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Bashkia e Shkodrës rihap aplikimet për
programet e strehimit

E FUNDIT

Të nderuar qytetarë të Bashkisë Shkodër ju 
informojmë se në kuadër të zbatimit të programeve të 
strehimit social, rihapen aplikimet për programet e 
strehimit pas pezullimit të proçesit si rezultat i 
Pandemise Covid -19.

Aplikimet ri fillojnë me datë 1 Qershor 2020 dhe afati i 
fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 12 Qershor 
2020.

Ftojmë të gjithë qytetarët e interesuar, që plotësojnë 
kriteret e përcaktuara, që të aplikojnë për të përfituar 
nga programet sociale të strehimit, pranë zyrës me një 
ndalesë nga ora 10 deri 13 ku do të asistohen nga 
specialiste të bashkisë.

Kujtojmë që bashkia Shkoër ka hapur aplikimet dhe 
është në proçes të zbatimit të tre programeve të 
strehimit social:

1.Subvencioni i Qirasë.

2. Banesa sociale me qira tek “ish Konvikti Shkollës 
Pyjore“.

3. Subvencionimi i interesave të Kredive.

Për të aplikuar për përfitimin nga këto programe 
qytarët duhet të plotësojnë disa kritere dhe kushte të 
përcaktuara në ligj:

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë cdo 
aplikues janë:

1 QERSHOR 2020

Të jetë banor i Bashkisë Shkodër;

Të ketë mbushur moshen 18 vjeç;

Të mos ketë banesë në pronësi ose të zotërojë një 
sipërfaqe banimi nën normat e strehimit sipas 
përcaktimeve ligjore ose ka mbetur i pastrehë për 
shkaqe të përcaktuara në ligj;

Ka të ardhura të pamjaftueshme për të përballuar 
shpenzimet e strehimit të përshtatshëm sipas 
përcaktimeve ligjore;

Per me shume informacion në lidhje me kriteret, 
procedurat, dokumentacionin e nevojshëm dhe 
afatet mund të informoheni në faqen web të 
bashkisë Shkoder.

Gjithashtu, ftojmë të gjithë të interesuarit që kanë 
aplikuar më parë për programin social të strehimit, 
të paraqiten pranë Zyrës me një Ndalesë pranë 
Bashkisë për të përditësuar të dhënat e deklaruara 
sipas legjislacionit në fuqi.
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“Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
Axhendes 2030 në nivel vendor”

5 QERSHOR 2020 Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugës së
Dukagjinit në Bashkinë Shkodër

E FUNDIT

“Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe Axhendes 2030 
në nivel vendor”, ishin në fokus të trajnimit të organizuar në 
sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të Shkodrës.

“Axhenda 2030” është një projekt ambicioz global, i 
përqafuar edhe nga vendi ynë, përmes 17 objektivave të së 
cilit, synohet zhdukja e varfërisë, mbrojtja e planetit dhe 
sigurimi i mirëqenëes për të gjithë.

Çdo objektiv ka tregues specifik që duhen arritur brenda 10 
viteve të ardhshme. Për të arritur këto qëllime, duhet një 
angazhim nga të gjithë, duke përfshirë qeverinë, sektorin 
privat, shoqërinë civile dhe çdo individ.

17 objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm dhe Axhenda 
2030, u miratuan në shtator 2015 nga 193 shtete antare të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Trajnimi është realizuar në kuadër të projektit “Dear” – 
“Modelimi i qyteteve të drejta: Integrimi i Axhendës 2030 
brenda politikave vendore, në kohën e flukseve të mëdha të 
migrimit dhe refugjatëve”, Bashkia Shkodër dhe Rajoni 
Emilia – Romagna.

Bashkia e Shkodrës vazhdon pandërprerje 
punën për rehabilitimin e mirëmbajtjen e aksit 
rrugor rrugor Prekal- Kir- Mali Shoshit- Breglumi- 
Nderlysaj- Theth ose siç njihet rruga e Dukagjinit.

Mjete të tonazhit të rëndë si ekskavatorë dhe 
automjete vetëshkarkuese 7- 8 tonëshe për 
transporti inertesh, mbushje, nivelime e 
rrafshime, po realizojnë një volum shumë të madh 
pune. Në dispozicion janë edhe punëtorë për 
shtrim e nivelim rruge.

Ky aks rrugor është jetik për transportin e 
njerëzve dhe mallrave nga qyteti i Shkodrës drejt 
zonave të thella malore të Dukagjinit dhe 
anasjelltas. Një kontirbut të madh bashkë me 
firmën kontraktore, por japin edhe banorë të 
zonës të cilët po ndihmojnë në ecurinë e 
punimeve.

4 QERSHOR 2020
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Pastimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese
në territorin e Bashkisë së Shkodrës

8 QERSHOR 2020

E FUNDIT

Vijon puna në pastrimin e rrjetit kullues në njësinë 
administrative Dajç të Bashkisë Shkodër. 

Konkretisht ka perfunduar pastrimi i KK II nr 13/1 
me gjatesi 800 metër linear, dhe volum pastrimi 
1440 m3.

Puna po vijon me pastrimin e kanalit KK - II, 13/1 me 
gjatësi pre rreth 760 metër linear dhe volum 
gërmimi prej 939 m3.

Njëkohësisht, vijon puna për pastrimin e rrjetit 
kullues në njësitë administrative Berdicë dhe Dajç 
të Bashkisë Shkodër. 

Konkretisht në fshatin Mali Hebej jane pastruar 
2800 metër linear kanale me volum gërmimesh prej 
rreth 3180 m3. Puna do të vazhdojë në fshatin 
Trush.

Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Akademinë 
Politike të Studimeve organizoi sot një takim me 
studentet mbi procesin e integrimit evropian dhe 
rolin e të rinjve në këtë proces. Me të rinjtë e 
pranishëm, gj imnazistë dhe studentë të 
Universitetit ‘’Luigj Gurakuqi’’ ka bashkëbiseduar 
zj.Irma Baraku, pedagoge pranë Fakultetit Juridik, 
të Universitetit Luigj Gurakuqi.

Ta k i m i  u  k o n c e p t u a  n ë  f o r m ë n  e  n j ë 
bashkëbisedimi dhe diskutimi mes pjesëmarrëve, 
të cilët diskutuan mbi angazhimin e të rinjtë në 
procesin e integrimit dhe rolin e organizatave të 
shoqërisë civile në raport me institucionet e 
mbrojtjes së drejtave të njeriut
Pjesë e bashkëbisedimit ishte edhe përfshirja e të 
rinjve në proceset demokratike. Të rinjtë e 
pranishëm diskutuan për përfshirjen e të rinjve në 
proceset vendimarrëse, përfaqësimin e tyre në 
Këshillin Bashkiak, etj.

6 QERSHOR 2020

Procesi i integrimit europian dhe
roli i të rinjve
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Shkodra në protestë kundër fenomenit të
dhunës në shoqërinë shqiptare

16 QERSHOR 2020

E FUNDIT

Në Shkodër, rinia e qytetarë në protestë kundër 
dhunës, për një shoqëri që respekton lirinë dhe të 
drejtat e njeriut!

Bashkia e Shkodrës vijon punën për mirëmbajtjen 
e rrugëve dhe trotuareve në qytet. 

Ndërhyrjet kanë konsistuar në ndërtimin e 
rampave në trotuaret e qytetit si “Teuta”, 
“Studenti”, “Qemal Dracini”, Sheshi “Parrucë”, 
Sheshi “Nënë Tereza”, Bulevardi “Skenderbeu” si 
dhe riparimin e shtresave asfaltike aty ku është e 
nevojshme.

Po ashtu në vendet ku do të punohet, aty ku 
mungon, do të ndërtohet rrjeti KUB dhe do të bëhet 
sistemim i rrjetit KUZ. Parashikohen edhe punime 
të tjera si riparim trotuaresh me pllaka guri e granili 
etj.

Me zbatimin e kësaj kontrate, do të riparohen 2300 
metër katror shtresa asfaltike. Kontrata shtrihet në 
të gjithë qytetin.

9 QERSHOR 2020

Mirëmbajtje e rrugëve e trotuareve
në qytetin e Shkodrës
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Bashkia Shkodër kallëzon penalisht IMKT
për shebjen e ndërtimeve në Velipojë 18 QERSHOR 2020

Bashkia Shkodër me cilësinë e kallëzuesit, vlerëson 
se Inspektoriatit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 
dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit nuk 
kanë vepruar drejt dhe ligjërisht, por kanë 
«shpërdoruar detyrën» që i ngarkon ligji në aksionin 
e organizuar për prishjen e 24 objekteve «beach-
bare», në datën 10.06.2020 dhe 11.06.2020, në 
bregdetin e Plazhit të Velipojës, Njësia 
Administrative Velipojë.
Perfundimisht konkludojmë se:
Sa argumentuam më lart jemi para veprës penale 
“shpërdorim detyre”.
Në kuptim të nenit 248 të Kodit Penal, figura e 
veprës penale “Shperdorimi i detyrës”, nga ana 
objektive do të thotë që krimi është kryer nëpërmjet:
i) shkeljes së rëndë të ligjore , pasi vetëm aktet 
administrative ligjore janë ato ku duhej bazuar 
ndërhyrja në brezin ranore si akte të ligjshme për t‘u 
zbatuar nga grupi i ekzekutimit të IKMT-së dhe 
Policisë së Shtetit, sikurse e kerkon ligji, deri në 
kthim të territorit në gjendjen e mëparshme.
Fakti që është vepruar pa anjë dokument ligjor, në 
shkelje të ligjit, procedurave ligjore, në mënyrë 
arbitrare dhe selektive, ngarkon me përgjegjësinë 
penale autorët e kësaj vepre.
Sa më sipër, parashikuar nga neni 248 i Kodit 
Penal, Bashkia Shkodër ngre akuzën ndaj IKMT-së 
dhe DVPSH në lidhje me këtë vepër penale.
III. LIGJI I APLIKUESHËM :
Ligji nr 7895, datë 27.01.1995 “Kodit Penal i R.Sh-
së” të ndryshuar
Ligji nr 7905 datë 21.03.199 “Kodi i Procedurës 
Penale të R.Sh-së” të ndryshuar
Ligji nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ligji nr 9780 datë 16.07.2007 ”Për inspektimin dhe 
mbrojtjen e territorit”, i ndryshuar
Ligji nr.107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 
territorit”, i ndryshuar
VKM nr 408 dt 13.05.2015 “Për miratimin e 
rregullores se zhvillimit të territorit”, i ndryshuar
VKM nr 894 Nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin 
e procedurave të kontrollit të territorit nga 
inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i 
njësisë vendore”.
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Mirëmbajtja e infrastrukturës së rrugëve në
njesitë administrative te Bashkise Shkoder

20 QERSHOR 2020

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me 
mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF 
Albania (Fondet e Hapura Rajonale për 
Evropën Juglindore) perfundoi zbatimin e 
projektit me fokus pregatitjet për Planin e 
Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable 
Urban Mobility Plan -SUMP).

Finalizimi i projektit u realizua me pajisjen e 
Policisë Bashkiake Shkodër me bicikleta për tu 
perdorur në zona urbane, ndër urbane dhe 
gjate kohēs së plazhit.

Kēto lehtesira do kontribuojnë në krijimin e një 
kulture tjeter të sjelljes dhe veprimin qoftë neë 
aspektin social, mjedisor por edhe të kuptuarit 
të levizshmërisë urbane në cdo kohe.

19 QERSHOR 2020

GIZ/ORF Albania dhuron bicikleta për
Policinë Bashkiake të Shkodrës

Në vijim të punës për mirëmbajtjen e infrastrukturës të 
rrugëve në fshatrat e njësive administrative, ditët e 
fundit kemi punuar në Rrethina dhe në Dajç.

Në NJA Rrethina, është punuar në fshatrat Guci dhe 
Grudë e Re.

Në NJA Dajç, është punuar në fshatrat Pentar dhe 
rrugën Darragjat- Shirq.

Nesër puna do të vazhdojnë në lagjen nr. 2 të qytetit të 
Shkodrës, pranë gjimnazit "Oso Kuka", për një 
problematikë që Bashkia Shkodër do ta zgjidhë me 
fondet e veta.
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Rehabilitimi dhe pastrimi i analeve kulluese
në territorin e Bashkisë Shkodër

25 QERSHOR 2020
Bashkia e Shkodrës vazhdon aktivitetet 
sensibilizuese për mbrojtjen dhe pastrimin e 
mjedisit në territorin e vet.

Ditën e sotme në fokus ka qenë Lulishta e 
Pazarit, moloja dhe rruga nga Ura e Bunës në 
Shirokë.

Nismës së Bashkisë së Shkodrës i janë 
bashkuar institucionet e varësisë por edhe 
institucione të tjera të varësisë qendrore.

Sipas planit të përgatitur nga Bashkia e 
Shkodrës, vëmendje po tregohet sidomos për 
zonat me frekuentim të lartë që banorëve dhe 
turistëve, si sitet arkeologjike, akset kryesore të 
qarkullimit të mjeteve dhe qytetarëve, bregu i 
liqenit dhe brigjet e lumenjve etj.

24 QERSHOR 2020

Bashkia Shkodër aktivitet sensibilizues
për mbrojtjen e pastrimin e mjedisit

Në vijim të punës për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të 
treta kulluese, sipas planit puna për vitin 2020 vazhdon 
edhe në Njësinë Administrative Dajç të Bashkisë 
Shkodër.

Konkretisht në Njësinë Administrative Dajç po vijon 
ndërhyrja në fshatin Pentar. Është bërë i mundur pastrimi 
i 2 kanaleve të dyta kullues me gjatësi prej rreth 2200 ml 
dhe volum germimi prej 5240 m3.

Po punohet në pastrimin e KK III -138 me gjatësi prej 400 
ml me volum germimi prej 410 m3.
Puna per pastrimin e rrjetit kullues vijon dhe në Njësinë 
Administrative Berdicë, konkretisht në fshatin Mali Hebaj.

Është ndërhyrë në një gjatësi prej 3870 ml kanale të treta 
kullues (7 kanale) me volum germimi prej 4460 m3.

Konkretisht po punohet në kanalin kullues KK III - 4076 
me gjatësi prej 390 ml. Puna do të vijojë në fshatrat Trush, 
Berdicë e Madhe dhe Berdicë e Mesme të kësaj Njësie 
Administrative.
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Vazhdon ndërtimi i banesave sociale
në Bashkinë e Shkodrës

26 QERSHOR 2020

29 QERSHOR 2020

Ekspozita «Damnatio Memoriae» ose 
arti për të mos harruar

Po punohet me intensitet për zbatimin e projektit më të 
ri të ndërtimit të banesave sociale në Bashkinë e 
Shkodrës.

Minoriteti rom do të jetë përfitues i 27 apartamenteve 
që po ndërtohen dhe pritet të jenë të gatshme deri ne 
fund të vitit 2020.
Në projekt është parashikuar që të ndërtohen edhe 
ambjente rekreacionale e të kalimit të kohës së lirë për 
famijet.

Vendi i Deshmisë dhe Kujtesës në Shkodër 
mikpritës i ekspozitës personale “Damnatio 
Memoriae” e piktorit Genti Tavanxhiu.
Një koncept personal rreth natyrës së errët që 
ka bartur ky vend. Ilustrim tërthorazi i figurës së 
xhelatit, duke përçuar edhe një herë qasjen së 
bashku me tmerrin, tronditjen e pësuar nga 
regjimi diktatorial në fuqi asokohe ndaj 
bashkëkombësve.
#ArtiPerTeMosHarruar


