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

 

Siguri

me 

 

Operat

ive 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.

1 

Blerje gaz i lengshem për ngrohje dhe gatim për sistemin e mesem 

profesional dhe konviktet 
4900 

 
 4900   

 
Shuma 4900 

 
 4900   

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia 

Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  
Arsimi 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 4 
P09240.O1.A4 

Trajtimi ushqimor për konviktet 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 

gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 

bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës 

dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 

ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 30 Datë 27.12.2011 

“Per Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.753, 
datë 13.12.2017 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe 

pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar  në instirucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2017-2018”, 

ii. Synimi i projektit  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

Kryerja e procedurave përkatëse. 

Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Blerje ushqime 6155 
 

 6155   

A.2 Pagesa e kuotës financiare(bursa) 1289    1289  

 
Shuma 7444 

 
 6155 1289  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  
(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri

me 

 
Opërative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Blerje ushqime 6155 
 

 6155   

A.2 Pagesa e kuotës financiare(bursa) 1289    1289  

 
Shuma 7444 

 
 6155 1289  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  
(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Blerje ushqime 6155 
 

 6155   

A.2 Pagesa e kuotës financiare(bursa) 1289    1289  

 
Shuma 7444 

 
 6155 1289  

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues:Bashkia Shkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 5 

P09240.O1.A5 

Materiale në shërbim të konvikteve  

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 

gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 

bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës 

dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 

Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 

Këto mallra jane pjesë e furnizimit për konviktet 

ii. Synimi i projektit  

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

institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

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

Kryerja e procedurave përkatëse. 

Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Blerje materiale ne sherbim te konvikteve 100 
 

 100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60 
 

 60   

 
Shuma 160 

 
 160   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  

(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri
me 

 

Opërative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Blerje materiale ne sherbim te konvikteve 100 
 

 100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60 
 

 60   

 
Shuma 160 

 
 160   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer
ime 

kapitale 

A.1 Blerje materiale ne sherbim te konvikteve 100 
 

 100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60   60   

 
Shuma 160 

 
 160   

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

 

  

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

P09240.O1.A6 

Ngrohje dhe transport me lende djegese karburante  

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkoder Ofron sherbimn e ngrohjes eshtë ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder ofron 

sherbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajes për  konviktin e shkolles Prenk Jakova.  Për institucionët e cituara me sipër eshtë 

marre në konsideratë konsumi orar  i kaldajave dhe gjithashtu kohen e domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për 
periudhen 4 mujore. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit te ngrohejs me kaldaja ne konvikt  

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim  

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 

 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin i sherbimit te ngrohjes me kaldaje  per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne konvikt  
Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit  

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

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

5280 
 

 5280   

 
Shuma 5280 

 
 5280   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  
(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Opërative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Blerje lende djegese karburant  për sistemin e 

mesem profesional 
5280 

 
 5280   

 
Shuma 5280 

 
 5280   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Operative 
Transfer
ime 

kapitale 

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

5280 
 

 5280   

 
Shuma 5280 

 
 5280   

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 7 

P09240.O1.A7 

Furnizim me energji elektrike, uje, sherbime postare, 

hostim WEB, internet 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne sistemin arsimor te mesem te pergjithshem  te Bashkise Shkoder ndodhen 3 shkolla te mesme profesionale dhe 2 konvikte.  
Për administrimin e funksionimin e shkollave te arsimit te mesem te pergjithshem kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për shpezimet 

per energji elektrike dhe uje.  

Eshtë bere planifikimi për enërgjinë elktrike . Eshtë bere planifikimi për konsumin e ujit   

ii. Synimi i projektit  

Ofrimi i shërbimit në shkollat e mesme profesionale 

Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 

 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 

 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollat 9- vjecare .  

Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  
(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfer

ime 
kapitale 

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

hostim WEB, internet 
19 276 

 
 19 276   

 
Shuma 19 276 

 
 19 276   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Opërative 
Transfer
ime 

kapitale 

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

hostim WEB, internet 
20 396 

 
 20 396   

 
Shuma 20 396 

 
 20 396   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

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

hostim WEB, internet 
20 396 

 
 20 396   

 
Shuma 20 396 

 
 20 396   

f) Periudha e zbatimit  

vitit  2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 8 
Projekti : P09240.O1.A8 

Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore. 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Bashkia Shkoder cdo vit ben nderhyrje dhe mirembajtje ne shkolla. Rregullimi dhe riparimi i ambjenteve shkollore, per  të krijuar  

kushte normale në institucionet  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite adminstrative dhe atyre ne qytete. 

Mirembajtja e  ambjenteve shkollore, për  të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga 
degjesat publike  për shkollat e njësitë adminstrative dhe atyre në qytete. Per vitin 2019  eshte menduar per te nderhyre ne 2 

konviktete ate te shkolles Arben Broci dhe ne konviktin e shkolles Prenk Jakova. 

ii. Synimi i projektit  

Riparimi në kohë i amortizimeve dhe demtimeve ne godinen e insitucionit arsimor  për të ndaluar amortizimin e metejshem të 
godines dhe shmangien e problemeve shendetesore per nxenesit e shkolles. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorise Ekonomike të Arsimit 
Studimi i situatës në cdo objekt që do kërkoj ndërhyrje , dhe konceptimi i një nderhyrje sa më të pershtashme , Ndjekja hap pas hapi  

nga afer e punimëve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 

Marrja në dorëzim  
Pergatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet tëknike dhe grafikun e punimeve ,fondin limit  

b) Rezultatet që prisni  

Rregullimi dhe riparimi në objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësine e duhur për nje proces mesimor të rregullt dhe 

brenda kishteve teknike , si dhe mundesia e zhvillimi të procesit mesimor në kushte me dinjitoze per nxenesit dhe stafin. 

Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishtë dhe nje kosto me të madhe financiare për insitucionin tone. 
Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të nxenesve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte 

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

Nxënësit e shkollave profesionale 

Stafi mësimdhënes 
 

 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 

arsimit te mesem profesional 
2249 

 
 2249   

 
Shuma 2249 

 
 2249   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri

me 

 

Opërative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 

arsimit te mesem profesional 
3173 

 
 3173   

 
Shuma 3173   3173   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transfer

ime 
kapitale 

A.1 
Mirembajtje e zakonshme e objekteve te 
arsimit te mesem profesional 

3173   3173   

 
Shuma 3173 

 
 3173   

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 

Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 9 

Projekti: P09240.O1.A9 

Dezinfektimi dhe sigurimi i ndertesave.    

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të 
gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 

Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 

bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës 
dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 

ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 30 Datë 27.12.2011 

“Per Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar;  

Cdo vit është planifikuar per te bërë sigurimin e objkteve, per konviktet e Bashkise Shkoder 

ii. Synimi i projektit  

Sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 

Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 

Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

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

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

Nxënësit e shkollave 

Stafi mësimdhënes  
 Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  

(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim

e 

 

Operative 
Transfer
ime 

kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave   36 
 

 36   

A.2 Shpenzime per dezinfektimin e ndertesave   90 
 

 90   

 
Shuma 126 

 
 126   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 

Totali  

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Siguri

me 

 

Opërative 
Transfer
ime 

kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave   36 
 

 36   

A.2 Shpenzime per dezinfektimin e ndertesave   90 
 

 90   

 
Shuma 126 

 
 126   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali  
(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurim
e 

 

Operative 
Transfer

ime 
kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave   36 
 

 36   

A.2 Shpenzime per dezinfektimin e ndertesave   90 
 

 90   

 
Shuma 126 

 
 126   

f) Periudha e zbatimit  

vitit 2019,2020,2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria  Ekonomike  Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimi 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr. 10 

Projekti: P09240.O1.A9.Rikonstruksioni i objektit të 

ish shkollës veterinare 

 

 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 

Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në zonën e quajtur “Guerrile”,zonë e cila përfshin lagjen nr. 1 dhe 2 të qytetit të Shkodrës, një prej zonave më të vjetra të qytetit të 

Shkodrës, ndodhet godina e ish shkollës“Veterinare”. Godinë e ndërtuar që nga viti 1950, në pronësi të bashkisë së Shkodrës, 
aktualisht jo në funksion si pasojë e gjendjes së amortizuar infrastrukturore.Kjogodine ,që shërbente si shkollë profesionale, filloi të 

degradojë pas abandonimit të godinës si rrjedhojë e vendimit të Qeverisë për të mbyllur shkollën profesionale teVeterinarisë.  

 
Një godinë e tillë, në këtë lagje, me një popullsi ku nga viti në vit është zgjeruar si pasojë e lëvizjeve migratore nga zonat rurale në 

zona urbane, ku aktualisht numri i banorëve të kësaj lagje ka arritur rreth 30 000 banorë, është me shumë vlerë për t‟u rikonstruktuar 

dhe kthye rnë një qendër multifunksionale për komunitetin. 
Bashkia e Shkodrës, në vazhdim të punës për rikonstruksionin e godinave, pronë e saj, synon rivitalizimin e këtijobjekti, në shërbim 

të komunitetit. 
 

Kjogodinë ka kapacitet për të krijuar ambjente për edukimin professional gjithpërfshirës për të gjitha grupmoshat, sipas nevojave dhe 

specifikave që paraqet komuniteti dhe territori i Bashkisë së Shkodrës mbi shërbimet edukative, sociale, turistike, zhvillimin 
ekonomik, etj. 

ii. Synimi i projektit  

Rikonstruksioni i godinëssëishshkollësveterinare. 
Përshtatshmëriapërofrimin e shërbimevemultifunksionaleedukative, sociale, arsimore, kulturorenëshërbimtëkomunitetit. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

Projektimi i ndërhyrjeveinfrastrukturore. 

Fillimi i punimevepërrikonstruksionin e godinës. 
Kryerja e punimeveinfrastrukturore. 

Pajisja me bazën e nevojshmematerialetëambjenteve. 

Programearsimoreqërrisinjetënprofesionale, teknike dhe personaletëstudentëve dhe rritjen dhe zhvillimin e 
mëtejshëmekonomiknëkomunitetintonë. 

Ofrimishërbimevekomunitaretëplota dhe gjysmëditore, qëpërfshijnë: (shërbimetndërmjetëselidhur me punësimin, asistencësociale, 
psikologjike dhe ligjore) përçdokategori dhe grupmoshë. 

b) Rezultatet që prisni 

Godinëmultifunksionale e gatshmengaanainfrastrukturorepërtëofruarshërbimeedukuese, sociale, kulturore, etj. 

Ofrimi i shërbimevesipasnevojave dhe kërkesavetëkomunitetit dhe territorit. 
Përmirësim i situatës social-ekonomiketëkomunitetit. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me projektin dhe qëndikohen) 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 

tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Komuniteti 

Bashkia 
Organizatat 

Bashkia 

Organizatat 

Komuniteti 

 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

Totali  
(mije 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Rikonstruksioni i objektit të ish 

shkollës veterinare 

   
 

 15.000 

 

 Shuma 
   

  
15.000 

 

f) Periudha e zbatimit 

Janar – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Studimeve, planifikimit dhe koordinimit të investimeve; 

Drejtoria e Kulturws, Arsimit, Rinisw dhe Sportit; 
Stafi i Drejtorisë Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; 

Stafi i drejtorisë ekonomike të arsimit; 

Institucion likuidues:Bashkia Shkodër 

  

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

