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Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
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1 MAJ 2019
"Swing Marathon" edicioni i katërt u zhvillua mbrëmë 
në Teatrin "Migjeni" si një bashkëpunim i "Hemingway 
Tirana" dhe Bashkisë Shkodër.
Nën stilin e viteve '40-'50 me tingujt e mahnitshëm të 
grupeve shqiptare dhe të huaja, salla e Teatrit 
"Migjeni" u kthye në një skenë të madhe swing-u deri 
në mesnatë.

«Swing Marathon», edicioni i katërt sërish
në Shkodër, sfilon stili i viteve 40- 50 

2 MAJ 2019 Përfundojnë punimet në rrugën «Lodertune»
në qytetin e Shkodrës

Përfundojnë punimet në rrugën “Lodërtune” në 
qytetin e Shkodrës. E shoqëruar nga banorë të 
zonës, kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana 
Ademi ka parë nga afër punimet e realizuara.

Rikonstruksioni i plotë i kësaj rruge me gjatësi 260 
metër linear, është bërë i mundur nga fondi i 
Bashkisë Shkodër me vlerë 100 milion lekë.

Si në të gjitha ndërhyrjet e tjera të Bashkisë 
Shkodër, është filluar me punimet nëntokësore 
dhe konkretisht linja KUZ, linja KUB, linja e 
ujësjellësit, në tërë gjatësinë e rrugës 260 metër 
linear.

Më pas, punimet kanë vazhduar në sipërfaqe me 
sipërfaqe asfaltike 1165 metër katror, trotuare 
betoni me krehje sipërfaqe variabël, ndriçim LED 
të integruar dhe sinjalistikë horizontale dhe 
vertikale.
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3 MAJ 2019
Në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak është zhvilluar 
diskutimi i hapur publik “E nesermja e arsimit në Shkodër nis 
sot”.
Thirrjes së bërë nga Bashkia Shkodër, iu përgjigjen dhjetra 
mësues, ish- mësues, drejtues të sindikatave, pedagogë të 
Universitetit “Luigj Gurakuqi”, përfaqësues të shoqërisë civile, 
këshilltarë bashkiakë.
Të gjithë pjesëmarrësit në diskutim, janë shprehur kundër 
lëvizjes më të fundit të Ministrisë së Arsimit për eliminimin e 
Drejtorisë Arsimore Rajonale nga Shkodra dhe kthimin e saj 
në një Zyrë Arsimore.
Duke diskutuar me argumenta teknikë, por edhe referuar 
historisë dhe traditës arsimdashëse, të gjithë pjesëmarrësit 
kanë kërkuar shfuqizimin e urdhërit të Ministrisë së Arsimit.
Në fund të takimit është rënë dakort që, Bashkia Shkodër, në 
emër të të gjithë pjesëmarrësve në këtë takim, t’i dërgojnë një 
shkresë Ministrisë së Arsimit, ku t’i paraqiten argumentet me 
kërkesen për rishikimin e urdhërit përkatës, një veprim i 
paprecedent në dëm të Shkodrës.
Veç kësaj, ministrisë së arsimit do t’i kërkohet edhe një takim 
në nivel teknikësh e drejtuesish të saj, me auditorin e sotëm 
apo më të zgjeruar për të diskutuar dhe arsyetuaf lidhur me 
këtë temë.

Bashkia Shkodër inicion diskutimin publik
«E nesermja e arsimit në Shkodër nis sot»

4 MAJ 2019 Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve
kulluese në Velipojë dhe Dajç

Bashkia e Shkodrës vazhdon punën për vënien në 
efiçencë të kanaleve kulluese. Sipas një plani pune 
vjetor, aktualisht po punohet në Njësinë 
Administrative Velipojë.

Ditën e sotme po punohet në fshatin Reç, ku po 
pastrohet një kanal kullues rreth 2 mijë metër 
linear, ku nuk është ndërhyrë asnjëherë. Punimet 
që po realizohen, janë inspektuar nga kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana ADEMI.
Sektori Kullim- Ujitje pranë Drejtorisë së 
Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore në Bashkinë 
Shkodër, ka ndërhyrë deri tani në Njësinë 
Administrative Velipojë në një gjatësi 3900 metër 
linear kanale kulluese dhe me një volum 
gërmimesh 7500 metër kub.

Në total, në Velipojë dhe Dajç do të pastrohen 
22520 metër linear kanale kulluese me një volum 
gërmimi 37588 meter kub.
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5 MAJ 2019
Vllaznia është shpallur sot kampione e Shqipërisë në 
volejboll për të reja. Skuadra shkodrane fitoi 3-1 në 
Korçë ndaj Skënderbeut (25-21, 25-19, 21-25, 26-24) 
në finalen e dytë play off për këtë kategori, duke u 
shpallur kampione për të reja.

Skuadra e drejtuar nga trajnerja Ana Gjelaj pat fituar 3-
0 edhe ndeshjen e parë të luajtur në Shkodër një javë 
më parë. Një triumf i merituar i ekipit shkodran, që 
konfirmohet si skuadra më e mirë e këitj sezoni për të 
reja.

FSHV përshëndet dy skuadra finaliste për rrugëtimin 
e bukur deri në finale si dhe përgëzon kampionet e 
Shqipërisë për këtë triumf.

Bashk ia  e  Shkodrës  fa lënderon  të  g j i thë 
pjesëmarrësit në këtë diskutim dhe shpreh 
vendosmërinë për të vazhduar ndjekjen e kësaj 
çeshtjeje, me qëllimin për të mbrojtur dhe mbêshtetur 
interesat e Shkodrës.

Të rejat e Vllaznisë shpallen kampione
kombëtare në volejboll

6 MAJ 2019 «Dita e luleve», dy ditë aktivitete nga
Bashkia e Shkodrës

Salla e Teatrit “Migjeni” është mbushur sot nga nxënës të 
shkollave 9- vjeçare të Bashkisë së Shkodrës. Aktivitetet e 
“Ditës së Luleve” bënë pjesë të tyre edhe garën e vallëzimit 
modern, në kuadër të “Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë”, 
organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve.
Aktivitet i  është zbukuar edhe nga interpretimet e 
pjesëmarrësve dhe fituesve të kantos në ““Bilbilat e vegjël në 
Shkodër këndojnë”. Në fund, kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi, ka ndarë tre çmime për fituesit e 
këtij eventimenti.
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7 MAJ 2019
Kanë nisur sot në Shkodër aktitetet dy ditore në kuadër 
të 6 Majit, “Ditës së Luleve”. Tradita e nisur prej mëse dy 
dekadash, është pasuruar sivjet edhe me një risi.
Nxënës të shkollave të mesme të Shkodrës, bashkë me 
kryetaren e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, kanë 
mbjellë lule në bllokun e rikonstruktuar të pallateve në 
lagjen “Xhabiej”.
Një nismë e tillë synon sensibilizimin e të rinjve jo vetëm 
për ruajtjen e mjedisit, por edhe shtimin e gjelbërimit dhe 
të luleve. Ishte ky mesazhi më i rëndë[sishëm që përcolli 
ky aktivitet sot në “Ditën e Luleve” në Shkodër.

«Dita e luleve», Bashkia Shkodër
sensibilizim me nxënës të shkollave

8 MAJ 2019 «Frikacaku bahet trim», komedia korr
sukses në skenën e Teatrit «Migjeni»

Komedia «Frikacaku bahet trim» ka korrur një 
sukses të madh në sallën e Teatrit «Migjeni». Krijimi i 
Qazim Çelës është vënë në skenë me trupa Teatrit 
të Estradës, me emrat e mëdhenj si Zyliha Miloti, 
Besnik Çinari dhe me interpretimin e spikatur të 
Anton Krosaj, me debutimin e suksesshëm të Ketlin 
Pjalmi dhe Vladimir Dodës e Ergys Saraçit. 
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9 MAJ 2019
«Dita e Invermierëve», kryetarja e Bashkisë
shpërndan certifikata «Mirënjohje»

10 MAJ 2019 Rikualifikimi urban blloqe banimi «Europa»
në qytetin e Shkodrës drejt fundit

Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi, ishte në mes 
antarëve të Urdhrit të Infermierëve të Qarkut Shkodër, të 
mbledhur për të festuar ditën e tyre. Infermierët janë 
personat e parë që na ofrohen për ndihmë në spitale apo 
qendra shëndetësore sa herë paraqitemi atje për nevojat 
tona apo të të afërmeve.
Zj. Ademi ka shprehur vlerësim për punën e tyre, 
përkushtimin dhe profesionalizimin që tregojnë çdo ditë për 
pacientët. Në këtë festë, kryetarja e Bashkisë Shkodër, i 
shprehu “Mirënjohje” zj. Pashkë Gurra, mami në Spitalin 
Rajonal të Shkodrës dhe Ekipit të Urgjencës së Spitalit 
Rajonal të Shkodrës në shërbim të pacientëve.

Drejt përfundimit të plotë punimet për rikualifikimin urban 
blloqe banimi “Europa” apo ish- “Podgorica” siç njihet në 
Shkodër. Investimi është bërë i mundur nga të ardhurat e 
Bashkisë Shkodër, në shumën 75 milion lekë. Punimet janë 
inspektuar nga kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana 
Ademi.
Si në të gjitha veprat e tjera të Bashkisë Shkodër, ndërhyrja 
është e plotë me ndërtim KUZ, KUB, rrjetin e ujësjellësit, 
shtresat asfaltike, ndriçimin LED, gjelbërimin, vendosjen e 
stolave për pushim dhe sinjalistikën rrugore.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 8, Qershor 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 MAJ 2019
Aktiviteve në kuadër të «Javës së Europës»
nga Bashkia e Shkodrës

12 MAJ 2019 Takimi Ndërkombëtar i Orkestrave Frymore
me pjesëmarrjen e 8 grupeve nga Ballkani

Java e Evropës ka nisur. Në këtë kuadër Bashkia Shkodër 
ka zhvilluar në Qendrën Rinore “Atelie” aktivitetin me temë 
“Roli i bashkive në procesin e integrimit evropian”.
Këtë vit Java e Evropës i dedikohet të rinjve, fuqisë së tyre 
për të kontribuar në krijimin e marrëdhënieve afatgjata me 
BE-në.
Me të rinjtë e pranishëm, gjimnazistë dhe studentët të 
Universitetit “Luigj Gurakuqi”, ka bashkëbiseduar zj. 
Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër.
Aktiviteti është shoqëruar edhe me një program artistik të 
përgatitur nga të rinjtë e qytetit tonë.

"Takim Ndërkombëtar i Orkestrave Frymore" hapI sot në 
sheshin para Bashkisë Shkodër, ditën e parë të eventeve.
Ky aktivitet, i organizuar nga Bashkia Shkodër dhe Qendra 
Kulturore "Pjetër Gaci", sjell në Shkodër 8 formacione frymore 
nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, të cilat do të pasurojnë 
qytetin me tinguj dhe gjallëri.
Në ditën e dytë, nga ora 11:30-12:30 në rrugët e qytetit, 
orkestrat frymore përformuan pjesë të ndryshme.
Ndërsa në orën 18:00 të së njëjtës ditë, u zhvillua koncerti 
konkurues në Teatrin "Migjeni".



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 8, Qershor 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 

13 MAJ 2019
Përurohet një tjetër park në Shkodër, 
kthehet në funksion të plotë të qytetarëve

14 MAJ 2019 Përurohet Qendra Multifunksionale «Për
Familjen» në Njësinë Administrative Rrethina

Është përuruar në qytetin e Shkodrës parku pranë 
Universitetit të Shkodrës. Një nga lulishtet më të 
njohura dhe tradicionale të Shkodrës, është kthyer në 
një ambjent mjaft terheqës për të gjitha moshat, falë 
projektit të Bashkisë Shkodër, i financuar nga qeveritë 
e Zvicrës dhe Austrisë, me një buxhet 53.402 euro.

Në ceremoninë e përurimit ishte i pranishëm 
ambasadori i Zvicrës në Tiranë z. Adrian Maitre, i cili u 
prit në një takim dhe u shoqërua nga kryetarja e 
Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi.

Së bashku, duke kaluar përmes pedonaleve të qytetit, 
z. Maitre dhe zj. Ademi janë drejtuar nga parku i 
rikualifikuar, ku kanë biseduar edhe me frekuentuesit 
e tij të shumtë.

Ky projekt është vazhdimësi e bashkëpunimit në mes 
Bashkisë Shkodër dhe Qeverisë Zviceriane e asaj 
Austriake, si një mundësi reale për zhvillimin e 
projekteve me impakt të gjërë në komunitet.

Qendra Multifunksionale “Për Familjen” në Njësinë 
Administrative Rrethina u përurua sot, në vazhdim të 
aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të Javës së Familjes.

Dikur shkolla fillore e Shtojit të Vjetër, një ndërtesë 
plotësisht e amortizuar dhe jashtë funksioni është një nga 
asestet e radhës që Bashkia e Shkodrës e transformon 
plotësisht dhe e vë në shërbim të komunitetit. Në qender 
do të ofrohen shërbimet shoqërore si; informim, orientim, 
këshillim, mbrojtja e fëmijëve, klasa prindërimi, grupe të të 
rinjve, vizita në familje, referim dhe menaxhim rasti, 
fuqizim ekonomik, ndërmjetësim për punësim, ri-integrimi 
në shkollë, mbështetje pas-shkollore, aktivitete 
argëtuese, lojra psikosociale, etj.

Projekti i Bashkisë së Shkodrës u zhvil lua në 
bashkëpunim me organizatën partnere World Vision dhe 
pas një pune disa mujore Qendra Multifunksionale do të 
jetë në shërbim të banorëve. Përveç shërbimeve sociale, 
në Qendër janë krijuar mjediset e përshtatshme për 
qendrën shëndetësore, duke krijuar kushte optimale për 
“bluzat e bardha”.
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15 MAJ 2019
«Së bashku për familjen», panairi ku Bashkia
Shkodër prezanton sherbimet që ofron

16 MAJ 2019 Prezantohet projekti i Qendres Multifunksionale
«Për Familjen» në lagjen nr. 1 të qytetit

Me moton “Së bashku Për familjen" u hap Panairi i 
Shërbimeve, në të cilin Bashkia e Shkodrës prezantoi 
shërbimet shoqërore të cilat ofrohen në qendrat 
komunitare “Për Familjen” të shtrira në territorin e saj, si; 
informim, orientim, këshillim, mbrojtja e fëmijëve, klasa 
prindërimi, grupe të të rinjve, vizita në familje, referim dhe 
menaxhim rasti, fuqizim ekonomik, ndërmjetësim për 
punësim, ri-integrimi në shkollë, mbështetje pas-shkollore, 
aktivitete argëtuese, lojra psikosociale, etj.
Në panair moren pjese edhe organizata të shoqërisë civile 
të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe fuqizim të familjes, si 
Gruaja te Gruaja, Shprese për Botën, Observatori për të 
Drejtat e Fëmijëve.
Aktivitetet promocionale dhe sensibilizuese u shoqëruan 
me shpërndarjen e materiale informuese dhe me lojëra 
psiko-sociale për fëmijët, facepainting, fotografi, etj. Një 
koncert u zhvillua me pjemarrjen e fëmijëvë nga qendra 
Multifunksionale “Për Familjen” në kuadër të projektit 
Reload.
Panairi do të vazhdojë prezantimin e shërbimeve edhe në 
ditët në vazhdim më pjesmarrjen dhe bashkëpunim edhe të 
organizata të shoqërisë civili aktive në territor.

Duke vazhduar punën tonë e me një vizion të qartë për të 
krijuar e ofruar shërbime sociale multisektoriale, të 
qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit, në 
mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e 
shoqërisë, në ish- ambjentet e kopshtit “Guerrile” u 
prezantua projekti më i ri, i ngritjes së Qendrës 
Multifunksionale “Për Familjen” në lagjen nr 1.
Duke marrë në administrim të plotë të gjithë objektin, do të 
ofrojmë shërbime me bazë komunitare për banorët e 
zonës. Projekti i përgatitur nga specialistët e Bashkisë do 
të mundësojë:
- ndërtimin e një çerdhe të re, shërbim të munguar dhe 
shumë të kërkuar nga komuniteti,
- do të dyfishojë kapacitetet e kopshtit nga 60 në 120 
fëmijë, 
- do të krijojë ambjentet e përshtatshme për mjeken 
pediatre të lagjes,
- dhe gjithashtu do të krijojë ambjente për shërbime 
administrative të Lagjes nr.1.
Ky është objekti i 15-të, aset i Bashkisë së Shkodrës, por 
jashtë përdorimit, të cilin e rikonstruktojmë, mobilojmë 
dhe e kthejmë në shërbim të komunitetit.
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17 MAJ 2019
Panairi «Festa e Berdicës» aktivitet që
promovon vlerat e shumëfishta të zonës

18 MAJ 2019 Berdica kantier ndërtimi, Rruga «Palokaj»
njëra nga katër rrugët që po rikonstruktohen

Njësia Administrative Berdicë në Bashkinë e Shkodrës, 
është kthyer në kantier ndërtimi. Aktualisht, po punohet 
paralelisht në tre rrugë shumë të rëndësishme dhe në 
zona të ndryshme të kësaj njësie administrative.

Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi ka 
inspektuar punimet në “Rrugën e Palokajve”, një rrugë me 
densitet mjaft të lartë banorësh. Zj. Ademi shoqërohet nga 
këshilltarë bashkiakë të zonës, administratori dhe 
kryetarë të fshatrave.

Projekti me vlerë 66 milion lekë nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë Shkodër, parashikon 1250 m2 asfaltim, bordura 
anësore 620 metër linear, vepra të ndryshme arti si riparim 
urash dhe kanale kullimi si dhe sinjalistkë vertikale dhe 
horizontale.

Këtë investim e zhvillojmë në bashkëpunim dhe 
bashkërendim të plotë, teknik dhe financiar, me donatorët 
dhe partnerët e shoqërisë civile. Në këtë projekt duam të 
falenderojmë UNDP, Programi për Zhvillim i Kombeve të 
Bashkuara që na mbështet në realizimin e tij.

Bashkia Shkodër ka organizuar sot, pranë Njësisë 
Administrative Berdicë, aktivitetin “Festa e Berdicës” me 
fokus promovimin e vlerave dhe resurseve të territorit.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të promovimit të 
trashëgimisë kulturore e natyrore, të produkteve bujqësore 
e blegtorale dhe të realiteteve të reja agro- përpunuese të 
krijuara në zonë, të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin 
social – ekonomik të të gjithë territorit të Njësisë 
Administrative të Berdicës.
Në këtë festë janë organizuar një sërë aktivitetesh artistike, 
sportive, vizita për promovimin e pasurive kulturore e 
natyrore si dhe prezantimin e produkteve agrobujqësore 
dhe gatimeve tradicionale të zonës.
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19 MAJ 2019
«100 vjet atletikë Vllaznia» Bashkia
Shkodër vlerëson më të mirët në vite

20 MAJ 2019 Starton nga Shkodra Turi i 76-të Çiklistik
Ndërkombëtar i Shqipërisë

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana 
Ademi, ka dhënë një pritje për pjesëmarrësit e Turit 
të 76-të Çiklistik të Shqipërisë.

Në sheshin para Bashkisë Shkodër, është 
organizuar edhe një ceremoni mirëseardhje, ku ka 
përshëndetur kryebashkiakja Ademi dhe presidenti i 
Federatës Shqiptare të Çiklizimit z. Skender 
Anxhaku.

Në hapjen zyrtare të Turit të 76-të Çiklistik të 
Shqipërisë, i cili tashmë me pjesëmarrjen e 12 
ekipeve nga Europa i kalon kufijtë kombëtarë, 
Federata e Çiklizimit ka nderuar me “Mirënjohje” 
kryetaren e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi.

Njëkohësisht po punojmë për projektimin dhe 
sigurimin e financimeve edhe për projekte të tjera 
më synim ofrimin e shërbimeve, sa më të plota, me 
bazë komunitare.

Bashkia Shkodër dhe Sportklub Vllaznia kanë nderuar me 
një titull të veçantë atletët dhe trajnerët më të mirë të këtij 
klubi në 100 vite atletikë.
Me një ceremoni shumë kuptimplote, organizuar në fund të 
kupës “100 vjet atletikë Vllaznia” që u zhvillua në stadiumin 
“Loro Boriçi”, kryebashkikja Voltana Ademi e drejtori i SK 
Vllaznia Mark Kroqi kanë vlerësuar më të mirët e këtij 
sporti, të nxjerrë nga një komision i ngritur me njerëz të 
atletikës.
Vera Bregu- Bitani është nderuar me titullin e lartë 
"Mjeshtër i Madh", akorduar nga Presidenti i Republikës.
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21 MAJ 2019
Përurohet Monumenti përkujtimor për
persekucionin komunist në Shkodër 

22 MAJ 2019 103 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë
Shkodër për rrugën «Malësorët e mullirit»

“Malësorët e mullirit” është një tjetër rrugë në 
Njësinë Administrative Berdicë që i është 
nënshtruar rikonstruksionit të plotë falë investimit të 
Bashkisë së Shkodrës. Me një gjatësi 710 metër 
linear, për rikonstruksionin e saj janë akorduar 103 
milion lekë nga të ardhurat e qeverisjes vendore.

Gjatë inspektimit të punimeve, në bashkëbisedim 
me banorët, kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. 
Voltana Ademi ka vënë theksin në rëndësinë e 
investimeve në infrastrukturë për përmirësimin e 
jetës në komunitet.

Rruga “Malësorët e mullirit” ka një gjatësi 710 metër 
linear, do të ketë një sipërfaqe të asfaltuar prej 2300 
m2, bordura 1200 metër linear, kanalizime të ujrave 
të bardha- KUB 580 metër linear. Etapa e fundit e 
rikonstruksionit, do të jetë sinjalistika vertikale dhe 
ajo horizontale.

Monumenti përkujtimor për persekucionin komunist në 
Shkodër është tashmë në vendin e merituar. Qindra 
qytetarë morën pjesë në ceremoninë e organizuar nga 
Bashkia Shkoder dhe Komisioni "Drejtësi dhe Paqe".
Një borxh i kthyer tashmë, ndaj atyre që sakrifikuan edhe 
jetën për liri e demokraci por edhe atyre që sot fatmirësisht 
janë mes nesh pavarësisht kalvarit të diktaturës, për të 
treguar mizoritë e një periudhe të errët të vendit tonë.
#PerTeMosHarruar
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23 MAJ 2019
Rikonstruktohet rruga «Gjergj Jakini»
në Njësinë Adminidtrative Berdicë

24 MAJ 2019 Bashkia e Shkodrës shtron darkën e Iftarit
tradicional për muajin e Ramazanit 

Me rastin e muajit të madhëruar të Ramazanit, Bashkia e 
Shkodrës ka shtruar një iftar.
Në emër të Bashkisë së Shkodrës, ka bërë një 
përshëndetje të shkurtër kryetarja, zj. Voltana Ademi e 
cila ka uruar të gjithë besimtarët.
Në emër të Myftinisë Shkodër, ka përcjellë urimet e 
falënderimet e tij për nismën e Bashkisë Shkodër z. 
Arben Halluni, zëvendësmyfti.
Agjërim të lehtë e të pranuar!

Rruga “Gjergj Jakini” në Berdicën e Sipërme do të 
ndryshojë shumë shpejt pamjen e saj. Një investim 
100 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, 
ka mundësuar rikonstruksionin e saj të plotë.

Punimet që po realizohen, janë inspektuar nga 
kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, e 
shoqëruar nga këshilltari Isuf Meta dhe administratori 
Aleksandër Pashuku.

Projekti i kësaj rruge, parashikon asfaltim në një 
sipërfaqe 1800 metër katror, bordura 940 metër linear, 
veprat e artit si riparim urash dhe kanale kullimi si dhe 
sinjalistikë vertikale e horizontale.

Përfundimi i rikonstruksionit të kësaj rruge me gjatësi 
480 metër linear, do të ndikojë direkt në përmirësimin 
e standarteve të jetës për një zonë me dendësi të lartë 
banimi.
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25 MAJ 2019
Grupi i Grave Deputete nga Kosova priten
nga kryetarja e Bashkisë zj. Ademi

26 MAJ 2019 «Manuali mbi qytetarinë aktive - Forcimi i rolit të të
rinjve në procesin e përafrimit të Shqipëris në BE»

Qendra Rinore Atelie mirëpriti trajnimin 2 ditor mbi 
"Manualin mbi qytetarinë aktive - Forcimi i rolit të të rinjve 
në procesin e përafrimit të Shqipëris në BE»
që zbatohet nga Kongresi Rinor Kombëtar me 
mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung.

Pjesëmarrës ishin të rinjtë e shkollave të ndryshme të 
Bashkisë Shkodër, të cilët bashkëbiseduan mbi temat e 
Bashkimit Evropian dhe procesin e integrimit të 
Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në 
integrim, të udhëhequr nga ekspertiza e trajneres Iris 
Ibershimi.

 �Në fund të trajnimit u zhvilluar Workshop, nga Beyond 
Barriers - Pertej Barrierave, i cili ngjalli diskutime mbi 
pjesëmarrjen, bashkëpunimin, vendimmarrjen, të folurin 
publik.

Qendra Rinore Atelie falënderon Kongresin Rinor 
Kombëtar për kontributin që jep në ndërgjegjësimin e 
rinisë së Bashkisë Shkodër në terma të qytetarisë aktive, 
politikave rinore dhe atyre ndërkombëtare.

Grupi i Grave Deputete nga Kosova, është pritur në 
Bashkinë e Shkodrës nga kryetarja zj. Voltana Ademi. 
Takimi është organizuar në kuadër të hartimit të një 
strategjie veprimi tre vjeçare, të Grupit të Grave 
Deputete me mbështetjen e UN Women Kosovë.

Pas fjalëve të mirëseardhjes, zj. Ademi ka njohuar 
zonjat nga Kosova me punën e Bashkisë Shkodër në 
drejtim të barazisë gjinore, frenimit të dhunës me bazë 
gjinore e dhunës në familje, Planin Lokal të Veprimit për 
Barazinë Gjinore 2018-2020 të përgatitur dhe miratuar 
në Këshillin Bashkiak, iniciativat në drejtim të 
buxhetimit gjinor e në mënyrë të veçantë për linjën 
buxhetore dedikuar veprimeve për zbatimin e Kartes, 
tërësinë e sherbimeve sociale që ofrohen dhe mënyrën 
se si planifikohen dhe iu gjendet Bashkia grupeve në 
nevojë, mënyrën se si Mekanizmi i Koordinuar i 
Referimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje 
funksionon përmes koordinimit të Bashkise dhe 
bashkëveprimit të ngushtë me organizatat lokale që 
ofrojnë sherbimet etj.
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27 MAJ 2019
Takimi i Task- Force Antikanabis në
Qarkun e Shkodrës

28 MAJ 2019 Shkolla 9- vjeçare në Bardhaj aktivitet
promovues për vlerat e familjes

Në kuadër të Javës së Familjes Shkolla 9- vjeçare 
“Bardhaj” ka organizuar një aktivitet të larmishëm. Ishin 
të pranishëm mësues, prind dhe nxënës, përfaqësues të 
ZAV Shkodër, të Njësisë Administrative etj. Takimi është 
përshëndetur nga kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. 
Voltana Ademi.

Përmes krijimeve artistike, nxënës por edhe mësues të 
kësaj shkolle kanë përcjellë mesazhet e tyre, duke 
kërkuar vëmendjen e të gjithë faktorëve për forcimin e 
familjes.

Është zhvilluar mbledhja e rradhës e Task- Force 
Antikanabis për Qarkun e Shkodrës. Në fjalën e saj, 
kryetarja e Bashkisë Shkodër, zj. Voltana Ademi ka 
evidentuar se:
Bashkia Shkodër dhe strukturat e saj, në formë 
kapi lare,  janë angazhuar  maksimal isht  për 
sensibilizimin e banorëve për kanabisin, rreziqet që 
vijnë sidomos për moshat e reja.
Fokusi kryesor ka qenë brezi i ri, moshat shkollore, 
veçanërisht nxënësit e shkollave të mesme. Veç kësaj, 
takime janë zhvilluar edhe në njësitë administrative dhe 
në qendra komunitare.
Kryetarja e Bashkisë zj. Ademi ka falenderuar mediat 
për mbështetjen dhe pasqyrimin që i kanë bërë kësaj 
fushate, duke rritur efikasitetin e saj ndjeshëm.

Ajo ka nënvizuar se lufta kundër kultivimit dhe trafikimit 
të kanabis sativa është një përpjekje që duhet të 
vazhdojë, por e themi me bindje, se të gjithë bashkë, po 
ecim në drejtimin e duhur për frenimin deri në zhdukje të 
fenomenit, ka shtuar zj. Ademi.
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29 MAJ 2019
Nis zbatimi i projektit për ndriçimin e
hyrjes së qytetit të Shkodrës

30 MAJ 2019 Riparohen rrugët pedonale në qytet
nga Bashkia e Shkodrës

Vazhdon puna për riparimin e pedonaleve në qytetin 
e Shkodrës. Dëmet e shkaktuara nga amortizimi 
dhe agjentët atmosferikë, po riparohen edhe në 
pedonalen “Kol Idromeno”, një nga rrugët më të 
frekuentuara sidomos gjatë sezonit turistik.

Hyrja e qytetit të Shkodrës do të ofrojë shumë shpejt 
një tjetër pamje. Një projekt i Bashkisë së Shkodrës ka 
nisur të realizohet për ndriçimin e plotë nga vendi i 
quajtur “Harku i Berdicës”, deri përtej Urës së 
Bahçallëkut në hyrjen e qytetit. Janë 80 milion lekë 
nga të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës të cilat 
mundësojnë këtë ndërhyrje që do të krijojë një tjetër 
impakt jo vetëm për qytetarët por edhe vizitorët.

Megjithatë, kryebashkiakja Voltana Ademi thotë se 
puna do të vazhdojë, duke krijuar lehtësi qarkullimi 
sidomos për këmbësorët.

Përveç krijimit të standarteve optimale për hyrjen e 
qytetit, në aspektin e ndriçimit në një gjatësi 1400 
metër linear, Bashkia e Shkodrës ka futur në përdorim 
ndriçimin LED, që përveç cilësisë, ofron edhe konsum 
më të ulët të energjisë elektrike. Projekti i Bashkisë 
Shkodër për ndr iç imin e hyr jes së qytet i t , 
parashikohet të përfundojë brenda 45 ditëve.
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