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Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugës së
Dukagjinit në Bashkinë e Shkodrës

3 SHTATOR 2020 Dëgjesë publike mbi Planin e Detajuar të Zonës
me Rëndësi Kombëtare Baks- Rrjoll në Velipojë

E FUNDIT
Bashkia e Shkodrës ka organizuar sot dëgjesën e parë 
publike mbi Planin e Detajuar të Zonës me Rëndësi 
Kombëtare Baks-Rrjoll që po realizohet nga Ministria e 
Turizmit dhe Mjedisit, në kuadër të “Studim Masterplane 
për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit”.
Interesimi i grupeve të interesit, pronarëve të tokës dhe 
ndër t imeve ekz is tuese,  banorëve të  zones, 
teknicienëve ka qenë shumë i lartë dhe u konstatua nga 
pjesëmarrja e gjërë në sallën e mbledhjeve të Këshillit 
Bashkiak.
Pyetjet, sugjerimet, diskutimet e debatet kanë qenë të 
hapura dhe çdo gjë është regjistruar për t’u përfshirë në 
një raport të detajuar, i cili do ti dërgohet hartuesve të 
projektit për tu reflektuar dhe pasqyruar interesat e 
komunitetit.
Kjo degjesë e pare do të pasohet edhe nga dëgjesa të 
tjera, me synim hartimin e një projekti që pike së pari të 
shkojë në linjë me interesat e komunitetit, të pronarëve 
dhe të zhvillimit të gjithanshëm e të qëndrueshëm të 
kësaj zone.
Sapo pyetjet, sugjerimet, diskutimet gjatë degjesës të 
zbardhen, ato do të bëhen publike në rrjetet tona sociale.

1 SHTATOR 2020
Bashkia e Shkodrës ka vijuar punën për riparimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugës së Dukagjinit.
Punimet janë realizuar në kuadër të kontratës për 
mirëmbajtjen e aksit rrugor Ura e Mesit- Prekal- Kir- 
Mali Shoshit- Breglumi- Ndërlysaj-Theth, sipas 
planifikimit për mirëmbajtjen e rrugëve rurale për vitin 
2020.
Punimet kanë filluar nga Kodër Shëngjergji në drejtim 
të Nicaj- Cukë- Palaj- Gjoshaj- Cilkok- Dardhë- Pepaj- 
Ndreaj- Brashtë deri në qafe të Malit të Shoshit.
Pavarësisht tempereturave të larta por edhe 
vështirësive që paraqet relievi malor i këtij aksi, është 
punuar me ritme të larta dhe pa ndërprerje për 
përmbushjen e kontratës.
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Bashkia Shkodër përkujton 74 vjetorin
e Kryengritjes Antikomuniste të Postribës

10 SHTATOR 2020 Konsultim i draftit të Projektplanit Buxhetor
Afatmesëm 2021- 2023 i Bashkisë Shkodër

E FUNDIT
Të dashur bashkëqytetarë,

Drafti i Projektplanit Buxhetor Afatmesëm synon te paraqesë 
parashikimet e Bashkisë Shkodër për mbledhjen e të 
ardhurave si dhe përkthimin e tyre në shërbime dhe investime 
për komunitetin vendor të territorit të saj. 
Ky projektplan i ofron mundësinë qytetarëve, bizneseve dhe të 
gjithë aktorëve në nivel vendor të njihen dhe të kuptojnë 
konkretisht së çfarë synon të realizojë bashkia me financat e 
saj gjatë 3 viteve të ardhshme.
Pyetësori për konsultim publik përmban pyetje mbi:
- Mirëmbajtjen, shërbimet dhe investimet në Arsim;
- Shërbime të kujdesit social ;
- Aktivitete për trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 
kulturore;
- Aktivitete për rininë;
- Menaxhimi i mbetjeve; 
- Mirëmbajtjen dhe investimet në rrjetin rrugor urban dhe rural; 
- Transporti publik; 
- Mirëmbajtjen dhe investimet në ndriçimin rrugor; 
- Menaxhimin e Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimi.

Për të dhënë opinionin tuaj, klikoni tek linku në vijim: 
https://bit.ly/2Gc7qj0

9 SHTATOR 2020
“Kush të dojë e kush të mundet...”, ishte kushtrimi që i 
dha jetë Kryengritjes Antikomuniste të Postribës 74 
vjet më parë. Burra të njohur për besë, bujari e trimëri 
nga Shkodra, Postriba, Malësia e Madhe, Puka etj., 
i’u kundërvunë me armë në dorë diktaturës 
komuniste.
Rezistenca e Shkodrës dhe e shodranëve sapo 
kishte nisur dhe nuk u ndërpre deri me 22 mars 1992, 
kur sistemi diktatorial ra. Ishte një luftë e gjatë dhe me 
shumë heronj e martirë, për të cilët sot ndjehemi 
krenarë dhe përkulemi me respekt e mirënjohje nga 
Postriba.
Të parët në Europën e Lindjes, ata e kuptuan rrezikun 
që i vinte Shqipërisë nga diktatura komuniste. 
Prandaj, përpjekja jonë vazhdon, edhe 74 vite pas 
Kryengritjes Antikomuniste të Postribës.
E kemi për detyrë që ta bëjmë Shqipërinë pjesë e 
familjes së madhe të Europës së Bashkuar, pjesë të 
kombeve më demokratike të globit. Kështu 
përmbushim edhe amanetin e heronjve dhe martirëve 
që u flijuan në altarin e Atdheut!
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Ambasadorja e SHBA- së tur në Shkodër,
takohet me kryebashkiaken Voltana Ademi

12 SHTATOR 2020 Bashkia e Shkodrës riparon dhe mirëmban
rrjetin e rrugëve rurale në territorin e saj

E FUNDIT

11 SHTATOR 2020
Ambasadorja e SHBA- së në Tiranë zj. Yuri Kim, ka 
nisur një vizitë zyrtare dyditore në Bashkinë e 
Shkodrës. Turin e saj, diplomatja amerikane e ka 
nisur me një takim me Kryetaren e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi.
Zj. Ademi i ka uruar mirëseardhjen zj. Kim, ndërsa e 
ka falënderuar për vëmendjen dhe mbështetjen nga 
Ambasada dhe Shtetet e Bashkuara për vendin tonë 
por edhe edhe Shkodrën.

Zj. Kim ka falënderuar për mikpritjen, ndërsa ka 
shtuar se do të jetë në Shkodër dy ditë, për të vizutuar 
atraksionet e saj, për të takuar e bashkëbiseduar me 
banorët. Diplomatja amerikane ka thënë se është 
hera e parë që vij në Shkodër, por kam dëgjuar shumë 
për të si një qytet që nuk i nënshtrohet diktaturës.
Për rreth 60 minuta, zj. Ademi dhe zj. Kim kanë 
bashkëbiseduar pa praninë e mediave, ndërsa në 
fund i janë përgjigjur interesit të mediave në një 
konferencë të përbashkët për shtyp.

Mirëmbajtja dhe përmirësimi i rrugëve rurale, është në 
qendër të vëmendjes së Bashkisë së Shkodrës. Ditën e 
sotme po punohet në Njësinë Administrative Postribë, ku 
janë identifikuar rrugët më problematike që kanë nevojë 
për ndërhyrje.
Sipas planit të paracaktuar nga Bashkia e Shkodrës, do 
të shtrohen me asfalt 400 metër katror në rrugën Mes- 
Meselim, 200 metër katror në rrugën e Rasekut, 100 
metër katror në rrugën Mes- Kullaj dhe 150 metër katror 
në rrugën Boks- Ura e Rasekut.
Prej katër vitesh, Bashkia e Shkodrës mirëmban dhe 
përmirëson rrugët rurale në territorin e saj, duke ndikuar 
në lehtësimin e qarkullit të njerëzve, mjeteve dhe 
mallrave.
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Përfundon sistemim- asfaltimi i rrugëve të
brendshme në Gomsiqe të Velipojës

14 SHTATOR 2020 Nis viti i ri shkollor në Bashkinë e Shkodrës,
kryebashkiakja Ademi në «Jordan Misja»

E FUNDIT

13 SHTATOR 2020
Infrastruktura rrugore është një nga prioritetet e 
Bashkisë së Shkodrës prej 5 vitesh. Pavarësisht 
vonesave në procedurat e tenderimit si pasojë e 
pandemisë, tashmë ka nisur puna në disa projekte të 
planifikuara në buxhetin e vitit 2020.
Me një fond 6.2 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë 
Shkodër, ka përfunduar puna për sistemim- asfaltim 
të rrugëve të brendshme në fshatin Gomsiqe të 
Njësisë Administrative Velipojë. Ka qenë një kerkesë 
e vazhdueshme e banorëve, në një zonë me densitet 
të lartë banorësh, të banesave dhe njësive të 
shërbimit.
Projekti parashikonte shtresa rrugore çakëll, 
stabilizant dhe asfalt në një sipërfaqe 1900 metër 
katror; struktura monolite betoni për kanalizime 
anësore 115 metër kub si dhe sinjalistikë rrugore 
horizontale dhe vertikale.
Impakti i këtij projekti në jetën e banorëve por edhe të 
vizitorëve të ndryshëm, do të jetë i dukshëm në 
përmirësimin e lëvizshmërisë të njerëzve, mjeteve 
dhe mallrave.

Viti i ri në arsimin parauniversitar, ka startuar sot edhe 
në Bashkinë e Shkodrës. 18151 nxënës janë ulur sot 
në bankat e dijes, për të nisur një vit shkollor jo të 
zakonshëm. Në qendër të vëmendjes, janë masat 
anti- Covid, të cilat janë janë zbatuar nga personeli 
mësimdhënës i angazhuar për këtë qëllim.
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, 
ka qenë e pranishme në nisjen e vitit të ri shkollor në 
gjimnazin “Jordan Misja”. Shkolla i është nënshtruar 
një rikonstruksioni të plotë, që do të pasohet edhe me 
një fazë të dytë në vijim.
Drejtorja e gjimnazit “Jordan Misja” zj. Diana Ndreu, 
është shprehur e kënaqur për kushtet në të cilat nis ky 
vit shkollor, pas rikonstruksionit të kryer. Kushtet e 
distancimit social, ato higjeno- sanitare, janë optimale, 
duke krijuar më shumë siguri në kushtet që nis mësimi.
Kryebashkiakja Ademi, ka uruar vitin e ri shkollor, duke 
bërë thirrje për respektim të masava anti- Covid, duke 
shtuar se Bashkia e Shkodrës do të jetë në mbështetje 
të vazhdueshme për mbarëvajtjen e procesit mësimor.
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«Njomëzat» është kopësht- çerdhja më e
re në Bashkinë e Shkodrës për vitin 2020

17 SHTATOR 2020
Programi «Jeto me sportin» sjell dy terrene
sportive në shkollën «Gjergj Vatë Martini»

15 SHTATOR 2020
“Njomëzat” është kopshti më i ri që ka hapur dyert në 
Bashkinë e Shkodrës. Ky kopësht ofron shërbimet e 
tij për familjet në lagjet numër 5 dhe 3 të qytetit.
Përveç stafit të kualifikuar e të përkushtuar, kopshti 
ofron edukimin, mësimdhënien, shërbimin e ushqimit, 
fjetjen, argëtimin në një kënd lojrash në territorin e tij. 
Gjithashtu pjesë e “Njomëzave” është edhe çerdhja e 
re e hapur në këtë fillim të vitit shkollor duke ofruar 
shërbime për fëmjët 0-3 vjeç.

Në kushtet e veçanta që ka nisur ky vit edhe për 
parashkollorët, një vëmendje e shtuar u kushtohet 
masave antiCovid, duke i zbatuar rigorozisht.

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës kanë nisur vitin 
parashkollor në 57 kopshte e çerdhe mbi 2 mijë 
fëmijë. Ofrimi i këtij shërbimi, është një nga prioritetet 
e qëndrueshme të Bashkisë së Shkodrës, ndihmesë 
konkrete për familjet shkodrane në lehtësimin e 
përditshmërisë së tyre, sidomos për ata që janë në 
marrëdhënie pune.

“Jeto me sportin” është programi i Bashkisë Shkodër 
që po materializohet me sukses prej 5 vitesh. Falë 
këtij programi, shkollat në territorin e Bashkisë 
Shkodër, po pasurohen me fusha dhe terrene 
sportive.
Aktualisht, po ndërtohet një terren sportiv për 
shkol lën “Gjergj Vatë Mart ini”  në Njësinë 
Administrative Velipojë. Është një investim 5.2 milion 
lekë, i cili do të mundësojë një fushë sportive sipas të 
gjitha standarteve, me tartan dhe me ambjente edhe 
për spektatorët.

Përveç se nga nxënësit gjatë orëve të edukimit fizik, 
ky terren sportiv është një dhuratë edhe për të rinjtë e 
të rejat e zonës për tu argëtuar në orët e pasdites.

Duke qenë një nga prioritetet afatgjate të Bashkisë 
së Shkodrës, programi “Jeto me sportin” do të 
vazhdojë, duke përmirësuar e shtuar terrenet 
sportive në shkollat në territor.
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Promovimi i punësimit të të kthyerve
përmes angazhimit në punë publike

19 SHTATOR 2020 «Eja në Dajç», Bashkia e Shkodrës vijon traditën
e promovimit të njësive administrative

18 SHTATOR 2020
Promovimi i punësimit të të kthyerve nëpërmjet 
angazhimit në punë publike në Bashkinë e 
Shkodrës.

Në kuadër të bashkëpunimit me Programin 
Migrimi për Zhvillim, financuar nga Qeveria 
Gjermane dhe i zbatuar nga GIZ, Bashkia 
Shkodër dhe Ujësjellës Kanalizime kanë filluar 
zbatimin e projektit “Promovimi i punësimit të të 
kthyerve nëpërmjet angazhimit në punë publike 
në Bashkinë e Shkodrës”.

Objektiv kryesor i këtij bashkëpunimi është krijimi 
i mundësive për integrimin socio-ekonomik të të 
kthyerve dhe familjeve me të ardhura të ulëta 
duke ofruar mundësi punësimi afatshkurtra në 
mbështetje të Bashkisë së Shkodrës me 
shërbime publike.

Bashkia e Shkodrës ka vijuar edhe në Njësinë 
Administrative Dajç nismën për promovimin e resurseve 
të zonës. “Eja në Dajç” ishte aktiviteti i rradhës, në fokus 
të të cilit ishte promovimi i bisneseve lokale, turizmit, 
resurseve natyrore, kulinarisë, traditave të zonës etj.
Fillimisht, kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka 
vizituar dy bisnese lokale por që produktet e tyre 
shpërndahen dhe preferohen edhe jashtë Shqipërisë.
Bisnesi i nënprodukteve të qumështit, me një eksperincë 
25 vjeçare, krijon mundësi punësimi për zonën por edhe 
grumbullon lëndën e parë nga fermerët e Dajçit.
Bimët dhe pemët dekorative, janë një bisnes shumë i 
përhapur në Dajç. Tashmë, këto produkte kanë treg jo 
vetëm brenda Shqipërisë por edhe në Itali, Serbi, 
Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë etj.
Në një ambjent krejt të veçantë, në bregun e lumit Buna, 
ishte organizuar edhe ajo që mund të quhet pjesa zyrtare 
e aktibitetit, me ekspozimin e disa produkteve të zonës 
dhe degustimin e ushqimeve tipike.
Udhëtimi me skaf drejt Kishës së Shirqit, një nga sitet më 
të preferuara nga vizitorë vendas e të huaj, ishte etapa 
tjetër e “Eja në Dajç”.
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«Dita e Biçikletës», Bashkia e Shkodrës
promovon mjetin më të përdorur për lëvizje 

21 SHTATOR 2020 Infrastruktura rrugore në vëmendje, punësim
në punë publike në Rrethina të Shkodrës

20 SHTATOR 2020
Çiklistë, amatorë të biçikletës, grupe të ndryshme 
nga vendi ynë dhe jashtë tij, të rinj e të reja nga 
nga Shkodra dhe qytete të tjera, Kosova etj.
Aktiviteti çiklistik sportiv malor të tipit MTB Cross 
Country “Gilman Bakalli” - edicioni i dytë, u 
organizua për herë të parë në Malin e Taraboshit 
dhe synonte promovimin e aktiviteteve sportive 
në natyrë.

Aktiviteti u organizua dhe financua nga Bashkia 
Shkodër, zbatohet nga organizata The Door.

Pëmes metodologjisë #Reload Bashkia Shkodër 
ofron shêrbimet për promovimin e trashëgimisë 
kulturore e të turizmit, një shembull për 
angazhimin e partneritetin e shoqërisë civile.
Ndihmuan Familja Bakalli, Qendra Rinore Arka, 
Malteser, Klubi Taraboshi Shkodër dhe Ferma 
Eco Sociale.

Në Njësinë Administrative Rrethina po punohet për riparimin e 
rrugëve dhe pastrimin e kanaleve anësore. Vëmendja është 
përqendruar në infrastrukturën rrugore, mirëmbajtjen e 
rehabilitimin e saj në të gjithë fshatrat ku ka probleme.
Përmes kësaj pune do të realizohet mirëmbajtja dhe riparimi ku 
është e nevojshme, me shtresat asfaltike, përmirësimi i 10 
kilometrave rrugë dhe kanaleve anash tyre, mbushja me 
stabilizant e bankinave për të lehtësuar qarkullimin mjeteve por 
edhe për të mbrojtur këto rrugë. Në të njëjtën kohë zbatimi i 
projektit “Promovimi i punësimit të të kthyerve nëpërmjet 
angazhimit në punë publike në Bashkinë e Shkodrës”, projekt i 
financuar nga Qeveria Gjermane dhe i zbatuar nga GIZ, 
Bashkia Shkodër dhe Ujësjellës- Kanalizime Shkodër, bën të 
mundur punësimin për dy muaj të 27 banorëve të Njësisë 
Administrative Rrethina. Ky projekt zbatohet në kohën e duhur, 
duke siguruar për Njësinë Administrative Rrethina:
Mbështetje të procesit të punës për mrëmbajtjen e rrugëve, 
kanaleve kulluese dhe insfrastrukturës; Angazhimin e atyre të 
rinjve, kryefamiljarë, që kanë nevojë për të punuar e që janë në 
rrisk emigracioni; Mbështetje e ekonomive familjare, përmes 
punësimit sezonal, ndihmesë në pëballimin e situatës së krijuar 
nga COVID -19. Investimet në Njësinë Administrative Rrethina 
do të vazhdojnë gjatë gjithë vitit në sektorë të ndryshëm, për të 
vijuar edhe gjatë vitit 2021 sipas projekteve të dakordësuara, të 
hartuara e konsultuara me komunitetin.
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Bashkia e Shkodrës vijon mbështetjen e
familjeve në nevojë dhe fëmijëve të tyre

23 SHTATOR 2020
Vazhdon rehabilitimi dhe pastrimi i kanaleve
kulluese në Bashkinë e Shkodrës

22 SHTATOR 2020
Bashkia e Shkodrës vazhdon mbështetjen e 
familjeve në nevojë dhe fëmijëve të tyre. 

Ditën e sotme, në mjediset e Qendrës 
Komunitare Multifunksionale "Për Familjen", janë 
shpërndarë 80 çanta dhe 80 komplete didaktike 
për fëmijët e komunitetit rom të cilët frekuentojnë 
shkolla të ndryshme në qytetit dhe që marrin 
shërbime në këtë qendër.

Shpërndarja e çantave dhe mjeteve didaktike, po 
vijon edhe në qendrat e tjera komunitare “Për 
Familjen” nr. 4, nr. 5 dhe në njësitë administrative.

Pavarësisht situatës së pandemisë Covid-19, kjo 
qendër por edhe të tjera në territorin e Bashkisë 
Shkodër, kanë vijuar ofrimin e shërbimeve, 
mbështetjen e përditshme të fëmijëve dhe 
familjeve në nevojë.

Puna për pastrimin e kanaleve kulluese ka vijuar pa 
ndërprerë pas peridhës së izolimit. Sipas planit të 
veprimit për vitin 2020, po punojmë në fshatin Pentar të 
Njësisë Administrative Dajç, dhe deri tani janë pastruar 
rreth 7000 metër linear kanale të sistemit kullues të 
tokave. Nga fillimi i vitit, vetëm në këtë njësi 
administrative, janë pastruar duke u mirëmbajtur rreth 
34000 metër linear kulluese.

“Në këtë zonë, nuk është ndërhyrë prej rreth 35 vitesh”,- 
thonë banorët.

Përveç kullimit të tokave, krijimit të lehtësive për 
fermerët për prodhimet e tzre bujqësore, kjo punë që po 
realizohet është një premisë shumë pozitive, për 
parandalimin e reduktimin e përmbytjeve në Pentar dhe 
në krejt zonën e Dajçit. Vënia në eficencë e këtyre 
kanaleve, minimizon në një shkallë të lartë dëmet e 
mundshme nga përmbytjet, në një zonë që ka probleme 
me këtë fenomen. Në të gjithë territorin, nga fillimi i vitit, 
janë pastruar dhe rehabilituar, në disa raste nga e para, 
mbi 58000 metër linear.
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Ulqin- Shkodër, organizohet Dita e
Brezit të Gjelbër në Shirokë

25 SHTATOR 2020
Bashkia Shkodër- Best Practice Award
ReLOaD 2020, tjetër vlerësim përformance

24 SHTATOR 2020
Natyra bashkon atë që kufijtë ndajnë! Ishte kjo motoja 
e aktivitetit të përbashkët, i nisur mëngjesin e sotëm 
në Ulqin dhe i përfunduar në Shirokë.

Marrëdhëniet e bashkëpunimit tradicional Shkodër- 
Ulqin, me qëllim zhvillimin e turizmit dhe aktiviteteve 
të qëndrushme social- ekonomike, kanë mundësi të 
shumta për të zgjeruar.

Aktiviteti i organizuar nga PPNEA në bashkëpunim 
me Organizatën MSJA-Dr. Martin Schneider-Jacoby 
Association dhe Shoqatën Well Point, i mbështetur 
nga Bashkia e Shkodrës, synonte promovimin e 
vlerave natyrore e tursitike, njerëzore e të traditës.

Bashkia Shkodër është vlerësuar Bashkia me 
praktikën më të mirë në zbatimin e programit 
ReLOaD 2020, program i financuar nga Bashkimi 
Europian dhe i zbatuar përmes UNDP.
Në krye të vlerësimit me 90 pikë, Bashkia Shkodër 
pasohet nga Bashkitë e Tiranës, Përmetit, etj.

Bashkia jonë është vlerësuar më e mira për 
zbatimin e programit për tre vitet e fundit duke 
përmbushur pesë kritere kryesore:

1. Alokimi i fondeve për organizatat e shoqërisë 
civile.
2 .  P ë r c a k t i m i  i  f u s h a v e  p r i o r i t a r e  d h e 
disponueshmëria gjatë thirrjeve publike.
3. Pjesëmarrja aktive gjatë vizitave monitoruese.
4. Kontributi financiar i bashkisë dhe pagesat e 
kryera në kohë.
5. Thirrjet publike të tjera që kanë përdorur 
metodologjinë LOD.

Programi ReLOaD nisi në vitin 2017 për të 
mbështetur demokratizimin dhe pjesëmarrjen aktive 
të shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve. 
Që nga nënshkrimi i marrëveshjes, një sërë 
aktivitetesh e projektesh janë realizuar me sukses në 
bashkëpunim të ngushtë me organizatat lokale 
partnere.

Suksesi është i yni, i të gjithëve bashkë! Rruga jonë 
vazhdon!
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«Zâ Fest» nga kalaja «Rozafa» në Shkodër,
transmetim live për të gjithë edhe online
 

29 SHTATOR 2020 Zhbllokohet rruga e Dukagjinit, u bllokua nga
rrëshqitja e dheut e gurëve nga reshjet

27 SHTATOR 2020
Magjia e «Zâ Fest» sivjet është bashkuar me 
madhështinë e kalasë «Rozafa» në Shkodër. 
Festivali që ka krijuar një traditë të re dhe të bukur, i 
mbështetur nga Bashkia e Shkodrës, sivjet ka 
mbërritur në edicionin e tij të katërt.
Pavarësisht situatës jo të zakonshme të krijuar në 
vend, «Zâ Fest» erdhi tek të gjithë dashamirësit e tij e 
të muzikës.
Organizatorët, kishin gjetur një mënyrë origjinale, 
duke e transmetuar live online në rrjetet sociale. Të 
gjithë ata që mund ta kenë humbur, e shijojnë në këtë 
link: https://youtu.be/PhOeDe7-wdU

Brenda një kohe të shkurtër, është bërë e mundur 
që të zhbllokohet rruga e Dukagjinit, e cila lidh 
qytetin me zonën më malore të Bashkisë së 
Shkodrës.
Për disa ditë me rradhë, u angazhuar mjete të rënda 
si fadroma, kamionë dhe fuqi punëtore. Qarkullimi i 
mjeteve, njerëzve dhe mallrave, mund të vazhdojë 
normalisht.
Kjo rrugë u bllokua si pasojë e motit të keq dhe 
shirave që shkaktuar rrëshqitje dheu dhe gurësh në 
trupin e saj.
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Situata pas motit të keq në Shkodër dhe
masat për eleminimin e pasojave të saj SPECIALE

Raport mbi dëmet e shkaktuara nga reshjet dhe 
shtrëngata e natës më 26 shtator 2020

Gjatë natës së mbrëmshme një sërë dëmesh janë 
shkaktuar nga erërat shumë të forta. Rezultojnë:

32 pemë të larta dekorative, disavjeçare të rrëzuara, 
në rrugët si më poshtë:
- 27 pemë në Unazën Perendimore të qytetit
- 1 pemë në rrugën tek Stacioni i trenit;
- 1pemë në rrugën “Qemal Draçini”
- 1 pemë në Lulishten tek Shatërvani;
- 1 pemë në Lulishten pranë Universitetit
- 1 pemë në Bahçe të Çakajve

Rezultojnë 6 pemë dekorative të larta të dëmtuara, 
sipas rrugëve më poshtë:
- 5 pemë në rrugën “Europa”
- 1 pemë në Zonën Industriale

Dëme janë shkaktuar në rrjetin e ndriçimit rrugor.
- Janë dëmtuar 6 shtylla të larta
- 12 koka ndriçuesish
- Dëmtim kablli furnizimi

Nga dëmtimet e pemëve ka dëmtim të tubacioneve 
dhe pusetave, apo të trotuarit në afërsi.

Të gjitha rrugët janë zhbllokuar në kohë shumë të 
shpejtë dhe janë të qarkullueshme. Vazhdon puna për 
evadimin e mbetjeve të dala nga pemët dhe pastrimi i 
rrugëve.

Bashkia e Shkodrës është përballur me një situatë 
të pazakontë si pasojë e dëmeve të shkaktuara 
gjatë natës nga stuhia dhe erërat e forta.
Menjëherë, ka nisur puna në zonat ku gjendja është 
paraqitur më e rënduar, si Unaza Perendimore por 
edhe në qendrat e qytetit. Për eliminimin e pasojave 
dhe pastrimin e territorit, janë angazhuar 47 
punonjës dhe tre mjete motorike.

Është bërë e mundur pastrimi i të gjitha rrugëve të 
qytetit, duke larguar pemët e rëna nga stuhia, të 
cilat krijonin probleme në lëvizjen e mjeteve e 
këmbësorëve.

Për rikthimin e normalitetit të lëvizjes në rrugët e 
qytetit, janë angazhuar 198 punonjës dhe 
konkretisht:

- Ujësjellës- Kanalizime sh.a. 120 punonjës
- Ndërmarrja e Gjelberimit 25 punonjës
- Ndërmarrja e Pastrimit 47 punonjës
- Sherbimi i Ndriçimit publik 6 punonjës

Ndërkohë, janë angazhuar që në orët e para të 
mëngjesit edhe mjete si më poshtë:

-Ujësjellës- Kanalizime sh.a. 12 mjete (fadroma, 
kamiona, kamioncina, zhbllokuese).
-Ndërmarrja e Gjelberimit 2 kamionçina.
-Ndërmarrja e Pastrimit 2 kamionçina dhe 1 
autopleh.
-Shërbimi i Ndriçimit Publik 2 autovinça, nje 
kamionçinë.


