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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.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

1 SHKURT 2020Vazhdojnë «Ditët e Hapura» në Qendrat
Komunitare «Për Familjen» në Shkodër

2 SHKURT 2020 Pas informacionit nga drejtori i shkollës,
UKSH ndërhyn menjëherë në fshatin Rrenc

E FUNDIT

Ditët e Hapura me studentët e Universitetit "Luigj 
Gurakuqi" - Shkodër, Fakulteti Ekonomik në Qendrën 
Komunitare "Për Familje" nr. 4.

Vizitë, informacion, argëtim me të moshuarit dhe 
s h k ë m b i m  p ë r v o j a s h  i s h i n  m o m e n t e  q ë 
karakterizuan këtë ngjarje.

Ky takim u organizua në bashkëpunim me 
organizatën partnere Kryqi i Kuq Shqiptar, dega 
Shkodër.

Bashkia Shkodër falënderon drejtorin e shkollës 
"Dëshmorët e Rrencit" për informimin në kohë 
reale mbi problemin e linjës së ujërave të zeza në 
obo r r i n  e  shko l l ës  dhe  pa ra  Qendrës 
Shëndetësore.
Pas vlerësimit të situatës nga Bashkia Shkodër, u 
bë e mundur ndërhyrja e menjëhershme e 
Ndërmarrjes së Ujësjellës - Kanalizime për 
zgjidhjen e problemit.
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3 SHKURT 2020Faleminderit Tano Banushi, faleminderit
familja Banushi!

4 SHKURT 2020 Shkodra dhe Ulqini piketojnë një
bashkëpunim edhe më të ngushtë

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana 
Ademi, priti në një takim në zyrën e saj, Kryetarin e 
Këshillit Komunal të Ulqinit z. Ilir Capuni.

Gjatë bashkëbisedimit u evidentua bashkëpunimi 
në mes Shkodrës dhe Ulqinit, në fushën kulturore, 
të turizmit dhe zhvillimit ekonomik.

Në këtë vizitë diskutuam dhe shprehëm vullnetin e 
përbashkët për intensifikimin e këtij bashkëpunimi 
në fushën e artit, trashëgimisë kulturore e 
historike, në aktivitete sociale e në fushën e 
turizmit.

Me shumë interes ishte bashkëbisedimi mbi 
mundësitë e shkëmbimit të eksperiencave më të 
mira në administrimin e Bashkisë Shkodër dhe 
Komunës së Ulqinit, përmes shkëmbit të punës së 
specialistëve dhe drejtuesve të kualifikuar.

Nr. 17, Mars 2020

93 vite më parë do të vinte në jetë Tano Banushi, Artist 
i Popullit dhe një nga emrat më të shquar të humorit 
shkodran e shqiptar.

Ditë e veçantë në hollin e Teatrit “Migjeni”, ku artistë, 
miq e të afërm, intelektualë të Shkodrës e më gjerë, 
janë mbledhur për të nderuar Tanon e madh.

Një tjetër rast për të vlerësuar kontributin e tij në artin 
skenik por edhe për të falënderuar familjen Banushi 
për dhuratën e vyer që i bënë Teatrit “Migjeni”, 
Bashkisë së Shkodrës por edhe të gjithë artdashësve: 
Arkivën personale të Tano Banushit.
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5 SHKURT 2020
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, 
ka marrë pjesë në aktivitetin “Për një shoqëri pa 
diskriminim”, të organizuar nga Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) në kuadër të “Java 
kundër diskriminimit” dhe 10 vjetorit të krijimit të këtij 
institucioni.
Në fjalën e saj, zj. Ademi është fokusuar në punën dhe 
rezultatet konkrete të arritura nga Bashkia e Shkodrës 
gjatë 4 viteve të fundit në këtë drejtim, jo vetëm kundër 
diskriminimit si fenomen por edhe për promovimin e 
barazisë gjinore.
Zj. Ademi ka evidentuar edhe krjimin për herë të parë 
të shërbimeve me bazë komunitare, ndërtimin e 
kopshteve dhe çerdheve të reja, qendrat e reja 
shendetësore dhe veçanërisht, rrjetin e 12 Qendrave 
Komunitare “Për Familjen” në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës.
Në nivelin e administrimit të qeverisjes vendore, 
kryebashkiakja Ademi ka evidentuar se Shkodra ka 
tashmë një traditë pozitive për përfaqësimin e grave.

Kryebashkiakja Voltana Ademi pershendet
aktivitetin «Për një shoqëri pa diskriminim» 

6 SHKURT 2020 Çmimet «Hamit Boriçi» në gazetari, Bashkia
i bashkëorganizon me Unionin e Gazetarëve
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Unioni i Gazetarëve Shqiptarë- Dega Shkodër në 
bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës kanë organizuar 
ceremoninë e ndarjes së çmimeve “Hamit Boriçi” për 
gazetarinë.
Figura të spikatura të medias në vite janë nderuar me 
çmimin e karrierës “Hamit Boriçi” por edhe më të rinjtë në 
profesion, kanë marrë çmime vlerësuese. Vlerësime janë 
dhënë edhe për mediat audiovizive të Shkodrës dhe 
rajonit.
Ceremonia ishte një mundësi e mirë për të nxjerrë në pah e 
vlerësuar jo vetëm kontributin e gazetarëve por edhe të 
mediave lokale e rajonale, parterë të natyrshme të 
qeverisjes vendore dhe shprehëse e përcjellëse të 
opinioneve të qytetarëve.
Kjo ceremoni ishte një rast për ti shprehur jo vetëm urimet 
atyre që morën çmime, por edhe të gjithë gazetarëve dhe 
mediave me aktivitet në Bashkinë e Shkodrës por edhe në 
rajonin e Veriut.
Natyrisht, një vlerësim “Mirënjohje” nga kryetarja e 
Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi edhe për Prof. Dr. 
Hamit Boriçin, një intelektual i mirënjohur dhe me 
kontribute si gazetar, pedagog, studiues e historian i 
gazetarisë.

Bashkia e Shkodrës drejtohet nga një grua, Këshilli 
Bashkiak nga 51 antarë ka 25 gra në përbërje, stafi i 
Bashkisë Shkodër 55.1% janë profesionste dhe 
44.9% janë profesionistë.
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7 SHKURT 2020Bashkia e Shkodrës riparon në kohë rekord
Urën e Telit në fshatin Drisht të Postribës

8 SHKURT 2020 Përfundon rikonstruksioni i rrugës në
Samrisht të Njësisë Administrative Dajç
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Duke ju falënderuar qytetarëve aktiv me të cilët diskutuam 
nevojën për riparimin e Urës së Telit në fshatin Drisht, stafi i 
Bashkisë Shkodër realizoi ndërhyrje të menjëhershme për 
analizimin dhe riparimin e saj.
Sipas ndërtuesve ura do jetë e gatshme për funksion 
brenda 3 - 4 ditëve, dhe materialet e përdorura për 
riparimin e saj garantojnë funksionimin e sigurt të saj për 
vitet e ardhshme.
Siguria e jetës dhe mirëqenies së banorëve të Bashkisë 
Shkodër është prioritet i strategjive dhe investimeve tona. 
Mendimi juaj është gjithmonë një vlerë e shtuar për ne.

“Do të vazhdojmë të investojmë për përmirësimin e jetës 
jo vetëm në Dajç por në të gjithë territorin e Bashkisë së 
Shkodrës”. Kështu është shprehur kryetarja e Bashkisë 
së Shkodrës zj. Voltana Ademi gjatë inspektimit të rrugës 
së re në Samrisht të Njësisë Administrative Dajç.
Investimi me vlerë 14.5 milion lekë të reja nga të ardhurat 
e Bashkisë së Shkodrës, është Loti I i rikonstruksionit të 
rrugëve të brendshme në fshatin Samrisht, duke ndikuar 
ndjeshëm në përmirësimin e lëvizshmërisë së njerëzve 
dhe mallrave në një zonë me densitet të lartë banorësh.
Projekti i Bashkisë së Shkodrës ka bërë të mundur 
asfaltimin në një sipërfaqe 2500 metër katror dhe në një 
gjatësi lineare 750 metër, ndërtimin e mureve mbrojtës, 
vepra arti si tombino dhe kuneta, prifilim kanalesh, 
vendosje bordurash për të përfunduar me sinjalistikë 
horizontale dhe vertikale.
Kryebashkiakja zj. Ademi ka falënderuar banorët edhe 
për bashkëpunimin, duke dhënë kontribut në plotësimin 
me ndriçim të kësaj rruge në fshatin Samrisht të Njësisë 
Administrative Dajç. Zj. Ademi ka siguruar se investimet 
do të kenë vijimësi edhe në vitin 2020 për të përmirësuar 
pa ndërprerje standartet e jetesës në komunitet.



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 

9 SHKURT 2020Bashkia e Shkodrës përzgjidhet në projektin
«Bashki të zgjuara në lidhje me energjinë»

10 SHKURT 2020 «Princesha e Bizantit» vihen në skenë nga
Trupa Eksperimentale e Qendrës Rinore Atelie
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Bashkia e Shkodrës është përzgjedhur një nga bashkitë 
me potencial pozitiv për përmirësimin në menaxhimin 
efikas të energjisë, në kuadër të projektit “Bashki të zgjuara 
në lidhje me energjinë” (SEMP).

Sot zhvilluam takimin me ekipin e konsulencës së këtij 
projekti të financuar nga SECO. Takimi kishte për qëllim 
vlerësimin e nevojave të Bashkisë Shkodër për :

Asistencën teknike në menaxhimin e energjisë në 
përgjithësi,

Hartimin e planit të eficensës së energjisë

Hartimin e projekteve teknike dhe aplikimin për grante në 
investime në ndriçimit publik, në përshatjen e ndërtesave 
publike dhe private me qëllim përdorimin me eficencë të 
energjisë.

Më pas takimet e SECO kanë vijuar gjatë gjithë ditës me 
specialistë të drejtorive të Bashkisë së Shkodrës, duke 
bërë një analizë të nevojave dhe mundësive tona.

"Princesha e Bizantit" është shfaqja e vënë në skenë 
nga Trupa Eksperimentale e Qendrës Rinore #Atelie 
me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Teatrit 
"Migjeni" me regji dhe skenar nga Vladimir Doda.
Për disa ditë me radhë, kjo shfaqje ka tërhequr 
interesin e publikut.
Shfaqja u ndërtua dhe u përpunua enkas, duke e 
prerë dhe e përshtatur sipas interpretuesve të rinj 
dhe aftësive të tyre interpretuese.
Ngjarje dhe personazhe historike që kanë ekzistuar 
realisht, iu afruan publikut duke pasur si qëllim 
përshtatjen me territorin, tematikat dhe me 
analogjitë me të shkuarën, duke mos pasur synim 
besnikërinë filologjike.
Trupa Eksperimentale e Qendrës Rinore Atelie 
është një tjetër mundësi për të rinjtë në Bashkinë e 
Shkodrës për të testuar dhe promovuar aftësitë e 
tyre edhe në aktrim. Pse jo, edhe me synimin që një 
ditë disa nga ata, të bëhen pjesë e trupës së Teatrit 
"Migjeni".
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11 SHKURT 2020Bashkia e Shkodrës në krah të banorëve
që iu dogjën banesat tek ish- Veterinarja

12 SHKURT 2020 Pastrimi i kanaleve të dyta dhe të treta
kulluese në Njësinë Administrative Dajç
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Bashkia Shkodër ka vijuar procedurën për miratimin e 
ndihmës së menjershme për familjet që kanë pësuar 
dëme për shkak të rënies së zjarrit në ish- konviktin e 
Shkollës Veterinare.
Në bashkëpunim me banorët, sipas prioritetit të 
nevojës dhe emergjencës në varësi të demit të 
shkaktuar nga zjarri, menjëherë janë siguruar 
ambjentet e pajisura për strehim për një periudhë 
emergjente tranzitore.
Kemi pajisur me shpejtësi ambjentet me mjetet bazë 
për sigurimin e jetës dhe ushqimit për familjet që do të 
strehohen nga Bashkia.
Paralelisht, është ngarkuar ekipi teknik me inxhinierë 
për hartimin e projektit të ndërtimit dhe rikualifikimit të 
të gjithë ndërtesës e sipërfaqeve publike, me qëllim 
funksionin e saj si banesë sociale. Për këtë, është e 
nevojshme që Këshilli Bashkiak me pergjegjësi dhe 
pa vonuar, të vijojë procedurën e propozuar për 
miratimin e kalimit të përdorimit të godinës nga konvikt 
jashtë funksioni, në funksion për shërbimin e 
banorëve në nevojë strehimi.

Bashkia Shkodër mbështet prodhuesit, fermerët 
në Njësinë Administrative Dajç.
Punohet pa ndërprerje në fshatin Samrisht i Vjetër 
për hapjen e kanaleve kulluese, në një zonë pa 
rrjet kullimi e ku puna fillon nga fillimi për hapjen e 
tyre.
Në katër vitet e fundit, në Njësinë Administrative 
Dajç të Bashkisë Shkodër, janë rehabilituar dhe 
vënë në efiçencë të plotë 122 km linear kanale 
kulluese nga 144 km linear në total, duke vënë në 
funksion 85 % të rjetit kullues në këtë zonë.
Nga puna e bërë, përfitojnë direkt rreth 1850 
familje dhe i janë mbi 2000 hektarë tokë bujqësore 
në kushyte shumë të mira për mbjellje.
Edhe në vitin 2020, do të vijojmë të punojmë me të 
njëjtin synim:
Të krijojmë lehtësi për për banorët që të 
shfrytëzojnë tokat për prodhimin e të mirave 
materiale, për familjet e tyre por edhe për tregun.

Ndërkohë, shkaqet e zjarrit janë akoma të paqarta. 
Kërkohet nga specialistët e hetimit të dalin sa më 
pare në konkluzion, për nxjerrjen e të vertetës, për të 
evidentuar përgjegjësinë por edhe ndonjë qëllim 
dashakeqës nëse nuk ka arsyetim tjetër që verteton 
se zjarri ka rënë nga pakujdesia.
Bashkia e Shkodrës, përtej vështirësive, i qëndron 
pranë secilës familje, do të vazhdojë përkujdesjen, 
pavarësisht vështirësive dhe burokracive, pa u 
ndalur dhe hap pas hapi.
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13 SHKURT 2020Përfundon rikonstruksioni i rrugës
«Brioti» në qytetin e Shkodrës

14 SHKURT 2020 Përfundon Kamnpionati i Shahut në mes
shkollave 9- vjeçare të Shkodrës
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Një zonë e konsideruar informale, i është bashkuar pjesës 
urbane të qytetit të Shkodrës. Përfundimi i rikonstruksionit të 
rrugës “Brioti” në lagjen nr. 3 të qytetit, ka ndryshuar 
ndjeshëm jetën e mbi 60 familjeve.
Sot, kur kjo rrugë ka përfunduar, banorët falënderojnë për 
investimin Bashkinë e Shkodrës, duke e vlerësuar 
rikonstruksionin e rrugës “Brioti” një tjetër premtim të mbajtur.
Investimi me vlerë 17.8 milion lekë të reja, është realizuar nga 
të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës dhe zgjidh përfundimisht 
problemet shumëvjeçare të banorëve që kanë ndërtimet e 
tyre në këtë zonë. Duke inspektuar rrugën e përfunduar, 
kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi ka 
nënvizuar se Kadastra duhet të nisë sa më parë formalizimin 
e pronave dhe banesave në këtë zonë, tanimë të urbanizuar.
Me përfundimin e rikonstruksionit, të gjitha drejtoritë rajonale 
duhet të nisin ofrimin e shërbimeve për banorët, duke filluar 
me OSHEE- në, e cila ishte që sot në terren për lidhjet e 
nevojshme të rrjetit elektrik. Rikonstruksioni i kësaj rruge ka 
realizuar asfaltimin e saj në një gjatësi 530 metër linear, 
infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore, KUZ, KUB, 
rrjetin e ujësjellësit, ndriçimin dhe sinjalistikën horizontale 
dhe vertikale.

“Gjimnastika e mendjes” ose shahu është në 
“shtëpinë” e vet në Shkodër. Kampionati në mes 
shkollave 9- vjeçare të Bashkisë Shkodër, ka 
shpallur jo vetëm fituesit por edhe ka evidentuar 
mjaft fëmijë të apasionuar pas këtij sporti, pse jo 
përfaqësues edhe të Vllaznisë në vitet që do të vijnë.
I organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në 
Bashkinë e Shkodrës në bashkëpunim dhe Zyrën 
Arsimore Vendore Shkoder, kampionati ka patur një 
pjesëmarrje shumë të gjërë dhe garë shumë të fortë 
sportive. Por si në çdo sport individidual, fitues 
shpallet më i miri.
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15 SHKURT 2020Bashkia Shkodër marrëveshje bashkëpunimi
me Komitetin Shqiptar të Helsinkit

16 SHKURT 2020 Bashkia Shkodër organizon takim
konsultativ për programin ReLOaD

Shoqëria Civile është një partner i rëndësishëm dhe me 
impakt të vlerësueshëm në territor. Bashkia e Shkodrës ka 
bashkëpunuar dhe e ka mbështetur në vijimësi Shoqërinë 
Civile në të mirë të komunitetit dhe përparësive të 
qeverisjes vendore.
Në këtë linjë ishte edhe takimi i zhvilluar në kuadër të 
shpalljes së Thirrjes së III- të për projekt propozime të 
Programit Reload. Bashkia Shkodër dhe UNDP 
organizuan takimin e rradhës për diskutimin e fushave 
prioritare, mbi bazën e të cilave do të organizohen thirrjet 
publike për organizatat e shoqërisë civile.
Takimi është hapur nga zj Voltana Ademi, Kryetare e 
Bashkisë Shkodër, e cila ka prezantuar edhe kriteret 
kryesore të aplikimit për Programin Reload.Z. Nuno 
Queiros përfaqësues i UNDP, ka përshëndetur takimin 
ndërsa kanë qenë të pranishëm përfaqësues të shoqërisë 
civile që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Bashkinë 
Shkodër.
Në takim u nënvizua rëndësia që projekt- propozimet 
duhet të jenë në përputhje me prioritetet dhe nënprioritetet 
e përcaktuara në mënyrë që Bashkia Shkodër të realizojnë 
objektivat e tyre zhvillimore, në bashkëpunim me 
organizatat e shoqërisë civile.
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Një mundësi më shumë për transparencë më të zgjeruar 
për publikun. Është ky synimi i nënshkrimit të marrëveshjes 
së bashkëpunimit në mes Bashkisë së Shkodrës dhe 
Komitetit Shqiptar të Helsinkit, e cila synon fuqizimin e 
pushtetit vendor për zbatimin e ligjit të sinjalizimit.
Marrëveshja u nënshkrua nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi dhe presidentja e Asamblesë 
së Komitetit Shqiptar të Helsinkit zj. Vjollca Meçe.
Qëllimi i marrëveshjes është sensibilizimi i administratës 
së Bashkisë Shkodër për të denoncuar rastet e mundshme 
korruptive pranë njësisë përgjegjëse të sinjalizimit si dhe 
shkëmbimin e informacionit në kuadër të ligjit të sinjalizimit 
dhe ligjit të informimit publik.
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17 SHKURT 2020TEKNOFEST një mundësi e mirë për
shkëmbimin e njohurive për teknologjinë

18 SHKURT 2020 Promovohen në Shkodër tre libra historikë
të autorit nga Ulqini Hajrullah Hajdari 
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Studiuesi nga Ulqini Hajrullah Hajdari ka zgjedhur 
Shkodrën dhe Bibliotekën Publike “Marin Barleti” 
për të promovuar tre librat e tij me karakter historik.

Në një auditor me shkrimtar, publictë dhe studiues, 
janë prezantuar para të pranishmëve librat:

"Shqiptarët në Mal të Zi nga Kongresi i Berlinit deri 
me 1941".

"Ulqini në dokumentet malazeze (1880 - 1915)".

"Pronat dypalëshe të shqiptarëve në të dyja anët e 
kufirit Shqipëri - Mal i Zi".

Nga referues në këtë promovim, është nënvizuar 
rëndësia e tre botimeve, të cilët ekspozojnë për herë 
të parë dokumente nga arkivat malazeze, të cilat për 
shumë dekada kanë qenë të paaksesueshme por 
edhe materiale interesante nga arkivat shqiptare.

Një mundësi shumë e mirë për shkëmbimin e 
njohurive në fushën e teknologjisë në mes fëmijëve të 
Shkodrës me bashkëmoshatarët e tyre nga rreth 120 
vende të tjera. Kështu e ka konsideruar kryetarja e 
Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi festivalin e 
teknologjisë TEKNOFEST, i cili promovohet sot në 
qytetin e Shkodrës.
Me këtë rast, kryebashkiakja Ademi ka pritur në një 
takim përfaqësues të #YunusEmreEnstitüsüİşkodra, 
me të cilët ka bashkëbiseduar jo vetëm për 
#TEKNOFEST por edhe bashkëpunimin e shkëlqyer 
me Institutin Yunus Emre në Shkodër.
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19 SHKURT 2020Përfundon Kampionati i Ping- pongut në
mes shkollave 9- vjeçare të Shkodrës

20 SHKURT 2020 Riintegrimi i familjeve dhe personave
të kthyer nga emigrimi në Bashkinë Shkodër
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Mbështetja dhe riintegrimi i familjeve dhe personave të 
kthyer nga emigrimi, janë në fokus të vëmendjes së 
Bashkisë së Shkodrës. Në funksion të këtij synimi, është 
edhe workshopi me temë “Shëndeti Mendor e psikologjik 
dhe rikthimi në vendin e origjinës” që po zhvillohet në 
qytetin e Shkodrës.
Grupi i ekspertëve të profesorëve nga Universiteti 
Psikanalitik i Berlinit dhe stafi i GIZ, fillimisht u pritën nga 
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, zj. Voltana Ademi e cila 
shpjegoi shërbimet që janë krijuar në terren gjatë 5 viteve 
të fundit dhe gjithashtu sfidën e punës me komunitetet 
vulnerabël dhe të kthyerit nga migracioni, e mbi të gjitha 
rëndësinë e bashkëpunimit dhe mbështetjes porfesionale 
për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore në terren.
Ky është takimi i parë i këtij lloji me ekspertë të fushës 
sociale (psikologë dhe punonjës socialë) të cilët punojnë 
me personat e kthyer nga migracioni. Workshopi është 
organizur nga Projekti i Migracionit për Zhvillim”, GIZ 
Albania në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin 
Psikanalitik të Berlinit, Bashkinë e Shkodrës dhe Terre 
des Hommes, në kuadër të ndërhyrjeve të integruara në 
riintegrimin e personave të kthyer nga migracioni.

Ping-pongu është një nga sportet që është në 
vëmendje të Qendrës Kulturore të Fëmijëve në 
Bashkinë e Shkodrës. Si çdo vit, është zhvilluar 
kampionati në mes shkollave 9- vjeçare, në 
bashkëpunim me ZAV Shkodër.

Përveç garës së forte dhe pjesëmarrje shumë të gjërë, 
kampionati i sivjetëm ka evidentuar mjaft elementë të 
apasionuar pas këtij sporti, pse jo edhe përfaqësues 
të ngjyrave kuqeblu të Vllaznisë në vitet që do të vijnë.
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21 SHKURT 2020Takime ndërgjegjësuese për fushatën anti-
kanabis në Bashkinë e Shkodrës

22 SHKURT 2020 Bashkia Shkodër akordon 20 milion lekë
për rikonstruksionin e ish- Konviktit
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Si çdo vit, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me 
Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, kanë nisur 
fushatën sensibilizuese anti- kanabis.
Pavarësisht se është funksion primar dhe kryesor i 
Policisë së Shtetit, Bashkia e Shkodrës dhe strukturat e 
saj në territor, ofrojnë bashkëpunim maksimal për 
ndërgjegjësimin e banorëve.
Takimi i parë ishte me administratorë dhe kryetarë të 
fshatrave në njësitë administrative Berdicë, Ana e Malit, 
Dajç, Velipojë dhe Guri i Zi.
Nënkryetari i Bashkisë Shkodër z. Arben Gjuraj ka 
nënvizuar rëndësinë e frenimit të fenomenit, i cili është i 
dëmshëm dhe i dënueshëm ligjërisht si për ata që 
kultivojnë por edhe ata që konsumojnë kanabis.
Shefi i Sektorit të Rendit dhe Sigurisë Publike në DVP 
Shkodër z. Pjerin Lazri, ka vlerësuar bashkëpunimin me 
Bashkinë e Shkodrës. Nga pesë komunat që sot janë në 
këtë takim, ka thënë ai, vitin e kaluar vetëm tek njëra janë 
kultivuar bimë narkotike.
Takimet për ndërgjegjësimin kundër kultivimit dhe 
përdorimit të kanabis sativa, vazhdojnë edhe në ditët në 
vijim.

Bashkia e Shkodrës nis procesin e zgjidhjes per 
familjet e mbetura të pastreha pas zjarrit të rënë tek 
ish- Konvikti i Shkollës Veterinare.
Një fond 20 milion lekë të reja, është akorduar për 
bashkëfinancimin për përshtatjen për strehim social 
të objektit ekzistues.
Pas takimit me banorët të cilëve iu dëmtuan shtëpitë 
nga zjarri, kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi 
garantoi gjetjen e një zgjidhje të shpejtë për 
rikonstruksionin.
Pas këtij rikonstruksioni, mjediset e ish- Konviktit të 
Shkollës Veterinare, do të jenë në standarte 
optimale për strehimin e banorëve.
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23 SHKURT 2020Bashkia Shkodër mbështetje konkrete
për ekonomitë familjare në bujqësi

24 SHKURT 2020 Takim sensibilizues në zonën e Mbishkodrës
për fushatën anti- kanabis në territor
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Rrethinat, Postriba, Dajçi, Berdica, Guri i Zi dhe Ana e 
Malit janë zona që pas vitit 1990, kanë furnizuar me 
produkte bujqësore qytetin e Shkodrës. Të përkushtuar 
dhe punëtorë, banorët kanë shfrytëzuar tokën, duke 
kultivuar për familjet e tyre por edhe për tregtim.

Shpërndarja e farave cilësore të zarzavateve në këto 
njësi administrative të Bashkisë Shkodër, jo vetëm u 
mirëprit por do të ketë efekt si për ekonomitë familjare, 
por edhe tregun e qytetit.

Me paketimet e shpërndara, mundësohet mbjellja e 
zarzavateve të ndryshme në një sipërfaqe deri në 3 
dynim për çdo familje. Paketimet përmbajnë fara të 
certifikuara dhe me standarde, duke garantuar kështu 
produkte cilësore për familjet por edhe për tregun.

Në bashkëpunim me organizatën “Shpresë për botën” 
është mundësuar sigurimi dhe shpërndarja e 
paketimeve me fara zarzavatesh të llojeve të 
ndryshme.

Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me DVP 
Shkodër, kanë vijuar fushatën ndërgjegjësuese 
kundër kultivimit të bimëve narkotike në territor.
Në takimin e rradhës, të drejtuar nga nënkryetari i 
Bashkisë z. Arben Gjuraj, kanë qenë të pranishëm 
administratorë, kryetarë të fshatrave dhe punonjës 
të policisë nga njësitë administrative Shalë, Shosh, 
Pult, Postribë dhe Rrethina.
Si përfaqësues i DVP Shkodër ka qenë shefi i 
Komisariatit z. Ilir Dedja. Fushata ndërgjegjësuese 
është një detyrim ligjor në funksion të minimizimit 
deri në zhdukje të këtij fenomeni negativ për ata që e 
kultivojnë por edhe përdoruesit e kanabis sativa.
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25 SHKURT 2020Bashkia Shkodër në mbështetje të të
rinjve të kthyer nga emigracioni

26 SHKURT 2020 "Sfida IDEA 2020" trajnim dhe mbështetje
financiare për bisnesin në Shkodër
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Bashkia Shkodër mbështet të rinjtë e kthyer nga 
emigracioni, që janë të papunë apo të vetëpunësuar 
në sektorin e bujqësisë.  

Në Qendrën Rinore Atelie u bë prezantimi i projektit 
“AgRini – Young Agricultural Specialist Program”, i cili 
synon mbështetjen e të rinjve, të cilët mund të 
përdorin njohuritë e reja të specializuara për të 
përmirësuar aftësitë e tyre.

Në takimin e organizuar nga Bashkia e Shkodrës, 
morën pjesë fermerë dhe të rinj nga njësitë 
administrative dhe zonat rurale, të interesuar për të 
zhvilluar më tej fermat dhe agrobizneset e tyre 
familjare.

Projekti “AgRini – Young Agricultural Specialist 
Program”, realizohet në kuadër të Programit të GIZ për 
Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural (GIZ SRD) dhe 
financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim.

“Sfida IDEA 2020” është projekti më i ri i Bashkisë 
së Shkodrës, i cili u prezantua në Bibliotekën e 
Universitetit “Luigj Gurakuqi”.
Në bashkëpunim me Programin “Zhvillim i 
qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, promovimi i 
punësimit, arsimimit dhe trajnimit profesional në 
Shqipëri” (ProSEED) i financuar nga Ministria 
Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 
(BMZ), projekti mbështet bizneset në përmirësimin 
e kompetencave të tyre sipërmarrëse dhe aftësitë 
për biznes që nga zhvillimi i ideve të reja deri në 
hartimin e planeve të bizneseve.
Nga ky projekt, sipërmarrësit e NMV-së, do të 
përfitojnë trajnime, këshillim dhe mentorim për 
bizneset, sipas metodave të trajnimit specifike.
Në fazat e tjera të këtij projekti, do të mbështeten 
financiarisht, përmes 6 konkurseve rajonale, 
bizneset që kanë aplikuar me idete e tyre më 
inovative.
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27 SHKURT 2020YOU'THEATER FEST 2020 përveç kënaqësisë
evidentoi edhe talente në aktrim

28 SHKURT 2020 Karnaval Tradicional 2020, tradita në
Bashkinë e Shkodrës vazhdon
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YOU'THEATER FEST 2020 ka përfunduar me sukses 
të plotë në Teatrin “Migjeni”. Një javë shfaqje nga 7 
gjimnaze të Shkodrës, ofruan jo vetëm argëtim e 
meditim për spektatorët, por edhe aktrim e pse jo, 
aktorë për të nesërmen e Teatrit “Migjeni”.
Bashkia e Shkodrës besoi fort në këtë iniciativë dhe 
në bashkëpunim me Teatrin “Migjeni” dhe ZAV 
Shkodër, e transformuan në një shpalosje vlerash 
artistike dhe talentesh.
Krenarë për të rinjtë e Shkodrës, angazhimin dhe 
përkushtimin e treguar në të gjitha shfaqjet e vëna në 
skenë!

Për tre ditë me rradhë qyteti i Shkodrës ka perjetuar 
atmosferën tradicionale të karnavaleve. Prej vitesh 
një traditë e promovuar nga Bashkia e Shkodrës, 
festa e karnavaleve ka përfshirë sivjet të gjitha 
moshat dhe kategoritë sociale.

Më së shumti, atmosferën festive e kanë ndjerë 
fëmijët, me të cilët edhe u çel Karnaval Tradicional 
2020.

Si zakonisht, karnavalet evidentojnë dhe kritikojnë 
fenomenet negative të shoqërisë, duke u mbyllur 
me djegien e dordolecit në mes të qytetit të 
Shkodrës.
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29 SHKURT 2020Antarë të Wildlife Albanian Photographers
priten nga kryebashkiakja Voltana Ademi 

THIRRJE PËR APLIKIM Programi ReLoaD
Bashkia Shkodër dhe Programi ReLOaD fton 
të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile në 
Shqipëri që të paraqesin projekt propozimet 
në përputhje me objektivat zhvillimore dhe 
prioritetet e përcaktuara për këtë thirrje.

Data e fundit e dorëzimit të aplikimeve është 
27.03.2020, ora 16.00

Paketën e plotë mund ta gjeni:

http://www.bashkiashkoder.gov.al/…/THIRR
JEETRET_PUBLIKE_P_R…

Për sqarime të mëtejshme mund të 
kontaktoni në adresën
 planifikimistrategjik@bashkiashkoder.gov.al

Kënaqësi e veçantë takimi dhe bashkëbisedimi me 
theme lues  e  an ta rë  të  Wi ld l i f e  A lban ian 
Photographers që vizituan Bashkinë e Shkodrës dhe 
u pritën nga kryetarja Voltana Ademi.

Të apasionuar pas natyrës dhe asaj që ofron 
Shkodra, Jetmiri, Besniku, Ruzhdiu, Ariani dhe 
Aurora janë në një ekspeditë 3 ditore fotografike në 
Shkodër. Ata po punojnë edhe për një dokumentar 
pikërisht mbi “botën e egër” siç quhet edhe 
organizata e tyre. U bisedua edhe për bashkëpunime 
për promovimin e pasurisë tonë natyrore, si një vlerë 
e padiskutueshme e territorit të Bashkisë Shkodër.

Në fokus të ekspeditës së tyre tre ditore, është natyra 
e mrekullueshme e Liqenit të Shkodrës dhe Laguna e 
Vilunit në Velipojë. Jemi të bindur se puna e tyre, do 
të promovojë më shumë bukuritë e rradha të natyrës 
tone, të florës dhe faunës së pasur.
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Bashkia e Shkodrës në partneritet me 
Programin ReLOaD shpall:

Thirrjen e tretë publike për Organizatat e 
Shoqërisë Civile për dorëzimin e projekt 
propozimeve në Programin Rajonal për 
Demokrac inë  Vendore  në  Ba l l kan in 
Perëndimor ReLOaD.


