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Fëmijët janë pasuria më e madhe që kemi
në jetë! Gëzuar 1 Qershorin të gjithëve!

2 QERSHOR 2021 Vjen në Shkodër një tjetër trofe sezonal,
Vllaznia U19 kthehet me triumfin e radhës

1 QERSHOR 2021
Në kuadër të 1 Qershorit, festës së fëmijëve, Bashkia 
e Shkodrës si çdo vit, ka organizuar një buqetë me 
aktivitete të larmishme.
Aktivitetet ishin argëtuese, formuese, informuese dhe 
sensibilizuese, me përfshirjen jo vetëm të fëmijëve 
por edhe të prindërve, mësuesve dhe gjyshërve.

Pak orë pasi erdhi në Shkodër trufeu i shumëpritur i 
Kupës së Shqipërisë i fituar nga ekipi i të rriturve, 
nuk ka vonuar dhe ka ardhur edhe një tjetër.
Ekipi Vllaznia U19 u shpall fituese e Kupës në 
grupmoshën përkatëse, duke treguar dominim dhe 
vijueshmëri në traditën e fitëres së trofeve.
Ekipit Vllaznia U19 i është rezervuar një pritje para 
Bashkisë Shkodër, ashtu sië edhe ekipit të të 
rriturve, shenjë kjo e vlerësimit për Akademinë 
kuqeblu.
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Vajzat kuqeblu nuk ndalen, fitojnë edhe
Kupën e Shqipërisë, trofeu i tretë në 48 orë

4 QERSHOR 2021 Hapi i parë për të ndaluar trafikimin e
njerëzore është të flasim për të

3 QERSHOR 2021
Edhe një kupë tjetër ka mbërritur në Shkodër, e treta 
në harkun e 48 orëve". 

KFF Vllaznia ka fituar kupën e 8- të të Shqipërisë, po 
aq sa edhe tituj kampion radhazi.

Ndeshja finale, e parashikuar në stadiumin "Air 
Albania", nuk është zhvilluar pasi Apolonia nuk u 
paraqit. Vajzat kuqeblu, sipas rregullores, e fituan 
ndeshjen në tavolinë.

Siç ndodh tashmë prej shumë vitesh, vajzat kuqeblu 
kanë dominuar në kampionat dhe në Kupën e 
Shqipërisë, duke fituar të gjitha trofetë e sezonit.

Veç kësaj, KFF Vllaznia do të jetë pjesëmarrëse edhe 
në Ligën e Kampioneve, ku synon të bëjë paraqitje 
dinjitoze, ashtu si në të gjitha edicionet deri tani.
Urime vajzave, stafit teknik dhe presidentit Matija!

Trafikimi është një problem që ndodh në të gjitha 
vendet e botës, hapi i parë për të ndaluar trafikimin e 
qenieve njerëzore është që të flasim për të. 

Këtë mesazh përcollën kryetarja e Bashkisë 
Shkodër Voltana Ademi me ambasadoren e 
Holandës Guusje Korthals Altes. 

Të rinjtë e Shkodrës, përmes një ekspozite pikture 
në sheshin para Bashkisë Shkodër, sensibilizuan jo 
vetëm bashkëmoshatarët por të gjithë qytetarët për 
rëndësinë e parandalimit dhe ndëshkimit të këtij 
fenomeni shqetësues.

Aktiviteti “Care and Dare” organizohet nga Qendra 
“Tirana Art” me mbështetjen e Ambasadës 
Hollandeze në Tiranë.
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Bashkia e Shkodrës hap zyrtarisht sezonin
në plazhin e Velipojës me aktivitete të shumta

6 QERSHOR 2021 «E gjeti mbas shimshirit», shfaqja e pestë
e «Koliqiana» në vazhdën e suksesit

5 QERSHOR 2021
Sot është hapur zyrtarisht sezoni veror në plazhin e 
Velipojës, më i preferuari nga shkodranët, veriorët e 
më tej. Kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për 
një sezon turistik të suksesshëm, duke shpresuar që 
masat e autoriteteve shtetërore për pandeminë, të 
shkojnë duke u lehtësuar.
Në përgjigje të interesit të gazetarëve, kryetarja e 
Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, u është 
përgjigjur pyetjeve jo vetëm lidhur me hapjen e 
sezonit, i cili do të vazhdojë me aktivitete në zona të 
ndryshme turistike, por edhe problematika të 
ndryshme që lidhen me të.

Shfaqja e pestë e "Koliqiana", inskenuar tek Bar 
Restorant "Tradita Gegë & Toskë", ishte konfirmim i 
suksesit në rritje të trupës së Teatrit "Migjeni".

"E e gjeti mbas shimshirit" e Koliqit të madh, u 
interpretua me mjeshtëri nga Muhamir Saiti, Niki 
Mjeda, Jursi Temali ndërsa u dramatizua dhe u vu 
në skenë nga Merita Smaja.
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Vazhdon larja e pedonaleve në qytetin e
Shkodrës, garantohet mjedis i pastër

9 QERSHOR 2021 Përfundon rikualifikimi urban tek blloqe
banimi «Lek Dukagjini» (ish- Vajguri) qytet

7 QERSHOR 2021
Vazhdon në qytetin e Shkodrës larja e pedonaleve. 
Me afrimin e stinës së ngrohtë, pedonalet e qytetit, 
janë rrugët më të frekuentuara nga shkodranët dhe 
turistët. 
Punëtorët e UKSH realizojnë rregullisht larjen e 
pedonaleve, duke garantuar një mjedis të pastër dhe 
në funksion të frekuentuesve të tyre.
Pedonalja e Molos në afërsi të urës së vjetër të 
Bunës, tërheq shumë qytetarë në të gjitha orët e ditës, 
nga mëngjesi deri në mbrëmje. Mirëmbajtja e tyre 
duhet të jetë angazhim i përbashkët me bisneset që 
ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto zona.

Përfundojnë punimet për rikualifikimin urban tek 
blloqe banimi "Lek Dukagjini" (tek ish- Vajguri) në 
qytetin e Shkodrës. 
 Një zonë me densitet të lartë banorësh, e ka patur të 
nevojshme ndërhyrjen, jo vetëm për të përmirësuar 
lëvizshmërinë por edhe sistemimin e hapësirave.
Me përfundimin e punimeve përmirësohet edhe 
cilësia e sherbimeve për rezidentët.
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Përfundon rivendosja e sinjalistikës vertikale
dhe horizontale në qytetin e Shkodrës

11 QERSHOR 2021 Prezantohet projekti "Work4Youth", në linjë
me prioritetet e Bashkisë Shkodër për rininë

10 QERSHOR 2021

Të rinjtë, formimi profesional dhe nxitja për 
përfshirje në sipërmarrje biznesi, kanë qenë dhe 
janë ndër prioritetet e Bashkisë së Shkodrës. 
Projekti "Work4Youth" i prezantuar ditën e sotme, 
është pikërisht në këtë linjë, e cila tashmë është 
konfiguruar në Shkodër. 
Qendra Rinore Atelie por edhe qendrat e tjera 
komunitare, vazhdojnë të japin kontribute të 
vlefshme në këtë drejtim. 

Projekti ndërkufitar në bashkëpunim me Malin e Zi, 
do të implementohet për dy vite në bashkëpunim me 
partnerët lokalë si Bashkia e Shkodrës. 
Synimi i projektit është rritja e kapaciteteve të të 
rinjve përmes trajnimit aktiv, në bashkëpunim me 
institucionet dhe bizneset, për ti nxitur ata të të 
fillojnë biznesin e tyre, për të zhvilluar idetë në 
partneritet me të rinjtë që kanë njohuri dhe aftësi që 
plotësojnë njera- tjetrën.

Sinjalistika horizontale apo vijëzimi i rrugëve të 
qytetit, është një proces i rëndësishëm që realizohet 
periodikisht nga Bashkia e Shkodrës. 
Është një ndihmesë e madhe për qarkullimin rrugor 
për këmbësorët dhe përdoruesit e mjeteve motorike 
por edhe për pjesën estetike të rrugëve të qytetit në 
nisje të sezonit turistik.
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Projekt strategjik nga BE në Shkodër, tre
molo lundruese për ankorimin e varkave

13 QERSHOR 2021 Dita Ndërkombëtare Kundër Punës së
Fëmijeve, Bashkia Shkodër sensibilizon

12 QERSHOR 2021
“Albania, Montenegro, Italy, Multimodal Transport 
Connectivity” Nr.39 - “Shqipëri, Mali i Zi, Itali, Lidhja e 
Transportit Multimodal” Nr. 39 është projekti që po 
investohet për përmirësimin e lëvizshmërisë 
multimodale të transportit liqenor midis Malit të Zi dhe 
Shqipërisë – Shkodrës.
Në sajë të këtij investimi, të projektuar dhe të miratuar 
në Strategjinë e Zhvillimit të Bashkisë Shkodër në vitin 
2017,  po krijojmë një lidhje multimodale të transportit 
ujor ndërmjet portit të Vir Pazarit në Malin e Zi dhe 
moleve që do të ndërtohen të reja në Liqenin e 
Shkodrës.
Ky investim do të përmbyllë punimet për  ndërtimin e 
tre moleve lundruese për ankorimin e varkave turistike 
dhe transportin e pasagjerëve në Liqenin e Shkodrës.
Takimi me ekspertë të GeoSat Group dhe FSHZH u 
zhvillua në Bashkinë Shkodër, ku u diskutua për 
detajet teknike të zbatimit.  
Ky projekt strategjik financohet nga Bashkimi 
Europian përmes INTERREG IPA CBC ITALY– 
ALBANIA– MONTENEGRO.

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Punës së 
Fëmijëve, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me 
organizatat partnere zhvilluan një aktivitet 
sensibilizues me qëllim mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve, siç është e drejta për t’u arsimuar , e drejta 
e jetës, e drejta për kujdes prindëror dhe e drejta për 
të mos u shfrytëzuar për punë.  
12 Qershori shërben si ditë kujtese për të gjithë 
aktorët publik dhe privat për të bërë më të mirën për 
fëmijët, për të siguruar të ardhmen e tyre dhe për të 
na kujtuar detyrimet që kemi për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve. 



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 31, Korrik 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 

Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a. merr të
gjitha masat për mbarëvajtjen e sezonit

15 QERSHOR 2021 «Koliqiana» e Teatrit «Migjeni» përmbyllet
me shfaqjen «Tregtarë flamujsh» 

14 QERSHOR 2021
Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a. ka marrë të 
gjitha masat për një sezon të mbarë në zonat 
turistike në Bashkinë e Shkodrës. 

Në një intervistë për mediat, drejtori i UKSH Mark 
Molla ka thënë se të gjitha kapacitet janë vënë në 
gatishmëri të plotë. 

Furnizimi me ujë të pijshëm në zonat turistike 
garantohet me cilësi e pa ndërprerje, siç edhe 
impiantet e përpunimit të ujrave të ndotura janë 
plotësisht funksionale në Velipojë e Shirokë.

Drejtori Molla ka ngritur shqetësimin e përdorimit të 
ujit nga lavazhet, duke paralajmëruar sanksione 
ligjore në bashkëpunim me institucionet e tjera për 
ato që janë të jashtëligjshme dhe nuk i paguajnë 
detyrimet shtetit. Ai i ka bërë thirrje qytetarëve që ta 
mirëpërdorin e ujin e pijshëm, sidomos gjatë stinës 
së nxehtë.

Suksesi i radhës shfaqjes përmbyllese të 
"Koliqiana" nga trupa e Teatrit "Migjeni", "Tregtarë 
flamujsh". 
Dramatizuar dhe vënë në skenë nga  Jozef Shiroka.
Interpretuan: Astrit Fani, Fritz Selmani, Jozef 
Shiroka dhe Sara Prençi.
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Qendra Rinore Atelie pikë referimi për
të rinjtë shkodranë, si një familje e madhe

17 QERSHOR 2021 Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana
Ademi takim me ambasadoren e Francës

16 QERSHOR 2021
"...thjesht e ndjejmë që jemi si një familje dhe që së 
bashku jemi më të fortë... Kaluam një vit të vështirë 
shkaku i pandemisë COVID19: mësim online, 
aktivitete online, orare të shkurtuara të aktivitetit ditor, 
etj., por dëshira për të qëndruar së bashku, për ta 
ndihmuar njëri-tjetrin dhe për të bashkëndarë 
eksperiencat tona u bë edhe më e fortë." - përgjigje 
nga një i ri shkodran kur u pyet cila është arsyja që të 
shtyn të shkosh akoma në Qendrën Rinore "Atelie".

Në mjediset e Atelies realizuam takimin e fundit të 
asemblesë për këtë vit, ku diskutuam mbi mbi 
mbarvajtjen e aktiviteteve të qendrës dhe grupeve 
rinore. 

Gjithashtu, në fund të takimit e prezantuam 
ekspozitën fotografike “Puna edukon dhe jep 
shpresë”, ideuar nga EduLab 1,  realizuar nga Ledina 
Hebovija dhe Wendi Gelqerja, mbështetur nga Terre 
des Hommes - Albania.

Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi pati një 
takim të këndshëm e miqësor me ambasadoren e 
Francës në Shqipëri zj.Elisabeth Barsacq. Diskutuan për 
nevojën e bashkëpunimit në përballjen me kriminalitetin, 
fakt që verifikohet edhe në numrin e rasteve të fëmijëve 
dhe të rinjve nga Shkodra, të përfshirë në Francë; 
adresimin e mbështetjes për familjet dhe informimin. 
Duam të mundësojmë mbështetje reciproke për familjet 
dhe të rinjtë në Bashkinë Shkodër. Emigracioni, siguria 
dhe rendi mbeten një sfidë e madhe për Shkodrën.

Bashkëpunimi për edukimin, trajnimin dhe integrimin 
arsimor e kulturor, janë aspekte që mund të çohen 
përpara me Aleancën Franceze në Shkodër. 
Biseduan për Shkodrën, vështirësitë dhe sfidat në 
administrimin e qeverisjes vendore; marrëdhëniet 
ndërkufitare, procesi i integrimit të vendit tonë në BE dhe 
rolin e Francës. 
Këto ishin disa nga temat që u bashkëndanë me 
ambasadoren Barsacq, të cilën e falenderova për 
mbështetjen që ambasada dhe shteti francez ka dhënë 
për Shkodrën.
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Përfundon sistemim- asfaltimi i rrugës së
Xhamisë së Luarzit në NJA Velipojë

19 QERSHOR 2021 Bashkia Shkodër ripërsërit kerkesën për
marrjen e masave për «grerëzën aziatike»

18 QERSHOR 2021

Sistemim- asfaltim rruga e xhamisë Luarzë në 
Njësinë Administrative Velipojë po shkon drejt 
fundit. Një aks shumë i rëndësishëm jo vetëm për 
banorët por edhe turistët, kryesisht nga Kosova që 
e frekuentojnë atë për të kryer ritet fetare në 
objektin e kultit.

 Projekti i Bashkisë së Shkodrës parashikon 
ndërtimin e veprave të artit si tombino, portale etj. 
në të gjithë gjatësinë e saj 540 metër linear, 
sipërfaqja asfaltike dhe sinjalistika e nevojshme.

Investimi me vlerë 7.8 milion nga të ardhurat e 
Bashkisë së Shkodrës, krijon lehtësi jo vetëm në 
qarkullimin e banorëve, mjeteve dhe produkteve 
të zonës drejt fshatrave të tjerë e qytetit por edhe 
për rritjen e cilësisë së sherbimeve publike që 
ofrohen nga qeverisja vendore.

Bashkia Shkodër ka përsëritur për të disatën herë 
kërkesën për marrjen e masave për dëmtimin nga 
“grerëza aziatike” e masiveve të gështenjave në 
territorin e saj.

Në shkresën dërguar institucioneve përgjegjëse si 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Prefektit 
të Qarkut Shkodër dhe Agjensisë Shetërore të 
Pyjeve, kërkohet marrjen e masave jo vetëm për 
vlerësim- monitorim dhe kontroll për kufizimin e 
përhapjes por edhe luftimin e këtij insekti.

Zona e dëmtuar është zgjeruar më shumë në NJA 
Pult, NJA Shalë dhe në NJA Postribë, ku sipërfaqja 
totale është 3000 ha, nga të cilat 40% po dëmtohen.

Dëmtimi i gështenjës sjell një dëm edhe në 
ekonominë e zonës, e cila siguron të ardhura 
përmes shitjes së këtij fruti.
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Policia Bashkiake e Shkodrës trajnim një
mujor nga Akademia e Sigurisë

21 QERSHOR 2021 Bashkia Shkodër vazhdon fushatën e saj
sensibilizuese «Mos dhuro para, dhuro kujdes»

20 QERSHOR 2021
Punonjësit e Policisë Bashkiake të Shkodrës kanë 
nisur një trajnim një mujor, të organizuar në 
bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë.

Qëllimi i trajnimit është rritja e kapaciteteve të 
strukturave të punonjësve të Policisë Bashkiake, 
përmes trajnimeve profesionale, në funksion të rritjes 
së efektivitetit të punës së tyre në sherbim të 
qytetarëve.

Në fund të këtij trajnimi, punonjësit e Policisë 
Bashkiake do të pajisen edhe me certifikatën 
përkatëse nga Akademia e Sigurisë.

Bashkia Shkodër prej disa javësh ka filluar fushatën 
ndërgjegjësuese me sloganin “MOS DHURO PARA, 
DHURO KUJDES” me synim promovimin mbrojtjen dhe 
zbatimin e të drejtave të fëmijëve.  
Aktivitetet ndërgjegjësuese kanë startuar që me Ditën 
Ndërkombëtare të Fëmijëve në Situatë Rruge 12 Prill dhe 
kanë vijuar me aktivitetet në kuadër të Javës e Familjes 
me15 Maj, me 1 qershori Ditës Ndërkombëtare e Fëmijëve 
dhe me12 Qershori, Ditës Ndërkombëtare Kundër Punës 
së Fëmiljëve, me synim informimin, promovimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Fëmijët kanë të drejtën për tu arsimuar, të drejtën për 
kujdes shëndetësorë, të drejtën për të jetuar në familje dhe 
të drejtën për të mos u shfrytëzuar për punë.
Dhuroni pranë organizatave të shoqërisë civile, pranë 
institucioneve publike, pranë institucionet religjoze, ju 
mund të dhuroni ku të dëshironi por NUK DUHET TË 
DHURONI në rrugë
Synimi ynë është të thërrasim vemendjen e publikut të 
gjerë dhe institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e 
fëmijëve mbi këtë fenomen dhe nevojën për të parandaluar 
dhe minimizuar shfrytëzimin e fëmijëve për punë.  
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«Mozaik 21", ekspozita e veçantë e Myftar
Cubit në Galerinë e Arteve në Shkodër

23 QERSHOR 2021 Konsultim publik mbi projektin e zbatimit për
rehabiltimin e hekurudhës Vorë- Hanit i Hotit

22 QERSHOR 2021
Një ekspozitë e veçantë e mjeshtrisë së mozaikut nga 
Myftar Cubi në Galerinë e Arteve Shkodër...
Ekspozita e "Mozaik 21" e autorit Myftar Cubi në 
gjininë e mozaikut erdhi në Galerinë e Arteve pranë 
publikut të Bashkisë Shkodër si një gjini e veçantëë 
por edhe si nje deshire e kahershme e vetë autorit për 
të ekspozuar në Shkodër duke e parë veten si pjesë të 
një trualli me veçansi kulturore të spikatura.
Përveç mjeshtrisë realizuese të një pune komplekse 
dhe të vështirë ai realizon disa cikle si: cikli i Eposit të 
Kreshnikëve, cikli sakral, cikli i erotikës dhe portretit të 
figurave të ndryshme me rëndësi ndëërkombëëtare 
që kanë ndikuar ne fatin historik të kombit shqiptar si 
Bill Klinton, Geroge Bush i  Riu, Papa Vojtila, Angela 
Mekel, Ibrahim Rugova etj., etj.
Këto portrete sot gjinden në zyrat respektive të këtyre 
personaliteteve. Pa frikë mund të themi që vepra e 
profesor Myftarit, renditet në aradhën e traditës së 
arteve figurative shqiptare dhe si urëë lidhëse mes 
kulturës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare.

Bashkia Shkodër ka organizuar konsultim publik mbi 
“Projektin e Zbatimit për Rehabilit imin e Linjës 
Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”, pjesë e 
korridorit të X-të, mbështetur nga Fondet e Bashkimit 
Evropian. Të pranishëm në takim ishin qytetarët, 
teknicienët dhe palët e interesuara për këtë projekt 
madhor.
Në prezantimin e projektit, u evidentua se do të 
rikualifikohet Stacioni Hekurudhor i Shkodrës, traseja që 
trenat të mund të udhëtojnë deri në 120 km/orë, do të 
ndërtohen 18 km rrugë dytësore të asfaltuara kategoria C2, 
do të ndërtohen vepra artit të reja, do të  rritet traseja 
ekzistuese nga 6 m në 6.60 m, duke krijuar keshtu 
mundësinë e trenit elektrik në të ardhmen.
Të pranishmit në këtë konsultim publik, kanë qenë mjaft 
aktivë me pyetje, sugjerime dhe konstatime lidhur me 
projektin e prezantuar. Bashkia e Shkodrës dhe unë si 
kryetare, falenderojmë donatorët për mbështetjen e 
vazhdueshme jo vetëm për këtë projekt por në vijimësinë e 
bashkëpunimit me ta, bashkëpunim të cilin jemi të 
vendosur ta vazhdojmë e forcojmë në interesin e 
komunitetit.
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DITA E LIQENIT- Panairi i Gastronomisë dhe
Produkteve Artizanale në Shirokë!

25 QERSHOR 2021 Bashkia Shkodër dhe Bashkia Rijekë hedhin
hapa konkretë për bashkëpunimin reciprok

24 QERSHOR 2021
Bashkia e Shkodrës ka organizuar «Ditën e Liqenit» 
në pikën turistike të Shirokës. E kthyer në traditë prej 
disa vitesh tashmë, «Dita e Liqenit» është pasuruar 
e d h e  m e  P a n a i r i n  e  G a s t r o n o m i s ë  d h e
Produkteve  Artizanale.
Është një mundësi e mirë për promovimin e vlerave 
natyrore, njerëzore, turizmit dhe traditës për të gjithë 
bizneset në Bashkinë e Shkodrës.
Aktiviteti i organizuar, ka terhequr vemendjen e 
shumë personave, turistë vendas e të huaj, të cilët 
kanë treguar interes për tu njohur nga afër me 
materialet e ekspozuara në stendat e panairit, më pas 
për tu bërë pjesë edhe e festës në pikën turistike të 
Shirokës.   

Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi ka takuar e 
bashkëbiseduar me një përfaqësi e Këshillit të Pakicave 
Kombëtare Shqiptare të Prefekturës Bregdetare Malore 
Rijekë në Kroaci, pjesë e të cilës ishte edhe znj. Ermina 
Lekaj Prljaskaj, deputete e parlamentit kroat.
Qëllimi i takimit ishte krijimi i urave të bashkëpunimit midis 
bashkive kroate dhe shqiptare, në të cilin Këshilli i  
Pakicave Kombëtare Shqiptare të Prefekturës Bregdetare 
Malore Rjeke do të luajë një rol mbështetës dhe lehtësues 
në kri j imin e marrëëveshjeve te bashkepunimit 
institucional me bashkitë respektive kroate.

Disa nga fushat e bashkëpunimit, të cilat u evidentuan në 
takim si më kryesoret, ishin ato në fushën e kulturës, 
arsimit, sportit  si dhe shkëmbimit të eksperiencave të 
praktikave më të mira në ofrimin e sherbimeve publik, 
turizëm etj.
Si hap i parë i konkretizimit të fillimit të këtij bashkëpunimi 
ishte hartimi i një draft- marrëveshje bashkëpunimi 
ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe asaj të Rijekës, nga stafet 
respektive teknike, si dhe përgatitjen e një vizite të 
ndërsjelltë nga ana e Bashkisë Shkodër në Rijekë, Kroaci.
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Dita Botërore e Muzikës, specialistët takim
në Shkodër për problematikat aktuale

27 QERSHOR 2021 Luhatjet e energjisë në stacionin e pompimit
djegin 3 panele, mbeten pa ujë 120 mijë banorë

26 QERSHOR 2021

Një luhatje e energjisë elektrike, ka shkaktuar dëme të mëdha 
në rrjetin e energjisë elektrike në Stacionin e Pompimit të 
Ujesjellës- Kanalizime Shkodër në Dobraç. 
Janë dëmtuar rëndë tre panele të rrjetit të shpërndarjes së 
energjisë, duke ndërprerë furnizimin me ujë të pijshëm të 
rreth 120 mijë banorëve të Shkodrës.
Menjëherë, që në orën 03.00 të mëngjesit, grupet teknike të 
UKSH- së kanë nisur punën për riparimin e defektit, duke 
zëvendësuar tre panelet dhe pjesën e dëmtuar të rrjetit 
elektrik.
Drejtori i UKSH- së Mark Molla, në një intervistë për mediat 
thotë se çdo javë problemet me furnizimin me energji apo 
edhe mungesa e energjisë ekektrike, bëhen shkak për 
ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm.
Defekti më i fundit, ka edhe një kosto financiare prej 200 mijë 
lekësh që duhet përballuar nga UKSH. Me punën e nisur që 
në orët e para të mëngjesit, synohet të arrihet riparimi i 
defektit në orët e drekës, duke rikthyer furnizimin me ujë të 
pijshëm.
Furnizimi me energji elektrike është primar, duhet siguruar i 
rregullt dhe i qendrueshëm për funksionimin e pompave dhe 
sistemin e shpërndarjes së ujit në qytet, sidomos këto ditë me 
temperatura mjaft të larta.

21 qershori, Festa e Muzikës ka mbledhur sot në 
oborrin e Teatrit "Migjeni" personalitete nga Shkodra 
dhe Tirana, në një bashkëbisedim lidhur me sfidat e 
muzikës në kohët e sotme.
Markel ian Kapidani ka folur për ecurinë e 
produksioneve muzikore, duke nënvizuar edhe 
dëmin që po i bëhet nga të paaftët, të cilët po e 
dëmtojnë atë.
Personalitetet e muzikës por edhe të artit në 
përgjithësi, u mblodhën në Shkodër në Ditën Botërore 
të Muzikës, duke shënuar një risi e cila do të vijohet vit 
pas viti.
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Vllaznia e të rejave në basketboll kampione
kombëtare, Ademi garanton mbështetjen

29 QERSHOR 2021 Kryetarja e Bashkisë Shkodër reagon pas
ngjarjes së rëndë në Velipojë: Duhej evituar

28 QERSHOR 2021

Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, ka reaguar 
pas ngjarjes së rëndë ku humbën jetën 4 persona:
Ngjarja shumë e rëndë e mesnatës së shkuar në Velipojë, 
duhet të jetë një alarm i fortë për strukturat e shtetit. Humbja e 
4 jetëve njerëzore mund dhe do ishte evituar nëse Ministria e 
Turizmit, Agjensia Kombëtare e Bregdetit që administron 
edhe hapësirën e plazhit në Velipojë, do të kishte vepruar 
sipas afateve dhe përcaktimeve ligjore për stacionet e plazhit. 
Konflikti i armatosur në mes të Velipojës, një zonë turistike dhe 
në mes të sezonit, mund dhe duhej të ishte parandaluar, nëse 
policia dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese do të ishin të 
pranishme në territor, në zbatim të Akteve Normative për orën 
policore për pandeminë, nëse do të kishin vepruar pērpara 
sapo janë njoftuar gjatë ditëve të fundit për konflikt të 
mundshëm.
Dita e sotme është një ditë dhimbje dhe ankthi, jo vetëm për 
familjet e përfshira në ngjarjen tragjike, por për të gjithë 
shkodranët e shqiptarët, brenda e jashtë vendit.
Kërkoj me forcë, edhe në emër të shkodranëve, që strukturat 
e shtetit të funksionojnë, duke kryer detyrat e tyre në zbatim të 
Kushtetutës e ligjeve, në mbrojtje të jetës, sigurisë dhe 
pronës. Në Velipojë ngjarje të tilla janë shumë të rënda, 
konflikte të shkaktuara për sjellje dhe vendimarrje të vonuara 
apo të munguara të shtetit.

Ekipi i të rejave të Vllaznisë është shpallur kampion 
kombëtar në basketboll për sezonin 2020- 2021. 
Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi u ka 
rezervuar një takim, ku i uroi dhe falënderoi për këtë 
arritje, fryt i punës së përbashkët të sportisteve dhe 
trajnerëve të ekipit.

Sporti i basketbollit është një nga sportet më me 
traditë në Klubin Sportiv Vllaznia dhe rezultati i ekipit 
të të rejave, është pikërisht tregues dhe vijimësi.

Gjatë bashkëbisedimit Zj. Ademi i siguroi se 
mbështetje e Bashkisë së Shkodrës për sportin, në 
veçanti për basketbollin, do të vijojë edhe pas 
ndryshimeve në ligjin për sportin.

 Masivizimi i sportit, krijimi i ekipeve zinxhir, evidentimi 
dhe stimulimi i talenteve të reja për të furnizuar edhe 
ekipet që marrin pjesë në kampionatet kombëtare, 
është e do të jetë prioritet i Bashkisë Shkodër.


