
Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 7, Maj 2019

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 

1 PRILL 2019
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, i ka 
adresuar sot ministrit të brendshëm Sandër Lleshaj, 
në prani edhe të drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 
Shtetit Ardi Veliu, problematikën e rendit dhe të 
sigurisë publike në territor.
Kryebashkiakja Ademi ka kërkuar angazhim 
maksimal të strukturave të shtetit në parandalimin e 
ngjarjeve të rënda që kanë tronditur shkodrën gjatë 
vitit të fundit duke ofruar gjithë bashkëpunimin e 
nevojshëm të qeverisjes vendore.

Kryetarja Ademi i adreson ministrit Lleshaj
problemet e rendit në Bashkinë Shkodër

2 PRILL 2019
Bashkia Shkodër aktivitete për 28- vjetorin
e «2 Prill 1991", «Beteja për demokraci vazhdon»

Si sot 28 vjet më parë Shkodra do të përjetonte një 
nga ngjarjet më të rënda por edhe më rëndësishme në 
krye të rrugëtimit të Shqipërisë drejt Demokracisë. 
Katër djem Shkodre do të binin në altarin e Lirisë nga 
dora e diktaturës komuniste, në grahmat e saj të 
fundit.

Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe 
Besnik Ceka dhanë jetën e tyre për të mos vdekur më 
kurrë. 

Shkodra i ka kujtuar dhe do ti kujtojë gjithmonë me 
nderim e respekt katër Dëshmorët e Demokracisë! 
Mesazhi i “2 Prill 1991” është aktual gjithmonë dhe sot 
më shumë se kurrë, duhet të na udhëheqë drejt 
realizimit të aspiratës sonë kombëtare “E duam 
Shqipërinë si gjithë Europa”.

#Respekt
#Mirenjohje
#Lavdi4DeshmoreveteDemokracise
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3 PRILL 2019
Bashkia e Shkodrës prej vitesh është model i 
transparencës dhe ofrimit të shërbimeve në zyrat me 
një ndalesë- Z1N për qeverisjen vendore në Shqipëri.

Pas disa bashkive të tjera, sot për të marrë 
eksperiencën e suksesshme të Bashkisë Shkodër, 
ishin drejtues dhe punonjës të bashkive Permet dhe 
Tepelenë.

Ata janë njohur nga afër me funksionimin e Z1N jo 
vetëm në Bashkinë e Shkodrës, por edhe në njësitë 
administrative. Kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi 
ka zhvilluar një bashkëbisedim në sallën e Këshillit 
Bashkiak, duke i njohur me vështirësitë e fillimit, 
ecurinë e Z1N dhe projektet për zgjerimit e këtij 
shërbimi në vijimësi.

Drejtuesit e punonjësit e bashkive Permet dhe 
Tepelenë, zhvilluar disa vizita edhe në zyrat e tjera të 
Bashkisë së Shkodrës.

Bashkia e Shkodrës si model transparence
dhe funksionimi të Zyrave me 1 Ndalesë

4 PRILL 2019 Bashkia e Shkodrës prezantim dinjitoz në
Panairin Ndërkombëtar të Turizmit

Bashkia e Shkodrës ka marrë pjesë edhe këtë vit në 
Panairin Ndërkombëtar të Turizmit që po zhvillohet në 
“Expocity” në kryeqytet.
Në këtë event të rëndesishëm për turizmin shqiptar, 
prezantohen me ekspozitorë nga Shqipëria, 
Maqedonia, Mali i Zi, Italia, Kosova e vende të tjera të 
Mesdheut.
Këtë vit është risi krijimi i një hapësire “Hosted Buyers” 
me 200 tour operatorë ndërkombetarë të interesuar 
për Shqipërine dhe rajonin tonë në tërësi.
Ekspozitori i Bashkisë së Shkodrës ngjalli interes me 
ofertën e vet turistike duke tërhequr mjaft vizitorë.
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5 PRILL 2019
Vllaznia U18 e vajzave ka sjellë në Shkodër titullin 
kampion kombëtar për sezonin 2018- 2019. Vajzat e 
drejtuara nga dyshja e mirënjohur e basketbollit 
shqiptar Renato Radoja dhe Xhuljeta Shestani, kanë 
rikthyer kësisoj në elitë një sport me shumë traditë në 
vite.
Në finale vajzat kuqeblu kanë mundur lehtësisht me 
rezultatin 122 - 85 ekipin Superior Klima. Pritet që në 
sezonin e ri, kampionet të japin kontribut edhe për 
ekipin e të rriturave të Vllaznisë.

Vllaznia U18 e vajzave kampione kombëtare
Radoja dhe Shestani «arkitektët» e suksesit

6 PRILL 2019 «Memorial Vllaznia 2019", Bashkia Shkodër
nderon 10 boksierët më të mirë në vite

Turneu Ndërkombëtar i Boksit “Memorial Vllaznia 2019” 
ka mbyllur edicionin e tij padiskutim të suksesshëm. 
Këtë edicion, i 17- i nga rradha, ka parë pjesëmarrjen e 
spotistëve nga 8 shtete, nga Ballkani dhe Europa.
Në kuadër të aktiviteteve që vazhdojnë gjatë gjithë vitit 
në kuadër të 100- vjetprit të Shoqnisë “Vllaznia”, 
Bashkia e Shkodrës ka nderuar 10 boksierët më të 
spikatur kuqeblu në vite.
Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, 
kryetarja e Qarkut zj. Greta Bardeli dhe dy presidentët e 
boksit të Shqipërisë dhe Kosovës, kanë ndarë 
“Mirënjohje” për boksierët: Fadil Efovia, Artur Gavoçeja, 
Besnik Limani, Nelson Hysa, Sokol Buliqi, Jetmir Kuçi, 
Sead Bushati, Christian Demaj, Blerim Alija, Besnik 
Gjetaj.
Nuk kishte si të mungonte vlerësimi me “Mirënjohje” 
edhe për trajnerin Zef Gjoni, me kontributin unikal jo 
vetëm në gjetjen e stervitjen e talenteve të boksit 
shkodran, por edhe për 45 trofetë e fituar në karrierën e 
tij si trajner, prej të cilave 22 tituj kampion kombëtarë me 
Vllazninë.
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7 PRILL 2019
“Mos dhuro para! Dhuro kujdes!” është motoja e 
zgjedhur nga Bashkia e Shkodrës për të kremtuar 8 
Prillin, Ditën Ndërkombëtarëve të Romëve. Në kuadër 
të kësaj dite, janë përgatitur një javë aktivitete që kanë 
nisur sot në Qendren Multifunksionale Komunitare 
“Për Familjen”. Ku ishte e pranishme edhe kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës Zj. Voltana Ademi.
Fëmijët që frekuentojnë këtë qendër, kishin përgatitur 
një program artistik me këngë, panair me punë dore 
po nga ata, ndërsa është bërë një prezantim i nismave 
dhe i rasteve të suksesit të integrimit në Qendren 
Multifunksionale Komunitare “Për Familjen”.

Bashkia e Shkodrës një javë aktivitete për
Ditën Ndërkombëtare të Romëve

8 PRILL 2019 Fushatë ndergjegjësimi kundër kultivimit të
bimëve narkotike, takim me Shalën e Shoshin

Bashkia e Shkodrës vazhdon takimet sensibilizuese 
në kuadër të parandalimit të kultivimit të bimëve 
narkotike në territor. Pas Njësisës Administrative 
Pult, ishte rradha e dy njësive të tjera në zonën e 
Dukagjinit, Shalës dhe Shoshit. Në takim kanë qenë 
të pranishëm përfaqësues të Policisë së Shtetit, 
specialistë të Bashkisë Shkodër, administratorë dhe 
kryetarë fshatrash të njësive administrative në 
Shalë e Shosh. 

Sensibilizimi i banorëve në kuadër të parandalimit të 
kultivimit të bimëve narkotike në territor, është një 
prioritet i Bashkisë Shkodër. Takimet me njësitë 
administrative do të vazhdojnë pandërprerje dhe 
synohet minimizimi drejt zhdukjes i këtij fenomeni 
që sjell pasoja të parikuperueshme jo vetëm në 
jetën e atyre që i kultivojnë për shkak të penaliteteve 
ligjore por edhe tek ata që janë viktima të 
konsumimit të narkotikëve.
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9 PRILL 2019
Vazhdon zbatimi i projektit «Jeto me sportin»
në shkollën «At Gjon Karma» në Gurin e Zi

10 PRILL 2019 Të rinjtë përcjellin mesazhin kundër kultivimit
të bimëve narkotike në NJA Guri i Zi

Njësia Administrative Guri i Zi ishte ndalesa e rradhës e 
fushatës sensibilizuese kundër kultivimit të bimëve 
narkotike, ndërmarrë nga Bashkia e Shkodrës. Ndryshe 
nga takimet e tjera, përveç përfaqësuseve të Policisë së 
Shtetit, administratorit dhe kryetarëve të fshatrave, ishin 
të pranishëm mësues të shkollës “At Gjon Karma” dhe 
nxënës të saj.

Duke përfituar nga prania e tyre, nënkryetari i Bashkisë 
Shkodër Arben Gjuraj, ka përcjell mesazhin që pikërisht 
nxënësit të bëhen përhapës të mesazhit kundër kultivimit 
të bimëve narkotike, duke filluar nga familjet e tyre dhe 
komunitetet ku jetojnë.

Gjatë takimi t  është diskutuar për nevojën e 
bashkëpunimit të ngushtë mes qeverisjes vendore në 
territor dhe Policisë së Shtetit, ndërgjegjësimin derë më 
derë të banorëve për rrezikshmërinë e aktivitetit të 
jashtëligjshëm të kultivimit të bimëve narkotike, 
penalitetet që parashikon ligji dhe impaktin negativ që 
kanë bimët narkotike tek përdoruesit, veçanërisht të 
rinjtë.

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e këndit të ri sportiv 
dhe sistemimin e oborrit të shkollës “At Gjon Karma” 
në Njësinë Administrative Guri i Zi në Bashkinë e 
Shkodrës.

Kjo shkollë, është njëra nga tre shkollat që përfitojnë 
nga projekti i Bashkisë Shkodër “Jeto me sportin”, i cili 
prej tre vitesh po zbatohet në territor. Në përfundim të 
projektit, do të jenë në dispozicion të procesit mësimor 
të edukimit fizik por edhe të komunitetit të zonës një 
fushë minifutbolli dhe dy fusha për lojrat me dorë.
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11 PRILL 2019
Nis puna për ngritjen e Muzeut të
Kulturës Françeskane në Shkodër

12 PRILL 2019 Përurohet fusha e re sportive në kopshtin
«Ismet Bruçaj» në Bashkinë e Shkodrës

Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Fondacionin 
“Lorik Cana 5”, me mbështetjen edhe të FSHF-së dhe 
Ambasadës Hungareze në Tiranë, kanë mundësuar një 
dhuratë të bukur, të veçantë por edhe shumë të vlefshme 
për fëmijët e Kopshtit “Ismet Bruçaj”.
Nga dita e sotme, vogëlushët do të kenë në dispozicion 
të tyre një fushë sportive jo vetëm për t’u argëtuar me 
lojrat e tyre të dashura por edhe për tu rritur më të 
shëndetshëm.
Në një ceremoni të organizuar me këtë rast, është 
vlerësuar nisma e ndërmarrë dhe është vënë theksi në 
shtrirjen e kësaj nisme edhe në kopshte të tjera në 
territorin e Bashkisë Shkodër.

Në Kuvendin Françeskan në Gjuhadol është mbajtur 
një simpozium, qëllimi final i të cilit ishte prezantimi i 
nismës dhe projektit përkatës për ngritjen e Muzeut të 
Kulturës Françeskane- MKF.
Në fund të simpoziumit është shpallur nisja e një 
“fundraising” (mbledhje fondesh) për ngritjen e 
Muzeut të Kulturës Françeskane, projekt-ideja e të 
cilit u prezantua nga arkitekti Gjon Radovani.
Në fund të aktivitetit, u nënshkrua edhe kontrata e 
dhurimit të 104 veprave të mjeshtrit Lin Delija nga “Art 
Union Albania” për Muzeun e Kulturës Françeskane”.
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13 PRILL 2019
Fushata anti- kanabis në NJA Postribë
pjesëmarrje e gjërë e të rinjëve të zonës

14 PRILL 2019 «Ditë e hapur» në Qendrën Komunitare
Multifunksionale «Për Familjen» 

«Di të  e  hapur»  në  Qendrën  Komun i ta re 
Multifunksionale “Për Familjen” u zhvillua sot në 
kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Bashkia 
Shkodër për 8 Prillin “Ditën Ndërkombëtare të 
Romëve” dhe 12 Prillin “Ditën Ndërkombëtare të 
Fëmijëve në Situatë Rruge”.

Kjo ditë ishte konceptuar si një aktivitet promovues 
dhe informues në lidhje me shërbimet dhe aktivitetet 
që zhvillohen në këtë qendër me qëllim mbështetjen, 
integrimin dhe fuqizimin e komunitetit rom dhe 
egjiptian.

Pjesëmarrësit vizituan ambjentet e qendrës, duke u 
njohur me shërbimet që ofrohen aty, si dhe u 
prezantuan tre instalacione të përgatitura nga 
studentët e Degës së Arteve, të Universitetit “Luigj 
Gurakuqi” në bashkëpunim me të rinjtë e komunitetit 
rom. Këto instalacione përcjellin mesazhe integrimi 
dhe gjithëpërfshirje të komunitetit rom dhe egjiptianë.

Sipas një plani pune, Bashkia e Shkodrës vazhdon 
fushatën sensibilizuese kundër kultivimit të bimëve 
narkotike në territor. Njësia Administrative Postribë ka 
mirëpritur takimin e rradhës, ku konstatohet me kënaqësi 
prania në rritje, nga takimi në takim, e të rinjve të shkollave 
të mesme.
Në takim e vu theksi në parandalimin e fenomenit, i cili sjell 
vetëm shkatërrim për ata që kultivojnë bimët narkotike por 
edhe për ata që i konsumojnë ato. Si një aktivitet kriminal 
dhe i ndëshkueshëm nga ligji me ashpërsinë më të madhe, 
duhet të ndahemi përherë e përgjithmonë nga ky fenomen, 
ishte mesazhi që u përcoll në takimin e Postribës.
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15 PRILL 2019
Pastrimi i kanaleve kulluese në njësitë
administrative Velipojë dhe Dajç

16 PRILL 2019
Delegacioni i lartë austriak i Burgenland
viziton Bashkinë e Shkodrës

Një delegacion austriak i nivelit të lartë, i kryesuar nga 
kryetari i Parlamentit të Burgenland ka zhvilluar një vizitë 
në Bashkinë e Shkodrës. Ai është pritur nga kryetarja e 
Bashkisë zj. Voltana Ademi, kryetari i Këshillit Bashkiak 
z. Xhemal Bushati dhe kryesia e Këshillit Bashkiak.
Gjatë takimit është diskutuar për mundësitë e 
bashkëpunimit në fusha të ndryshme me interes 
reciprok, duke u bazuar në lidhjet tradicionale në me 
Austrisë dhe Shkodrës. Kjo vizitë vjen pas asaj të 
zhvilluar nga përfaqësues të Bashkisë Shkodër para dy 
viteve, ndërsa miqtë austriake kanë rinovuar ftesën për 
një tjetër vizitë të një delegacioni shqiptar në Austri.

Pastrimi i kanale kulluese në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës, po realizohet sipas planit të veprimit të 
përcaktuar. Pavarësisht reshjeve, puna ka vazhduar dhe 
aktualisht po punohet në kanalet kulluese në fshatin Reç të 
Njësisë Administrative Velipojë dhe konkretisht:
KK - III 162 me gjatësi 1500 ml dhe volum gërmimi 2700 
m3.
KK - II 16 me gjatësi 600 ml me volum gërmimi 1300 m3
Gjatë këtij viti, në Njësinë Administrative Velipojë po të 
ndërhyhet në pastrimin e 22520 metër linear me një volum 
gërmimi të përgjithshëm prej 37.588 metër kub.

Aktualisht përveç punës, për pastrimin e kanaleve të dyta 
dhe të treta në Njësinë Administrative Velipojë, ka filluar 
puna për pastrimin e kanaleve të treta kulluese në fshatrat 
Shirq dhe Darragjat, në NJA Dajç, me një gjatësi totale prej 
5940 metër linear dhe volum gërmimi prej rreth 4570 m3.
Konkretisht janë pastruar:
KK - III 50 37 në fshatin Shirq me një gjatësi prej 1000 ml 
dhe volum gërmimi prej 1080 m3.
Njëkohësisht vazhdon puna në pastrimin e KK - III 50- 38 
me gjatësi 650 metër linear dhe volum gërmimi 500 m3.
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17 PRILL 2019
Aleanca e Globale e Grave të Suksesit Shqiptar- 
Albanian Excellence priten nga Kryetarja Ademi

18 PRILL 2019
«Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë»
arrin suksesin e rradhës

Ka përfunduar festivali "BIlbilat e vegjël të Shkodrës 
këndojnë", organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve 
Shkodër.
Tradita e krijuar me shumë punë e këmbëngulje, edhe 
sivjet evidentoi më të mirët, të cilët përmes këtij festivali 
nisin rrugëtimin e tyre në fushën e artit.

Aleanca e Globale e Grave të Suksesit Shqiptar- 
Albanian Excellence ka organizuar Konferencën 
Ndërkombëtare nga Ballkoni i Dajtit në Shkodrën e 
Traditës “Vlera e të qënit grua në shekullin e XXI”.

Në kuadër të kësaj konference gratë pjesëmarrëse 
kanë zhvilluar një tur në qytetin e Shkodrës, ku janë 
pritur nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. 
Voltana Ademi.

Në takimin e zhvilluar, zj. Ademi ka përcjellë para 
zonjave të pranishme eksperiencën e saj në politikë, 
në administrimin e pushtetit vendor, Kuvendin e 
Shqipërisë por edhe si pedagoge dhe aktiviste e 
shoqërisë civile.

Më pas, të gjitha së bashku kanë zhvilluar një vizitë në 
Muzeun e Dëshmisë dhe Kujtesës, i vetmi i llojit të tij 
në vendin tonë.
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19 PRILL 2019
Rruga e Luguçesmes drejt përfundimit të plotë,
investim i Bashkisë me vlerë 500 mln lekë

20 PRILL 2019
Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvillon mbledhjen
e rradhës, miratohen pikat e rendit të ditës

Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka zhvilluar mbledhjen 
e tij të rradhës. 

Këshilltarët kanë shqyrtuar dhe më pas kanë 
miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës.

Punimet në rrugën e Luguçesmes në qytetin e Shkodrës, 
por shkojnë drejt fundit. Aktualisht është hedhur shtresa 
e parë e asfaltit ose binderi. Më pas, do të vazhdohet me 
shtresën e dytë asfaltike ose tapetin për të përfunduar 
me sinjalistikën ndërsa ka përfunduar edhe vendosja e 
ndriçimit në gjithë gjatësinë e saj.

Gjatë inspektimit të punimeve, kryetarja e Bashkisë 
Shkodër zj. Voltana Ademi ka thënë se investimi në këtë 
rrugë ishte i domosdoshëm. Pasi na u refuzua 
mbështetja financiare nga agjensitë qeveritare ku ne 
aplikuam, vendosëm ta financojmë me të ardhurat e vetë 
Bashkisë së Shkodrës. Me të gjitha ndërhyrjet në projekt, 
vlera totale e investimit arrin në rreth 500 milion lekë.

Në bashkëbisedim me banorët, zj. Ademi ka siguruar se 
investimet në këtë zonë të vazhdojnë. Nga ana tjetër, në 
përgjigje të kërkesave të banorëve, kryebashkiakja ka 
thënë se do të ndërhyhet edhe në atë pjesë të kësaj 
rruge, ku projekti nuk i parashikon. Kjo me synimin e 
vetëm të përmirësimit të vazhdueshëm të standartit të 
jetesës.
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21 PRILL 2019
Prezantohet në Bashkinë e Shkodrës
projekti «IRMA» për riintegrimin e migrantëve

22 PRILL 2019
«Lojna Popullore Fest», pjesëmarrësit priten
nga kryetarja e Bashkisë zj. Voltana ADEMI

“Lojna Popullore Fest”, Edicioni i 12-të ka krijuar një 
atmosferë krejt të veçantë në Shkodër sonte.

Rrugët e qytetit dhe sheshi para Bashkisë Shkodër 
janë ngjyrosur nga kostumet e larmishme të 
grupeve që marrin pjesë në këtë event, i cili është 
rreshtuar në tradiën e qytetit.

Grupet pjesëmarrëse, të cilat sivjet janë nga të gjitha 
trevat ku jetojnë shqiptarët, janë pritur nga kryetarja 
e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana ADEMI në zyrën 
e saj.

Më pas të gjithë bashkë, nën tingujt e muzikës dhe 
valleve kanë gjallëruar pedonalen nga Bashkia e 
Shkodrës deri tek ajo “Kol Idromeno”.

Të shtunën, në amfitetarin natyror në Anën e Malit 
do të jetë edhe spektakli, ku do të konkurrojnë 
grupet pjesëmarrëse në këtë event.

Në mjediset e Qendrës Rinore “Atelie” është prezantuar 
projekti IRMA- Përmirësimi i aksesit dhe riintegrimi i 
fëmijëve, të rinjëve dhe familjeve të kthyera nga migrimi, 
në edukim, punësim dhe shërbime sociale.

Bashkia e Shkodrës është tashmë një model që ndiqet 
nga të gjitha bashkitë e tjera sa i takon ofrimit të 
shërbimeve sociale. Në këtë kontekst, donatorët “Terre 
des hommes” dhe GIZ e kanë përzgjedhur atë si bashki- 
pilot për projektin.

Në hapje, takimi është përshëndetur nga kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, nga Drejtorja 
Kombëtare e “Terres des Hommes” zj. Alketa Lasku dhe 
Koordinatori Kombëtar Migracioni për Zhvillim i GIZ 
Florenc Qosja.

Nga ky projekt parashikohet të jenë përfitues 2500 
fëmijë, të rinj dhe familje në risk migrimi të pasigurte, 
2500 fëmijë, të rinj dhe familje të rikthyera nga migrimi si 
dhe 300 aktorë lokal e kombëtarë.
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23 PRILL 2019
Nis rikonstruksioni i plotë i rrugës «Udhakryq»
në qytetin e Shkodrës, investim 250 milion lekë

24 PRILL 2019
Aktivitete nga Bashkia e Shkodrës në kuadër
të «Javës së Tokës», sensibilizim& gjelbërim

Në kuadër të “Javës së Tokës” Bashkia e Shkodrës 
ka organizuar një seri aktivitetesh jo vetëm 
sensibilizuese. Në afërsi të Urës së vjetër të Bunës, 
është bërë pastrimi i një hot spoti duke larguar 
mbetjet urbane dhe inerte.

Më  pas ,  ësh të  bë rë  mb je l l j a  e  pemëve 
dekorativedhe do të vazhdohet me gjelbërimin e 
plotë të kësaj hapësire dhe vendosjen e stolave për 
tu shfrytëzuar nga banorët.

Po ashtu, është pastruar nga mbetjet inerte dhe 
urbane edhe parku në hyrje të qytetit, në 
bashkëpunim me shkollat e qytetit. Mesazhi që 
është përcjellë nga aktivitetet në kuadër të “Ditës së 
Tokës”, është ai i mbrojtjes së mjedisit, mbatjes 
pastër të hapësirave publike dhe depozitimi i 
mbajtjeve vetëm në vendet e caktuara për këtë 
qëllim.

Rruga “Udhakryq” është kantieri i rradhës i hapur nga 
Bashkia e Shkodrës në qytet. Një investim i Bashkisë 
së Shkodrës me vlerë 250 milion lekë, do të 
transformojë një zonë ku nuk është ndërhyrë prej disa 
dekadash.

Punimet kanë nisur dhe janë inspektuar nga kryetarja 
e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi. 
Projekti parashikon një ndërhyrje të plotë, ashtu siç 
bëhet në të gjitha ndërhyrjet e Bashkisë së Shkodrës 4 
vitet e fundit.

Do të ndërtohet i ri rrjeti KUZ me gjatësi 850 metër 
linear, rrjeti KUB 800 metër linear, rrjeti i ujësjellësit 
650 metër linear, shtresa asfaltike me sipërfaqe 2400 
metër katror, bordura anësore 1280 metër linear, 
ndriçim LED me 21 ndriçues si dhe sinjalistikë 
horizontale dhe vertikale.
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25 PRILL 2019
Drejt përfundimit të plotë punimet në rrugën
«Lodërtune» në qytetin e Shkodrës

26 PRILL 2019 P ë r f u n d o j n ë  K a m p i o n a t e t  e  L o j r a v e 
Pranverore të organizuara nga Bashkia Shkodër

Punimet  për  r ikonst ruks ion in  e  r rugës 
"Lodërtune" në qytetin e Shkodrës, por shkojnë 
drejt përfundimit. Sot është hedhur shtresa e parë 
e asfaltit ose binderi siç quhet me gjuhën teknike.

Ndërhyrja me një fond 100 milion lekë nga të 
ardhurat e Bashkisë Shkodër, ka qenë e plotë. Në 
tërë gjatësinë e saj prej 260 metër linear, janë 
vendosur linjat KUZ, KUB dhe të ujësjellësit. 
Sipërfaqja e asfaltuar është 1165 metër katror, 
ndërsa do të ketë edhe trotuare me krehje 
sipërfaqe variabël.

Pas përfundimit të asfaltimit, do të instalohet edhe 
ndriçimi rrugor LED, sinjalistika horizontale dhe 
ajo vertikale.

#BashkiaShkoder #KantierNdertimi

Kanë përfunduar sot lojërat e kampionateve 
pranverore, të organizuara nga Bashkia Shkodër, 
Qëndra Kulturore të Fëmijeve në bashkëpunim me 
Drejtorinë Arsimire Rajonale Shkodër.
Lojërat e basketbollit, volejbollit, minifutbollit dhe 
patina po zhvillohen në ambjentet e kolegjit “Hasan 
Riza Pasha” në qytetin e Shkodrës.
Te rinj të shkollave publike dhe jo publike morën 
pjesë ne një konkurim festiv, duke dhuruar sport, 
emocione e kënaqësi.
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27 PRILL 2019
Kupa «Agim Tafili», Bashkia Shkodër nderon
legjendat në vite të çiklizmit shkodran

28 PRILL 2019 Çmimi «Pjetër Gaci» shpall fituesit e tij për
edicionin e 18-të, fitojnë dy konkurrentë

Ka përfunduar Kupa "Agim Tafili" në çiklizëm pas dy ditëve 
gara. Më të mirët janë nderuar me kupat përkatëse sipas 
kategorive në një ceremoni të zhvilluar në sheshin para 
Bashkisë Shkodër.
Më pas, sportistë, trajnerë dhe miq të ftuar, janë pritur në 
zyrën e kryetares së Bashkisë Shkodër ku është zhvilluar 
një tjetër ceremoni.
Kryetarja Voltana Ademi, në kuadër të aktiviteteve për 100- 
vjetorin e Shoqnisë "Vllaznia", ka nderuar me certifikatë 
"Mirënjohje" legjendat e çiklizmit shkodranë dhe shqiptar 
Sytki Tafili, Ruzhdi Muriqi, Brahim Sykja, Gani Muriqi, Agim 
Tafili, Fadil Muriqi dhe Leonard Kola.

Ka ulur siparin në Teatrin "Migjeni" edicioni i 18-të i 
Çmimit "Pjetër Gaci". Në katër ditë audicione, në pesë 
disiplina të ndryshme, morën pjesë rreth 200 studentë 
mga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi.
Çmimi "Pjetër Gaci" këtë vit u nda mes dy konkurentëve, 
pianistët virtuoz, Ledion Qelibari dhe Rejsi Prosi nga 
Shqipëria. Gjithashtu, juria e disiplinës së instrumentave 
frymorë, kishte menduar edhe për një çmim honorifik në 
emër të flautistit të njohur nga Shkodra, Gjovalin 
Shestani, të cilin e fitoi konkurenti nga Kosova Rexhep 
Karaqi.
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29 PRILL 2019
«Dita Olimpike» përmbyll aktivitetet e Bashkisë
Shkodër për «Javën Olimpike»

30 PRILL 2019 «Swing Marathon» përsëri në Shkodër, stili i
viteve 40- 50 të shekullit të kaluar parakalon

Aktivitetet e Javës Olipmike janë përmbyllur sot në Pallatin 
e Sportit “Qazim Dervishi”. Në aktivitetet e organizuara, 
kanë marrë pjesë nxënës të shkollave 9- vjeçare dhe të 
mesme të rajonit tonë.
Në fund, për shkollat pjesëmarrëse janë shpërndarë 
certifikatat dhe kupat përkatëse. “Java Olimpike” ka ardhur 
si një organizim i Bashkisë së Shkodrës me DAR Shkodër 
dhe KOKSH.

"Swing Marathon" edicioni i katërt u zhvillua mbrëmë në 
Teatrin "Migjeni" si një bashkëpunim i "Hemingway 
Tirana" dhe Bashkisë Shkodër.

Nën stilin e viteve '40-'50 me tingujt e mahnitshëm të 
grupeve shqiptare dhe të huaja, salla e Teatrit "Migjeni" u 
kthye në një skenë të madhe swing-u deri në mesnatë.
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