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Bashkia Shkodër vijon dezinfektimin e
institucioneve vendore e qendrore

2 DHJETOR 2020 Risia në Shkodër, e para «Luledielli
e zgjuar» për prodhimin e energjisë elektrike

E FUNDIT

1 DHJETOR 2020
Bashkia Shkodër vazhdon punën çdo ditë në terren 
për dezinfektimin e institucioneve vendore dhe 
qendrore si:
 - Shkolla
 - Kopshte
 - Çerdhe
 - Qendra komunitare
 - Qendra Sportive
 - Institucione  publike qendrore dhe vendore

Dezinfektimi i vazhdueshëm i këtyre institucioneve, 
është një masë efikase parandaluese për përhapjen e 
pandemisë në territorin e Bashkisë së Shkodrës.

Ky proces do të vijojë pa ndërprerje në të gjithë 
territorin, duke garantuar mjedise publike me 
ngarkesë sa më të vogël virale.

Thirrje për çdo banor #VENDOSMASK
#ruajvetendhetetjeret
 COVID-19 #ruaj#veten#vendos#mask

Gëzuar!

Një luledielli “e zgjuar” që prodhon energji të pastër nga 
rrezet e diellit! Risia vjen nga Shkodra, e para për të 
gjithë vendin, edhe në këtë rast!
Bashkë me administratorin e KESH z. Benet Beci, 
përuruam SmartFlower Solar në sheshin qendror të 
qytetit tonë.
Një mesazh për të kthyer vështrimin nga energjia e 
pastër alternative, e cila respekton dhe mbron mjedisin 
ku ne jetojmë.
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Personat me Aftësi të Kufizuar në fokusin
e vazhdueshëm të Bashkisë Shkodër

4 DHJETOR 2020 Kryebashkiakja Ademi bashkëbisedim me të
rinjtë për Projektbuxhetin Afatmesëm 21- 23

E FUNDIT

3 DHJETOR 2020
Sot në Ditën Botërore të Personave me Aftësi të 
Kufizuar e filluam ditën «derë më derë» tek disa nga ata 
që kanë nevojë për mbështetje. Mbështetëm me pako 
ushqimore dhe higjeno-sanitare disa familje me 
anëtarë me aftësi të kufizuara.

Më vonë marshuam simbolikisht, për dhe në respektim  
të drejtave të personave me aftësi të kufizuara.

Bashkë me organizatat e shoqërisë civile për të 
bashkuar zërin dhe forcat në gjithëpërfshirjen dhe 
dhënien e një kontributi të secilit prej nesh për 
integrimin e kësaj kategorie.

Qëllimi ynë i përbashkët është mposhtja e të gjitha 
barrierave, jo vetëm barrierat fizike të betonit, por ato 
kulturore dhe sociale, të cilat pengojnë integrimin e 
personave me aftësi të kufizuar  në fusha të ndryshme 
të jetës.

#ShkodraPaBarriera

Gëzuar!

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, ka 
zhvilluar një bashkëbisedim me të rinjtë në kuadër të 
prezantimit të Projektit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 
dhe transparencës së zbatimit të tij në bashkinë e 
Shkodrës.
Takimi është zhvilluar në sallën e Këshillit të Bashkisë 
Shkodër, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
shoqatave të shoqërisë civile dhe përfaqësues të 
forumeve rinore të subjekteve politike.
Bashkëbisedimi ka qenë i hapur, me diskutime mjaft me 
vlerë nga të rinjtë dhe është transmetuar i plotë në faqen 
zyrtare të Bashkisë Shkodër në Facebook.
https://www.facebook.com/bashkiashkodres/video
s/214027920180287
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Dita Kombëtare e Rinisë, aktivitete në
Qendren Rinore Atelie në Shkodër

9 DHJETOR 2020 Bashkia e Shkodrës fiton edhe dy çmime
të tjera të rëndësishme për vitin 2020 

E FUNDIT

8 DHJETOR 2020
#8Dhjetori1990 udhehoqi Shqipërinë në rrugën 
pa kthim drejt kombeve të lira.

Të rinjtë, ashtu si 30 vjet më parë janë frymëzim e 
shpresë për këtë vend, të sotmen e të nesërmen!

Edhe pse kanë kaluar 30 vite, Shqipëria jonë nuk 
është akoma aty ku e meriton të jetë, ashtu siç 
kërkuan e ëndërruan të rinjtë, për një Shqipëri si 
gjithë Europa.

Përherë e më shumë, bindja forcohet se 
mbështetja e kauzave nga rinia jonë, janë siguria 
e arritjes së objektivit të të gjithë shqiptarëve, që 
nga sheshi i Qytetit “Studenti” ushtuan me thirrjet 
e tyre “E duam Shqipërinë si e gjithë Europa”. 

#DitaKombetareeRinise #MeRinine

Gëzuar!

Bashkia Shkodër fiton “Çmimin e Publikut” në 
Qeverisjen Vendore, Praktika më e mirë 2020 e 
votuar nga qytetarët, për shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve urbane!

Po ashtu, Bashkia Shkodër fiton çmimin e 
Praktikës më të mirë në fushën e Demokracisë 
Vendore për praktikën “Buxheti 2020 dhe PBA 
2020-2022”, Këshillin Bashkiak Shkodër për 
përmirësimin e informimit dhe konsultimit publik për 
aspek te  të  financave  pub l i ke ,  r r i t j en  e 
transparencës dhe përdorimit të mjeteve të 
teknologjisë së informacionit.

Konkursi i Praktikave të Mira 2020 u drejtua nga 
Ministr ia e Brendshme dhe Agjensia për 
Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, me 
mbështetjen e Agjensisë Zvicerane për Zhvillim 
(SDC).
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Përkujtohet 13 Dhjetor 1990, dita kur
shkodranët rrëzuan bustin e diktatorit

15 DHJETOR 2020 Rikonstruksioni i rrugës «Rexhep Dizdari»
në Lagjen Nr. 1 të qytetit të Shkodrës

13 DHJETOR 2020
#13Dhjetor1990 shënoi rrëzimin e bustit të 
diktatorit komunist shqiptar në qendër të 
Shkodrës.

Qytetarë shkodranë, të rinj e të reja, dhanë 
sinjalin e qartë se diktatori dhe veglat e tij në 
Shkodër, ishin të padëshiruar.

Kjo ditë, ishte prova më e fortë e vullnetit të 
shkodranëve për t i  pr i rë ndryshimi t  të 
pashmangshëm që kishte nisur pak orë më parë 
me krijimin e Partisë Demokratike, e para forcë 
opozitare në vend pas 45 viteve diktaturë.

30 vjet më pas, mirënjohja dhe vlerësimi për ata 
bij e bija të Shkodrës që iu kundërvunë diktaturës, 
është detyrim për të gjithë ne!

#ShkodraNukHarron

Gëzuar!

Vazhdojmë të investojmë në #infrastrukture 
rrugore në qytetin e Shkodrës, aty ku vetë banorët 
kanë kërkuar. 

Rruga “Rexhep Dizdari” në Lagjen nr. 1, e kishte të 
domosdoshme të rehabilitohej. Infrastruktura 
nëntokësore dhe ajo mbitokësore, do të 
mundësojnë shërbime cilësore për të gjithë 
banorët.

Për pak javë, edhe kjo rrugë do ti bashkohet 
qindra të tjerave që kemi rikonstruktuar së 
bashku, me kontributet e të gjithë qytetarëve, 
duke dhënë modelin e vetëqeverisjes duke 
tejkaluar edhe vështirësitë që dihen.

#CdoDiteNePune #Infrastrukture #Sherbime 
#MeQytetaret
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Asfaltim- sistemim segmente rrugës
«Rilindja-Demokracia-Hotit» në Rrethina

17 DHJETOR 2020 Sistemim- asfaltim i rrugës «Drini» në 
Zues të Njësisë Administrative Rrethina

16 DHJETOR 2020
Investimet në Bashkinë e Shkodrës, janë shtrirë 
në të gjithë territorin, në qytet dhe në njësitë 
administrative.

Kemi nisur punën për sistemim- asfaltim 
segmente rrugës "Rilindja- Demokracia- Hotit" në 
Hot të Ri të Njësisë Administrative Rrethina.

Është një zonë me densitet të lartë banorësh dhe 
me përfundimin e punimeve, do të përmirësohet 
n d j e s h ë m  q a r k u l l i m i  i  b a n o r ë v e  n ë 
përditshmërinë e tyre.

Si të gjitha investimet e tjera në Bashkinë e 
Shkodrës, bëhet i mundur nga kontributet dhe 
mbështetja e banorëve në territor, duke dhënë një 
t jetër provë të vetëqeveris jes së mirë, 
pavarësisht vështirësive edhe për shkak të 
pandemisë.

Gëzuar!

Kanë nisur punimet për sistemim- asfaltim të 
rrugës “Drini” në Zues në Njësinë Administrative 
Rrethina. 
Është një tjetër investim i parashikuar në buxhetin 
e vitit 2020, i realizuar nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë së Shkodrës.
Ky rikonstruksion konsiston në ndërhyrjen në një 
rrugë dytësore që lidh rrugën kryesore të Muriqanit 
me rrugën Dy Lumenjtë.Këto rrugë bëjnë pjesë në 
Zues në Njësinë Administrative Rrethina dhe kanë 
gjatësi prej rreth145 m dhe sipërfaqe rreth 510 m2.
Ky projekt ka parashikuar ndërtimin e elementevë 
të nevojshëm për krijimin e
kushteve optimale në shërbim të komunitetit.
Asfaltimii kësaj rruge synon dhe ofrimin e 
shërbimeve sa më cilësore dhe më të
sigurta për banorët e Zuesit.
Përfituesit direkt të projektit janë rreth 150 banorë 
te zonës
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Zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme
e Jashtëzakonshme e FSHF- së

21 DHJETOR 2020 Rikonstruksioni i rrugëve dytësore në Guci
të Re të Njësisë Administrative Rrethina

18 DHJETOR 2020
Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme 
Statutore e Federatës Shqiptare të Futbollit, ka 
zhvilluar punimet ditën e sotme.
Për shkak të situatës së pandemisë në vend, 
mbledhja është zhvilluar online. Në fokus, ka qenë 
rishikimi i Statutit të FSHF- së, bazuar në projekt- 
statutin e paraqitur para antarëve.
Gjatë mbledhjes, janë ngritur çështje të rëndësishme, 
siç është projekti “100 fusha”, i cili synon të sjellë një 
ndryshim rrënjësor të infrastrukturës, duke ndërtuar 
terrene sportive për futbollin në të gjithë Shqipërinë.
U vlerësua se për ecurinë e suksesshme të këtij 
projekti, duhet kontributi i të gjithëve, i Qeverisë 
Shqiptare dhe i qeverive vendore, bashkë me FSHF- 
në.
Njëkohësisht, është shprehur dëshira që tifozët të 
kthehen sa më parë në shkallët e stadiumeve, si një 
element shumë i rëndësishëm i lojës së futbollit por 
edhe mundësi për largimin sadopak të stresit të 
akumuluar në këto muaj.

Gëzuar!

Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e rrugëve 
dytësore në fshatin Guci e Re në Njësinë 
Administrative Rrethina. Po punohet paralelisht në 
dy rrugë dytësore, me një gjatësi të përgjithshme 
730 metër linear.

Ndërhyrja e sistemim- asfaltimit, parashikon 
kanalizime të ujrave të bardha me gjatësi 360 
metër linear, 2280 metër katror sipërfaqe asfalti si 
dhe sinjalistikë vertikale e horizontale. Investimi 
me vlerë 9,6 milion lekë, bëhet i mundur nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës.

Administratori i kësaj njësie, Tonin Deda, flet për 
investimet e përfunduara dhe në zbatim të 
parashikuara në buxhetin e vitit 2020 por siguron 
se ato do të vazhdojnë edhe me buxhetin e vitit 
2021. 
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Sistemim- Asfaltimi i rrugës së Darragjatit
në Njësinë Administrative të Dajçit

24 DHJETOR 2020 Kryetarja e Bashkisë zj. Ademi takohet me
drejtorin e shkollës «Hasan Riza Pasha»

22 DHJETOR 2020
Investimet në infrastrukturën rrugore jo vetëm 
përmirësojnë standartin e jetesës por shtojnë edhe 
mundësitë për zhvillimin ekonomik të territoreve dhe 
komuniteteve. 

Sistemim- asfaltimi i rrugës së Darragjatit në Njësinë 
Administrative të Dajçit, do të ketë një impakt të 
drejtëpërdrejtë për 11 fshatra të kësaj zone. 

Lëvizja përmes kësaj rruge, do të shkurtojë me 6 
kilometër distancën me qytetin. Banorët, mjetet 
motorike por edhe produktet e zonës, do të aksesojnë 
qytetin në një kohë më të shkurtë dhe me kosto më të 
ulta

Kjo është vetëm faza e parë e ndërhyrjes në këtë 
rrugë, parashikuar në buxhetin e vitit 2020 që 
shpresojmë të pasohet me fazën e dytë në vitin që 
vjen.

Gëzuar!

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana 
Ademi, ka pritur në një takim drejtorin e shkollës 
"Hasan Riza Pasha" zotni Harun Bostan. 
Në një publikim në faqen e saj zyrtare në 
Facebook lidhur me këtë takim, kryebashkiakja 
Ademi shkruan:
Kënaqësi të pres në zyrë dhe të bashkëbisedoj me 
drejtorin e shkollës "Hasan Riza Pasha" zotni 
Harun Bostan. 
Investimi në dije, në edukimin e brezit të ri, është 
shumë i rëndësishëm për të sotmen e të ardhmen 
e vendit tonë.
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Mbështetje për 500 familje më në nevojë
në prag të festave në Bashkinë Shkodër

26 DHJETOR 2020 Përfundojnë takimet konsuluese për projekt
buxhetin e vitit 2021 dhe atë afatmesëm 21-23

25 DHJETOR 2020
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Kishën 
Ungjillore  "Shpresë për Shkodrën" mbështetën në 
prag të festave të fundvitit 500 familje më në nëvojë 
në qytetin e Shkodrës dhe të njësive administrative 
Bërdicë, Dajç, Velipojë, Rrethina dhe Guri i Zi.

Gëzuar!

Kemi përfunduar sot takimet dhe diskutimet për 
buxhetin e vitit 2021 dhe atë afatmesëm 2021-2023, 
me komisionet, grupe këshilltarësh, përfaqësues të 
institucioneve.

Finalizimi i kësaj pune vjen pas një konsultimi të 
gjerë me qytetarët, të rinjtë, organizatat dhe 
bizneset, përfaqësues të institucioneve vendore 
dhe qendrore, rezultat i një vlerësimi teknik dhe një 
pune të lavderueshme profesionale të administratës 
së Bashkisë Shkodër. 

Me përfundimin e konsultimit, në ditet në vijim do të 
prezantojmë përmes rrjetit, në mënyre të detajuar, 
synimet, pritshmëritë për të ardhurat, aktivitetet dhe 
investimet tona me financimet përkatëse, për 
buxhetin 2021 dhe periudhën e ardhshme tre 
vjeçare.
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Aktivitete festive për fëmijët dhe shpërndarje
dhuratash për festat e fundvitit në Shkodër

28 DHJETOR 2020 Një qendër e re komunitare për fëmijët gati
për të haur dyert në Bashkinë Shkodër

27 DHJETOR 2020
Në qendrat komunitare "Për Familjen" vazhdojnë 
aktivitetet festive të fundvitit si dhe shpërndarja e 
dhuratave për fëmijët. 

Aktiviteti u zhvillua edhe në qendrën komunitare “Për 
Familjen”  nr. 5 në bashkëpunim me organizatën 
partnere “Terre des Hommes”.

Gëzuar!

«Harmonia», qendra më e re komunitare për fëmijët 
po bëhet gati për të hapur dyert në Bashkinë e 
Shkodrës.

Fëmijët, mirërritja, edukimi dhe argëtimi i tyre, kanë 
qenë dhe vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes 
së Bashkisë së Shkodrës.
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Shpërndarje ndihmash për familjet më në
nevojë në Bashkinë e Shkodrës për festa

30 DHJETOR 2020 Festa e vitit të ri në Shtëpinë e Fëmijës
Shkollor në Bashkinë e Shkodrës

29 DHJETOR 2020
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi 
bashkë pastorin e Kishës Ungjillore «Shpresë për 
Shkodrën» pastor Koli Puka, i janë bashkuar të rinjve 
që po punojnë për mbështetjen e rreth 500 familjeve 
më në nevojë në qytetin e Shkodrës dhe të njësive 
administrative Bërdicë, Dajç, Velipojë, Rrethina dhe 
Guri i Zi. 

Kryebashkiakja Ademi ka falenderuar Kishën 
Ungjillore "Shpresë për Shkodrën", dhe të gjithë ata 
që kanë ndihmuiar me kontributin e tyre, që të gjithë 
bashkë të bëjmë punë të mira në dobi të komunitetit 
dhe të njerëzve më në nevojë.

Gëzuar!

Në Shtëpinë e Fëmijës Shkollor në Shkodër, është 
zhvilluar një festë në vigjilje të Vitit të Ri 2021. 
Fëmijë, kujdestarë dhe edukatorë, kanë gëzuar e 
festuar së bashku.
Si çdo vit, kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. 
Voltana Ademi, ishte pjesë e një feste tashmë 
tradicionale në këtë familje të madhe.
Në fund, për fëmijët janë shpërndarë dhurata të 
ndryshme, mundësuar falë bujarisë së kompanisë 
“Gega Oil”.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 27, Janar 2021

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 

«Solidaritet për ushqim», administrata e
Bashkisë Shkodër i bashkohet nismës

SPECIALE Urimi tradicional i kryetares së Bashkisë
Shkodër me rastin e Vitit të Ri 2021

31 DHJETOR 2020

Gëzuar!

Përtej kësaj situate dhe vështirësive me të cilat u përballën 
në këto 365 ditë, të gjithë bashkë ia dolëm të ndryshojmë 
Shkodrën, të ndryshojmë jetën tonë. 
Me kontributet dhe mbështetjen e të gjithë banorëve në 
territor, sot ne kemi rikonstruktuar 60 rrugë, rehabilituar 
sheshe dhe blloqe banimi, me impakt direkt edhe në 
ndriçimin publik, kemi më shumë ujë të pijshëm, kemi hapur 
një kopësht të ri me drekë dhe një çerdhe të re, kemi ofruar 
më shumë mbështetje për shtresat në nevojë, më shumë 
mundësi për bujqësinë, më shumë pastërti, më shumë 
gjelbërim, më shumë kënde lojrash, se një vit më parë. 
Sot, me mirënjohje, falënderoj çdo familje, çdo lagje, çdo 
njësi administrative për kontributin dhe mbështetjen për 
Shkodrën, shtëpinë tonë të madhe e të përbashkët. Jemi 
përpjekur e do të vazhdojmë ta kthejmë këtë kontribut të 
gjithësecilit, me përmirësim të shërbimeve dhe të cilësisë së 
jetës sonë të përbashkët.
Uroj me zemër që viti i ri 2021, të jetë sa më i mbarë për 
familjet tuaja dhe Shkodrën tonë. Dëshiroj dhe besoj se viti i 
ri, do të jetë krejt ndryshe nga 2020- a që po largohet.
Viti 2021 ardhtë i bardhë dhe i begatë për të gjithë ne, 
shkodranët e shqiptarët kudo ku ndodhen!
GËZUAR!

Të gjithë duhet të festojnë!Edhe këtë vit, punonjësit e 
administrates së Bashkisë Shkodër kanë kontribuar 
për familjet në nevojë në prag të ndërrimit të viteve.

Iu bashkuam nismës “Solidaritet për ushqim” të 
#ShpresePërBotën, bashkë me urimin për shëndet, 
pë një vit sa më të mbarë për të gjitha familjet 
shkodrane.

Bashkëqyt  të dashur,etarë
Bij e bija t shura të Shkodrës që këto festa ju gjejnë në ë da
vendlindje,
Miq të nderuar që keni zgjedhur Shkodrën tonë për të pritur 
ndërrimin e viteve!
Edhe pak orë dhe lëmë pas një vit aspak të lehtë! Një vit që na 
imponoi të gjithëve zgjedhje të vështira për ne, familjet tona, të 
afërmit e Shkodrën tonë.
Në shumë familje, në këtë periudhë festash, mungojnë të dashurit e 
zemrës. Mendimi i parë dhe lutja jonë, shkon pikërisht për ata që nuk 
ia dolën në sfidën me pandeminë.
Në këto orë, shumë të tjerë po përballen me vështirësi në spitale apo 
në shtëpitë e tyre. Urojmë me zemër për të gjithë, shërim të shpejtë 
dhe rikthim në jetën normale.


