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Rinis puna në Tregun e Zdrales, fermerë
e tregtarë në mjedise të reja komode

3 KORRIK 2020 «Pranverë me këngë, këtë vit në verë»,
eventi nuk pengohet as nga pandemia

E FUNDIT

Fermerët dhe tregëtarët që prodhojnë e tregëtojnë 
produketet bujqësore do të punojnë tashmë në një treg të ri.
Në sajë të bashkëpunimit me Myftininë e Shkodrës tregu 
tashmë është funksional në mjedise krejtësisht të reja dhe 
shumë të përshtatshme për aktivitet tregtar. Ishte Myftinia e 
Shkrodrës, e cila mundësoi ndërtimin e këtij tregu që jep 
mundësi punësimi për dhjetra familje.

Sot tregtarët e sistemuar në këtë treg, shprehen të kënaqur, 
ashtu siç edhe klientët e tyre që rikthehen pas rreth 2 
muajve e gjysmë ndërprerje për shkak të masave për 
mbrojtjen nga pandemia.
Bashkia e Shkodrës po hulumton hapësira të tjera të lira, 
publike e private, për të krijuar tregje të ngjashme edhe në 
zona të tjera të qytetit. Kështu, krijohet një standart, por 
edhe mundësi punësimi real për qindra familje.

Bashkia Shkodër shpreh falenderimet Myftinisë së 
Shkodrës për mbështetjen, fermerëve dhe tregëtarëve për 
durimin për pritjen.

Duke punuar bashkë, përmirësojmë jetën tonë, ndihmojmë 
qytetin, familjet tona për një jetë më të mirë.

Koncerti «Pranverë me këngë», është tashmë një 
event i përvitshëm dhe që ka krijuar një traditë të 
re në Bashkinë e Shkodrës. 
I organizuar nga Teatri «Migjeni», koncerti vjen si 
një buqetë bashkë me pranverën dhe është mjaft i 
ndjekur edhe nga artëdashësit.
Për shkak të situatës së pandemisë në vend, 
koncerti rrezikohej të mos zhvillohej për shkak të 
masave parandaluese për Covid-19.

Shiroka ishte «skena» që mirëpriti eventin, duke 
terhequr interesin e madh jo vetëm të 
shkodranëve por edhe atyre që kanë zgjedhur 
këtë pikë turistike për të pushuar.
Këngëtarët dhe instrumentistët më të njohur 
shkodranë, krijuan një atmosferë shumë të 
këndshme, duke kaluar kështu disa orë mjaft 
argëtuese nën freskinë e Liqenit të Shkodrës dhe 
tingujve muzikorë.

2 KORRIK 2020
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Bashkia e Shkodrës në ndihmë 
të familjeve në vështirësi!

9 KORRIK 2020 Stop dëmtimit të pronës së përbashkët
në ambjente publike në Shkodër

E FUNDIT

Dy familje me gjithsej 7 antarë në Juban të Gurit të Zi, 
kanë mbetur pa shtëpi pas zjarrit që u shkrumboi 
gjithçka. Fatmirësisht, nuk pasi pasoja në njerëz. 
Mbështetja dhe solidariteti në një moment të tillë, janë 
të domosdoshme.

4 pako ushqimore, po aq higjienike, mjete shkollore 
dhe lodra për tre fëmijët, 4 krevate të kompletuara, 
janë vetëm ndihma e parë për këtë familje në këtë 
moment të vështirë.
Bashkia e Shkodrës do të bëjë të gjitha përpjekjet për 
të mbështetur këto familje dhe do të jetë vazhdimisht 
pranë tyre.

Me shumë mund dhe përkushtim, i’a dalim të ndërtojmë 
dhe në mirëmbajmë në hapësirat tona të përbashkëta, në 
përdorim nga të gjithë qytetarët. E kemi bërë dhe 
vazhdojmë ta bëjmë me paratë e të gjithëve ne, 
taksapaguesve shkodranë.

Është e pafalshme që individë të papërgjegjshëm, të 
vjedhin dhe dëmtojnë pronën publike! Brenda pak ditëve, 
janë grabitur puseta në rrugët e qytetit, duke krijuar 
rrezikshmëri të lartë edhe për qarkullimin e mjeteve e 
qytetarëve. Janë dëmtuar lodrat argëtuese për fëmijët, në 
këndet e lojrave që ne kemi ndërtuar në qytet. Gjobitja dhe 
ndëshkimi janë proces i ndjekjes nga strukturat e Bashkisë 
dhe të policisë. Dëmet gjithsesi janë aty ku ne kalojmë, 
jetojmë e argëtohemi!

Kërkojmë bashkëpunimin e qytetarëve sepse riparimi i 
dëmeve apo edhe zëvendësimi i kapakëve të pusetave 
apo lodrave, bëhet me kontributin e të gjithëve ne.

 Shkodra është shtëpia jonë e përbashkët! Të gjithë e kemi 
detyrim të mirëmbajmë, ruajmë dhe të përmirësojmë 
imazhin e qytetit!

8 KORRIK 2020
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Bashkia Shkodër dhe KF Vllaznia marrëveshje
sponsorizimi- partneriteti me ALBAPHOTO

12 KORRIK 2020 KFF Vllaznia dominon futbollin e femrave
shpallet kampion për të 7-  ën herë rresht

E FUNDIT

Klubi i Futbollit “Vllaznia” njofton të gjithë dashamirët e futbollit për 
nënshkrimin e marrëveshjes për sponsorizimin , partneritetin dhe 
bashkëpunimin ndërmjet Klubit dhe Bashkisë Shkodër nga njëra 
anë, me Shoqerinë ”ALBAPHOTO” shpk - DISTRIBUTOR I 
AUTORIZUAR I ”FUJIFILM” dhe SHOQATA E BASKETBOLLIT 
”VLLAZNIA”.

Kjo marrëveshje ka objekt të saj:

a) Bashkëpunimi për konsolidimin e rezultateve të ekipit të parë 
dhe ekipeve të moshave të Akademisë “Vllaznia”, rikthimin e 
qëndrueshëm të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në pozicion 
dinjitoz në renditjen e kampionantit kombëtar të futbollit të 
Superligës shqiptare dhe mundësinë për pjesëmarrje në aktivitete 
dhe kompeticione ndërkombëtare.
b) Partneritetin, midis paleve për të dhënë mbështetje teknike dhe 
financiare Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a., në bashkëpunim dhe 
harmonizim me angazhimet dhe kontributet teknike dhe financiare 
të vetë Bashkisë Shkodër si aksioneri i vetëm, por edhe të 
strukturave drejtuese, të personelit, lojtarëve dhe çdo aktori tjetër 
institucional, publik, privat dhe që ka interes.
Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje bashkëpunimi nis 
menjëherë, në mbështetje të ekipit të parë “Vllaznia” dhe ekipeve 
të moshave të Akademisë “Vllaznia” për arritjen e rezultateve sa 
me te larta.

KFF Vllaznia është shpallur kampion kombëtar në 
futbollin e femrave për herën e 7- të rradhazi.

Një sukses i merituar, falë punës të vajzave, stafit 
teknik dhe presidentit Lazër Matija.

10 KORRIK 2020
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Një udhëtim në biodiversiteti, mrekullitë
e peisazhin e Liqenit të Shkodrës

16 KORRIK 2020 Bashkia e Shkodrës vazhdon traditën,
organizohet «Pulti n’Fest»

E FUNDIT

Një udhëtim në biodiversitetin dhe mrekullitë e 
peisazhit të Liqenit të Shkodrës.

Bashkia Shkoder në bashkëpunim me Wildlife - 
Albanian Photographers dhe mbështetjen e Europian 
Union in Albania organizuan një shëtitje fotografike të 
Liqenit të Shkodërs.

Aktiviteti kishte qëllim promovimin e biodiversitetin të 
larmishëm dhe tërheqjen e turistëve të natyrës, dhe jo 
vetëm, pranë Liqenit të Shkodrës. 

Falenderojmë pjesëmarrjen e të gjithë fotografëve 
profesionistë (te faunës dhe florës) nga vende të 
ndryshme si Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i 
Zi.

Ky aktivitet do të vlerësojë më tej elementet 
karakteristike të zonës së Liqenit të Shkodrës duke 
promovuar vlerat e habitatit natyror dhe ekosistemit e 
duke nxitur mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit.

Vazhdon tradita e aktivitetit “Pulti n’Fest”, traditë kjo e 
rrënjësuar në vite nga banorët e zonës dhe e mbeshtetur 
tashmë çdo vit nga Bashkia e Shkodrës.

Aktiviteti u përshendet nga z. Arben Gjuraj, nënkryetari i 
Bashkisë Shkodër i cili shprehi vleresimet e tij për 
mikpritjen, traditat dhe mrekullitë natyrore të zonës së 
Pultit.

Gjithashtu, z. Tom Marku administrator i njësisë Pult, 
përshendeti të pranishmit duke theksuar rëndësinë e 
promovimit të Pultit, produkteve, natyrës e të gjithë 
historisë së lavdishme të kësaj zone.

Takimi dhe kuvendimi me banorët e Pultit, është një 
kënaqësi e veçantë. Ato janë të drejtpërdrejtë, flasin hapur 
dhe me një mençuri që duket se buron natyrshëm, ashtu si 
uji i ftohtë i lumit të Kirit që përshkon të gjithë zonën.

Një natyrë mahnitëse, njerëz të mrekullueshëm dhe 
mikpritës, bartës e përcjellës të traditave qindra vjeçare, 
këtë shpalosi Pulti dhe banorët e tij në vazhdim te një 
tradite që do të vazhdojë gjatë nga Bashkia e Shkodrës.

13 KORRIK 2020
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«Shkrim muzikor», risia që sjell për herë
të parë në Shqipëri «Rrok Academy»

18 KORRIK 2020 Bashkia e Shkodrës rikthen traditën e
«Kino verore» me «Çifti i lumtur»

E FUNDIT

“Rrok Academy” organizuar nga Shoqata Kulturore 
“Rrok Jakaj”, vazhdon edhe sivjet në Shkodër, 
pavarësisht situatës së pazakontë të pandemisë 
Covid- 19.

Dega “New Technology” - Shkrim Muzikor ka nisur 
workshope nga Markelian Kapidani pranë Qendrës 
Rinore “Atelie” dhe do të vazhdojnë deri me 24 korrik 
2020.

U zhvillua sot leksioni i parë me grupin e parë i “Rrok 
Academy” me temë “Estetika e shkrimit muzikor”. 
Leksionet vazhdojnë edhe gjatë mbasdites me grupin 
e dytë.

Workshopet për Shkrimin Muzikor zhvillohen për herë 
të parë në Shqipëri, duke sjellë këeshtu një risi.

Aktiviteti financohet nga Bashkia Shkodër në kuadër 
të programit Reload.

17 KORRIK 2020

Bashkia e Shkodrës rikthen traditën e “Kino 
Verore”. Në sfondin e mrekullueshëm që ofron 
Liqeni i Shkodrës në Shirokën piktoreske, u shfaq 
filmi kult “Çifti i lumtur”, një kinokomedi shkodrane 
në gjithçka.

Qytetarë të të gjitha moshave, nën puhizën e 
freskët të Liqenit të Shkodrës, kanë kaluar më 
shumë se një orë duke qeshur argëtuar me një nga 
veprat më gazmore të kinematografisë shqiptare. 
”Kino Verore” vetëm sa ka nisur...
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Nis rikonstruksioni i gjimnazit «Jordan
Misja» në qytetin e Shkodrës

20 KORRIK 2020 Vazhdon riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve
trotuareve dhe shesheve në qytet

E FUNDIT

Me fillimin e vitit të ri shkollor, mësues, nxënës e 
prindër të gjimnazit “Jordan Misja” në qytetin e 
Shkodrës, do të kenë në dispozicion një ambjent 
krejtësisht të rikonstruktuar.

Me një fond mbi 26 milion lekë nga , kjo shkollë me 
traditë në arsim, po i nënshtrohet një rikonstruksioni të 
plotë.

Projekti parashikon riparim apo zëvendësim të 
shtresave të suvasë, zëvendësim i të gjitha pllakave të 
dyshemeve, zëvendësimin e rrjetit të vjetër elektrik 
dhe vendosjen e ndriçuesve LED, instalimin e rrjetit të 
kaldajës dhe i sistemit të hidrantëve për mbrojtjen 
kundër zjarrit, rikonstruksioni i plotë i terracës përfshi 
hidroizolim e saj.

Kjo është vetëm faza e parë e rikonstruksionit, e cila 
do të pasohet edhe nga një fazë tjetër, duke e kthyer 
në një nga gjimnazet model jo vetëm në Shkodër.

19 KORRIK 2020

Vazhdon pa ndërprerje puna për mirëmbajtjen e 
rrugëve, trotuareve dhe shesheve në qytetin e 
Shkodrës. Punimet po kryhen në kuadër të 
kontratës “Mirëmbajtje rrugë e trotuare në qytet”, e 
cila parashikon ndërhyrje aty ku ka patur amortizim 
apo dëmtime.

Vemendje i është kushtuar edhe rrugëve pedonale 
në qytet si “Marin Beçikemi”, “Gjuhadol”, 
“Gjylbegaj” dhe “Kol Idromeno”.

Paralelisht është punuar dhe po punohet edhe në 
Bulevardin “Bujar Bishanaku”, Rruga e Pazarit, 
“Mbreti Gent”, “Ethem Osmani”, Tepe, “Evlija 
Çelebiu”, “Kongresi i Manastirit”, “Hasan Riza 
Pasha”, “Vaso Kadia” etj.

Puna për mirëmbajtjen e rrugëve e trotuareve në 
qytet do të vazhdojë edhe në rrugë të tjera kryesore 
dhe dytësore.
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Riparime dhe mirëmbajtje e rrjetit të
ndriçimit publik në qytetin e Shkodrës

22 KORRIK 2020 Bashkia Shkodër projekt për strehimin 
social të 27 familjeve në banesa të reja

E FUNDIT

Bashkia e Shkodrës po vazhdon riparimin dhe 
mirëmbajtjen e rrjetit ndriçues publik në territorin e saj. 
Me një fond 1.8 milion lekë, po bëhet zëvendësimi i 17 
shtyllave të dëmtuara dhe 50 ndriçuesve në rrugë të 
ndryshme të qytetit.
Përgjithësisht, dëmtimi i shtyllave dhe ndriçuesve ka 
ardhur nga përplasja për shkak të shpejtësisë tej 
normave të lejuara, e mjeteve motorike me to në 
rrugën e Shirokës por edhe në rrugë të tjera të qytetit.
Shefi i Njësisë së Ofrimit të Sherbimeve në Bashkinë e 
Shkodrës Altin Salihi, u bën thirrje qytetarëve, 
veçanërisht drejtuesve të mjeteve motorike por edhe 
Policisë Rrugore të marrin masa për të parandaluar 
dëmtimin e rrjetit ndriçues publik.

21 KORRIK 2020

27 godina sociale në Bashkinë e Shkodrës, shumë 
shpejt do ti japin zgjidhje problemit të strehimit po 
për kaq familje. 

Ky projekt është mundësuar nga Bashkia e 
Shkodrës, përmes një investimi rreth 45 milion lekë.

Në përfundim të punimeve që po ecin me ritme 
shumë të kënaqëshme, do të krijohet jo vetëm një 
bllok i ri banimi në zonën urbane të qytetit, por do të 
ketë edhe mjedise rekrative për fëmijët por edhe për 
banorët.

Banesat që po ndërtohen, janë në dy formate 
tradicionale 2+1 dhe 1+1, me të gjitha ambjentet e 
nevojshme për një jetë normale për një familje. 

Po ashtu, rrotull këtij blloku të ri banimi, Bashkia e 
Shkodrës do të ndërhyjë për sistemin, gjelbërimin 
dhe mbjelljen e pemëve.
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Ambasadori i Katarit vizitë në Bashkinë Shkodër
nënshkruhet marrëveshja e rëndësishme

29 KORRIK 2020 Vazhdon mirëmbajtja e sinjalistikës
rrugore në qytetin e Shkodrës

E FUNDIT

Ambasadori i Katarit Ali bin Hamad Al Marri ka zhvilluar një 
vizitë në Shkodër ditën e sotme. Si kryetare e Bashkisë së 
Shkodrës,  i  urova mireseardhjen,  fa lenderova 
ambasadorin dhe përmes tij shtetin e Katarit, për kontributin 
e  v a z h d u e s h ë m  t ë  s h t r i r ë  n ë  v i t e  e d h e  p ë r 
Shkodrën.Shpreha gatishmërinë për vazhdimin dhe 
zgjerimin e bashkëpunimit në sektorë të rëndësishëm si 
arsimi, mbështetja e shtresave në nevojë, përmirësimi i 
furnizimit me ujë të pijshëm etj.
Nga ana e tij, ambasadori Ali bin Hamad Al Marri ka 
vlerësuar bashkëpunimin e deritanishëm me Bashkinë e 
Shkodrës. Ai është shprehur i gatshëm për të intensifikuar 
bashkëpunimin, me synim rritjen e investimeve nga Katari 
në Shkodër.
Gjatë takimit, është nënshkruar një marrëveshje për 
ndërtimin e 35 puseve në territorin e Bashkisë së Shkodrës, 
një hap i parë për përmirësimin e furnizimit me ujë në disa 
zona. Marrëveshja është nënshkruar nga nënkryetari i 
Bashkisë së Shkodrës Arben Gjuraj dhe drejtori i Shoqatës 
“Qatar Charity” Shawki Abou Seif. Nga kjo marrëveshje, do 
të përfitojnë banorët në njësitë administrative Rrethina, 
Guri i Zi, Ana e Malit, Velipojë, Dajç, Postribë dhe Berdicë.

23 KORRIK 2020

Bashkia e Shkodrës po vazhdon pa ndërprerje 
punën për përmirësimin e mirëmbajtjen e 
sinjalistikës rrugore në qytet.
Aktualisht, po punohet me sinjalistikën horizontale, 
duke kryer vijëzimin orientues në të gjitha rrugët e 
qytetit.
Përveç se krijon mjaft lehtësi në orientimin e 
lëvizjen e këmbësorëve dhe mjeteve në rrugët e 
qytetit, sinjalistika krijon edhe një imazh të 
këndshëm për vizitorët në këto ditë vere.
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Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Aktivitet në kuadër të «Ditës Botërore
Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore»

E FUNDIT

Pavarësisht punës së bërë deri tani, trafikimi i qenieve 
njerëzore mbetet sfide e madhe dhe problematike në 
Shqipëri. Mesazhi është përcjellë sot në aktivitetin e 
organizuar në Shkodër, në kuadër “Ditës Botërore 
kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore”.

Kjo ditë, është një mundësi për të kujtuar të gjitha 
viktimat e trafikimit, të cilat janë shfrytëzuar dhe 
trafikuar si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit. 

Kjo ditë, është një sinjal i fortë mbështetje pët të gjithë 
këtë kategori, për të ngritur zërin në emër të tyre.

Gjatë aktivitetit u përurua edhe instalacioni “UN GIFT 
BOX”, që ka për qëllim të sensibilizojë qytetarët dhe 
komunitetin për mbi rrezikun e trafikimit të njerëzve.

Në fund, të gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet, kanë 
nënshkruar edhe deklaratën kundër trafikimit të 
personave.

30 KORRIK 2020

VIZITO SHKODRËN VISIT SHKODRA


