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Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
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1 KORRIK 2019Vazhdon puna për rikonstruksionin e
rrugëve të brendshme në plazhin Velipojë

2 KORRIK 2019 Nis ndërtimi i një rruge të re në Mali Hebaj
të Njësisë Administrative Berdicë

Nr. 10, Gusht 2019 

Me një investim nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, 
ka nisur dhe po vazhdon puna për rikonstruksionin e 
rrugëve të brendshme në plazhin e Velipojës.
Një nga zonat më të preferuara nga shkodranët dhe 
turistët e huaj, ndërhyrja do ta kthejë në një zonë edhe 
më tërheqëse dhe për të gjitha stinët e vitit.
Aktualisht, ka përfunduar asfaltimi i rrugës nga 
kompleksi i banimit “Fishta” deri tek Hidrovori, ndërsa 
puna do të vazhdojë me asfaltimin e 5 rrugëve të tjera 
në drejtim të detit.

Bashkia Shkodër vazhdon punën për pastrimin e 
kanaleve kulluese të dyta dhe të treta në Njësitë 
Administrative Velipoje dhe Dajç.
Në Velipojë janë planifikuar të pastrohen 22 520 ml 
dhe volum germimi 37 588 m3.
Në Dajç janë planifikuar të pastrohen 18 850 ml me 
volum germimi 15 350 m3 (kryesisht kanale të treta).
Pas përfundimit të punës në këto njësi, sipas Planit 
të Veprimit puna do vijojë dhe në Njësitë 
Administrative Berdice, Ana Malit, Guri Zi, Rrethinat 
dhe Postribë për pastrimin e gjithsej 175 km kanale 
kullues të dyta dhe të treta, të cilat do të 
përmirësojnë kullimin e rreth 4420 ha tokë 
bujqësore.
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3 KORRIK 2019Vazhdon puna për rikonstruksionin e
rrugës në Berdicë të Siperme 

4 KORRIK 2019 Rruga «Zef Kakarriqi» në qytetin e Shkodrës
drejt përfundimit të plotë

Nr. 10, Gusht 2019 

Një rrugë me densitet të lartë banorësh, shumë 
shpejt do të ketë standarte të larta lëvizshmërie. Me 
një gjatësi 160 metër linear, rikonstruksioni i plotë i 
saj u mundësua nga të ardhurat e Bashkisë 
Shkodër me një vlerë 6,5 milion lekë.
Projekti parashikon 574 metër katros asfalt, linja 
kanalizimi ujrash të bardha- KUB 160 metër linear, 
kanalizime ujrash të zeza- KUZ 265 metër linear, 
rrjeti i ujësjellësit 230 metër mineal, bordura 330 
metër linear, ndriçim dhe sinjalistikë horizontale e 
vertikale.

Bashkia e Shkodrës vazhdon investimet në infrastrukturën 
rrugore në territorin e saj. Me një fond 6,7 milion lekë të reja 
nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, ka nisur dhe po 
vazhdon puna për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës në 
Berdicën e Sipërme.
Është hera e parë që investohet në infrastrukturën rrugore 
në 30 vitet e fundit në këtë rrugë, thonë banorët e zonës. 
Projekti parashikon asfalt në sipërfaqe 1200 metër katror, 
kanalizime të ujrave të bardha- KUB 270 metër linera, 
bordura 530 metër linear, vepra arti si tombino, kanale 
kullimi etj., sinjalistikë vertikale dhe horizontale.



Pas përfundimit të punimeve në infrastrukturën nëntokësore, 
dhe asfaltimit, rruga “Udhakryq” në qytetin e Shkodrës ka 
ndryshuar krejtësisht pamjen. Një rrugë me densitet të lartë 
banorësh, tek e cila nuk ishte ndërhyrë prej më shumë se 30 
vitesh, është kthyer në standarte optimale për lëvizshmërinë. 
Fondi 25 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, ka 
mundësuar një ndërhyerje të plotë në rrjetin KUB, KUZ, 
ujësjellës, ndriçim LED dhe sinjalitikë.

Gjatë inspektimit të punimeve në këtë rrugë, kryebashkiakja 
Ademi ka thënë se kanë nisur punimet dhe janë në proces të 
lidhjes së kontrateve edhe investimet në 40 rrugë të tjera në 
qytet dhe në njësitë administrative. Ademi ka siguruar se 
investimet do të vazhdojnë edhe në vitet në vijim, duke synuar 
rritjen e standarteve të jetës për të gjithë banorët e Bashkisë 
Shkodër.
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5 KORRIK 2019Drejt përfundimit punimet e rikonstruksionit
të rrugës «Udhakryq» në qytetin e Shkodrës

6 KORRIK 2019 Përfundojnë punimet në rrugën «Kastrat»
në Njësinë Administrative Berdicë

Nr. 10, Gusht 2019 

Pas 30 viteve, banorët e lagjes “Kastrat” në Berdicë të 
Siperme, do të lëvizin në një rrugë me standarte 
optimale.
Falë investimit të Bashkisë së Shkodrës, është 
mundësuar sistemimi dhe asfaltimi i kësaj rruge, e cila 
ka një densitet të lartë banorësh në gjatësinë e saj.
Me një fond 6,7 milion lekë të reja, është bërë e mundur 
të ndërtohen 270 metër linear kanalizime të ujrave të 
bardha- KUB, 530 metër linear bordura, vepra arti si 
tombino dhe kanale kullimi, 1200 metër katror asfalt, 
sinjalistikë vertikale dhe horizontale. Gjatësia e rrugëve 
të rikonstruktuare në Njësinë Administrative Berdicë, 
kalon 4 kilometër gjatësi.
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7 KORRIK 2019Rrugë e re nga fillimi në fshatin Mali Hebaj
të Njësisë Administrative Berdicë

8 KORRIK 2019 Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Zef
Kakarriqi» në qytetin e Shkodrës

Nr. 10, Gusht 2019 

Një rrugë e re nga fillimi po ndërtohet në fshatin Mali Hebaj të 
Njësisë Administrative Berdicë në Bashkinë Shkodër. Fondi 
12,3 milion lekë të reja nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, do të transformojë rrënjësisht në rrugë, në të cilën 
mund të lëvizej vetëm me mjete të larta bujqësore.

Rruga e varrezave në fshatin Mali Hebaj, me një gjatësi 700 
metër linear, parashikon një sipërfaqe asfalti 2600 metër 
katror, strukture monolite betoni me volum 157 metër kub në 
një gjatësi 350 metër linear, tombino e vepra të tjera arti si dhe 
sinjalistikë vertikale e horizontale.

 Rikonstruksioni i rrugës “Zef Kakarriq” në lagjen nr. 5 të 
qytetit të Shkodrës përfundon. Ditën e sotme, ka nisur 
hedhja e shtresave të asfaltit, pasi kanë përfunduar 
punimet në infrastrukturën nëntokësore.
Për herë të parë pas më shumë se 30 vitesh, 
rikonstruksioni i kësaj rruge në zemër të Shkodrës, u bë i 
mundur nga të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës.
Si në të gjitha ndërhyrjet e tjera këto 4 vitet e fundit, 
projekti i zbatuar ishte i plotë me kanalizimet e ujrave të 
bardha- KUB në 160 metër linear, kanalizimet e ujrave të 
zeza- KUZ 265 metër linear, rrjeti i ujësjellësit 230 metër 
linear, bordura 330 metër linear, ndriçim dhe sinjalistikë 
horizontale e vertikale.
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9 KORRIK 2019Përfundon rikonstruksioni i rrugëve në
plazhin e Velipojës

10 KORRIK 2019 Asfaltimi i rrugës Qender Trush- «Malësorët
e mullirit» në NJA Berdicë 

Nr. 10, Gusht 2019 

Njësia Administrative e Velipojës, është kthyer në një kantier 
ndërtimi javët e fundit. Me një investim të qenësishëm nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, ka nisur dhe është drejt 
përfundimit sistemim- asfaltimi i rrugëve të plazhit. Puna ka 
filluar njëkohësisht në disa rrugë dhe konkretisht nga 
Kompleksi “Fishta” deri në Vilun, “Rruga e Peshkatarit” dhe 
rrugët 2, 3, 4, 10, 12, 13. Në pjesë më të madhe, pritet vetëm 
vendosja e sinjalistikës vertikale dhe horizontale.
Është hera e parë që ndërhyhet në Velipojë në një numër kaq 
të madh rrugësh, duke patur parasysh edhe infrastrukturën 
nëntokësore aty ku ka munguar. Plazhi i Velipojës, është një 
zonë turistike mjaft e frekuentuar dhe nga viti në vit, cilësia e 
infrastrukturës rrugore por edhe e shëbimeve të ofruara, ka 
njohur rritje. Investimet më të fundit, në hapësira me densitet 
të lartë pushuesish por edhe banorësh, ndikojnë jo vetëm për 
sezonin veror por edhe për muajt e tjerë të vitit që Velipoja të 
jetë një destinacion i preferuar gjithmonë.

Krahas rikonstruksionit dhe ndërtimit nga e para të 
rrugëve në territorin e saj, Bashkia e Shkodrës vazhdon 
si çdo vit procesin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale dhe 
lokale.
Aktualisht po punohet për asfaltimin e rrugës Qender 
Trush- "Malësorët e mullirit" në Njësinë Administrative 
Berdicë. Është një rrugë me densitet mjaft të lartë 
qarkullimi dhe natyrshëm lidhet me rrugën e re 
"Malësorët e mullirit" të rikonstruktuar tashmë nga 
Bashkia e Shkodrës.
Sipas planit vjetor të ndërhyrjeve, me të ardhurat e veta, 
Bashkia e Shkodrës realizon mirëmbajtjen e rrugëve 
rurale dhe lokale aty ku është e nevojshme.
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11 KORRIK 2019Përkujtohet 104 vjetori i qendresës heroike
të popullit Plan- Gjuraj në Pult

12 KORRIK 2019 Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvillon
mbledhjen e rradhës

Nr. 10, Gusht 2019 

Në Njësinë Administrative Pult të Bashkisë Shkodër 
u zhvillua ceremonia përkujtimore në nderim të 104- 
vjetorit të qëndresës heroike të popullit të fshatrave 
Plan- Gjuraj. 
Në korrikun e vitit 1915, ushtria malazeze mësyu 
këtë zonë por përballë iu vunë banorët vendas. Nga 
kjo betejë mbeten të vrarë 81 dëshmorë, të cilët 
përkujtohen vit pas viti.
Në ceremoninë e organizuar për këtë ngjarje 
historike, merrnin pjesë të afërm, pasardhës të 
dëshmorëve, banorë të fshatrave dhe përfaqësues 
të qeverisjes vendore.

Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka zhvilluar mbledhjen e tij 
të rradhës nën drejtimin e kryetarit Xhemal Bushati.
Këshilltarët kanë shqyrtuar dhe miratuar pikat e rendit të 
ditës të paraqitura.
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13 KORRIK 2019Bashkia e Shkodrës organizon kampin 
veror, mbështetet nga partnerët social

14 KORRIK 2019 Prezantohet trajneri i ri i Vllaznisë, Mirsad
Jonuz nga Maqedonia në krye të kuqebluve

Nr. 10, Gusht 2019 

Filluan këtë javë aktivitetet e Kampit Veror 2019. 
Bashkia Shkodër për 2 javë do të ofrojë lojëra 
psikosociale, sport, kinema dhe argëtim për fëmijët 
nga Qendrat komunitare “Për Familjen”.
Ky aktivitet zhvillohet në bashkëpunim me 
organizatat  par tnere Terre  des hommes 
Albania,NISMA ARSIS, World Vision, Shpresë për 
Botën, BE dhe Qendra Rinore “Atelia”.

Vetëm dy ditë pas konfirmimit të tij si trajneri i ri i 
Vllaznisë, maqedonasi Mirsad Jonuz ka mbërritur 
në Shkodër për të firmosur kontratën që e bën 
tashmë zyrtarisht pjesë të kuqebluve. Në fjalët e tij 
të para si trajner i kësaj skuadre, njeriu që ka 
provuar të drejtojë edhe kombëtaren e Maqedonisë 
është shprehur se arsyeja pse zgjodhi të nisë këtë 
eksperiencë të re është emri i madh i Vllaznisë. Po 
ashtu ka bërë të ditur se shumë shpejt do të nisë 
puna me ekipin dhe ai ka premtuar se në krye të tij 
do të bëjë gjëra të mira. Ndërkohë gjatë prezantimit 
të trajnerit të ri, administratori Suad Lici ndër të tjera 
ka shpjeguar arsyen pse u përzgjodh ai dhe po 
ashtu, ka shpalosur edhe objektivat që do të ketë 
Vllaznia në sezonin e ri. Vllaznia nisur edhe nga 
fjalët e administratorit, ajo do synojë të realizojë një 
sezon krejt ndryshe nga ato të mëparshmit. Një 
objektiv ky që është mbështetur edhe nga trajneri 
Jonuz i cili ka premtuar se do të bëjë gjëra të mira në 
Shkodër.
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15 KORRIK 2019Rikonstruksioni i hapësirës publike në
lagjen «Xhabije» të qytetit

16 KORRIK 2019 Bashkia e Shkodrës organizon «Festen e
Pultit», promovohen vlerat e zonës

Nr. 10, Gusht 2019 

Ka filluar puna prej disa ditësh për rikonstruksionin e 
një hapësire tjetër publike në një bllok me pallate në 
Xhabije. 
Një punë e mirë dhe e nevojshme po kryhet me 
kanalizimet e ujërave te bardha dhe kullimin, si dhe 
sistemimin e asfaltimin. Kjo është ndër zonat që në 
përmbytje, katet e para të pallateve kanë patur prani 
uji. Edhe gjatë ditëve me shi, shpesh kemi angazhuar 
zjarrëfikësit me pompa për të mos rrezikuar dëmtime.
Me këtë rikonstruksion besojmë se zgjidhim këtë 
problem për qindra banorë, por edhe u kthejmë atyre 
një hapësirë më shumë, të rikualifikuar e të 
këndshme.

Në Njësinë Administrative Pult të Bashkisë 
Shkodër, në fshatin Brucaj në parkun "Maranaj" u 
zhvillua "Festa e Pultit 2019".

Një traditë kjo e viteve të fundit, ku bëhet promovimi 
i vlerave turistike, të trashëgimisë kulturore, vlerave 
natyrore dhe produkteve të territorit.

Po ashtu, u përkujtua 75 vjetori i vrasjes së 10 
malësorëve të pafajshëm nga regjimi komunist. Në 
përkujtim të tyre, u vendos nje memorial.
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17 KORRIK 2019Pastrimi i kanalave kulluese në Dajç dhe
në Velipojë të Bashkisë Shkodër

18 KORRIK 2019 Mirëmbajtja e zakonshme e objekteve
arsimore në territorin e Bashkisë Shkodër

Nr. 10, Gusht 2019 

Sipas planit të veprimit të miratuar, Bashkia e Shkodrës 
vazhdon punën për pastrimin e kanaleve kulluese të 
dyta dhe të treta. Aktualisht, po punohet në Njësinë 
Administrative Dajç dhe në Velipojë. Konkretisht, po 
punohet në Shirq të Dajçit, ku janë pastruar 15.300 
metër linear nga 18.850 metër linear të planifikuara.

Ndërsa është në përfundim pastrimi i rrjetit në Shirq, ka 
përfunduar plotësisht puna për fshatin Darragjat. Në 
vijim, puna do të përqendrohet në Njësitë Administrative 
Guri i Zi dhe Berdicë.

Bashkia e Shkodrës vazhdon mirëmbajtjen e 
zakonshme të objekteve arsimore në territorin e saj.

Në shkollën “Salo Halili” është kryer rikonstruksioni i 
plotë i hidroizolimit të terracës.

Në shkollën “Ndre Mjeda” ka përfunduar zëvendësimi i 
hidroizolimeve dhe shtresave të dyshemesë dhe 
tualeteve. Këto të fundit të dëmtuara dhe të amortizuara, 
ku për pasojë kishte probleme të theksuara lagështire 
në të gjithë tualetet.

Në shkollën “Martin Camaj” u krye i plotë hidroizolimi i 
terracës së shkollës, e cila kishte probleme vidente nga 
depërtimi i rreshjeve atmosferike.

Ndërkohë, po vazhdojnë punimet në shkollat “Ndoc 
Mazi”, “Kolë Idromeno” dhe “Dëshmorët e Prishtinës”, 
ku po punohet për riparimin e tualeteve.

Majtas, foto të gjendjes pas dhe para punimeve, sipas 
shkollave.
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19 KORRIK 2019Vazhdojnë punimet në rrugën «Hamidije»
në Shtoj të Vjetër të NJA Rrethina

20 KORRIK 2019 Startojnë në Shkodër «Koncertet e verës»
të organizuara nga Bashkia

Nr. 10, Gusht 2019 

Pas përfundimit të infrastrukturës nëntokësore, 
aktualisht në rrugën "Hamidije" në fshatin Shtoj i Vjetër 
të Rrethinave, po punohet për vendosjen e bordurave në 
të gjithë gjatësinë e saj.
Projekti i financuar nga të ardhurat e Bashkisë së 
Shkodrës, parashikon rikthimin në parametra optimalë 
të kësaj rruge në të gjithë gjatësinë e saj. Pas bordurave, 
nis procesi për asfaltimin e saj për të vijuar me 
sinjalistikën vertikale dhe horizontale.
Rruga "Hamidije" është një zonë me densitet të lartë 
banorësh dhe impakti i saj në përmirësimin e standartit 
të jetës, do të jetë i prekshëm për të gjithë.

Është ndezur atmosfera e verës në Sheshin "Nënë 
Tereza". Nën tingujt e grupit të talentuar BRIOS me solist 
Eugjen Markun, të rinj e të reja, qytetarë dhe turistë të 
pranishëm, kanë shijuar një mbrëmje ndryshe.
Aktivitetet e organizuara nga Bashkia Shkodër në 
bashkëpunim me Piano Event, do të sjellin çdo javë 
ritme të ndryshme në Shkodër.
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21 KORRIK 2019Shpallen fituesit e aktivitetit rinor e sportiv
«Volejpoja Beach Trophy», edicioni i katërt

22 KORRIK 2019 Nis rikonstruksioni i dy rrugëve në Njësinë
Administrative Guri i Zi

Nr. 10, Gusht 2019 

U zhvillua ne plazhin e Velipojës edhe për këtë vit aktiviteti më i 
ndjekur rinor dhe sportiv. 
Me pjesmarrjen e sportistëve nga Shqipëria, Kosova dhe të tjerë 
që luajnë aktualisht në ekipe europiane rezultatet janë keto:
Në vendin e parë për femra Xhudiena Kruti dhe Adelajda Prenda.
Në vendin e dytë Antoneta Molla dhe Izabela Dodani.
Në vendin e tretë Rigelta Hysaj dhe Stela Kiri.
Në vendin e parë për meshkuj Adri Arapi dhe Osman Qepa.
Në vendin e dytë Armend Berisha dhe Adriatik Berisha.
Në vendin e tretë Fatjet Haxhagiqi dhe Gerald Drecaj.

Ka nisur puna në Njësinë Administrative Guri i Zi për 
sistemimin dhe asfaltimin e dy rrugëve të brendshme të 
tjera. Me një fond 11,5 milion lekë të reja, do të 
ndërhyhet në rrugën e Xhamisë dhe rrugën “Loro 
Ndoja”.

Projekti i financuar nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, parashikon 1250 metër katror asfalt, guardrail 
anësore me dy valëzime 70 metër linear, sinjalistikë 
horizontale dhe vertikale për rrugën e Xhamisë.

Ndërsa në rrugën “Loro Ndoja” ndërhyrja parashikon 
2020 metër katror asfalt, linjë kanalizimesh të ujrave të 
bardha- KUB 110 metër linear, mure mbrojtës dhe 
tumbino, guardrail anësore me valëzime 50 metër 
linear si dhe sinjalistikë vertikale dhe horizontale.

Me përfundimin e punimeve, do të përmirësohet 
ndjeshëm standarti i lëvizshmërisë së këmbësorëve e 
automjeteve, në një zonë me densitet të lartë banorësh.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK
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23 KORRIK 2019Nis puna për ndërtimin e ujësjellësit që
zgjidh problemin e NJA Rrethina

Nr. 10, Gusht 2019 

Bashkia e Shkodrës nis ndërtimin e një ujësjellësi të ri që do ti 
japë zgjidhje problemit shumë vjeçar të furnizimit me ujë të 
pijshëm në Njësinë Administrative Rrethina. Puna ka nisur në 
fshatin Kullaj të Postribës, aty ku do të ndërtohet stacioni i 
pompave, për të vijuar edhe me rrjetin e plotë të këtij 
ujësjellësi.
Investimi është bërë i mundur nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, në një vlerë totale rreth 100 milion lekë të reja. Në 
fazën e parë, punimet e të cilës tanimë kanë nisur, do të 
investohet rreth 60 milion lekë të reja.

Nga ky investim, pritet të përfitojnë rreth 14 mijë familje në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës, ndërsa në fazën e parë do 
të kryhen këto punime:

-Montimi i pompave në puset ekzistuese
-Ndërtimin e depos së re 250 m3 dhe stacionit të pompimit
-Linjën e dërgimit stacion pompimi- depo
-Ndërtim rrjeti shpërndarës fshati Guci e Re
-Ndërtim pjesor i rrjetit shpërndarës fshati Shtoj i Vjetër
-Riparim i rrjetit ekzistues për linjat deri në fshatin Shtoj i Vjetër
Me këtë investim, Bashkia e Shkodrës është e para në vend 
që ndërton me të ardhurat e veta një ujësjellës të ri në zona 
rurale.
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