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1 SHKURT 2019
Puna për hapjen e rrugës së Dukagjinit ka vazhduar pa 
ndërprerje përgjatë gjithë këtyre ditëve të fundit. Reshjet e 
reja të borës, trashësia e madhe e saj dhe kthimi në akull si 
pasojë e temperaturave të ulta, vështirësojnë ndjeshëm 
punën.
Dy ditët e fundit është punuar nga Kantjeri në drejtim të 
Plavrave të Kirit por është dashur që mjetet të rikthehen 
sërish në drejtim të Kantierit për të larguar borën. Ditën e 
djeshme puna ka vijuar në Malin e Shoshit, ndërsa sot 
arrihet në Bregun e Lumit, ku kalimi mundësohet vetëm për 
mjetet e larta dhe me zinxhirë. Kjo, pasi trashësia e akullit 
dhe e borës është e konsiderueshme.

Rruga e Dukagjinit e kalueshme deri në
Breg Lumi për mjetet e larta me zinxhirë

2 SHKURT 2019 Rikualifikimi urban i bllokut të banimit tek
Sahati në qendër të qytetit të Shkodrës

Blloku i pallateve tek Sahati në Shkodër i është 
nënshtruar një rikualifikimi të plotë urban. Një 
sipërfaqe 4 mijë metër katror do të transformohet 
kre j tës isht ,  duke nisur  nga inf rastruktura 
nëntokësore si: kanalizimet e ujrave të bardha, 
kanalizimat e ujrave të zeza, rrjetin e ujësjellësit për 
të vijuar me infrastrukturën mbitokësore si asfaltimi, 
ndriçimi, sinjalistika vertikale e horizontale, hidrantët, 
linjat e fibrës optike.
Ecuria e punimeve është inspektuar nga kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, e cila ka thënë 
se po shihet mundësia e shtimit të hapësirës për 
parkimin e mjeteve pas një kërkese të vetë banorëve. 
Vlera e investimit në total arrin në 220 milion lekë nga 
të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës.
Në përfundim të punimeve, në qendër të qytetit, do të 
krijohet një mjedis shumë komod jo vetëm për 
banorët e bllokut të pallateve në rrugën “Qemal 
Draçini” por edhe për të gjithë ata që do të duan të 
shfrytëzojnë këto hapësira publike.
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3 SHKURT 2019
Bashkia Shkoder ka hapur një tjetër kantier ndërtimi. 
Në Lagjen nr. 2 të qytetit, ka nisur puna për 
rikonstruksionin e rrugës “Rozar Dodmasej”, falë 
investimit të Bashkisë së Shkodrës me vlerë 46 milion 
lekë.

Punimet janë inspektuar nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës Voltana Ademi, e cila ka thënë se shumë 
shpejt, në këtë lagje të qytetit të Shkodrës, do të 
fillojnë të zbatohen edhe dy projekte të reja.

Projekti i rikonstruksionit të kësaj rruge me gjatësi 252 
ml parashikon: shtresat rrugore (çakëll, stabilizant 
dhe asfalt) ne një sipërfaqe 885 m2, punime për 
kanalizimet e ujrave të bardha- KUB me 252 ml me 12 
puseta shiu, bordura betoni 506 ml, ndërtim trotuari 
me 360 m2, tuba për fibra optike 253 ml dhe 
sinjalistikë vertikale dhe horizontale.

Punimet në këtë rrugë pritet të përfundojnë brenda 45 
ditëve nga nisja e rikonstruksionit.

Rikonstruksioni i rrugës «Rozar Dodmasej»
në lagjen nr. 2 të qytetit të Shkodrës

4 SHKURT 2019 Bashkia Shkodër dhe ReLOad thirrje për
organizatat e shoqërisë civile

BASHKIA E SHKODRËS NË PARTNERITET ME 
PROGRAMIN RELOAD SHPALL:
THIRRJEN E II-TË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E 
SHOQËRISË CIVILE PËR PROJEKT PROPOZIME 
NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË 
VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 
(ReLOaD)

Ftojmë të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile në 
Shqipëri që të paraqesin projekt propozimet deri me 
datë 18 mars 2019. Vlera e granteve për projekt 
propozime do të jetë nga 1.000.000 lekë deri në 
3.500.000 lekë, me një kohëzgjatje 6 deri në 8 muaj.
Për më shumë informacion klikoni nëfaqen zyrtare të 
Bashkisë së Shkodrës www.bashkiashkodër.gov.al.

Për sqarime të mëtejshme mund të komunikoni 
nëpërmjet adresave elektronike:
planifikimistrategjik@bashkiashkoder.gov.al si dhe 
registry.al@undp.org



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 5, Mars 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 

5 SHKURT 2019
Bashkia e Shkodrës ka hapur një tjetër kantier 
ndërtimi në Lagjen Nr. 3 të qytetit. Rruga “Lodërtune” 
në Zonën Industriale, do të rikonstruktohet plotësisht 
falë një investimi 99 milion lekë nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë së Shkodrës. Punimet janë inspektuar nga 
kryebashkiakja Voltana Ademi, e cila ka thënë se 
shpejt do të ndërhyhet edhe në rrugën “Brioti” në të 
njëjtën zonë.

Si në të gjitha projektet e tjera të Bashkisë së 
Shkodrës, rikonstruksioni do të jetë i plotë dhe 
përfshin kanalizimet e ujrave të zeza- KUZ me 310 ml, 
kanalizimet e ujrave të bardha- KUB me 250 ml, rrjetin 
e ujësjellësit 330 ml, asfalt në sipërfaqe 1165 m2, 
trotuare 180 m2, ndriçim me 8 shtylla me ndriçues 
LED si dhe sinjalistikën horizontale dhe vertikale.

Ky investim e kthen këtë zonë informale në një zonë 
urbane, pjesë integrale e territorit urban të qytetit të 
Shkodrës.

Rikonstruksioni i rrugës «Lodërtune»
në lagjen nr.3 të qytetit të Shkodrës

6 SHKURT 2019 132.5 milion lekë për fshatin Gomsiqe në
Njësinë Administrative Velipojë

Vazhdon puna në Gomsiqe të Njësisë Administratrive 
Velipojë, ku po ndërhyhet për përmirësimin e 
infrastrukturës. Investimi i Bashkisë Shkodër me vlerë 
132.5 milion lekë parashikon ndërhyrje të plotë.
Sipas projektit do të kryhen 448 ml ndërtim kuneta 
betoni, 448 ml bordura betoni dhe 581 m2 punime për 
ndërtim trotuari me pllaka betoni.
Po ashtu, projekti parashikon edhe punime për 
kanalizimin e ujrave të bardha me tuba të brinjëzuar 
dhe tombino me një gjatësi 448 ml, punime për 
ndërtimin e veprave të artit në të njëttën gjatësi lineare 
dhe 14 puseta kontrolli. Si në çdo investim tjetër të 
Bashkisë Shkodër, parashikohet edhe sinjalistika 
horizontale dhe vertikale.
Me përfundimin e plotë të projektit, Gomsiqja si pjesë 
e Njësisë Administrative të Velipojës, në prag të nisjes 
së sezonit turistik, do të jetë edhe më tërheqëse për 
pushuesit.
#GomsiqeVelipoje
#BashkiaShkoder



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 5, Mars 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 

7 SHKURT 2019

Dy kënde të reja lojrash do ti shtohen shumë shpejt 
qytetit të Shkodrës. Me një investim të Bashkisë së 
Shkodrës, ka nisur puna për ndërtimin e një këndi 
lojrash tek Shatërvani në qendër të qytetit dhe një 
tjetër tek lulishta pranë sheshit “Isa Boletini”.

Janë dy zona mjaft të frekuentuara të qytetit, me 
densitet të lartë banorësh në çdo stinë të vitit. Një 
tjetër kënd lojrash do të jetë pjesë integrale edhe 
lulishtes tek rruga “Vaso Kadia”, duke krijuar kështu 
hapësira çlodhje, relaksimi dhe argëtimi për fëmijët, 
por edhe të rriturit.

#FemijetTeParet
#KendeLojrash
#BashkiaShkoder
#InvestimeKudo
#BashkiaShkoder

Dy kënde lojrash të reja për fëmijët e
qytetit të Shkodrës

8 SHKURT 2019 Ujësjellës- Kanalizime Shkodër çdo ditë
në shërbim të qytetarëve

Po përmirësojmë çdo ditë e më shumë infrastrukturën 
e furnizimit me ujë të qytetarëve. Riparuam disa 
defekte në sistemin e ujësjellësit në rrugën “Marin 
Beçikemi”.

Në këtë mënyrë rritet cilesia e shërbimit në furnizimin 
me ujë të pijshëm.

Më shumë punë në dobi të komunitetit, 
#BashkiaShkoder
#UKSH
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9 SHKURT 2019
Projekti “Jeto me sportin” i Bashkisë së Shkodrës, 
fillon shtrirjen e tij edhe në rikonstruksionin e 
terreneve sportive. Aktualisht ka nisur puna në 
Gjimnazin e Oblikës, i cili falë këtij projekti do të ketë 
një terren sportiv me të gjithë parametrat.
Njëkohësisht, do të bëhet edhe një sistemim i plotë i 
oborrit të tij, duke krijuar mjedise çlodhëse dhe me 
gjelbërim për nxënës e mësues.
#JetoMeSportin
#PremtimiMbajtur
#BashkiaShkoder

Projekti «Jeto me sportin» fillon shtrirjen në
rikonstruksionin e terreneve sportive

10 SHKURT 2019 Sistemim- asfaltimi i rrugës Oblikë- Lagja
e Re në Njësinë Administrative Ana e Malit

Bashkia e Shkodrës ka shtrirë “hartën” e investimeve 
në infrastrukturë në të gjithë territorin e saj. Në Njësinë 
Administrative Ana e Malit, ka nisur puna për 
sistemim- asfaltimin e rrugës Oblikë- Lagja e Re.

Projekti i financuar nga të ardhurat e Bashkisë 
Shkodër, me vlerë 53,6 milion lekë, parashikon shtrim 
asfalti në sipërfaqe 820 m2, linja kanalizimi të ujrave 
të bardha- KUB 80 ml, ndriçim LED me 6 shtylla, 
lulishte dhe trotuare 500 m2 si dhe sinjalistikë 
horizontale e vertikale.

Bashkia e Shkodrës vazhdon të orientojë investimet e 
veta në zona me densitet të lartë të popullsisë ku 
impakti në përmirësimin e standarteve të jetës është i 
dukshëm, siç është edhe rruga Oblikë- Lagja e Re.

#InvestimeKudo
#AnaeMalit
#BashkiaShkoder
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11 SHKURT 2019

Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e rrugës 
së Luguçesmes në lagjen nr. 4 të qytetit të 
Shkodrës. Nga investimi me vlerë 437.8 milion 
lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, 
përfitojnë mbi 600 banorë.

Projekti parashikon 5160 m2 sipërfaqe rruge e 
rikualifikuar/asfaltuar, 5160 m2 sipërfaqë rrugë e 
ndriçuar me 40 ndriçues, 1000 m2 trotuare, 860 
ml kanalizime K.U.B të rikonstruktuara, 860 ml 
kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara, 1000 ml rrjet 
u jësje l lësi  dhe s in ja l is t ikë të plotë për 
lëvizshmërinë.

#RrugaLugucesme 
#PremtimiMbajtur 
#BashkiaShkoder

Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin
e rrugës së Luguçesmes në qytet

12 SHKURT 2019 128 milion lekë për rikonstruksionin e
rrugës së Shirqit nga Bashkia Shkodër

Një investim shumë i rëndësishëm për fshatin Shirq por 
edhe për Njësinë Administrative Dajç në Bashkinë e 
Shkodrës është në prag të përfundimit. Këto ditë po 
hidhen shtresat asfaltike, proces që i lë vendin 
vendosjes së sinjalistikës vertikale dhe horizontale.

Punimet në rrugën e Shirqit, investim i Bashkisë së 
Shkodrës me vlerë 128 milion lekë, janë inspektuar nga 
kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, e cila 
është pritur dhe ka bashkëbiseruar me banorë e 
kryeplakun e fshatit. Ata janë shprehur të kënaqur me 
investimin dhe ecurinë e punimeve që kanë një ndikim 
të madh në një zonë me densitet të lartë popullsie.
Projekti që po zbatohet në rrugën me gjatësi 1200 ml, 
parashikon asfalt në një sipërfaqe 4000 m2, ndërtimin e 
veprave të artit si ura dhe tombino, sinjalistikë vertikale 
dhe horizontale.

#RrugaShirq
#NjësiaAdministrativeDajç
#BashkiaShkoder
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13 SHKURT 2019

Nxënës të klasave të pesta të shkollës “Ndre Mjeda” të 
qytetit, vizituan sot mjediset e Bashkisë së Shkodrës. 
Ata kanë mbushur sallën e Këshillit Bashkiak, ku për 
rreth një orë, ishin “këshilltarët bashkiakë” që i bënë 
pyetje kryetares Voltana Ademi dhe sekretarit Suel 
Hadri.

Ajo çfarë konstatohet me kënaqësi në takime të tilla, 
është informacioni që nxënësit kanë për Bashkinë e 
Shkodrës, funksionimin e saj, atë çfarë ofron ajo për 
qytetarët.

Kryebashkiakja Ademi, u është përgjigjur shumë 
pyetjeve, duke shpjeguar më në detaje funksionimin e 
qeverisjes vendore.
Natyrisht në fund, fotografitë e rastit, një kujtim i 
veçantë në sallën e Këshillit Bashkiak dhe me 
kryetaren e Bashkisë Ademi.

Nxënës të shkollës «Ndre Mjeda» të qytetit
bashkëbisedim në sallën e Këshillit Bashkiak

14 SHKURT 2019 Kryetarja Ademi i adreson ministrit Lleshaj
problematikat që lidhen me dikasterin e tij

Në një takim të organizuar sot nga Ministri i Brendshëm 
Sandër Lleshaj me kryetarë të Bashkive dhe drejtues të 
institucioneve të Qarkut të Shkodrës, kryebashkiakja 
zj. Voltana Ademi ka adresuar problematikat kryesore 
që lidhen me rendin e sigurinë publike në Bashkinë e 
Shkodrës.
Hartimi i listave të sakta të zgjedhësve duke larguar 
dublikimet, saktësuar adresat për ti dhënë mundësi çdo 
shtetasi të ushtrojë të drejtën e votës në liri dhe 
fshehtësi të plotë siç ia garanton edhe ligji, ishte çështja 
parësore e ngritur nga zj. Ademi.
Po ashtu, qytetarja e parë e Shkodrës e ka vënë theksin 
edhe tek nivelet e larta të korrupsionit, të cilat cenojnë 
ndjeshëm interesat e qytetarëve sepse janë më të 
shumta pikërisht aty ku vendoset për ta.

Krijimi i kushteve të përshtatshme të rendit dhe 
sigurisë, janë konsideruar si një faktor shumë i 
rëndësishëm për garantimin e një sezoni turistik të 
suksesshëm dhe roli i Policisë së Shtetit është jetik, ka 
shtuar kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi.
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15 SHKURT 2019
Ngritja e memorialit në përkujtim të të përndjekurve dhe 
persekucionit komunist gjatë 45 viteve diktaturë në 
Shkodër, po shkon drejt finalizimit. Bashkia e Shkodrës 
dhe Komisioni “Drejtësi e Paqe” kanë përzgjedhur 
projektin fitues, i cili sot ka nisur të zbatohet në sheshin 
para Bashkisë së Shkodrës.

Fillimi i punimeve për memorialin, është ndjekur nga 
afër nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana 
Ademi dhe drejtori ekzekutiv i Komisionit “Drejtësi e 
Paqe” Luigj Mila. Duke folur për mediat, Ademi ka 
shprehur besimin se memoriali do të jetë jo thjesht një 
përkujtimore por edhe vend pelegrinazhi, sidomos për 
turistet, për t’u njohur të kaluarën e errët në 
persekucionin komunist.

Ideatorët e memorialit, preferojnë të mos japin detaje 
për veprën që do të vendoset në sheshin para Bashkisë 
Shkodër. Mësohet se ai do të jetë 5.5 metër i lartë dhe 
do të përfshijë në vetvete 8 figura që personifikojnë 
elementet e persekucionit komunist ndaj Shkodrës.

Nis puna për ngritjen e Memorialit kushtuar
të përndjekurve dhe persekucionit komunist

16 SHKURT 2019 Nisin zyrtarisht aktivitetet për 100- vjetorin
e Shoqnisë «Vllaznia», shtrihen në një vit

#100vjetVllazni
  Vllazni” për këtë qytet do të thotë shumë. Ky emër nuk 
është vetëm sport, është histori, është familje, frymë, 
është pasion, është emocion, është gëzim, është fitore.
“Vllazni” është emri që shoqnon të gjithë brezat, çdo 
fëmijë e të rritun në cdo rrugicë, në cdo shtëpi. Vllaznia 
është krenaria jonë, është zemra jonë, është andrra e 
atyre që e krijuan dhe besimi i të gjithëve ne.
(Nga fjala e kryetares Znj.Voltana Ademi në ceremonnë 
e hapjes zyrtare të festimeve për 100- vjetorin e 
Shoqnisë «Vllaznia»

#100Vjetori i Shoqnisë “Vllaznia” do të sjellë një 
atmosferë festive me evente te ndryshme përgjatë gjithë 
vitit.
Me trajnerët e ekipeve sportive të klubit kuqeblu. 

#FestaKuqeblu vetëm ka nisur!

#100VjetPasion #100VjetArritje #100VjetVllazni 
#vl lazniapergj i thmone #100vjethistori  #vl lazni 
#vllazniakrenariajone #bashkiashkoder
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17 SHKURT 2019
Gjatë pasdites së 16 shkurtit, në ambientet e 
bibliotekës "Marin Barleti" është hapur  ekspozita e 
100-vjetorit, me foto, libra e dokumentarë për 100-
vjetorin e Vllaznisë.
Jemi zyrtarisht në vitin e 100, festa ka nisur, ky vit do 
jetë i mbushur me një seri eventesh përgjatë gjithë vitit.
Gëzuar VLLAZNI!

#100vjetpasion #100vjetarritje #100vjetvllazni

Ekspozitë fotografike për 100- vjetorin e
krijimit të Shoqnisë «Vllaznia»

18 SHKURT 2019 Përfundon faza e dytë e rikonstruksionit të
rrugës Oblikë- Velinaj- Alimetaj në Anën e Malit

Rikonstruksioni i rrugës Oblikë- Velinaj- Alimetaj, faza e 
dytë është drejt përfundimit të plotë. Punimet po kryhen 
me cilësi dhe brenda afatit, në zbatim të projektit të 
Bashkisë së Shkodrës.

Punimet janë inspektuar nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës Voltana Ademi, e cila ka bashkëbiseduar me 
banorët të zonës. Ata janë shprehur të kënaqur për 
investimin, në një zonë ku nuk është ndërhyrë prej vitesh.

Nga ana saj kryetarja e Bashkisë Shkodër ka thënë se 
kjo është vetëm faza e dytë e rikonstruksionit të plotë të 
rrugës, e cila do të vazhdojë deri në përfundimin e plotë, 
duke kryer urbanizimin e plotë të një zone me densitet të 
lartë popullsie.

Faza e dytë e rikonstruksionit të rrugës Oblikë- Velinaj- 
Alimetaj, mundësohet nga fondi i akorduar nga Bashkia e 
Shkodrës prej 75,7 milion lekë.

#PremtimiMbajtur
#BashkiaShkoder
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19 SHKURT 2019
4.000 m2 sipërfaqe e gjelbër do ti shtohen qytetit të 
Shkodrës pas rikualifikimit të hapësirës publike në 
rrugën “Lëvizja e Postribës”. Bashkia e Shkodrës po 
ndërhyn në një zonë me densi tet  të lar të 
institucionesh dhe bisnesesh të rëndësishme për 
qytetin, por edhe në një lagje të re që i është 
bashkëngjitur qytetit.

Puna ka nisur me mbjelljen e pemëve për të vazhduar 
me trotuarin e për të përfunduar me vendosjen e 
tapetit të gjelbër dhe stolat e pushimit. Punimet janë 
inspektuar nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës 
Voltana Ademi, e cila ka nënvizuar punën e qeverisjes 
vendore për shtimin e hapësirave të gjelbra.

Investimet e Bashkisë së Shkodrës janë shtrirë jo 
vetëm në të gjithë territorin por edhe në disa sektorë 
siç janë rrugët, trotuaret, këndet e lojrave për fëmijët, 
hapësirat e gjelbra etj.

Qytetit  të Shkodrës i shtohen 4.000 m2
hapësirë e gjelbër në rrugën «Lëvizja e Postribës»

20 SHKURT 2019 Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvillon
mbledhjen e tij të rradhës

Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka zhvilluar sot mbledhjen e 
rradhës. 

Këshilltarët bashkiakë kanë shqyrtuar dhe miratuar 
unanimisht të gjitha pikat e rendit të ditës.
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21 SHKURT 2019
Punimet në rruga “Bashej” në qytetin e Shkodrës po 
shkojnë drejt përfundimit. Me një fond 66 milion lekë ajo 
është kthyer në standarte optimale duke lehtësuar 
ndjeshëm lëvizshmërinë e banorëve. Për më shumë se 
tre dekada në këtë rrugë nuk është ndërhyrë asnjëherë 
thonë banorët e saj, ndërsa vënë në dukje problemet e 
shumta me të cilat janë përballur.

Në përmbyllje të punimeve ishte e pranishme edhe 
kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, e 
cila theksoi se rruga është realizuar me të gjithë 
infrastrukturën e plotë, duke përmbushur kërkesat e 
banorëve.

Me një gjatësi 185 ml, projekti parashikonte asfalt në një 
sipërfaqe 676 m2, trotuare 70 m2, linja të reja të KUZ 230 
ml, linja të reja KUB 185 ml, ndërhyrje në rrjetin e ujit të 
pijshëm 260 ml, ndriçim LED me 6 shtylla, linjë për fibra 
optike 200 ml si dhe sinjalistikë vertikale dhe horizontale.
Edhe kjo rrugë, si të gjitha të tjerat u rikonstruktua nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës.

Rruga «Bashej» në qytetin e Shkodrës
përfundon rikonstruksionin e plotë

22 SHKURT 2019 Përfundon kualifikimi urban i sheshit para
gjimnazit «28 Nëntori» në qytetin e Shkodrës

Ka përfunduar rikualifikimi i sheshit para gjimnazit “28 
nëntori” në qytetin e Shkodrës. Shtresa asfaltike ka 
shënuar fundin e punimeve në një zonë mjaft të 
frekuentuar në qytetin e Shkodrës. 

Ndërhyrja nga Bashkia Shkodër ka zgjidhur problemin e 
kanalizimeve të ujrave të bardha me vendosjen e 
kunetave por edhe lidhjen me kolektorin kryesor për 
shkarkimin.

Bardha Jukni, specialiste e Sektorit të Infrastrukturës në 
Bashkinë e Shkodrës thotë se pas rikualifikimit të 
sheshit, ai do të jetë në shfrytëzim jo vetëm të nxënësve e 
mësuesve të gjimnazit historik “28 nëntori”, por edhe të 
qytetarëve në një shesh që frekuentohet në çdo stinë të 
vitit.

Ndërhyrja në këtë zonë, është realizuar në kuadër të 
planit të përvitshëm të Bashkisë së Shkodrës për 
riparimin e infrastrukturës rrugore.
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23 SHKURT 2019
Në një mbrëmje- gala të organizuar nga Bashkia e 
Shkodrës në teatrin “Migjeni”, në kuadër të 100- vjetorit të 
Shoqnisë “Vllaznia”, presidenti i Republikës Ilir Meta ka 
nderuar me tituj presidencialë sportistë dhe trajnerë në vite 
të Vllaznisë në disiplina të ndryshme sportive. Ajë çfarë ra 
në sy, ishte gërshetimi i titujve në mes disa sporteve, 
ndërsa presidenti premtoi se do të ketë edhe ceremoni të 
tjera sepse Vllaznia në 100 vite ka nxjerrë qindra kampionë 
në të gjitha sportet. Lista e sportisëve dhe trajnerëve të 
dekoruar nga presidenti Meta është si më poshtë:

“Kalorës i Urdhrit të Skenderbeut”

Sabah Bizi

“Mjeshtër i Madh”

Hysen Zmijani, Ramazan Rragami, Astrit Hafizi, Xhevdet 
Shaqiri, Bardh Jera, Edi Martini, Vioresin Sinani, Mark 
Kroqi, Gjino Mjeda, Pina Haxhi Vuka, Refik Vorfa, 
Muhamet Sokoli, Sokol Kalaj, Agim Tafili, Rrok Bardeli, 
Hysni Bebeziqi, Arbana Xhani, Asim Belinovi.

24 SHKURT 2019 120- vjetori i Shoqnisë «Bashkimi» dhe 110-
vjetori i  “Fialuer i Rii i Shcypes”

Aktiviteti i organizuar nga Famullia e Shën Shtjefnit dhe 
Biblioteka Publike “Marin Barleti” risolli përmes 
kumtesave, përshëndetjeve të të pranishmëve dhe një 
ekspozite fotografike, përmasat mbarëkombëtare të 
Shoqnisë “Bashkimi” në aspektin patriotik por edhe të 
kontributit për gjuhën e sotme shqipe.

Pjesë e aktivitetit u bënë u bënë autoritete vendore, 
deputetë, diplomatë, intelektualë dhe familjarë të Abat 
Prend Doçit, nismëtar i kësaj shoqnie por edhe i 
botimeve të saj, shumë të rëndësishme si “Fialuer i Rii i 
Shcypes”, i ribotuar nga Enti Botues “Gjergj Fishta” 
sivjet.

Gjatë aktivitetit, u nënvizua rëndësia e rikonstruksionit të 
shtëpisë ku pati selinë kjo shoqni dhe ku zhvilloi 
aktivitetin e tij Abat Prend Doçi. Bashkia e Shkodrës ka 
ndërmarrë këtë iniciativë, duke kërkuar edhe zyrtarisht 
bashkëpunimin dhe ndërhyrjen e Ministrisë së Kulturës 
për çështje që janë në kompetencën e saj.

Vllaznia- Nderi i Kombit, 22 sportistë dhe
trajnerë nderohen nga Presidenti i Republikës
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25 SHKURT 2019

26 SHKURT 2019 Projekti «100 drita për të gjithë» rivitalizon
lulishten tek rruga «Hasan Riza Pasha»

Projekti “Njëqind drita për të gjithë” përmes rikualifikimit 
të lulishtes “Hasan Riza Pasha”, ka pasur si objektiv 
rivitalizimin total të lulishtes dhe kthimin e saj në një nga 
qendrat kryesore të rekreacionit në qytet, duke plotësuar 
kështu rrjetin e lulishtave dhe hapësirave të gjelbërta të 
Bashkisë Shkodër e sidomos të qytetit si zonë urbane.

Rritja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbëra si 
hapësira rekreative me elementet e sistemimin urban 
është realizuar përmes rikualifikimit të 4700 m2 
sipërfaqe lulishte duke e plotësuar atë me element 
dekorativ, stola e tavolina dhe rikonceptuar ndriçimin 
përmes vendosjes së 100 ndriçuesve LED me efekte 
dekori dhe 19 ndriçuesve të lartë LED, duke e bërë jo 
vetëm më terheqëse frekuentimin e saj por edhe më të 
sigurtë.

Hapësirat e dedikuara për grupmoshat e ndryshme kanë 
krijuar tashmë mundësinë që fëmijët të kenë këndin e 
tyre të lojrave ku të argëtohen të sigurtë. Gjithashtu 
moshat e treta kanë stola dhe tavolina ku mund të kalojnë 
kohën e tyre të lirë.  

Sipërfaqe e re e gjelbër në sheshin në mes
pallateve në lagjen «Xhabije» të qytetit

5.000 m2 sipërfaqe e gjelbër do t’i shtohen qytetit të 
Shkodrës me përfundimin e rikualifikimit urban të bllokut të 
pallateve në Xhabiej. Ditën e sotme është vazhduar me 
mbjelljen e 100 pemëve dekorative, prej të cilave 31 janë 
agrume si limonë, portokalle dhe mandarina. Më pas do të 
realizohet mbjellja e tapetit të gjelbër, për të krijuar një 
mjedis të këndshëm për të gjithë banorët. Paralelisht, po 
ecet me sipërfaqen e asfaltuar pasi ka përfunduar 
infrastruktura nëntokësore me kanalizimet e ujrave të 
bardha- KUB, kanalizimeve të ujrave të zeza- KUZ, rrjetin e 
ujësjellësit, tombinot etj. Pasi është hedhur shtresa e parë 
e asfaltit apo siç quhet në gjuhën teknike- binderi, do të 
hidhet edhe shtresa e dytë apo tapeti.
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27 SHKURT 2019

28 SHKURT 2019 Projekti «Jeto me sportin» nis transformimin
e shkollës «At Gjon Karma» në Gurin e Zi

Shkolla “At Gjon Karma” në Njësinë Administrative Guri 
i Zi është njëra prej atyre që do të përfitojnë nga projekti 
“Jeto me sportin” i Bashkisë së Shkodrës. 

Ka nisur puna për ndërtimin e kompleksit të ri sportiv, i 
cili do të jetë në shërbim të nxënësve por edhe të 
komunitetit të zonës veçanërisht gjatë pasditeve. Veç 
kësaj, do të kryhet një sistemin i plotë i oborrit, rrethimit 
dhe gjelbërimit të shkollës, duke e kthyer në një mjedis 
rekreativ për nxënësit.

Punimet janë ndjekur sot nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës Voltana Ademi, e cila është takuar dhe ka 
bashkëbiseduar me mësues por edhe banorë të zonës.

Në shkollën “At Gjon Karma” do të ndërtohet një fushë 
futbolli dhe dy të tjera për lojrat me dorë, madje edhe 
tenis. Po ashtu, do të krijohen kushte edhe për të gjithë 
ata që duan të ndjekin aktivitetet sportive edhe thjesht 
si spektatorë. Fondi në dispozicion për transformimin e 
plotë të kësaj shkolle, arrin në 140 milion lekë.

Manaxhimi financiar, Bashkia Shkodër
model për qeverisjen vendore

Buxhetimi në Bashkinë Shkodër është modeli më i mirë 
në Shqipëri, model që do të jetë referencë për 
programin e ri të Mbështetjes Zvicerane përmes 
projektit “Bashki të Forta” për 60 bashki të tjera të 
vendit.

Sistemi i matjes me indikatorë të performancës, procesi 
dhe ndërtimi i një sistemi të tillë, ishte pjesë e 
diskutimeve të tryezës së përbashkët ndërmjet 
ekspertëve të huaj, përfaqësuesve të Ministrisë së 
Financave dhe asaj të Brendshme, ku për referencë 
është marrë ai i Bashkisë Shkodër.

Me kënaqësi ndamë me kolegët tanë atë çfarë kemi 
ndërtuar në mënyrë të qendrueshme në Bashkinë 
Shkodër, një sistem që siguron planifikim të mirë, rritje 
të të ardhurave vendore dhe menaxhim eficient të tyre.

Bashkia Shkodër është cilësuar nga Ministria e 
Financave si Bashkia me menaxhimin më të mirë 
financiar në Shqipëri.
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#100vjetVllazniSPECIALE VLLAZNIA
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