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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 TETOR 2019
«Rinia shqiptare në veprim», fokusi në
fuqizimin e rolit të të rinjve në vendimmarrje

2 TETOR 2019 Përfundojnë punimet për rikonstruksionin
e rrugës «Cen Broja» në qytetin e Shkodrës

Punimet për rikonstruksionin e rrugës “Cen Broja” 
në qytetin e Shkodrës, po shkojnë drejt fundit. Pas 
punimeve nëntokësore, aktualisht po punohet në 
sipërfaqe. Ditën e sotme, po hidhet shtresa e 
binderit, që i paraprin vendosjes së “tapetit” ose 
shtresës së sipërme të asfaltit.

Projekti i Bashkisë Shkodër parashikonte 517 metër 
katror asfalt, trotuar me pllaka betoni 312 metër 
katror, punimet për kanalizimet e ujrave të bardha- 
KUB dhe kanalizimet e ujrave të zeza- KUZ, rrjetin e 
ujësjellësit në një gjatë 182 metër linear, ndriçimin 
LED në tërë gjatësinë e saj, punime sistemim sheshi 
dhe gjelbërim ku parashikohet mbjellje pemësh dhe 
bari për të përfunduar me sinjalistikën vertikale dhe 
horizontale.

#BashkiaShkoder
#KantierNdertimi
#PermiresojmeJetenTone

Qendra Rinore Atelie në bashkëpunim me shoqatën 
CoDe Albania, në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare 
në Veprim” - me fokus fuqizimin e rolit të të rinjve lidhur 
me vendimmarrjen vendore dhe angazhimin e tyre në 
shërbimet në komunitet - realizuan forumin “Rinia 
Shqiptare në Veprim”.

Të ftuarit në panele ishin personalitete të njohura që 
kontribuojnë në zhvillimin e rinisë si nivelin lokal po 
ashtu edhe kombëtar dhe mundësuan zhvillimin e 
temave: njohja me sfidat dhe arritjet në procesin e 
integrimit të Shqipërisënë BE; roli dhe angazhimi i të 
rinjve në proceset integruese dhe aspirata e të rinjve 
lidhur me angazhimin e tyre në jetën sociale 
ekonomike të vendit, me ndikim në ndërtimin e një 
dialogu strukturor dhe gjithëpërfshirës.

Pjesëmarrës ishin nxënës dhe të rinj aktivistë nga 
shkolla të mesme, universitet dhe organizata të 
ndryshme rinore të Bashkisë Shkodër.
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3 TETOR 2019
Bashkia e Shkodrës edhe për vitin 2018 ka
përformancën më të mirë financiare në vend

4 TETOR 2019 UKSH ndërhyn për pastrimin e kanalizimeve
të ujrave të zeza në lagjen «Liria»

Bashkia e Shkodrës, për të dytin vit rradhazi, ka përformancën 
më të mirë financiare për vitin 2018. Vlerësimi është bërë nga 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë për 61 bashkitë, përmes 
Raportit Vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të 
Brendshëm financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së 
Përgjithshme. Analiza për treguesit e performancës, për të cilat 
Bashkia Shkodër është klasifikuar në krye, është bërë bazuar në 
kritere si:

▶ Dergimi në kohë i të gjitha faturave për pagesë pranë degës 

përkatëse të thesarit;

▶ Dërgimi në kohë i të gjitha kontratave pranë degës së thesarit;

▶ Numri i urdhër- prokurimeve të paautorizuara;

▶ Kufizimi i avancimit të planit mujor të arkës;

▶ Paraqitja, nënshkrimi dhe respektimi i afatit kohor të dorëzimit 

të pasqyrave financiare sipas kuadrit ligjor në fuqi;

▶ Realizimi i shpenzimeve buxhetore;

▶ Realizimi i shpenzimeve buxhetore sipas klasifikimit 

ekonomik;

▶ Reduktimi i nivelit të detyrimeve të prapambetura;

▶ Realizimi i shpenzimeve kapitale;

Bashkia e Shkodrës përmes Ndërmarrjes së 
Ujësjellës - Kanalizimeve ka ndërhyrë në lagjen 
“Liria” për pastrimin e ujërave të zeza. Nevoja për 
pastrimin e ujrave të zeza dhe të bardha, si dhe 
kontrolli i furnizimit me ujë të pijshëm ka qenë 
prioritet.

Po punohet në këtë lagje për pastrimin e 
kolektorëve, dhe mënjanimin e rrezikut të ujrave të 
zeza të cilat kishin kohë në këtë gjendje. 
Njëkohësisht në rrugën e Kalasë punonjësit e 
bashkisë po realizojnë largimin e bimësisë në disa 
segmente.

Në lagjen “Liria” pritet që vitin e ardhshëm të 
investohet projekt I rëndësishëm nga BERZH duke 
i dhënë zgjidhje njëherë e përgjithmonë problemit 
me ujërat e zeza dhe furnizimit me ujë. Projekti po 
hartohet në bashkëpunim me ekspertë të huaj.
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▶ Hedhja në sistem sipas planit kontraktual të disbursimit për 

investimet kapitale shumëvjeçare;

▶ Hartimi me cilësi i planit të veprimit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit dhe paraqitja brenda afateve kohore të 
përcaktuara;

▶ Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportimit vjetor mbi 

sistemin e kontrollit të brendshëm;

▶ Efektiviteti i mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë 

menaxheriale në njësitë e sektorit publik.

Edhe për vitin 2017, Bashkia e Shkodrës është renditur ne krye 
për përformancën më të mirë financiare.
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5 TETOR 2019

Për të tretin vit rradhazi, në Njësinë Administrative 
Ana e Malit, Bashkia e Shkodrës ka organizuar 
“Festën e Shegës”. Është një panair që promovon 
vlerat e banorëve dhe territorit, në një tjerë me 
tradita të hershme dhe të kultivuara në vite.

Panairi është një mundësi shumë e mirë jo vetëm 
për të promovuar produktet e zonës e sidomos 
shegën që i ka dhënë emrin e festës, por edhe për 
t’u takuar dhe bashkëbiseduar me njëri- tjetrin, për 
atë që është bërë për Anën e Malit por edhe çfarë 
duhet projektuar për vitet në vijim.

Panairi tërheq interesin jo vetëm të fermerëve dhe 
blegtorëve të zonës, por edhe miqtë të ardhur nga 
njësitë e tjera administrative siç edhe turistë për 
shkak të afërsisë me pikën e kalimit kufitar të 
Muriqanit.

Promovimi i vlerave të traditës dhe të
produkteve të zonës në Anën e Malit

6 TETOR 2019 Rikonstruksioni i rrugës Muriqan- Goricë,
Loti 1 në Njësinë Administrative Ana e Malit
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Nga të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës, ka nisur 
rikonstruksioni i rrugës Muriqan- Goricë, Loti 1, në Njësinë 
Administrative Ana e Malit. Është një rrugë me gjatësi 320 
metër linear.
Projekti i Bashkisë Shkodër parashikon sipërfaqe me asfalt 
1320 metër katror, kanale betoni, mure mbajtës, vepra arti si 
tombino, kuneta etj., mbjellje bari në skarpate si dhe sinjalistikë 
horizontale e vertikale.
Investimi me vlerë 15.4 milion lekë të reja, do të ketë impakt në 
një zonë, e cila në vitet e kaluara është përmbytur nga uji i 
shkarkuar nga hidrocentralet. Kjo ndërhyrje, do të ndikojë 
edhe në zbutjen e pasoja të mundshme, nëse do të ketë situata 
në vitet që do të vijnë.
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7 TETOR 2019
Aktivitete në kudër të Ditës Ndërkombëtare
të të Moshuarëve nga Bashkia Shkodër

8 TETOR 2019 Përfundojnë punimet e sistemim- asfaltimit
në rrugën Oblikë Qender- Lagjja e Re

Punimet për sistemim asfaltimin e rrugës Oblikë 
Qendër- Lagjja e Re në Njësinë Administrative 
Ana e Malit, po shkojnë drejt fundit. Është loti 2 i 
kësaj rruge, në një zonë me densitet të lartë 
banorësh, por edhe qarkullimi të mjeteve e 
mallrave.

Investimi, me vlerë 4.5 milion lekë të reja, është 
bërë i mundur nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, ashtu si në të gjitha investimet e tjera 
këto 4 vitet e fundit.

Projekti i Bashkisë Shkodër parashikonte 650 
metër katror sipërfaqe asfaltike, mure mbajtës, 
vepra arti si tombino dhe kuneta, sinjalistikë 
vertikale dhe horizontale. Hedhja e shtresës së 
“tapetit” të asfaltit, siç quhet me gjuhën teknike, do 
të pasohet nga sinjalistika.

Nr. 13, Nëntor 2019

Të rinjtë e Qendrës Rinore “Atelie” u bënë pjesë e 
ak t i v i t e teve  të  j avës  në  kuadër  të  D i tës 
Ndërkombëtare të  Moshuarve në qendrën 
Komunitare “Për Familjen” nr 4.
Ditë ndryshe duke u njohur me shërbimet dhe 
aktivitetet e qendrës komunitare ku kaluan momente 
loje, argëtimi dhe shërbimi.
Qendra Rinore "Atelie" do synoj gjithnjë e më shumë 
të nxisë ndërgjegjësimin e të rinjve në vullnetarizëm 
dhe në shërbim komunitar në Bashkisë Shkodër.
#BashkiaShkodër #QendraRinoreAtelie
# s h ë r b i m e k o m u n i t a r e P ë r F a m i l j e n 
#RiniaEnergjiPërZhvillim
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9 TETOR 2019
Drejt përfundimit punimet në rrugën Velinaj-
Alimetaj, Loti 3 në NJA Ana e Malit

10 TETOR 2019 Ambasadori i Gjermanisë Peter Zingraf sheh
nga afër punën në Ujësjellës- Kanalizime

Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri z. Peter 
Zingraf është njohur nga afër me punën që po 
bëhet nga Ujësjellës- Kanalizime Shkodër.

Ditën e sotme, ai ka parë nga afër impiantin e 
përpunimit të ujërave të zeza në Shirokë, i cili 
është një investim i Bashkimit Europian dhe që 
prej tre vitesh, është në funksionim të plotë.

Z. Zingraf ka kërkuar që edhe në të ardhmen të 
bëhen investime në këtë sektor që ndikojnë 
drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit.

Nga ana e tij, drejtori i UKSH z. Mark Molla tha se 
qeveria gjermane ka miratuar investimin e një 
projekti për Shkodrën për impiantin e përpunimit 
të ujërave te zeza për qytetin për të zgjidhur 
përfundimisht këtë problem.
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Ashtu siç ishte premtuar, po shkojnë drejt përfundimit 
punimet e Lotit të 3-të rrugës Velinaj- Alimetaj në 
Njësinë Administrative Ana e Malit.
Me një investim prej 16 milion lekë të reja nga të 
ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, projekti për fazën e 
tretë të kësaj rruge, parashikon 2800 metër katror 
asfalt, kanale betoni, mure mbajtës, vepra arti si 
tombino dhe kuneta, sinjalistikë vertikale dhe 
horizontale.
Nga ky investim, përfiton një komunitet i madh 
banorësh, qoftë në përditshmërinë e tyre por edhe në 
lëvizjen e mjeteve dhe mallrave.
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11 TETOR 2019
Në kuadër të muajit Tetor, muajit të luftës kundër 
Trafikimit të Personave, specialistët e qendrave 
Komunitare “për Familjen” pranë Bashkisë së 
Shkodrës po zhvillojnë aktivitete informuese dhe 
sensibilizuese.

Në ambjentet e Qendrës Komuntare “Për Familjen” 
nr.4 u zhvillua aktiviteti informues dhe ndërgjegjësues 
me temë “Trafikimi i Fëmijëve”, me pjesëmarrjen e 
nxënësve të shkollës së mesme të përgjithshme “Kolë 
Idromeno”. Fenomeni i trafikimit u trajtua në kuadrin 
ligjor dhe social.

Gjithashtu aktiviteti ndërgjegjësues me teme “MOS I 
MBYLL SYTË, RAPORTO TRAFIKIMIN” u zhvillua në 
shkollën e mesme “Adem Haxhija” në Njësinë 
Administrative Postribë.

#ShërbimeKomunitarePërFamiljen
#MosiMbyllSytëRaportoTrafikimin
#BashkëMundemi

Aktivitete në kuadër të luftës kundër trafikimit
të personave nga Bashkia e Shkodrës

12 TETOR 2019
Me një gjatësi 1.1 km, punimet e sistemim- asfaltimit 
të rrugës “Hamidije” në fshatin Shtoj i Vjetës në 
Njësisnë Administrative Rrethina, po shkojnë drejt 
përfundimit të plotë. Investimi me vlerë 18.2 milion 
lekë të reja është bërë i mundur nga të ardhurat e 
vetë Bashkisë së Shkodrës.

Si në të gjitha ndërhyrjet e tjera, janë kryer të gjitha 
punimet nëntokësore, për të vazhduar me 
sipërfaqen, asfaltimin dhe sinjalistikën vertikale dhe 
horizontale.

Me përfundimin e punimeve, impakti do të jetë i 
ndjeshëm për një zonë me densitet të lartë 
banorësh por edhe qarkullimi të mjeteve dhe 
mallrave.

Shkodër i ka vënë në funksion me investimet e veta 
apo me mbështetjen e donatorëve, të cilët meritojnë 
falënderimet më të mëdha.

Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Hamidije»
në Njësinë Administrative Rrethina
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13 TETOR 2019
Njësia Administrative Rrethina në Bashkinë e Shkodrës ka 
përmbyllur panairet që organizohen në çdo njësi. Në 
qendër të tij, ishte promovimi i vlerave të padiskutueshme 
që kjo zonë mbart në vetvete, ashtu si të gjitha njësitë e 
tjera.
Rrethinat njihen për traditën e mikpritjes dhe bujarisë, por 
edhe vreshtarinë, prodhimin e verës dhe rakisë. Panairi, 
përveç ekspozimit të produkteve artizanale të zonës, ishte 
një mundësi edhe për promovimin e kulinarisë.
Grupet artistike të zonës por edhe grupi i valleve dhe artistë 
e këngëtarë të ftuar, krijuan atmosferën e një feste të 
vertetë. Ky panair, i çel rrugën panairit të fundit, i cili 
zhvillohet në qytetin e Shkodrës dhe ku përfaqësohen të 
gjitha njësitë administrative të Bashkisë së Shkodrës.

Rrethinat mbyllin panairet në njësitë
administrative të Bashkisë Shkodër

14 TETOR 2019 Pastrimi i bregut të Liqenit të Shkodrës
në drejtim të pikës turistike të Shirokës

Për të dytin vit, Bashkia e Shkodrës ka vijuar projektin e 
punësimit të pjestarëve të familjeve më në nevojë, duke i 
angazhuar në punë publike në dobi të komunitetit.
Prej disa ditësh, ka nisur pastrimi i bregut të Liqenit të 
Shkodrës, në afërsi të Shirokës me synim largimin e 
mbetjeve të ndryshme dhe krijimin e një hapësire të 
shfrytëzueshme nga qytetarët.
Është një proces që ka nisur vitin e kaluar jo vetëm në 
bregun e Liqenit të Shkodrës por edhe në njësi 
administrative të Bashkisë së Shkodrës.
Përmes këtij projekti, jo vetëm sigurohet një burim jetese 
për familjet më në nevojë në Bashkinë e Shkodrës por i 
bëhet një shërbim mjaft i vëefshëm edhe mjedisit, 
shtëpisë sonë të përbashkët.

Nr. 13, Nëntor 2019



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 

15 TETOR 2019
Monitorimi i brigjeve të Lumit Buna për
pastrimin e shpendëve të hedhur

16 TETOR 2019 Rikualifikimi urban i bllokut të banimit
në qendër të lagjes «Ndocej» në Shkodër

Me fonde nga të ardhurat e vetë Bashkisë së 
Shkodrës, po punohet tashmë edhe në rikualifikimin 
urban të blloqeve të banimit në lagjet e qytetit. Më së 
fundi, ka përfunduar rikualifikimi urban i bllokut të 
banimit në qendër të lagjes “Ndocej” të qytetit.

Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e banorëve të 
pallateve por edhe shtëpive private për të ndërhyrë në 
një zonë ku vëmendja ka munguar prej dhjetra vitesh.

Pas risistemimit të kanalizimeve të ujrave të zeza, 
është punuar për kanalizimet e kullimit të ujrave të 
shiut, asfaltimin e krejt sipërfaqes për të përfunduar 
me sinjalistikën.

Përveç rikonstruksionit të rrugëve nga e para aty ku 
është përcaktuar si prioritet nga vetë banorët gjatë 
diskutimeve publike, vëmendje i kushtohet edhe 
ndërhyrjes në blloqe banimi me densitet të madh 
banorësh por edhe mjetesh.
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Strukturat e Bashkisë së Shkodrës në bashkëpunim me 
strukturat përgjegjëse si Inspektoriati Shtetëror Veterinar, 
Agjensia e Zonave të Mbrojtura, Policia e Shtetit dhe 
Prefektura Shkodër, vazhdojnë punën për evidentimin, 
groposjen dhe dezinfektimin e shpendëve të hedhur në 
lumin Buna nga persona të papërgjegjshëm.
Puna është përqendruar përgjatë bregut të Bunës nga 
Darragjati i Dajçit deri në Pulaj të Velipojës. Deri tani janë 
groposur rreth 1000 shpend (pula) në shtatë vend- 
groposje. Pavarësisht vështirësive të terrenit, puna 
vazhdon pa ndërprerje.
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17 TETOR 2019
Përfundon rikonstruksioni i rrugës afër
shkollës së mesme në Dajçin e Ri

18 TETOR 2019 Mjeku veteriner Rubin Piranej flet për «qentë
endacakë» dhe bashkëpunimin me Bashkinë

Ai thotë se shumë qen sillen nga qytetet e tjera dhe 
madje edhe nga Mali i Zi në Shkodër, ku lihen në 
rrugë. Fenomeni është konstatuar edhe nga vetë 
banorët, të cilët e kanë denoncuar edhe në media.

Mjeku veteriner Piranej thotë në intervistën e tij se 
falë sterilizimit dhe vaksinimit, numri i qeneve 
endacakë është zvogëluar  për  shkak të 
seleksionimit natyror.

Nga ana tjetër, ai shton se ndërtimi i kanileve për 
qentë e rrugës, edhe në vende të zhvilluara po 
dështon. Kjo jo vetëm për shkak të kostove të larta 
financiare (4000 lekë të vjetra në ditë për një 
kafshë), edhe stimulimit të braktisjes së qeneve nga 
të zotët pas një farë kohe.

Gjatë fjalës së tij, Piranej flet edhe për adoptimet në 
distancë, kryesisht nga të huajt, të cilët mjaft kafshë i 
marrin nga Shkodra drejt shteteve të ndryshme.

Kanë përfunduar punimet e rikonstruksionit të rrugës në 
Dajçin e ri, afër shkollës së mesme, në Njësinë 
Administrative Dajç të Bashkisë Shkodër.
Investimi është bërë i mundur nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë Shkodër, me një vlerë 10 milion lekë të reja.
Projekti i Bashkisë së Shkodër parashikon shtresë 
asfaltike me gjerësi 4 metër linear, në një gjatësi rreth 
550 metër linear, vepra arti, kanale për kullimin e ujrave 
të shiut, gërmime për të përfunduar me sinjalistikën 
vertikale dhe horizontale.
Me përfundimin e këtij investimi, përveç banorëve të 
kësaj zone, përfitues të drejtpërdrejtë janë nxënësit, 
mësuesit dhe prindërit e shkollës së mesme në Dajçin e 
ri.

Nr. 13, Nëntor 2019

Mjeku veteriner Rubin Piranej prej shumë vitesh 
punon në mbështetje të Bashkisë Shkodër për 
zgjidhjen e problemit të qeneve endacakë në rrugët e 
Shkodrës. Nga viti në vit Bashkia Shkodër ka vijuar 
me sterilizimin, me ushqimin dhe mbrojtjen e 
kafshëve.
Në një intervistë për mediat, mjeku veteriner Piranej 
ka treguar mbi punën e bërë, por edhe alternativat më 
të mira e efikase për trajtimin e fenomenit të qeneve 
endacakë, duke dhënë edhe këshilla për qytetarët.
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19 TETOR 2019
Bashkia e Shkodrës tjetër vlerësim në nivel
kombëtar për performancën financiare

20 TETOR 2019 Rikonstruksioni i rrugës «Qazim Hoxha» në
lagjen nr. 3 të qytetit të Shkodrës

Prej disa ditësh, ka nisur rikonstruksioni i rrugës 
“Qazim Hoxha” në qytetin e Shkodrës. Një zonë me 
densitet të madh banorësh, me pallate të vjetra, të 
reja por edhe banesa private, shumë shpejt do të 
ndryshojë pamje.

Me një fond prej 4.2 milion lekë të reja nga të 
ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, projekti 
parashikon 350 metër katror asfalt, kanalizime të 
ujrave të zeza- KUZ, kanalizime të ujrave të bardha- 
KUB, rrjetin e ujësjellësit, trotuare, sipërfaqe të 
gjelbër dhe pemë dekorative, vendosje stolash për 
pushim, ndriçim LED për të përfunduar me 
sinjalistikën horizontale dhe vertikale.

Rrruga “Qazim Hoxha”, është një zonë e qytetit ku 
nuk është ndërhyrë prej dhjetra vitesh dhe me 
përfundimin e punimeve, do të jetë një nga zonat më 
të sistemuara në lagjen nr. 3 të qytetit.

Nr. 13, Nëntor 2019

Ministria e Financës dhe Ekonomisë prezantoi sot 
"Raport in e Përputhshmërisë të Monitor imit  të 
Performancës në Nivel Bashkie" për herë të parë në 
Shqipëri!
Bashkia Shkodër qëndron në krye të 61 bashkive të vendit, 
me vlerësimin maksimal, 11 nga 11 pikë të mundshme, 
referuar monitorimit të performancës buxhetore, një 
detyrim ligjor për t’u përmbushur nga bashkitë.
Ky raport është mbështetur nga Ambasada Zvicerane, 
programi Bashki të Forta, duke treguar impaktin në 
ndryshimet strukturore të imponuara nga reforma në nivel 
lokal, përmes shumë ndryshimeve të kornizës rregullatore, 
por edhe përmes punës së përkushtuar të punonjësve civil 
në nivelin e qeverisjes qendrore dhe lokale.
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21 TETOR 2019
Bashkia e Shkodrës furnizon me lëndë drusore
për ngrohje shkollat në territorin e saj

22 TETOR 2019 «Tetori- muaji rozë», Bashkia e Shkodrës
marshim sensibilizues në rrugët e qytetit

Mesditën e sotme, në kuadër të aktiviteteve 
sensibilizuese të Bashkisë Shkodër për “muajin 
rozë”, është zhvilluar një marshim në rrugët 
kryesore të qytetit. 
Fillimisht, pjesëmarrësit janë tubuar në sheshin 
para Bashkisë, ku kryetarja zj. Voltana Ademi ka 
mbajtur një fjalë përshëndetëse, duke përcjellë 
edhe mesazhet sensibilizuese për luftën kundër 
kancerit të gjirit. 
Në vazhdim, pjesëmarrëset, duke mbajtur në duar 
tollumbace ngjyrë rozë, kanë marshuar përgjatë 
pedonaleve të qytetit. Në fund të marshimit, në 
qendër të qytetit, tullumbacet janë lëshuar në ajër.

Bashkia e Shkodrës ka nisur shpërndarjen e druve të 
zjarrit për ngrohje në shkollat e planifikuara në territorin e 
saj. Është një nga shërbimet që ofron në mbështetje të 
arsimit, për të krijuar kushte sa më të favorshme për 
nxënësit që mësojnë në shkollat 9- vjeçare dhe të 
mesme.
 
Shpërndarja po realizohet në shkollat në Njësitë 
Administrative dhe ato në qytet. Planifikimi i bërë, 
mundëson mbulimin me furnizim me dru zjarri për 
ngrohje të 57 shkollave. Shërbimi i ngrohjes ofrohet për 
një periudhë 4- mujore siç e parashikon ligji, nga data 15 
nëntor 2019 deri me 15 mars 2020.
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23 TETOR 2019
Përfundojnë punimet në rrugën Ura e Mesit-
Drisht, Loti 1 në NJA Postribë

24 TETOR 2019 Vllaznia e basketbollit të meshkujve
përfaqësim dinjitoz në Ligën Ballkanike

Prezantim dinjitoz i Vllaznisë tonë në Ligën 
Ballkanike të basketbollit.
Përballë ekipit malazez KK Ibar Rozhajë, djemtë 
tanë kuqeblu luajtën si të barabartë dhe në fund, 
vetëm një pikë i dha fitoren miqve nga Mali i Zi.
Liga Ballkanike e basketbollit sapo ka filluar dhe 
Vllaznia do të jetë përherë në rritje me lojërat e saj, 
mbështetur fort edhe nga tifozët që kishin mbushur 
shkallët e Pallatit të Sportit “Qazim Dervishi”.

#ForcaVllaznia
#GjithmoneKuqeblu
#NeJemiVllania

Rruga Ura e Mesit- Drisht në Njësinë Administrative 
Postribë, i është nënshtruar rikonstruksionit. Sinjalistika 
horizontale dhe ajo vertikale, ka shënuar fundin e 
punimeve për lotin e parë.

Projekti i Bashkisë së Shkodrës, me një vlerë 11.4 milion 
lekë, parashikonte 4240 metër katror asfalt në një gjatësi 
lineare të rrugës 1100 metër, punime për kanalizimet e 
ujrave të bardha- KUB me një volum 183 metër kub, 
tombino, guardrail anësore 45 metër linear, sinjalistikë 
vertikale e horizontale.

Pas lotit të parë, pritet që puna të vazhdojë meqenëse 
Bashkia e Shkodrës ka siguruar përmes projektit të saj, 
mbështetjen me fonde nga FSHZH-ja për përfundimin e 
plotë të saj.

Ky aks, përveç lehtësive që sjell në qarkullimin e 
njerëzve, mallrave e mjeteve, hap mundësi të reja edhe 
për turizmin, duke patur si atraksion kryesor kalanë e 
Drishtit por edhe mjaft vlera të tjera që pritet të zbulohen 
nga ata që do ta vizitojnë.
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25 TETOR 2019
Bashkia e Shkodrës vazhdon investimet
edhe në rrjetin e kanaleve ujitëse në territor

26 TETOR 2019 Rikonstruksioni i rrugës «Zabelej» në
qytetin e Shkodrës

Një tjetër rrugë po rikthehet në gjendjen optimale 
në qytetin e Shkodrës.

Me një investim 11 milion lekë të reja, nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, është 
mundësuar rikonstruksioni i plotë i kanalizimeve 
të ujërave të zeza- KUZ, kanalizimeve të ujërave 
të bardha- KUB, rrjeti i ujësjellësit, sipërfaqja 
asfaltike, ndriçimi LED dhe sinjalistika vertikale e 
horizontale.

Në një gjatësi 260 meter linear të rrugës, janë 
vendosur 710 metër linear tubacione KUB dhe 
KUZ, 450 metër linear rrjet ujësjellësi. Me 
përfundimin e punimeve, një nga zonat më 
autoktone të qytetit, me densitet të lartë banorësh, 
përmirëson rrënjësisht aksesin në shërbime dhe 
lëvizshmëri të këmbësorëve e mjeteve.

Gjatë 4 viteve të fundit, Bashkia e Shkodrës ka patur në 
qendër të vëmendjes edhe sektorin e bujqësisë. 
Krahas sistemit dhe vënies në shfrytëzim të kanaleve 
kulluese, paralelisht është punuar edhe në rrjetin e 
ujitjes.

Investimi më i fundit është ai që po realizohet nga 
Bashkia e Shkodrës në Njësinë Administrative Berdicë. 
Po rikonstruksohet plotësisht kanali ujitës KU-21, me 
një gjatësi 2.7 kilometër.

Përfundimi i punimeve vendos nën ujë një sipërfaqe 
mbi 150 hektarë, në fshatrat Baltojë dhe Mali Hebej, me 
përfitues direkt 200 familje. Në katër vite, janë kthyer në 
funksionale mbi 10 mijë metër linear kanale ujitëse si në 
Njësitë Administrative Guri i Zi, Rrethina e Berdicë.

Edhe në vitet në vijim, sektori i bujqësisë do të vazhdojë 
të jetë ndër prioritetet e Bashkisë Shkodër, si një 
mundësi e mirë për gjenerimin e të ardhurave nga 
familjet që jetojnë e punojnë në njësitë administrative.
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27 TETOR 2019
Vazhdojnë punimet në bllokun e banimit
«Henrik Laca» në qytetin e Shkodrës

28 TETOR 2019 Festivali i Këngës Qytetare «Luleborë»
kurorëzon fituesit e këtij edicioni 

Ka ulur siparin Festivali i Këngës Qytetare 
“Luleborë”, duke shënuar një tjetër arritje për artin 
shkodran e shqiptarë. 16 artistë kanë konkurruar 
për dy netë me rradhë në Teatrin “Migjeni”, duke 
shpallur edhe fituesit.

Çmimin e parë e mori kënga e kënduar nga Laorjan 
Ejlli me kompozim të Zef Çobës dhe tekstin e Xhahid 
Bushatit.

Çmimi i dytë shkoi për Rezarta Smajën ndërsa 
çmimi i tretë për motrat e mirënjohura shkodrane 
Rita dhe Juli Ndoci me këngën “Malli për rranjët”.

Çmimin special, një çmim i paprogramuar por i 
vendosur nga juria shkoi për “Shkodra Elektronike”.

Kryetari i jurisë Markelian Kapidani dhe regjisorja 
Rita Gjeka shprehen se në këtë vit të kartërt festivali 
“Luleborë” ka njohur një rritje të konsiderueshme.

Më shumë se 100 familje do të përfitojnë nga 
rikonstruksioni i plotë i bllokut të banimit në rrugën 
“Henrik Laca” në lagjen nr. 5 të qytetit të Shkodrës. Pasi 
janë realizuar ndërhyrjet në infrastrukturën nëntokësore, 
aktualisht po punohet në sipërfaqen e sheshit.

Kanë përfunduar punimet e rrjetit të kanalizimeve të 
ujrave të bardha dhe të ujrave të zeza në një gjatësi 270 
metër katror, të rrjetit të ujësjellësit në një gjatësi 320 
metër linear.

Vijon puna për sistemimin e sheshit, trotuareve në një 
sipërfaqe 600 metër katror, vendosjen e ndriçimit LED 
për të vijuar me sipërfaqen asfaltike, mbjelljen e barit dhe 
pemëve dekorative për të përfunduar me sinjalistikën 
horizontale e vertikale.

Investimi nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër me vlerë 
10,6 milion lekë të reja do të ketë një impakt të 
drejtpërdrejtë në standartin e jetës së banorëve në këtë 
bllok banimi në lagjen nr. 5 të qytetit.
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29 TETOR 2019
Kryetarja Voltana Ademi pret në një takim
pune shefen e SDC- së Chantal Nicod

30 TETOR 2019 Përkujtohet Kryengritja Antikomuniste
Hungareze e vitit 1956

Kryengritja Antikomuniste Hungareze e vitit 1956, 
është përkujtuar si çdo vit në Shkodër. I pranishëm 
ishte edhe ambasadori Hungarisë në vendin tonë, 
Lorent Balla.

Fillimisht, diplomati hungarez, i shoqëruar edhe nga 
Konsulli i Nderit i Hungarisë z. Kliti Hoti, ka zhvilluar një 
vizitë në Bashkinë e Shkodrës. Më pas, të gjithë 
bashkë, janë drejtuar tek memoriali që përjetëson këtë 
ngjarje në Shkodër.

Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të të dy 
vendeve,  kanë bërë përshëndet je t  e  rast i t 
kryebashkiakja Ademi dhe ambasadori Balla. Në vijim 
janë vënë kurora me lule pranë memorialit që përkujton 
këtë ngjarje.

Ngjarja e vitit 1956 në Hungari, është përjetuar edhe në 
Shqipëri. Studentë shqiptarë që ishin në Budapest, u 
rreshtuan në krah të popullit hungarez, duke patur në 
vijim edhe pasoja nga regjimi në Shqipëri.

Shefja e Agjensisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim- SDC, zj. Chantal Nicod dhe delegacioni që e 
shoqëronte, janë pritur në një takim nga kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi.

Qytetarja e parë e Shkodrës i ka uruar mirëseardhjen zj. 
Nicod, duke i uruar suksese në detyrën që ka marrë në 
Shqipëri prej rreth 2 muajve. Në vazhdim, zj. Ademi ka 
bërë një panoramë të resurseve dhe zhvillimit në 
Bashkinë e Shkodrës, duke vlerësuar edhe kontributin e 
Agjensisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në 
kuadër të programit Bashki të Forta.

Nga ana e saj, zj. Nicod ka shprehur kënaqësinë e saj 
për mikpritjen në këtë vizitë të parë në Bashkinë e 
Shkodrës. Ajo ka shprehur vlerësime për ecurinë e 
Bashkisë së Shkodrës, vlerësuar vit pas viti edhe nga 
Agjensia Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, 
përmes programit Bashki të Forta, ku edhe sivjet u 
evidentua si bashkia me performancën më të mirë 
financiare ndër 61 bashkitë e Shqipërisë.
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