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«Ahengu Shkodran», tradita shekullore
që po ripërtërihet e merr vlera të reja

4 TETOR 2020 Bashkia e Shkodrës organizon «Lojna
Popullore Fest», edicioni i 13- të i eventit

E FUNDIT
Bashkia Shkodër dhe organizata The Door në kuadër 
të metodologjisë Reload organizuan “Lojna 
Popullore Fest” edicioni 13- të, në pikën turistike të 
Shirokës.

Nga qyteti, trupat pjesëmarrëse janë grumbulluar në 
sheshin e Shirokës, duke krijuar një atmosferë festive 
me përformanca muzikore dhe valle gjatë lëvizjes.

Në skenën e ngritur enkas për lojnat popullore në 
qendër të Shirokës, kanë përformuar trupat 
pjesëmarrëse në këtë event. Në mbyllje, për fituesit e 
“Lojna Popullore Fest” janë ndarë edhe çmimet.

1 TETOR 2020
“Ahengu Shkodran”, një traditë shkodrane që nga 
shekujt po përtërihet, pasurohet e merr vlera të reja.
Një visar i çmuar i muzikës dhe kulturës shqiptare, 
“Ahengu Shkodran” ka krijuar një atmosferë 
fantastike në oborrin e Muzeut Historik të Shkodrës.
Këngëtarë të njohur por edhe të rinj, instrumentistë 
me përvojë por edhe talente të reja, vazhdojnë të 
interpretojnë me të njëjtin pasion ahengun shkodran.
“Ahengu Shkodran” vazhdon rrugëtimin e tij si një 
iniciativë e konsoliduar dhe e mbështetur fort nga 
Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim me Qendrën 
Kulturore “Pjetër Gaci”, Teatrin “Migjeni” dhe Muzeun 
Historik të Shkodrës.
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Drama «Në sytë e mijë», mesazh i të rinjve
në kuadër të muajit kundër trafikimit 

8 TETOR 2020 Shkodranët meritojnë një park dinjitoz
në hyrje të qytetit të tyre

E FUNDIT
Ndërkohë që është shpallur njoftimi për tenderimin e 
investimit “Rikualifikimi urban i hyrjes së qytetit Shkodër 
dhe parkut për pushuesit”, me kërkesë të ARRSH , 
FSHZH ka anuluar procedurën që shënon edhe nisjen e 
këtij investimi të rëndësishëm për Shkodrën.
Të ndodhur përballë kësaj situate, kemi kërkuar një takim 
urgjent mes institucioneve, ndërmjet Autoritetit Rrugor 
Shqiptar, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë 
Shkodër, me kërkesën për një bashkëpunim dhe 
koordinim të detyrueshëm ndërmjet institucioneve.
Sot është rasti që në këtë projekt, ashtu siç shkodranët e 
kanë ripërsëritur shpesh herë, t’ ia kthejmë liqenin qytetit, 
në mënyrë që kjo zonë të jetë e aksesueshme, jo të lihet në 
harresë dhe në gjëndje të degraduar.
Bashkia Shkodër ka paraqitur në këtë takim të gjitha 
kërkesat e shkodranëve lidhur me ndryshimet e 
detyrueshme të projektit “Ndërtimi i ByPass- it Perëndimor 
Shkodër- Loti i II- të”, si një kërkesë e vazhdueshme e tyre, 
dhe domosdoshmërinë e harmonizimit me projektin 
“Rikualifikimi urban i hyrjes së qytetit Shkodër dhe parkut 
për pushuesit”, buzë liqenit të Shkodrës.
Shkodranët meritojnë një park dinjitoz në hyrje të qytetit.

7 TETOR 2020
Në kuadër të muajit kundër Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore, trupa teatrore ekperimentale e Qendrës 
Rinore "Atelie", vuri në skenë dramën “Në sytë e mijë” 
me regji nga Gert Palali.
Drama kishte në fokus ballafaqimin me stereotipet e 
realitetit shqiptar me qëllim ndryshimin e këtij realiteti 
duke i dhënë zë popullit për të mposhtur frikën, si 
pasojë e ngjarjeve të dhunës të ndodhura në Shqipëri 
përgjatë viteve këto të rinj vendosën të protestonin 
me anë të artit.

Kjo shfaqje u realizua me mbështetjen e Bashkia 
Shkodër dhe Terre des hommes - Albania.
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Dëmtohet prona publike në qytetin e Shkodrës,
vidhen 400 ml kabëll në rrugën e Shirokës

10 TETOR 2020 Bashkia Shkodër furnizon me materiale anti-
Covid 55 kopshte dhe 6 çerdhe në territor

E FUNDIT

9 TETOR 2020
Prej disa ditësh, një pjesë e ndriçimit publik në rrugën 
e Shirokës, në afërsi të varrezave, është jashtë 
funksionit.

Shkak është vjedhja e kabllos të furnizimit me energji 
elektrike, në një gjatësi rreth 400 metër linear.

Persona të papërgjegjshëm, jo vetëm dëmtojnë 
pronën publike, vështirësojnë qarkullimin në një rrugë 
shumë të frekuentuar, por rrisin edhe shpenzimet e 
taksapaguesve për të zëvendësuar kabllon e vjedhur.

I bëjmë thirrje Policisë së Shtetit, strukturave 
ligjzbatuese, të marrin masa për të frenuar këtë 
fenomen, të hetojnë dhe të vënë para përgjegjësisë të 
gjithë ata që dëmtojnë pronën publike në Bashkinë e 
Shkodrës.

Kërkojmë bashkëpunimin e qytetarëve duke ruajtur 
dhe mirëmbajtur pronën publike, të sinjalizojnë për 
çdo person që ndërmerr veprime që e dëmtojnë atë.

Me qëllim adresimin e nevojave emergjente të 
shkaktuara nga COVID-19, Bashkia Shkodër në 
partneritet me Shoqatën The Door, beri të mundur 
sigurimin e materialeve të nevojshme kundër Covid-
19 për 55 kopshtet dhe 6 çerdhet e territorit të saj.

Ofrimi i materialeve higjienike u sigurua në kuadër të 
projektit ‘’Aksion Anti Covid-19’’, financuar nga 
Programi Reload në partneritet me Bashkinë 
Shkodër dhe zbatuar nga Shoqata The Door.
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«Festa e Shegës» në Anën e Malit, promovim
edhe i Agroturizmit dhe produkteve të zonës

12 TETOR 2020 Përkujtohet 100- vjetori i Luftës së Koplikut,
nderohen figura të shquara të zonës

E FUNDIT

11 TETOR 2020
“Festa e Shegës” është organizuar nga Bashkia e 
Shkodrës në Njësinë Administrative Ana e Malit. I 
organizuar në kuadër të programit ReLOaD, në 
bashkëpunim me Green Center Albania, aktiviteti 
kishte në focus promovimin e vlerave të territorit, të 
mundësive dhe burimeve natyrore e njerëzore, të 
punës dhe të shpresës për të sotmen e të ardhmen në 
vendlindje.

Aktiviteti u organizua në Agroturizëm “Shega”, një 
shembull konkret i suksesit, falë bashkëpunimit me 
Bashkinë e Shkodrës dhe donatorë të huaj. Kryetarja 
e Bashkisë zj. Voltana Ademi, e ka cilësuar 
Agroturizëm “Shega” si një shembull që fatmirësisht 
po ndiqet në shumë zona të Shkodrës.

Në këtë panair u promovua edhe praktika e mirë e 
realizuar me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe 
USAID, për zhvillimin e fermave Agroturistike, duke 
nxitur edhe fermerët e tjerë drejt zhvillimit të këtyre 
iniciativave.

Shqipëria që kemi sot, është falë sakrificave deri me 
jetën, të heronjve dhe dëshmorëve tanë!
Ditën e sotme mora pjesë në përkujtimin e 100- 
vjetorin e Luftës së Koplikut, e cila garantoi kufijtë 
shtetërorë që u vendosën në vitin 1913 dhe që kemi 
edhe sot.
Malësia e Madhe, Shkodra, Shqipëria dhe 
shqiptarët këtej e andej kufirit, iu përgjigjen thirrjes 
për të ndaluar pushtimin e vendit nga fqinjët veriorë.
Mesazhi i Luftës së Koplikut, është aktual edhe sot: 
Bashkimi i të gjithë shqiptarëve në sherbim të 
atdheut, për ti bërë ballë çdo të keqeje që na vjen 
nga brenda apo jashtë kufijve.
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Legjenda Sabah Bizi nderohet nga Presidenti
i Republikës me dekoratën «Nderi i Kombit»

14 TETOR 2020 Festivali «Luleborë» sfidon pandeminë,
realizohet me sukses para Teatrit «Migjeni» 

E FUNDIT

13 TETOR 2020
«E lumtur por edhe e emocionuar në një ceremoni të 
veçantë ku legjenda e gjallë zotni Sabah Bizi, u 
vlerësua me dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” nga 
Presidenti i Republikës, Z. Ilir Meta.

Një vlerësim mëse i merituar, për një nga emrat më të 
mëdhenj të futbollit shkodran e shqiptar, një futbollisti 
që vështirë t’i vijë Shqipërisë.

Dekorata e lartë për zotni Sabah Bizin, është një 
vlerësim për fidanishten e futbollit shqiptar, Vllazninë 
tonë; për qindra talente që me mund, përkushtim, 
djersë e sakrifica, lanë gjurmë të arta në futboll, duke 
na bërë krenarë të gjithëve!

E gëzofsh dekoratën e merituar zotni Sabah, 
shendet, jetë të gjatë e të lumtur, të paçim sa më gjatë 
mes nesh. Futbolli ka nevojë për përvojën tënde të 
çmuar!», shkruan në mesazhin e saj kryetarja e 
Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi.

Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”, i organizuar 
nga Bashkia e Shkodrës, ka ulur siparin e edicionit të 
pestë.
Edhe pse një situatë e pazakontë që po kalojmë, jam 
shumë e kënaqur që artistë, kompozitorë, poetë 
këngëtarë u bënë pjesëmarrës, duke i dhuruar 
spektatorit shkodran 22 këngë të reja qytetare 
shkodrane.
Vazhdimi i traditës së krijuar këto pesë vite, u bë i 
mundur në bashkëpunim me artistët e krijuesit, 
Teatrin “Migjeni” dhe të gjitha institucionet kulturore të 
Bashkisë së Shkodrës.
Si çdo garë tjetër, Festivali i Këngës Qytetare 
Luleborë” kurorëzoi fituesit e vet, një gërshetim në 
mes emrave të mëdhenj të muzikës dhe talenteve të 
reja.
Urojmë të gjithë pjesëmarrësit për suksesin e arritur! I 
falenderojmë për kontributin dhe atmosferën që na 
dhuruan, ne një kohë kur kemi më shumë nevojë, 
duke na dhuruar kënaqësi, frymëzim, shpresë e 
pozitivitet.
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Zëvendësohet kablloja e vjedhur në rrugën e
Shirokës, thirrje policisë për monitorim 

16 TETOR 2020 Përfundon shpërndarja e lëndës drusore
për ngrohje në kopshte e çerdhe 

E FUNDIT

15 TETOR 2020
Është kryer zëvendësimi i kabllos së rrjetit të 
ndriçimit publik në rrugën e Shirokës që u grabit nga 
persona të papërgjegjshëm javën e kaluar.

Janë rreth 400 metër linear kabllo që janë 
zëvendësuar, duke rikthyer në funksion ndriçimin 
publik në një hapësirë 500- 600 metër linear.

Bashkia e Shkodrës i bën thirrje Policisë së Shtetit 
dhe strukturave të tjera të zbatimit të ligjit, të 
hetojnë, gjejnë dhe të venë para përgjegjësisë të 
gjithë ata që dëmtojnë pronën publike e cila është e 
të gjithëve.

Kërkojmë nga qytetarët të mbrojnë pronën publike, 
të sinjalizojnë sa herë konstatojnë dëmtimin e saj. 

Riparimi i çdo dëmi të shkaktuar, bëhet me fondet e 
qeverisjes vendore që mblidhen nga banorët e 
Bashkisë së Shkodrës.

Pavarësisht vështirësive si pasojë e situatës së 
pandemisë së Covid- 19, kemi filluar shpërndarjen e 
druve për ngrohje në kopshtet dhe çerdhet në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës.
Po përgatitemi për përballimin e stinës së dimrit, me 
synim edukimin dhe mirërritjen në kushte sa më 
optimale për fëmijët tanë.
Janë 1829 fëmijë në kopshte dhe 212 në çerdhet e 
Bashkisë së Shkodrës, që përfitojnë nga shërbimi i 
ngrohjes për stinën e ftohtë.
Bashkia e Shkodrës do të vazhdojë mbështetjen, 
duke vijuar me kujdesin e shtuar në kuadër të 
situatës së pazakontë të krijuar dhe të cilën, falë 
edhe bashkëpunimit me prindër dhe edukatorë, e 
kemi përballuar pa probleme.
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Rikthehen pas 8 muajve ndërprerje për shkak
të pandemisë shfaqjet e teatrit të kukullave

18 TETOR 2020 Rikonstruksioni i rrugës «Ernest Koliqi»
në pikën turistike të Shirokës në Shkodër

E FUNDIT

17 TETOR 2020
Pas 8 muajve ndërprerje për shkak të situatës së 
pandemisë, rikthehet në Teatrin “Migjeni” shfaqja e 
teatrit të kukullave.

Përralla e njohur e H.K.Andersen, “Gishtëza”, u 
inskenua nga aktorët e Teatrit “Migjeni” Drande 
Xhaj, Merita Smaja, Astrit Fani, Marviks Shantoja 
dhe Gjovalin Kolaj.

Spektatorët e asaj që mund të quhet një “premierë 
e mbyllur”, ishin fëmijët e punonjësve të teatrit dhe 
të gazetarëve të Shkodrës.

E veçanta e këtij rikthimi të shfaqjeve teatrit të 
kukullave në Shkodër, është se pjesa “Gishtëza” u 
përzgjodh nga vetë fëmijët. Gjatë shfaqjes së saj, 
vogëlushët e ndoqën me shumë ëndje ndërsa në 
fund, fotografitë me personazhet e përrallës dhe 
aktorët, shënuan suksesin e “Gishtëzës”.

Rruga “Ernest Koliqi” është investimi i rradhës i 
Bashkisë së Shkodrës në kuadër të rikonstruksionit 
të rrugëve të brendshme të pikës turistike të 
Shirokës.
Investimi me vlerë 6.1 milion lekë të reja, pritet të 
përfundojë brenda katër muajve nga nisja e tij. Pika 
turistike e Shirokës, lagje e Shkodrës, vazhdon të 
jetë në qendër të vëmendjes së Bashkisë Shkodër, 
si nga më të frekuentuarat nga shkodranët dhe në të 
gjitha stinët.
Bashkia e Shkodrës do të vijojë me projektet e saj, 
invest imet në inf rastrukturë,  pavarësisht 
vështirësive me të cilat përballet.
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Punësim sezonal për 214 punëtorë në 8 njësi
administrative të Bashkisë së Shkodrës

20 TETOR 2020 Shkodra merr tre çmime në Festivalin
Folklorik Tipologjik Kombëtar të Këngës

E FUNDIT

19 TETOR 2020
Vizita e Ambasadorit, ishte në kuadër të aktiviteteve të 
përbashkëta inaugurimi të bashkëpunimit për 
mbështetjen e komunitetit vendor në drejtim të 
punësimit sezonal, përmirësimit të infrastrukturës 
bujqësore dhe minimizimit të efektit të përmbytjeve 
përmes konceptit punësim për punë publike.
Kemi parë së bashku rezultatet e para të punës për 
këtë vit, vit në të cilin kemi punësuar 214 punëtorë në 
8 njësi administrative, të cilat ndikohen më shumë 
nga fenomeni i përmbytjeve dhe emigrimit, dhe të cilat 
kanë numrin më të madh të familjeve në ndihmë 
ekonomike.

Falenderojmë Ambasadën e Gjermanisë, agjensinë 
gjermane të zbatimit të projekteve të qeverisë 
gjermane GIZ Albania, përfaqësuesit dhe teknicienët 
e projekteve KLIMA dhe DIMAK Albania, Fondi 
Shqiptar i Zhvillimit/ Albanian Development Fund, 
Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe Njësinë 
Administrative Dajç për zbatimin në territor të kësaj 
nisme.

Përfaqësim dinjitoz i Shkodrës në Festivalin 
Folklorik Tipologjik Kombëtar të Këngës Popullore 
Qytetare që u zhvillua në Elbasan.
Në edicionin e tij të 16- të, grupi i Qendrës Kulturore 
"Pjetër Gaci" që përfaqësoi Shkodrën, mori tre 
çmime:
- Çmimi i Dytë i Festivalit
- Çmimi për Orkestrën më të mirë të Festivalit
- Çmimi i Parë si "Këngëtari më i mirë i Festivalit" me 
Laorjan Ejllin.
Urime të përzemërta të gjithë fituesve dhe suksese 
në të tjera aktivitete kombëtare e ndërkombëtare!
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«Vizitoni Gurin e Zi», panairi i radhës që
promovon vlerat në Bashkinë e Shkodrës

22 TETOR 2020 Rikonstruksioni i rrugës «Myzyraj», faza
e dytë në Rrethina të Bashkisë Shkodër

E FUNDIT

21 TETOR 2020

Shumë të kënaqur që po përmbyllet edhe një tjetër 
investim i rëndësishëm në Njësinë Administrative 
Rrethina në Bashkinë e Shkodrës.

Rikonstruksioni i rrugës “Myzyraj” në Dobraç, 
shumë shpejt do përfundojë plotësisht, pasi ka nisur 
faza e dytë e tij, me një fond 9 milion lekë nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër.

Si në të gjitha investimet e tjera këto vite, 
rikonstruksioni parashikon ndërhyrje nëntokësore e 
mbitokësore.

Me kërkesën e banorëve dhe duke parë gjendjen e 
amortizuar të rrjetit të ujit të pijshëm, po ndërtohet 
edhe linja e re e ujësjellësit në gjatësi 500 metër 
linear.

Çdo vepër e mirë është një motiv më shumë, 
frymëzim për të vazhduar punën tonë.

Bashkia Shkodër, në vazhdim të aktiviteteve 
promovuese që zhvillon në të gjithë territorin, ka 
organizuar aktivitetin e rradhës për promovimin e 
vlerave, resurseve dhe produkteve pranë Njësisë 
Administrative Guri i Zi, fshati Ganjollë.

Aktiviteti është fokusuar në promovimin e produkteve 
dhe atraksioneve të zonës së Gurit të Zi dhe në 
veçanti promovimin e Agroturizëm “Marku” si një 
model i suksesshëm i zhvillimit rural.

Agroturizëm “Marku”, është një shembull konkret që 
mund të ndiqet edhe nga shumë familje jo vetëm në 
zonën e Gurit të Zi por në të gjithë territorin e Bashkisë 
së Shkodrës.
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Festivali Letrar i Shkodrës në edicionin e
tij të 13- të, bashkëbisedim me 4 shkrimtarë

24 TETOR 2020 Rikualifikimi i blloqeve të banimit në
Bulevardin «Zogu I- rë» në Shkodër

E FUNDIT

23 TETOR 2020

Infrastruktura rrugore është një nga prioritetet e 
Bashkisë së Shkodrës.

Tashmë vazhdojmë me rikonstruksionin e rrugëve 
dytësore në qytet, përfshi edhe rikualifikimin e 
blloqeve të banimit.

Nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, po investohet 
një fond me vlerë rreth 2 milion lekë, në një bllok 
banimi në Lagjen nr. 1 të qytetit ku ka qenë 
domosdoshmëri të ndërhyhet.

Projekti parashikon ndërhyrje në infrastrukturën 
nëntokësore dhe mbitokësore, linjat e KUB-së dhe 
KUZ- së, ujësjellësin, bordura e trotuare si dhe 
sinjalistikë vertikale e horizontale.

Përfundimi i këtij projekti, ka impakt direkt në 
përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të këtij 
blloku banimi, në një nga lagjet kryesore të qytetit të 
Shkodrës.

Biblioteka “Marin Barleti” Shkodër organizon prej 13 
vitesh Festivalin Letrar të Shkodrës i cili synon krijimin 
e hapësirave të komunikimit të drejpërdrejte të 
krijuesve me lexuesit e bibliotekës sonë e më gjërë.
Rreth 55 shkrimtarë që janë ftuar ndër vite, jo vetëm 
kanë paraqitur krijimtarinë e tyre, por edhe kanë 
referuar rreth temave të ndryshme, që lidhen me 
zhvillimet letrare bashkëkohore.
Festivali nuk është shoqëruar me çmime. Në optikën 
e organizatorëve çmimin çdo shkrimtari ia jep lexuesi.
Ndër të tjera, ky forum letrar synon që jetë një urë 
lidhëse me shkrimtarë të njohur të hapësirave 
shqiptare.
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Përfundon ndërtimi i rrugës Rragam- Sheldi
4,2 km e gjatë në NJA Guri i Zi të Shkodrës

27 TETOR 2020 Rikonstruksioni i rrugës «Ymer Prizreni»
në Lagjen nr. 4 të qytetit të Shkodrës

E FUNDIT

25 TETOR 2020

Rruga “Ymer Prizreni” në Lagjen nr. 4 të qytetit të 
Shkodrës, është kantieri i radhës që po punojmë. 
Kontributi i shkodranëve për buxhetin e “shtëpisë 
sonë” kthehet në të mira të pëbashkëta, në 
investime reale duke përmirësuar jetën tonë.

Një zonë tek e cila nuk është ndërtuar asnjëherë, 
që e kishte të domosdoshme ndërhyrjen në 
infrastrukturë, për shkak të densitetit të banorëve 
por edhe institucioneve, brenda pak javëve do të 
ndryshojë rrënjësisht pamje.

Rehabilitimi i KUB, KUZ, rrjetit të ujësjellësit, 
trotuaret, sipërfaqja asfaltike, hapësira e gjelbër 
dhe rekreative, ndriçimi rrugor janë pjesë e 
projektit transformues.

Falenderues për  të  g j i thë banorët ,  për 
mbështetjen dhe punën e përbashkët!

Rruga Rragam- Sheldi në Gurin e Zi po shkon drejt 
përfundimit të plotë. Kur filluam kilometrin e parë të 
kësaj rruge, ndokush ishte edhe mosbesues: A do të 
përfundohet totalisht kjo rrugë shumë e rëndësishme 
për këtë zonë?
Përgjigja më e mirë vjen sot, kur po hidhet shtresa e 
tapetit të asfaltit në fund të mbi 4100 metër linear të 
kësaj rruge.

Bashkia Shkodër është shumë e kënaqur dhe jo 
vetëm së mbajtëm një premtim.
Me përfundimin e kësaj rruge, në një zonë me bukuri 
të rralla natyrore, me njerëz punëtorë e të 
përkushtuar, standarti i jetës do të përmirësohet 
djeshëm.

Nuk do reshtim së falënderuari banorët, jo vetëm në 
Gurin e Zi por në mbarë territorin e Bashkisë. Pa 
mbështetjen e tyre, pa kontributin e tyre në mbledhjen 
e të ardhurave, kjo rrugë, por edhe investime të tjera, 
do të ishte e vështirë të realizoheshin.
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«Vjeshtë n’ Shkodër» përmbyll panairet e
organizuara në njesitë administrative

31 TETOR 2020 Rikualifikimi urban i blloqeve të banimit
në bulevardin «Mehmet Pashë Plaku»

E FUNDIT

30 TETOR 2020

Bulevardi “Mehmet Pashë Plaku” në qytetin tonë, 
ka patur domosdoshmëri  ndërhyrjeje në 
infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore. 
Është një zonë me densitet të lartë banorësh, 
njesishë tregtare e të shërbimit, pallate por edhe 
banesa private.
Kemi bërë të mundur të fillojmë investimet, falë 
financimit nga vetë të ardhurat e Bashkisë 
Shkodër, me vlerë 8,4 milion lekë. Projekti 
parashikon ndërtim të kanalizimeve KUB dhe KUZ, 
trotuare, sipërfaqe asfaltime, ndriçim LED, 
gjelbërim, pemë dekorative, stola dhe kosha për 
mbeturina, sinjalistikë rrugore.
Përfundimi i këtij investimi të rëndësishëm për 
zonën por edhe qytetin, do të krijojë një mjedis në 
sherbim dhe funksion të banorëve, bizneseve dhe 
njësive të shërbimit aty.
Investimet në Lagjen 4 të qytetit, do të vazhdojnë. 
Të gjithë bashkë, ditë pas dite, do të bëjmë të 
mundur të përmirësojmë jetën tonë!

Me panairin “Vjeshtë n’ Shkodër”, kemi përmbyllur 
edhe për këtë vit panairet e organizuara në Njësitë 
Administrative të Bashkisë Shkodër.
Edhe pse një situatë e pazakontë për shkak të 
pandemisë, të gjithë bashkë ia dolëm të vazhdojmë 
traditën e mirë të krijuar në këto 5 vite, për promovimin 
e vlerave njerëzore, natyrore dhe të territorit.
Kemi besuar në këto nisma që mbështetëm së 
bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe jemi të 
bindur se kjo është rruga e duhur për krijimin e 
mundësive reale ekonomike për shumë familje në 
territor.
Në vitet që do të vijnë, do të vazhdojmë mbështetjen 
dhe kontr ibut in  tonë për  fermerët ,  bujq i t , 
agroturizmin, artizanët, zejtarët dhe të gjithë ata që 
përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre, të sotmen e të 
ardhmen në Shkodrën tonë dhe përmes punës.
Në fund një falënderim të madh për të gjithë 
pjesëmarrësit në panairet e organizuara, jo vetëm për 
ata që morën pjesë me produktet e shërbimet e tyre 
por edhe ata që i vizituan dhe mbështetën ato.


