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1 MARS 2019
Bashkia e Shkodrës vazhdon sistemimin e shesheve 
dhe rrugëve dytësore në qytetin e Shkodrës. 
Aktualisht po punohet në rrugën “At Shtjefen Gjeçovi”, 
ku po realizohet një proces i plotë i ndërhyrjes, duke 
nisur nga kanalizimet e ujrave të bardha- KUB, 
ndërtimi i trotuareve që mungojnë dhe linjat e 
internetit.

Faza tjetër do të jetë shtresa asfaltike duke krijuar një 
mjedis cilësor në shërbim të banorëve. Punimet që po 
kryhen në kuadër të projektit të Bashkiqë Shkodër, 
janë inspektuar edhe nga kryebashkiakja Voltana 
Ademi.

Puna për sistemimin e shesheve dhe rrugëve të 
brendshme në blloqet e banimit në qytetin e 
Shkodrës, do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2019. 
Synohet përmirësimi i standarteve të jetës së 
qytetarëve në atë çfarë mund të konsiderohet 
përditshmëri dhe impakt sapo kalon pragun e 
shtëpisë.

Bashkia e Shkodrës vazhdon sistemimin e
shesheve dhe rrugëve dytësore në qytet

2 MARS 2019 Rikonstruksioni i rrugës Rragam- Sheldi
në Njësinë Administrative Guri i Zi

Me një investim të Bashkisë së Shkodrës ka nisur 
rikonstruksioni i rrugës Rragam- Sheldi në Njësinë 
Administrative Guri i Zi. Është një nga rrugët që ka 
patur nevojë për rikonstruksion dhe që i shërben një 
zone ndër më të varfrat e Bashkisë së Shkodrës. 

Ndëryrja konsiston jo vetëm në rikonstruksionin e 
rrugës dhe shtrimin me asfalt, por edhe kullimin e 
tokave dhe mbrojtjen e tyre nga gërryerja. Punimet 
janë inspektuar nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës Voltana Ademi, e cila është shprehur e 
kënaqur me ecurinë e deri tanishme.

Zona e Rragamit, Sheldisë por edhe Guri i Zi në 
tërësi, kultivon në shumicë duhanin. Kryebashkiakja 
Ademi ka thënë se po bën të gjitha përpjekjet që 
prodhimi i duhanit në këtë zonë, pavarësisht kuadrit 
ligjor në fuqi, të konsiderohet artizanat dhe jo 
industrial për të krijuar hapësirë tregtimi në Shkodër.
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3 MARS 2019
Për dy ditë me rradhë, atmosfera e Karnavaleve ishte 
mbizotëruese në qytetin e Shkodrës. Shkollat 9- 
vjeçare dhe gjimnazet i kanë dhuruar qytetit një festë 
të vertetë popullore.

Festa është përmbyllur me djegien e dordolecit, si 
simbol i veseve dhe të këqijave të shoqërisë.

«Karnival 2019", 20 vite karnavale në
demokraci- 158 vjet traditë në Shkodër

4 MARS 2019 Promovim i resurseve të Shkodrës për
investitorët potencialë italianë

Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka 
zhvilluar një vizitë pune dy ditore ne Emiglia 
Romagna, Forlí Cesena e Rimini ku është takuar me 
përfaqësues të Dhomës së Tregtisë. Pjesë e 
takimeve ishin investitorë italiane nga kompani të 
zonës te fokusuara në fushën e ndërtimit, turizmit, 
bujqësisë, energjisë dhe te tjerë.

Në sesionet e organizuara Ademi prezantoi Bashkinë 
Shkodër, mundesitë që ofron qyteti ynë për 
investitorët italianë si dhe shpreha gadishmërinë e 
vullnetin për mbështetje.

Tommaso Scattolari në cilesinë e presidentit te 
Dhomës se Tregtisë Italo- Shqiptare dhe ne 
bashkëpunim te shkëlqyer me z. Fabrizio Moretti, 
president i Dhomës se Tregtisë Romagna, Forli’ 
Cesena e Rimini, organizatorë të takimeve 
konsultuese me biznesin, prezantuan mundësitë qe 
ofron Shqipëria për investitorët italianë të këtij rajoni 
të pasur dhe dinamik te Italisë.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 6, Prill 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 MARS 2019
Sensibilizimi për të drejtat e grave dhe për promovimin 
e rolit të tyre në shoqërinë e sotme, përmes reagimit 
dhe guximit, duke zgjedhur të bëhen zëri i vetes së 
tyre është synimi i aktivitetit të organizuar në qendrën 
komunitare “Për Familjen” nr 3, në bashkëpunim me 
organizatën «Gruaja Tek Gruaja».

«Gra të guximshme», një javë aktivitete
në kuadër të 8 Marsit nga Bashkia Shkodër

6 MARS 2019 Përfundon rikonstruksioni i Rrugës së
«Karinëve» në Bashkinë e Shkodrës

Ka përfunduar rikonstruksioni i rrugës së Karinëve në 
qytetin e Shkodrës. Pas ndërhyrjes në infrastrukturën 
nëntokësore, është hedhur shtresa e fundit asfaltike 
ose “tapeti”, siç quhet me gjuhën teknike. Ka qenë një 
kerkesë e vetë banorëve për rikonstruksionin e kësaj 
rruge në zemër të qytetit, kerkesë që ka gjetur 
mbështetjen e Bashkisë. Janë vetë banorë të kësaj 
rruge që e pohojnë dhe shprehin falënderimet e tyre 
edhe për mirëfunksionimin e binomit komunitet- 
qeverisje vendore.
Gjatë inspektimit të punimeve, kryetarja e Bashkisë 
Shkodër Voltana Ademi ka bashkëbiseduar me 
banorët edhe për çështje të tjera që lidhen me 
infrastrukturën por edhe disiplinimin e qarkullimit të 
mjeteve, sipas kërkesave të vetë banorëve.
Rikonstruksioni i rrugës së Karinëve është mundësuar 
me një fond 59 milion lekë nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë së Shkodrës. Ndërhyrja ka qenë e plotë në 
rrjetin e KUB, KUZ, ndriçim LED, linjat e fibrave optike 
e internetit dhe sinjalistikën. Kjo rrugë, është një tjetër 
premtim i mbajtur i Bashkisë së Shkodrës.
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7 MARS 2019

Bashkia e Shkodrës ka organizuar një takim 
informues- konsultues për planin e reduktimit të 
zhurmës/ndotjes akustike. Plani ka synim kryesor 
identifikimin e çështjeve kritike nga ndotja akustike, të 
krijuara kryesisht nga infrastruktura rrugore dhe zonat 
e industrializuara.

Në takim ishte e pranishme edhe kryetarja e Bashkisë 
së Shkodrës Voltana Ademi, e cila ka nënvizuar se 
qëllimi kryesor i planit të hartuar është zvogëlimi i 
numrit të banorëve të ekspozuar ndaj niveleve të larta 
të zhurmës, duke parashikuar sipas rastit edhe 
ndërhyrje urbanistike ose të mobilitetit.

Plani parashikon zgjidhjet e mundshme të problemit të 
ndotjes akustike, të cilat parshikojnë shtrirje kohore 5 
vjeçare dhe do të përmbajë aktivitete konkrete të 
planifikuara për tu zbatuar gjatë kësaj periudhe 
kohore.

Takim informues- konsultues për planin e
reduktimit të ndotjes akustike në qytet 

8 MARS 2019 Marshim në heshtje për ti dhënë zë grave
që nuk jetojnë dhe atyre që nuk flasin dot

#8Mars ditë marshimi në heshtje në Shkodër! Për të 
protestuar për ato gra- viktima të dhunës që i 
mungojnë familjeve të tyre në këtë ditë feste! Për të 
sensibilizuar, për ti dhënë zë të gjithë atyre grave e 
vajzave që dhunohen brenda mureve të shtëpive! Për 
të ngjallur shpresën se pa gruan kjo shoqëri është e 
pafrymë!
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9 MARS 2019
Rikonstruksioni i rrugës “Vllaznimi” në lagjen nr. 5 të 
qytetit të Shkodrës, është një shembull shumë 
domethënës i bashkëpunimit të qeverisjes vendore 
me komunitetit. Këtë fakt e ka evidentuar gjatë 
inspektimit të punimeve kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës Voltana Ademi, duke shprehur falënderimet 
e saj për banorët. Rruga “Vllaznimi”, përgjatë saj ka 
disa degëzime, ku vetë banorët po kontribuojnë me 
rrjetin KUZ.

Ndërhyrja në rrugën “Vllaznimi”, në një zone të re 
urbane që i është bashkuar qytetit, është e plotë dhe 
parashikon kanalizimet e ujrave të zeza- KUZ, 
kanalizimet e ujrave të bardha- KUB, rrjetin e 
ujësjellësit, rrjetin e fibrave optike dhe internetit, 
shtresat asafaltike, ndriçimin dhe sinjalistikën.

Investimi nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, me 
vlerë 180 milion lekë, do ta kthejë këtë bllok banimi në 
një model, pjesë e natyrshme urbane e qytetit të 
Shkodrës.

Rikonstruksioni i  rrugës «Vllaznimi»
shembull i bashkëpunimit Bashki- Komunitet

10 MARS 2019 Bashkia Shkodër vazhdon mbështetjen,
turneu i xhudos për fëmijë «Nënë Tereza»

Xhudoja është tashmë një nga sportet elitare në 
Shkodër, me medalje kombëtare e ndërkombëtare. 
Turneu i Xhudos për fëmijë “Nënë Tereza”, i zhvilluar 
në kuadër të programit “Jeto me sportin” është 
ndërkombëtarizuar me pjesëmarrës nga Mali i Zi, 
Bosnja, Kosova, Bullgaria etj.

Aktiviteti, pjesë e programit të festimeve të 100- vjetorit 
të Shoqnisë “Vllaznia”, që do të vazhdojnë për gjatë 
gjithë vitit.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 6, Prill 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 

11 MARS 2019
Përfundoi kampionati kombëtar i Taekwondo- së në 
Durrës 9/03/2019 tek salla e sportit “Dhimitraq Goga, 
për kategorinë kadet (para të rinjë 11-13 vjeç) dhe 
junior (të rinjë 14-17 vjeç) ku moren pjesë të gjitha 
ekipet e Shqipërisë me 120 sportistë në total.
Vllaznia vend të 2-të me para të rinjtë dhe vend të 3-të 
me të rinjtë.
Gersi Bardhi dhe Irsa Osmanagiq të ekipit tonë, 
shpallen sportistat me të mirë teknik të kampionatit.  
Morëm pjesë me 14 sportistë ku 10 prej tyre arritën në 
zonen e medaljeve: 4 vende të para, 3 vende të 2-ta, 3 
vende të 3-ta.

Vllaznia Taekwondo sukses me kategoritë
«kadet» dhe «junior» në kampionat 

12 MARS 2019 QKF Shkodër në kërkim të balerinëve të
rinj, "Bilbilat 2019" sapo kanë nisur...

Qendra Kulturore e Fëmijëve në Shkodër ka nisur 
edicionin e ri Bilbilat 2019" ", me garën e kërcimeve. 
Po kërkohen balerinët e rinj, në një konkurs në mes 
shkollave të Bashkisë së Shkodrës. 

Kërcimtarët e vegjël të shkollave 9- vjeçare të 
Bashkisë Shkodër përformojnë për herë të parë të 
organizuar dhe me siglat e shkollave përkatëse.

Atmosfera e krijuar është garanci për një finale të 
suksesshme.
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13 MARS 2019

Vazhdon rikualifikimi urban i qendrës së Oblikës në 
Njësinë Administrative Ana e Malit. 

Pas shtrimit me asfalt të rrugës Oblikë- Lagjja e Re, 
kanalizimit të ujrave të bardha, ndriçimit LED, 
sinjalistikës, rehabilitimin e lulishtes duke e kthyer në 
një qendër të mirëfillte urbane falë investimit 54 milion 
lekë të Bashkisë së Shkodrës, po punohet tek zona e 
Pallateve.

Po realizohet pastrimi i shtratit të përroit të Oblikës 
dhe paralelisht, po mbillen 50 pemë dekorative duke 
krijuar një ambjent të këndshëm jo vetëm për banorët, 
por edhe turistët që udhëtojnë apo ndalen në këtë 
zonë.

Projekti vjen si bashkëpunim i Bashkisë Shkodër me 
GIZ, me financimin e Qeverisë Gjermane.

Rikualifikimi urban i qendrës së Oblikës në
Njësinë Administrative Ana e Malit

14 MARS 2019 Bashkia e Shkodrës prezanton planin e
veprimit anti- kanabis për NJA Pult

Njësia Administrative Pult në Bashkinë e Shkodrës, ka 
një plan veprimi për luftën dhe parandalimin e 
fenomenit të bimëve narkotike për vitin 2019.

Nënkryetari Arben Gjuraj ka thënë se për Bashkinë 
Shkodër është prioritet parandalimi I kultivimit të 
bimëve narkotike në territor, duke vlerësuar nismën e 
Pultit për të kthyer vemendjen nga burimet zhvillimore 
natyrore për banorët e saj.

Për secilin nga 7 fshatrat e Njësisë Admninistrative 
Pult, janë ngritur grupet e punës me mbështetjen edhe 
të policisë. Grupet e punës kryesohen nga kryeplaku i 
fshatit dhe përbëhen nga punonjës policie, mësues të 
zonës etj.

Si edhe vitet e kaluara, edhe sivjet Bashkia e Shkodrës 
është e vendosur të minimizojë drejt zhdukjes në 
territorin e saj fenomenin e kultivimit të bimëve 
narkotike, në bashkëpunim me të gjitha institucionet 
dhe aktorët e interesuar.
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15 MARS 2019
Koncerti «Prandverë me kangë», një traditë e re e 
Teatrit «Migjeni» të Shkodrës, me mbështetjen e 
Bashkisë Shkodër, ka arritur suksesin e rradhës.

Për dy netë me rradhë, salla ka qenë e tejmbushur 
dhe të gjitha interpretimet janë shoqëruar me 
duatrokitjet e pandërprera të spektatorëve.

«Prandverë me kangë» korr suksesin e
rradhës në Teatrin «Migjeni»

16 MARS 2019 Festivali i Shahut «Çesk Jubani» nderon
figurat e spikatura të këtij sporti në vite

Festivali i Shahut “Çesk Jubani” i organizuar nga Bashkia 
e Shkodrës në kuadër të programit “Jeto me Sportin”, 
është përmbyllur me një aktivitet të organizuar në 
mjediset e Qendres Rinore “Atelie”. Përveç vlerësimit për 
fituesit e Edicionit të tretë që po kthehet në traditë, me 
rastin e 100- vjetorit të Shoqnisë “Vllaznia”, kryetarja 
Voltana Ademi ka nderuar me “Mirënjohje” emra të 
spikatur kampionësh në vite si Ylvije Boriçi, Albana Muji, 
Arta Alushi, Valbona Milla dhe trajnerët Muhamet 
Gradeci, Bernard Leka- njëkohësisht organizator i këtij 
Festivali.
#JetoMeSportin
#100VjetVllazni
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17 MARS 2019
Projekti “Jeto me sportin” prej tre vitesh po jep rezultate 
konkrete në Bashkinë e Shkodrës. Aktualisht, ai po 
zbatohet në tre shkolla, të cilat falë investimit, 
bashkëfinancim i Bashkisë Shkodër dhe Fondit të 
Zhvillimit të Rajoneve, brenda një kohe të shkurtër, do të 
kenë terrene të reja sportive në standarte optimale.

Gjimnazi “Oso Kuka” është njëri nga tre përfituesit e 
fondit të përgjithshëm 315 milion lekë me TVSH. 
Ndërhyrja do të jetë e plotë në oborrin para dhe pas 
shkollës, ku do të ndërtohet një fushë mini- futbolli, një 
basketbolli dhe një tjetër volejbolli. Përveç terreneve 
sportive, do të ketë edhe hapësira të gjelbra dhe 
akomodimi për nxënës e mësues të shkollës.

Investimet në shkollën “Oso Kuka” kanë nisur që në vitin 
2016 dhe do të vazhdojnë me të ardhurat e vetë 
Bashkisë së Shkodrës. Vitin e kaluar, kjo shkollë u pajis 
me një kaldajë duke zgjidhur problemin e ngrohjes dhe 
sipas mësuesve dhe nxënësve, funksionimi i saj ka qenë 
optimal.

Gjimnazi «Oso Kuka» me terrene të reja
sportive nga projekti «Jeto me sportin»

18 MARS 2019 Homazhe në nderim të «Krenarisë së qytetit»
Shyqyri Alushi në teatrin «Migjeni»

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi ka 
bërë homazhe në Teatrin “Migjeni” në nderim të bilbilit të 
Ahengut Shkodran, “Krenarisë së Qytetit” Shyqyri Alushi.

Pasi ka vendosur kurorën me lule, në një prononcim për 
mediat zj. Ademi ka vlerësuar kontributin e Shyqyri 
Alushit si një artist me zë, shpirt e talent të rradhë në 
interpretimin e muzikës popullore qytetare.

Kryebashkiakja Ademi ka shprehur ngushëllimet për 
familjen në emrin e saj dhe të Bashkisë së Shkodrës për 
humbjen e këngëtarit të njohur.
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19 MARS 2019
Përfundojnë punimet në rrugën “Rozar Dodmasej” në 
lagjen nr. 2 të qytetit të Shkodrës. Investimi i Bashkisë 
së Shkodrës, me një vlerë 46 milion lekë, kthen në 
gjendje optimale një rrugë ku nuk ishte ndërhyrë 
asnjëherë. Me një gjatësi 250 metër linear, rruga i 
është nënshtruar rikonstruksionit së plotë si në çdo 
vepër tjetër ku Bashkia Shkodër investon gjatë 3 
viteve të fundit. 

Gjatë inspektimit të punimeve në rrugën “Rozar 
Dodmasej”, kryebashkiakja Ademi ka thënë se 
investimet do të vazhdojnë, duke njoftuar fillimin e 
shpejtë të një tjetër rruge në qytetin e Shkodrës.

Rikonstruksioni i rrugës “Rozar Dodmasej” ndikon 
dukshëm në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në 
një zonë me densitet të lartë banimi.

#InvestimeInfrastrukture
#BashkiaShkoder

Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Rozar
Dodmasej» në qytetin e Shkodrës

20 MARS 2019 Qendra e Njësisë Administrative Velipojë
transformohet në prag të sezonit turistik

Fshati Gomsiqe në Njësinë Administrative Velipojë 
është kantieri i ndërtimit i rradhës i Bashkisë së 
Shkodrës. Me një fond 85 milion lekë nga të ardhurat 
e vetë Bashkisë, po vazhdon puna për ndërtimin nga 
e para të rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha dhe e 
trotuarit për këmbësorë, në një aks që sidomos gjatë 
stinës së verës, është shumë i frekuentuar.

Në bashkëbisedim me banorët, kryetarja e Bashkisë 
Shkodër zj. Voltana Ademi ka siguruar se ndërhyrja 
do të vazhdojë edhe në rrugët e brendshme të fshatit 
Gomsiqe.

Ndërhyrjet që po realizohen dhe do të vazhdojnë në 
njësinë administrative Velipojë, ndikojnë direkt në 
përmirësimin e standarteve të jetës për banorët por 
njëkohësisht, janë edhe në funksion të sezonit të ri 
turistik, i cili në këtë zonë tërheq një fluks shumë të 
lartë pushuesish nga e gjithë Shqipëria por edhe nga 
jashtë vendit.
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21 MARS 2019
Gjimnazi i Oblikës në Anën e Malit është një tjetër shkollë 
që përfiton nga programi “Jeto me sportin” i Bashkisë së 
Shkodrës. Terrenet sportive të kësaj shkolle, do të 
rikonstruktohen krejtësisht falë një investimi të Bashkisë 
Shkodër dhe Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. 

315 milion lekë është fondi total i projektit “Jeto me sportin” 
në këtë fazë të tij dhe në gjimnazin e Oblikës do të ketë 
impakt edhe në krijimin e hapësirave të gjelbra dhe 
çlodhëse për nxënës e mësues.

Përveç nxënësve dhe mësuesve të shkollës, rikualifikimi i 
terreneve sportive do të sjellë mundësi më të mëdha edhe 
për orët e pasdites, duke u shfrytëzuar edhe nga të rinj të 
Anës së Malit. Investimet në këtë njësi administrative të 
Bashkisë së Shkodrës kanë qenë të vazhdueshme dhe të 
rëndësishme për përmirësimin e standarteve të jetës së 
banorëve.

#JetoMeSportin
#GjimnaziOblike
#BashkiaShkder

Gjimnazi i Oblikës përfitues i projektit
«Jeto me sportin» i Bashkisë Shkodër

22 MARS 2019 Dita Ndërkombëtare e Ujit, UKSH aktivitet
sensibilizues në qendër të Shkodrës

22 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Ujit një mundësi 
s h u m ë  e  m i r ë  p ë r  t ë  s e n s i b i l i z u a r  p ë r 
domosdoshmërinë e këtij elementi jetik për njeriun.

Ujësjellës- Kanalizime Shkodër ka organizuar sot 
një aktivitet në qendër të qytetit të Shkodrës, 
përballë Zyrave të Kujdesit të Klientit.

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana 
Ademi, ka nëvizuar rëndësinë e mirëmenaxhimit të 
ujit të pijshëm, por ka folur edhe për nevojën e 
investimeve në njësitë administrative.

Nga ana tjetër, zj. Ademi ka vlerësuar performancën 
e UKSH, falë të cilës është rikthyer pas shumë 
viteve mungesë vëmendja e investitorëve të 
rëndësishëm si GIZ dhe KfW.

#UKSH
#BashkiaShkoder
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23 MARS 2019
Në mjediset e Bibliotekës Publike «Marin Barleti» është 
bërë promovimi i numrit të katërt të librit- antologji “Penda 
Shkodrane”, botimi i Shoqatës së Shkrimtarëve Shkodër.

Një elitë intelektuale që na bën të ndjehemi krenarë, që 
pavarësisht vështirësive të përditshme të jetës, gjen 
kështu mundësinë për të kontribuar për Shkodrën tonë.

#PendaShkodrane
#ShoqataeShkrimtareveShkoder
#BibliotekaPublikeMarin Barleti

«Penda Shkodrane» vazhdon rrugëtimin,
promovohet numri i katërt i antologjisë

24 MARS 2019 Pastrimi i përroit të Oblikës dhe mbjellje
e pemëve dekorative në Anën e Malit

Nxënës të shkollave, banorë dhe pronarë të aktiviteteve 
të Oblikës i janë bashkuar nismës së Bashkisë Shkodër 
për pastrimin mbetjeve urbane në shtratin e përroit në 
zonën e Pallateve. Paralelisht, është vijuar me mbjelljen e 
pemëve të fundit dekorative, duke krijuar një ambjent të 
gjelbër. 

Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi, ka përcjellë 
mesazhin e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së hapësirave që 
po sistemohen, paralelisht me sensibilizimin e të rinjve 
për mbajtjen pastër të mjedisit.

Investimet në Anën e Malit do të vazhdojnë në zonën e 
Pallateve që është edhe qendra e njësisë administrative. 
Sipas asaj që pohojnë vetë banorët, nuk është ndërhyrë 
prej rreth 30 vitesh dhe nevojat janë të shumta, duke nisur 
me kanalizimet e ujrave të zeza dhe rrjetin e ujësjellësit.

Aktiviteti i sotëm u mbështet edhe nga GIZ në kuadër të 
projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve dhe 
Parandalimi i Mbetjeve Detare në Ballkanin Perendimor”.
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25 MARS 2019
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi 
i është përgjigjur interesit të gazetarëve lidhur me 
ecurinë e procesit të tenderimit për pastrimin e 
territorit. 

Kryebashkiakja Ademi ka thënë se territori i 
Bashkisë Shkodër është ndarë në tre pjesë dhe po 
kaq lote do të tenderohen në një proces ligjor nga 
Agjensia e Prokurimeve Publike.

Njëkohësisht, zj. Ademi ka nënvizuar se pastrimi i 
territorit vazhdon, në disa zona në përmirësim dhe 
të tjera me problematika të njohura, duke 
evidentuar si problem mungesën e penaliteteve për 
kompanitë sipërmarrëse që në kontratat e tjera nuk 
janë parashikuar. Ndërsa në kontratat që do të 
nënshkruhen, ato janë parashikuar. 

https://www.facebook.com/bashkiashkodres/video
s/318856882132174/

Kryetarja e Bashkisë Voltana Ademi flet për 
ecurinë e deritanishme për tenderin e pastrimit

26 MARS 2019 Muzeu Historik i Shkodrës pikë referimi për
shkollat e mesme dhe 9- vjeçare

Muzeu Historik i Shkodrës është një nga institucionet që 
zgjojnë interes për tu vizituar. Nxënës të shkollave të 
mesme dhe të shkollave 9- vjeçare, frekteuntojnë herë 
pas here ambjentet e larmishme të këtij muzeu.
Nxënës të shkollës profesionale «Hamdi Bushati» dhe të 
shkollës 9- vjeçare «Ndre Mjeda», ishin vizitorët e 
rradhës të Muzeut Historik të Shkodrës.
Pavijonet dhe stendat e këtij institucioni, janë një 
atraksion i mirëfilltë edhe për turistët e shumtë që 
vizitojnë Shkodrën.
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27 MARS 2019
Është ndarë nga jeta në moshën 77- vjeçare z. 
Ludovik Dega. Nga viti 1990, ai ka qenë një nga 
personazhet më aktive në zhvillimet demokratike në 
Shkodër e në gjërë.

Z. Ludovik Dega ka mbajtur pozicione të 
rëndësishme politike dhe në pushtetiv vendor, në 
Partinë Demokratike, Këshillin Bashkiak dhe 
Këshillin e Qarkut.

Në nderim të kontributit të tij, janë bërë homazhe në 
mjediset e Këshillit të Qarkut Shkodër. Në emër të 
Bashkisë Shkodër, kanë bërë homazhe dhe 
vendosur kurorë me lule kryetarja Voltana Ademi e 
shoqëruar nga nënkryetari Arben Gjuraj.

https://www.facebook.com/bashkiashkodres/video
s/1571194716358582/

Homazhe në nderim të ish- këshilltarit bashkiak
dhe veprimtarit Ludovik Dega

28 MARS 2019 Asambleja e KF Vllaznia sh.a. miraton
buxhetin e klubit për vitin 2019

Asambleja e KF Vllaznia sh.a. ka miratuar buxhetin 
e klubit pët vitin 2019. Me vetëm një votë kundër të 
këshilltarëve bashkiak të pranishëm, tashmë me 
cilësinë e antarëve të Asamblesë, është miratuar 
dokumenti më i rëndësishëm për ecurinë e Vllaznisë 
e cila do të rikthehet në Superligë.
Në fjalën e tij, administratori Suad Lici ka theksuar 
se Kupat e Europës janë synimi i KF Vllaznia sh.a. 
me rikthimin në elitën e futbollit shqiptar. Buxheti i 
Vllaznisë për këtë vit do të jetë 97,6 milion lekë.
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29 MARS 2019
Konferenca Ndërkombëtare “Roli i Shkrimtarit dhe 
françeskanit arbëresh Frangjisk Andon Santori për 
rilindjen kulturore kombëtare”, ka mbledhur në 
mjediset e Universitetit “Luigj Gurakuqi” studiues, 
pedagogë, miq e të ftuar edhe nga arbëreshët e 
Italisë.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të 200-vjetorit të 
lindjes së shkrimtarit arbëresh Frangjisk Andon 
Santori nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 
në bashkëpunim me Fondacionin Universitar 
“Francesco Solano” në Itali.

Shkodra përkujton 200 vjetorin e lindjes së
shkrimtarit arbëresh Frangjisk Andon Santori

30 MARS 2019 UKSH Shkodër kërkon bashkëpunimin e
bisneseve e qytetarëve në «Kol Idromeno»

Ujësjellës- Kanalizime Shkodër ka realizuar pastrimin 
pusetave dhe kanalizimeve të ujërave të përdorura në 
pedonalen "Kol Idromeno", një nga më të frekuentuarat 
me ardhjen e sezonit turistik.
Për te parandaluar bllokime të tjera, UKSH kërkon 
bashkëpunimin e bizneseve, sidomos për të mos hedhur 
mbetjet urbane në Pusetat e KUZ.
UKSH po bën maksimumin e mundshëm për të ofruar 
sherbimet për qytetarët, por bashkepunimi i ndërsjelltë 
është i domosdoshëm.
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