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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.
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1 DHJETOR 2019Vazhdon pastrimi i kanaleve kulluese në
territorin e Bashkis së Shkodrës

2 DHJETOR 2019 Mbledhja e KECQ Shkodër në fokus
problemet që lidhen me pasojat e termetit

Në mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile 
të Qarkut Shkodër, kryebashkiakja zj. Voltana 
Ademi ka bërë një panoramë të situatës së 
evidentuar në Bashkinë e Shkodrës pas tërmetit 
të 26 Nëntorit.

Në hyrje të fjalës së saj zj. Ademi ka përcjellë 
ngushëllimet për jetët e humbura në Durrës e 
Thumanë nga kjo fatkeqësi natyrore, duke 
rishprehur gatishmërinë e Bashkisë së Shkodrës 
dhe qytetarëve shkodranë për të dhënë kontribut 
në tejkalimin e situatës së rëndë të krijuar pas 26 
Nëntorit.

Më poshtë, mund të ndiqni fjalën e plotë të 
kryetares së Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi 
m b a j t u r  n ë  m b l e d h j e n  e  K o m i t e t i t  t ë 
Emergjencave Civile të Qarkut.

E  F UN D IT

Në vijim të planit të punës së përcaktuar për pastrimin 
e kanaleve të dyte dhe të treta kulluese, puna 
vazhdon në njësitë administrative Dajç dhe Ana e 
Malit në Bashkinë e Shkodrës.

Konkretisht, në NjA Dajç vetëm për këtë vit, është 
bërë e mundur pastrimi total i rrjetit kullues të dytë 
dhe të tretë në fshatrat Darragjat, Shirq, Mushan dhe 
pjesërisht në Suka Dajç. Me një gjatësi totale 38 000 
metër linear, puna po vazhdon në pastrimin e 
kanaleve kulluese në fshatin Dajç dhe më konkretisht 
në kanalin KK III 611-1 me gjatësi 850 metër linear.

Pas ndërhyrjeve në njësitë administrative Velipojë, 
Guri i Zi, me mjete të tjera vazhdon puna për 
pastrimin e rrjetit të dytë dhe të tretë kullues në 
fshatin Oblikë të NjA Ana e Malit në një gjatësi 9000 
metër linear. Konkretisht po punohet në kanalin 
kullues KK III në Oblikë me një gjatësi 870 metër 
linear.

Gëzuar!
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3 DHJETOR 2019«Jetesa e pavarur, një endërr apo një
realitet për personat me aftësi të kufizuar

4 DHJETOR 2019 Kampionati i lojrave me dorë shpalli
fituesit e tij për femra dhe meshkuj

Me rastin e 3 Dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të 
Personave me Aftësi të Kufizuar, është mbajtur 
Forumi Social me temë “Jetesa e pavarur, një ëndërr 
apo një realitet për personat me aftësi të kufizuar”.
I organizuar në mjediset e Qendrës “Kardinal Mikel 
Koliqi”, të pranishëm dhe referues kanë qenë 
përfaqësues të komuniteteve fetare, drejtues të 
qeverisjes vendore, të shoqatave që kanë në fokus 
këtë kategori shoqërore, drejtues të institucioneve të 
varësisë nga dikasteret qendrore etj.
Në këtë Forum kanë referuar autoritete fetare, të 
qeverisjes vendore, të shoqata e institucioneve 
shtetërore që kanë në fokusin e tyre këtë kategori 
sociale.

“Kampionati i lojrave me dorë” shpalli sot fituesit për 
kategorinë femra dhe meshkuj në disiplinën e volejbollit.

Gjimnazi “Oso Kuka” fitoi në finale me gjimnazin “Atë 
Pjeter Mashkalla”, në kategorinë e vajzave.

Në kategorinë e djemve fitues u shpallën djemtë e 
gjimnazit “28 Nëntori” përballë djemve të gjimnazit 
“Jordan Misja”.

Ky aktivitet organizohet nga Bashkia Shkodër dhe është 
aktiviteti rinor / sportiv më masiv.
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Gëzuar!
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5 DHJETOR 2019
Bashkia Shkodër në kuadër të vazhdimeve të 
festimeve për 100 vjetorin e themelimit të “Shoqnisë 
Vllaznia” organizoi sot në bashkëpunim me Sport Klub 
“Vllaznia” ndeshje miqësore në disiplinen e volejbollit, 
meshkuj të rritur mes ekipit të Vllaznisë dhe ekipit të 
Prishtinës.
Pas pesë seteve këtë ndeshje e fitoi ekipi i Vllaznisë.

100 vjetori i Vllaznisë, kuqeblutë fitojnë
miqësoren me Prishtinën në volejboll

6 DHJETOR 2019 Bashkia Shkodër organizon panairin
«Meraklinjtë e Shpendëve të Kafazit»

Nr. 15, Janar 2020

Siç është bërë traditë, në mjediset e Kompleksit Uraj, 
shoqata "Meraklinjtë e Shpendëve të Kafazit", me 
mbështetjen e Bashkisë Shkodër, organizuan Panairin e 
Zogjve 2019 me pjesëmarrjen e 22 ekspozitorëve 
mbarështues nga Shqipëria, Kosova e Mali i Zi.
Panairi ngjalli mjaft interes dhe u vizitua nga një numër i 
madh qytetarësh të Shkodrës .

Gëzuar!
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7 DHJETOR 2019100 vjetori i Vllazninë, Bashkia Shkodër
vlerën më të mirët e sportit të volejbollit

8 DHJETOR 2019 Drejt përfundimit punimet në rrugën «Hamit
Gjylbegu» në qytetin e Shkodrës

Aktualisht, është drejt fundit shtrimi i shtresës së 
stabilizantit që do të pasohet me shtresat asfaltike, 
trotuaret, ndriçimin dhe sinjalistikën.

M ë  h e r ë t  k a n ë  p ë r f u n d u a r  p u n i m e t  n ë 
infrastrukturën nëntokësore, sipas një projekti të 
plotë rehabil it imi nga Bashkia e Shkodrës 
mundësuar nga të ardhurat e saj.
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Bashkia e Shkodrës vijon aktivitetet promovuese e 
vlerësuese në kuadër të 100 vjetorit të Shoqnisë “Vllaznia”. 
Për gjatë një viti, kanë vijuar e do të pasojnë takime me 
sportistë nga disiplina të ndyshme, që ngritën lart ngjyrat 
kuqeblu në vite.
Ka qenë rradha e volejbollit, ku sportistë e trajnerë të 
shquar në vite, janë nderuar me “Mirënjohje” nga kryetarja 
e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi.

Si trajneri më i mire është vlerësuar z. Vehbi Sulejmani, 
ndërsa kanë marrë “Mirënjohje” edhe trajnerët Artan Kalaja 
dhe Mark Grimci.
Si sportiste femra janë vlerësuar me “Mirënjohje” për 
kontributin në vite: Hyrije Shkami, Bukurije Alibali, Çiljeta 
Toska, Alda Kaçurri, Nora Deda, Valbona Quku, Fausta 
Toska, Kristina Nikolli, Klavia Peteza, Shqipe Molla.

Si sportistë meshkuj janë vlerësuar me “Mirënjohje” për 
kontributin e tyre në vite: Ali Bushati, Luigjino Mjeda, Mark 
Kroqi, Gjon Çoba, Besnik Lisha, Anton Qafarena, Irfan 
Boriçi, Viktor Jubani, Aleksander Leqejza dhe Ditmir 
Rrashketa.

Gëzuar!
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9 DHJETOR 2019Fillon rikonstruksioni i rrugës «Brioti» në
qytetin e Shkodrës, investim i Bashkisë

10 DHJETOR 2019 Muzeu Historik i Shkodrës çel ekspozitën
«Dialektikë» me karakter historik
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Një tjetër kantier ndërtimi është hapur në qytetin e 
Shkodrës. Bëhet fjalë për rrugën "Brioti", një zonë me 
densitet të lartë banorësh.

Investimi me vlerë 17.7 milion lekë nga të ardhurat e 
Bashkisë Shkodër parashikon një ndërhyrje të plotë 
në infrastrukturën nëntokësore dhe

Në Muzeun Historik të Shkodrës është hapur 
ekspozita fotografike me karakter historik 
“Dialektikë”. Kjo ekspozitë është një ndërthurje me 
fazave të ndryshme të zhvillimeve, shpesh herë 
kontradiktore shoqërore e politike në të cilat kaloi 
vendi.
Ekspozita do të mirëpresë vizitorët deri në fund të 
muajit shkurt 2020.

Gëzuar!
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11 DHJETOR 2019«Dëshirë e zemrës», koncert premierë i
Orkestrës Frymore të Bashkisë Shkodër

12 DHJETOR 2019
Bashkia e Shkodrës ka përmbyllur 16 ditët e 
aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore me një 
aktivitet të titulluar “Reflekto, Respekto”. Ishin të 
pranishëm përfaqësues të shoqërisë civile, të rinj e 
të reja që ishin pjesë e angazhimit të përbashkët në 
këtë mision sensibilizues.

“Brezi i Barazisë ngrihet kundër përdhunimit” 
#GenerationEqualityStandsAgainstRape, është 
fokusi i këtij viti. Është koha të fuqizojmë të 
mbijetuarat e dhunës. Është koha të flasim. Është 
koha ta thyejmë heshtjen. Është koha të 
Reflektojmë, Respektojmë.”, ishte mesazhi i 
përcjellë nga ky aktivitet përmbyllës.

Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me të rinjtë e 
qendrës Rinore “Atel ie dhe studentët  e 
Departamentit të Arteve, Universiteti “Luigj 
Gurakuqi”.

Përmbyllen 16 ditët e aktivizmit kundër
dhunës me bazë gjinore «Reflekto, Respekto»

Nr. 15, Janar 2020

Koncerti premierë i Orkestrës Frymore të Bashkisë 
Shkodër u zhvillua në Teatrin "Migjeni", duke sjellë për 
spektatorin shkodranë tingujt më të bukur shqiptarë.

Nën drejtimin e dirigjentit Kujtim Alija (Mjeshtër i 
madh) dhe me të ftuar Mukades Çanga (Mjeshtre e 
madhe), Blerta Cina, Rezarta Smaja, Laorjan Ejlli. Me 
interpretimin e një serie poetike nga aktorët e Teatrit 
"Migjeni", Rajmonda Marko dhe Simon Shkreli.

Gëzuar!
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13 DHJETOR 2019«Green Artisan - Artizanati në mbrojtje
të mjedisit» në Bashkinë e Shkodrës

14 DHJETOR 2019 Përkujtohet «13 dhjetor 1990" në qytetin
e Shkodrës, dita kur u hoq busti i diktatorit
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“13 Dhjetor 1990” është përkujtuar si çdo vit në qytetin e 
Shkodrës. 29 vjet më pare, shkodranët hoqën nga sheshi 
kryesor i qytetit të tyre, bustin e diktatorit komunist. 

Në memorialin që perjetëson ngjarjen, në sheshin para 
Bashkisë së Shkodrës, u bënë homazhe dhe u vendosën 
kurora me lule. Fjalën e rastit e mbajti kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës, zj. Voltana Ademi.

Shkodra është një qytet që njihet ndër shekuj për 
prodhimtarinë e pasur të zejeve me modele dhe 
dizenjo shumë të veçanta, me një teknikë dhe kulture 
tipike. Historia flet shumë për zejtarët shkodranë, ku 
me punimet e tyre kanë kryer tregti dhe kanë pasuruar 
jo vetëm tregun vendas por edhe atë ballkanik dhe 
europian.

Në mbështetje të artizanëve shkodranë, Shoqata e 
Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë po zbaton 
projektin "Green Artisan -Artizanati në mbrojtje të 
mjedisit", financuar nga Bashkia Shkodër në 
partneritet me Programin Rajonal mbi Demokracinë 
Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Ky 
projekt ka për qellim zhvillimin e artizanatin nëpërmjet 
shfrytëzimit të materialeve të riciklueshme, duke bërë 
art dhe duke përmirësuar mjedisin ku jetojmë.

Të gjitha punimet e reja do të prezantohen së shpejti 
në panairin e artizanatit.

Gëzuar!
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15 DHJETOR 2019Konferenca shkencore «Dinamikat  e
zhvillimit social dhe mbështetjes ekonomike»  

16 DHJETOR 2019 Përfundojnë punimet për rikualifikimin
urban në bllokun e banimit «Henrik Laca»

Në lagjen numër 5 të qytetit të Shkodrës, janë drejt 
përfundimit të plotë punimet për rikualifikimin urban 
të blloqeve të banimit në rrugën “Henrik Laca”. Një 
zonë e lagjes “Serreq” siç njihet në Shkodër, e ka 
patur domosdoshmëri ndërhyrjen rikualifikuese, prej 
të cilës përfitojnë më shumë se 100 familje.

Projekti i Bashkisë Shkodër realizoi 970 metër katror 
asfalt, 600 metër katror trotuare, kanalizime të ujrave 
të bardha- KUB 240 metër linear, kanalizime të 
ujrave të zeza- KUZ 270 metër linear, rrjet ujësjellësi 
320 metër linear, ndriçues LED 12 copë, punim- 
sistemin sheshi, vendosje stolash pushimi, mbjellje 
bari dhe pemësh dekorative për të përfunduar me 
sinjalistikën vertikale dhe horizontale.

Investimi nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër me 
vlerë 10,6 milion lekë të reja do të ketë një impakt të 
drejtpërdrejtë në standartin e jetës së banorëve në 
këtë zonë me densitet të lartë popullsie.

Nr. 15, Janar 2020

Në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të 
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, është zhvilluar Konferenca 
Shkencore Ndërkombëtare “Dinamikat e zhvillimit social 
dhe mbështetjes ekonomike”.

Pata kënaqësinë e veçantë të përshëndes këtë 
konferencë, duke përcjellë për auditorin dhe kryesisht për 
studentët e pranishëm, disa koncepte e parime për 
zhvillimin rajonal.

Aktivitete si i sotmi, janë të mirëpritura dhe janë një 
mundësi reale për shkëmbimin e informacioneve dhe 
eksperiencave të aktorëve të ndryshëm, duke i gërshetuar 
në mes nivelit teorik me atë praktik.

Gëzuar!
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17 DHJETOR 2019«Qi të mos harrojmë» në Vendin e Deshmisë
dhe të Kujtesës në Shkodër

18 DHJETOR 2019 Fillon rikonstruksioni i rrugës «Shasi» në
qytetin e Shkodrës

Në ambientet e Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës u zhvillua 
aktiviteti "Qi të mos harrojmë". Tema e aktivitetit ka të bëjë 
me një ngjarje të rëndësishme të ndodhur 100 vite më parë, 
në kohën kur fatet e Shqipërisë ishin në prag të përfundimit 
të vendimeve të Konferencës së Paqes në Paris. Shkodra 
ndodhej nën sundimin e forcave ndërkombëtare, që në 
literaturë njihet edhe si pushtimi aleat.
Në këtë situatë asnjë patriot nuk mund të rrinte duarkryq. 
Kremtimet për nder të ngritjes së flamurit në vitin 1912 nuk 
mund të ishin thjeshtë çështje festive, por edhe detyrë 
kombëtare. Kështu i dërgohej një mesazh vendosmërie 
faktorëve politikë në Konferencën e Paqes, se Shqipëria 
kishte një kërkesë të patjetërsueshme: rinjohjen e 
Pavarësisë dhe rinjohjen e së drejtës të shtetit shqiptar, për 
të jetuar i pavarur, i lirë dhe sovran në epokën e re të 
pasluftës.
28 nëntori i vitit 1919 ishte një ngjarje me rëndësi 
mbarëkombëtare, sepse atë natë u hartua një 
memorandum i nënshkruar nga mijëra qytetarë shkodranë, 
për t’i përcjellë autoriteteve ndërkombëtare pikërisht 
mesazhin, se shqiptarët dëshironin dhe meritonin të jetonin 
të lirë në shtetin e tyre. Aktiviteti u zhvillua në kuadrin e vitit 
jubilar të 100 vjetorit të themelimit të Shoqërisë Vllaznia.
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Ruga “Shasi” në qytetin e Shkodrës, është kantieri 
më i ri në Bashkinë e Shkodrës. Me një investim 
12.1 milion lekë të reja nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë Shkodër, projekti parashikon një 
ndërhyrje të plotë nëntokësore dhe mbitokësore.

Me përfundimin e punimeve në një gjatësi rreth 425 
metër linear, do të shtrohen 1128 metër katror asfalt, 
trotuar 372 metër katror, KUB dhe KUZ 780 metër 
linear, rrjet ujësjellësi 450 metër linear, ndriçim LED 
dhe sinjalistikë horizontale e vertikale.

Gëzuar!
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19 DHJETOR 2019Ceremonia e diplomimit të studentëve të
Universitetit «Luigj Gurakuqi» në Shkodër

20 DHJETOR 2019 Përfundon rikualifikimi urban i bllokut të
banimit «Daut Boriçi» në qytetin e Shkodrës
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Në mjediset e Teatrit «Migjeni» është zhvilluar ceremonia e 
diplomimit të studentëve të Universitetit «Luigj Gurakuqi» 
të Shkodrës.
E pranishme në këtë ceremoni, ishte edhe kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, e cila ka mbajtur 
edhe një fjalë të rastit para studentëve, prindërve e 
pedagogëve.
Z j .  Ademi  ka  pe rc je l l ë  d i sa  mesazhe  pë r  t ë 
sapodiplomuarit, me bindjen se ata, nga dita e diplomimit, 
janë një vlerë e shtuar per Shkodrën e Shqipërinë.

Investimi i Bashkisë Shkodër në bllokun e banimit 
"Daut Boriçi" në qytet, por shkon drejt përfundimit. 
Pas përfundimit të punimeve nëntokësore, ka 
përfunduar shtresa e stabilizantit për të vijuar me 
binderin dhe "tapetin" e asfaltit.

Edhe në këtë projekt të Bashkisë Shkodër, 
ndërhyrja ka qenë e plotë, duke mundësuar të gjitha 
sherbimet për banorët, në një zonë me densitet 
mjaft të lartë pallatesh e banesa private.

Gëzuar!



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

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 

21 DHJETOR 2019Miratohet Paketa Fiskale për vitin 2020, më
shumë lehtësi për familjet në nevojë ekonomike

22 DHJETOR 2019 «Koncert në Shkodrën e zemrës time», kur
arti dhe humanizmi bashkojnë vlerat

Nisma e veçantë e përbashkët e Vlashent Sata, 
Bashkisë Shkodër dhe Teatrit “Migjeni”, në 
mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti i 26 
nëntorit, ishte aktiviteti i organizuar mbrëmë në 
Shkodër.

“Koncert në Shkodrën e zemrës sime” ka qenë një 
sukses jo vetëm artistik por edhe humanitar. Salla e 
Teatrit “Migjeni” është mbushur nga artëdashësit, 
por që këtë herë, patën mundësinë të japin edhe një 
kontribut për bashkëkombësit tonë.

Në skenën e tempullit të artit shkodran e shqiptar, 
përformuan Vlashent Sata, Gent Rushi, Ermal Rodi, 
Emiljan Dhimo dhe Roni Gjura, ndërsa aktiviteti u 
mbështet edhe nga ProRent Audio.

Gjatë gjithë koncertit, të pranishmit kanë shoqëruar 
interpretimet e artistëve me duartrokitje.

Nr. 15, Janar 2020

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, ka 
prezantuar paketën fiskale për vitin 2020. Ashtu si edhe 
në vitet e tjera, parimi mbi të cilin është bazuar hartimi i 
paketës fiskale është “taksa e tarifa të ulta me synim 
vetëm mbulimin e kostove të shërbimit aty ku është e 
mundur dhe zgjerim i bazës së taksapaguesve”.

Në fokus të hartimit të paketës fiskale ka qenë lehtësimi i 
barrës për familjet në nevojë ekonomike dhe ato me 
probleme sociale. Në hartimin e paketës fiskale janë 
marrë në konsideratë mendimet e dala gjatë dëgjesave 
publike në qytet dhe në njësitë administrative të 
Bashkisë së Shkodër si dhe propozime nga grupe 
interesi dhe individë.

Gëzuar!
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23 DHJETOR 2019Panairi «Green Artizan- Artizanati në mbrojtje
të mjedisit» në Bashkinë e Shkodrës

24 DHJETOR 2019 Atmosferë festive në qendrat komunitare,
programe artistike dhe dhurata për fëmijët

Shkodra është një qytet që njihet ndër shekuj për 
prodhimtarinë e pasur të zejeve me modele dhe 
dizenjo shumë të veçanta, me një teknikë dhe kulture 
tipike. Si në të gjitha vendet e tjera, edhe në Shkodër 
këto punime artizanale kanë pasur lëkundje, me uljet 
e ngritjet e saj deri në ditet tona.

Sot artizanati po kalon kohë të vështira pasi po 
përballet me një treg gjithnjë e më shumë të dominuar 
nga prodhime, forma dhe modele industriale të 
importuara nga jashtë, duke shmangur dhe eliminuar 
punën artizanale dhe punimin me dorë.

Prandaj në mbështetje të artizanëve shkodranë, 
Bashkia Shkodër në partneritet me Programin 
Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin 
Perëndimor (ReLOaD) kanë financuar projektin 
"Green Artisan -Artizanati në mbrojtje të mjedisit", i cili 
po zbatohet nga Shoqata e Artizanëve dhe Zejtarëve 
të Shqipërisë.

Nr. 15, Janar 2020

Në kuadër të festave të fundvitit, Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, 
Bashkia e Shkodrës vazhdon organizimin e festave për 
fëmijët.
Në mjediset e Qendres Komunitare "Për familjen" Nr. 5, u 
zhvillua aktiviteti i rradhës me fëmijët për festat e fundvitit.
Në atmosferen e këngeve, recitimeve dhe valleve, fëmijë 
përcollën urimet e tyre për të ftuarit në aktivitet. Me 
mbështjetjen e partnereve të Bashkisë së Shkodrës si “Terre 
des hommes”, të gjithë fëmijëve iu mundësua nga një 
dhuratë simbolike për Vitin e Ri, si një formë urimi dhe 
mbarësie për çdo fëmijë.
# B a s h k i a S h k o d e r  # T e r r e D e s H o m m e s 
#SherbimeveKomunitarePerFamiljen #FemijetTeparet 
#FestoMeFemijet

Gëzuar!
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25 DHJETOR 2019Festat e fundvitit në Shtëpinë e Fëmijës
6- 15 vjeç në Bashkinë e Shkodrës

26 DHJETOR 2019 Mbrëmja tradicionale e Vitit të Ri me nxënësit
më të dalluar të Bashkisë Shkodër

Nr. 15, Janar 2020

Atmosfera festive e Vitit të Ri ka qenë e pranishme sot 
në mjediset e Shtëpisë së Fëmijës Shkollor 6-15 vjeç në 
Bashkinë e Shkodrës.
Fëmijët e kësaj shtëpie të madhe kishin përgatitur një 
program artistik me këngë, valle e recitime ndërsa të 
rinjtë e Qendrës Rinore “Atelie” krijuan një atmosferë të 
gëzueshme edhe me lojrat e improvizuara.
Me mbështetjen e donatorëve, për fëmijët u 
shpërndanë dhurata të ndryshme dhe në fund, u shtrua 
edhe një koktej për të pranishmit.
#BashkiaShkoder #FemijetTeparet #FestoMeFemijet

Siç është kthyer në traditë, edhe këtë vit Bashkia e 
Shkodrës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve kanë 
organizuar Mbrëmjen Tradicionale të Vitit të Ri për 
nxënësit më të dalluar.
Në mjediset e QKF Shkodër rreth 200 fëmijë kanë 
marrë pjesë në një aktivitet të larmishëm artistik me 
këngë, valle, recitime e humor. Për 50 nxënësit më 
të dalluar, janë shpërndarë edhe dhurata.
Në fund, për të gjithë të pranishimit, Bashkia e 
Shkodrës ka shtruar edhe një koktej, duke uruar të 
gjithë nxënësit për një vit të ri sa më të mbarë në 
mësime e në jetë!

Gëzuar!
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27 DHJETOR 2019Bashkia e Shkodrës organizon «Ndërmendje»,
koncertin- gala tradicional për fundvit

28 DHJETOR 2019 Festa e fundvitit me fëmijë të komunitetit
rom dhe jo vetëm në Bashkinë Shkodër

Nr. 15, Janar 2020

U zhvillua si çdo vit në Teatrin "Migjeni" koncerti tradicional 
gala «Ndërmendje 2019".

Me pjesëmarrjen e dirigjentit Jetmir Barbullushi dhe të ftuar 
dirigjentin Kujtim Alija, Mjeshtër i madh; nën drejtimin 
artistik të mjeshtrit Gjon Shllaku dhe nën moderimin 
ekselent të Enkel Demit, në skenë u ngjitën orkestra 
simfonike e formuar e qytetit dhe solistët e veçantë Paolo 
Marzocchi, Ana Lushi, Adelina Paloja, Lorenc Radovani, 
Rita Dervishi, Blerta Cina, Niki Mjeda, Semir Hoxha, Ervin 
Ahmeti dhe Serxho Toma.

Tradita vazhdon....

Aktivitetet festive të fundivit vazhduan në qendrën 
Multifunksionale “Për Familjen”. Këngë, lojra dhe 
argëtim u dhurua nga fëmijët e kësaj qendre.
Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim më organizata 
partnere ARISIS dhe Shpresë Për Botën.

#BashkiaShkodër
 #shërbimekomunitarePërFamiljen
#ARSISOrganizatëShoqëroreePërkrahjessëtëRinj
ve

Gëzuar!
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29 DHJETOR 2019Të rinjtë e Qendrës Rinore «Atelie» vënë në
skenë «Princesha e Bizantit» 

30 DHJETOR 2019 «Shkodra në Festë» ul siparin me grupin
e mirënjohur «Urban Band»

Temperaturat e ulëta nuk e ndalin festën... "SHKODRA 
N'FEST" u mbyll me koncertin e grupit të mirënjohjur 
"Urban Band" nën ritmet më të ngrohta rock.

Gëzuar e qoftë një vit i mbarë për të gjithë!

Viti 2020 do të vijë me shumë aktivitete kulturore, 
artistike, rinore dhe sportive.

GËZUAR!

Të rinjtë e Qendrës Rinore Atelie elektrizojnë publikun 
shkodran në skenën e Teatrit «Migjeni» në Shkodër.
Tema aktuale, ironi prekëse dhe lëvizje komike e bënë 
publikun pjesë të veprës «Princesha e Bizantit».

Me regji e skenar origjinal të Vladimir Doda në 
bashkëpunim me aktorin e mirënjohur Jozef Shiroka, 
shfaqja u mirëprit nga spektatorët.

Nr. 15, Janar 2020
Gëzuar!
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BUXHETI 2020- 2022SPECIALE

Prezantimi i PBA-së si një instrument i rëndësishëm 
financiar, ku objektivat e strategjisë së zhvillimit 
përkthehen në ndërhyrje konkrete, vjen pas një procesi të 
gjatë pune. Ky proces ka ecur paralel isht me 
harmonizimin e dokumentave strategjike që Bashkia 
Shkodër disponon si dhe me organizimin e një sërë 
takimesh konsultative me aktorë dhe palë të interesuara 
për të adresuar nevojat konkrete të tyre. Sa më sipër 
është miratuar kalendari i hartimit të Programit Buxhetor 
Afatmesëm (PBA) dhe është përcaktuar veprimtaria e 
punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP). 
Këto ekipe teknikejanë angazhuar në organizimin e një 
sërë takimesh konsultative në të gjitha njësitë 
administrative të Bashkisë Shkodër. Pjesë e pa ndarë e 
këtij procesi kanë qenë edhe konsultimet e tjera publike të 
cilat Bashkia ka ndërmarrë gjatë zhvillimit të aktiviteteve 
të saj.
Synimi jonë është është kthimi i Bashkisë Shkodër në një 
qëndër të rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë 
në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme 
transporti. Në përmbushje të këtij synimi Bashkia Shkodër 
do të fokusojë përpjekjet e saj në drejtim të garantimit të 
barazisë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe 
vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. 

Të dashur bashkëqytetarët e mi, 

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2020 – 2022 që 
prezantojmë sot mbështet vizionin tonë për përmirësimin e 
cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin 
territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik dhe mbrotjen e mjedisit, me synim 
për ta kthyer Shkodrën në një qendër të përparuar social – 
ekonomike.
Ky dokument prezanton një qasje gjithëpërfshirëse ndaj 
realizimit efektiv të politikave zhvillimore të Bashkisë 
Shkodër në përputhje me informacionin financiar për të 
ardhurat dhe shpenzimet.Vlen të theksohet se objektivat e 
strategjisë së zhvillimit kanë shërbyer si bazë për 
përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm duke realizuar 
kështu një lidhje integrale të objektivave dhe planit të 
veprimit të strategjisë së zhvillimit, me projektet e 
parashikuara në secilin program buxhetore të Bashkisë 
Shkodër. 
Mbi bazën e këtij parimi është ndërtuar kuadri logjik i PBA-
së dhe është bërë ndarja e burimeve të disponueshme për 
secilin program buxhetor. Duke bërë këtë kemi siguruar një 
sistem menaxhimi efikas, të përgjegjshëm dhe transparent 
për përdorimin e fondeve publike, kjo jo vetëm si një detyrim 
ligjor por edhe si një praktikë e mirë e Bashkisë Shkodër në 
ngritjen e një sistemi efektiv për menaxhimin financiar të 
fondeve publike. 

Nr. 15, Janar 2020
Gëzuar!
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- Nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete 
sportive si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit;
- Ruajtjen dhe promovimin i trashëgimisë kulturore 
të zonave të ndryshme të Bashkisë Shkodër;
- Sigurimin e ambjenteve dhe mjediseve te 
përshtatshme arsimore, të sigurta dhe drejt përmbushjes 
së standarteve ligjore;
- Kr i j imin e mundёsive tё barabarta dhe 
mosdiskriminim pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, 
moshës, origjinёs, minoritetit;
- Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, 
forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të 
rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe këshillit 
bashkiak.
Transparenca, llogaridhënia, lufta kundër korrupsionit, 
qeverisja me pjesëmarrje, shërbesa me etikë dhe 
përgjegjshmëri, ndërhyrjet me efikasitet, përdorimi me 
efiçiencë i fondeve, Instrumentet e rinj të administrimit, 
përmes përdorimit të teknologjisë bashkohore, 
procedurave dhe rregullave që do të vijojmë të zhvillojmë, 
janë principet dhe mënyra e punës tonë.

Për këtë arsye programi buxhetor afatmesëm do t'i 
shërbejë përpjekjeve në vazhdim për të përmbushur 
vizionin e Stratëgjisë Territoriale për Zhvillim 2015 – 2030 si 
më poshtë vijon:
- Përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës 
rrugore urbane dhe rurale duke mundësuar akses të plotë 
për të gjithë, përmes financimit me fondet e veta, në fondet 
ndërkombëtare dhe të donatorëve, aksesit në fondet 
qeveritare;
- Përmirësimin e menaxhimit të shërbimeve publike: 
menaxhimit të mbetjeve, mbrojtjes së mjedisit, ndriçimit 
rrugor, furnizimit me ujë të pijshëm, hapësirve të gjelbra, 
etj.;
- Përmirësimin e levizshmërisë urbane për një siguri 
dhe cilësi jetese më të mirë;
- Përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe 
promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër;
- Promovimin e produkteve vendore, nxitjen e 
shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe 
ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
- Mbrojtjen e mjedisit, parandalimin e rreziqeve ndaj 
jetës e shëndetit të qytetareve;  
- Projektimin, përmirësimin e kushteve të qendrave 
shëndetësore parësore në territor dhe mire administrimin e 
infrastrukturës së ndërtuar;

Nr. 15, Janar 2020
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Nëpërmjet këtij dokumenti synojmë të informojmë çdo 
banor kudo, publikun e gjerë, qeverinë dhe partnerët, lidhur 
me parashikimet afatmesme të shpenzimeve të Bashkisë 
Shkodër.
Besoj që të gjithë bashkë, me shumë punë e përkushtim, do 
të vazhdojmë të përmbushim përgjegjësitë për të 
administruar, shërbyer dhe zhvilluar Shkodrën.

Unë besoj në kontributin dhe mbështetjen tuaj! 

Voltana Ademi 

Kryetare e Bashkisë Shkodër

Nr. 15, Janar 2020
Gëzuar!

Gëzuar 2020!


