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1 JANAR 2019
Bashkë me vitin e ri 2019, ka vazhduar puna për 
rikualifikimin e sheshit para gjimnazit «28 Nëntori» në 
qytetin e Shkodrës.
Fillimisht është bërë lidhja e tubacioneve të shkarkimit të 
ujrave të bardha me kolektorin kryesor, për të vijuar me 
ndërtimin e kunetave.
Tani po punohet në infrastrukturën rrugore me vendosjen e 
bordurave dhe do të vijohet me asfaltimin e sipërfaqes. 
Ndërhyrja do të përmirësojë rrënjësisht sheshin para 
gjimnazit më të njohur të Shkodrës.

Vazhdojnë punimet për rikualifikimin e
sheshit para gjimnazit «28 Nëntori»

2 JANAR 2019 Nisin punimet për rrugën në lagjen
Luguçesme në Bashkinë e Shkodrës

Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi ka 
inspektuar nga afër punimet që po kryhen në rrugën 
e lagjes Lugoçesme.

Një zonë e cila priste një investim të tillë prej 28 
vitesh, dhe bëhet realitet falë fondeve të Bashkisë 
Shkodër.

Në rrugën me gjatësi 800 metër linear, projekti 
parashikon 3600 m2 asfalt, 1300 m2 trotuare, linja 
KUZ përfshirë rrjetin kryesor dhe lidhjet me banesat 
prej 1260 metër linear, linja KUB kanal betoni i 
mbyllur 1 m x 1 m 800 metër linear, 950 metër linear 
linja ujësjellësi, 26 shtylla me ndriçim LED, 800 
metër linear linjë për fibër optike, sinjalistikë 
vertikale dhe horizontale.

#Premtimiimimbajtur
#BashkiaShkoder
#2019MeShumeInvestime
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3 JANAR 2019

Derë më derë, në cdo shtëpi, me disa nga familjet më në 
nevojë të qytetit tonë.

Mesazhe urimi për mbarësi në ketë që sapo nisëm! E në të 
njëjtën kohë, diskutuam së bashku mbi problematikat e 
lagjeve periferike e për mundësitë tona për mbështetje të 
vazhdueshme!

Pranë familjeve më në nevojë edhe në ditët
e para të vitit 2019

4 JANAR 2019 Rikonstruksioni i rrugës së Shirqit në NJA
Dajç të Bashkisë së Shkodrës

Punimet për rikonstruksionin e rrugës së Shirqit në 
Njësinë Administrative Dajç të Bashkisë së 
Shkodrës janë inspektuar nga kryetarja zj. Voltana 
Ademi. E shoqëruar nga banorë të zonës dhe 
d re j t ues  t ë  s i pë rmar rës i t  t ë  pun imeve , 
kryebashkiakja Ademi është njohur me volumin e 
deritanishëm të realizuar.

Investimi 128.5 milion lekë nga të ardhurat e 
Bashkisë së Shkodrës, ka ndikim të ndjeshëm në 
standartin e jetesës së banorëve të një zone që 
vuan nga përmbytjet. Projekti parashikon shtresë 
rrugore çakëll dhe stabilizant 3966 m2, shtresë 
binderi dhe shtresë asfalti me të njëjtën sipërfaqe, 
tombino me tuba betoni dhe sinjalistikë horizontale 
dhe vertikale.

Punimet pritet të përfundojnë brenda dy muajve.
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5 JANAR 2019
Në Lagjen Bahçallëk, në një nga lagjet hyrëse të Shkodrës, 
ku po përmirësojmë dhe po ndërhyjmë në të gjitha rrugët e 
kësaj zone. 

Inspektuam së bashku dy rrugët që janë në proçes, 
dëgëzimin e rrugës Preval dhe rrugën e Shegave, me një 
sipërfaqe totale prej rreth 800 m2.

Falë fondeve tona po bëjmë të mundur, riveshjen dhe 
sisteminin e plotë të këtyrë rrugëve të cilat ishin të 
amortizuara tërësisht.

Viti i ri nis me ndërhyrje në infrastrukturën
rrugore në lagjen Bahçallëk në Shkodër

6 JANAR 2019 Bashkia Shkodër pranë familjeve në
nevojë në kampin Rom në lagjen nr. 5

Në këto ditë të ftohta dimri punonjëset e qendrës 
multifunksionale “Për Familjen” janë pranë familjeve 
dhe individëve më në nevojë. 

Në kampin Rom në lagjen 5, në bashkëpunim me 
Food Bank dhe Fondacionin “Fjala”.
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7 JANAR 2019
Në kuadër të Javës së Parandalimit të Kancerit të Qafës së 
Mitrës me qëllim informimin dhe ndërgjëgjësimin e grave 
për kujdesin ndaj vetes në lidhje me këtë lloj kanceri, 
Bashkia Shkodër organizoi disa takime informuese në 
Qendrat Komunitare “Për Familjen”.

Gjatë këtyre takimeve pjesëmarrëset u njohën me 
shenjat/simptomat, faktorët e rrezikut, shkaktarin, 
transmetimin, grupet më të rrezikuara, metodat 
diagnostikuese dhe mënyrat e parandalimit.

Java e Parandalimit të Kancerit të Qafës së
Mitrës, aktivitete sensibilizuese me gratë

8 JANAR 2019 Revista «Gegnia» hyn në vitin e tretë, botim
i Bibliotekës Publike «Marin Barleti»

Tre vite mâ parë me nismën e Kryetares së 
Bashkisë Shkodër, znj. Voltana Ademi, doli numri 
parë i revistës “Gegnia” e përkohshme kulturore-
artistike. Revista âsht pronë letrare e bibliotekës 
“Marin Barleti” financue nga Bashkia. 

Siç shkruhej në editorialin hymës, revista synonte 
me kenë vijuese e të tjerave me emën që ka patun 
Shkodra tuj u ba “… nji mundësi ma shumë me 
artikulue disa prej fenomeneve letrare, artistike, 
gjuhësore e studimore që po ndodhin këto kohë në 
kulturën kombëtare… “
Gjatë tre viteve kanë dalë shtatë numra, me 1323 
faqe.
Janë botue 104 trajtesa të autorëve të ndryshëm. 
Nga këto 24 autorë të traditës apo që nuk jetojnë 
dhe 2 autorë të huej.

Janë botue 4 artikuj në gjuhë të huej, italisht.
Trajtesat janë grupue në 10 - 12 rubrika.
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9 JANAR 2019
Ky mëngjes ka gjetur të zbardhur Shkodrën. Gjatë natës ka 
pasur reshje bore në Shkodër. 10- 15 cm borë në qytetin e 
Shkodrës.

Bashkia Shkodër ka marrë masat për pastrimin e borës me 
5 fadroma në qytet.

Dy fadroma kanë filluar punën në dispozicion për rrugën e 
Prekalit.
Bashkia e Shkodres është në gadishmeri për menaxhimin 
e situatës.

Bashkia e Shkodrës zgjohet e zbardhur
nga reshjet e dëborës pa ndërprerje

10 JANAR 2019 Angazhim total i të gjitha mjeteve dhe
forcave njerëzore për pastrimin e borës

Bashkia e Shkodrës vazhdon angazhimin total për 
pastrimin e borës në qytet dhe të gjitha njësitë 
administrative ku ka probleme.
Përveç mjeteve të Bashkisë, të ndërmarrjeve të 
varësisë, janë kontraktuar edhe firma private për të 
pastruar rrugët e trotuaret nga dëbora.
Ujësjellës- Kanalizime Shkodër, Drejtoria e 
Sherbimit Pyjor dhe Kullosor por edhe qytetarë po 
mundësojnë normalizimin e situatës së qarkullimit 
brenda një kohe të shkurtër.
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11 JANAR 2019
Puna e struktuara të angazhuara për pastrimin e borës në 
qytetin e Shkodrës, është perqendruar në lehtësimin e 
qarkullimit të këmbësorëve.
Është realizuar heqja e borës nga «vijat e bardha», që 
qytetarët ta kenë të lehtë të kalojnë nga njëra anë e rrugës 
në tjetrën. Po ashtu, po hidhet kripë në rrugët dhe trotuaret 
me densitet të lartë qarkullimi.

Vemendje për lehtësimin e qarkullimit të
këmbësorëve në territorin e qytetit

12 JANAR 2019 Pas rrugëve kryesore, vazhdon puna për
pastrimin e rrugëve urbane të Bashkisë

Pasi janë pastruar të gjitha rrugët kryesore dhe 
Unaza Perendimore e Lindore (që janë akse 
nacionale dhe duheshin pastruar nga kompanitë e 
kontraktuara nga ARRSH), punohet për pastrimin e 
rrugëve urbane.

Po largohet bora nga rrugët e trotuaret si dhe po 
hidhet kripë për shkak të ngricave nga temperaturat 
e ulëta.
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13 JANAR 2019
Policia e Shtetit ka festuar 106- vjetorin e krijimit të saj. 
Me këtë rast, në mjediset e Drejtorisë Vendore të 
Policisë së Shkodrës është zhvilluar një ceremoni 
solemne.
Takimi është përshendetuar edhe nga kryebashkiakja 
e Shkodrës zj. Voltana Ademi, e cila pasi ka përcjellë 
urimet për festën, ka folur për sfidat e kaluara dhe ato 
që e presin në të ardhmen Policinë e Shtetit.

Kryebashkiakja Ademi përshendet në
ceremoninë e 106- vjetorit të Policisë

14 JANAR 2019 Përkujtohet «14 Janar 1990", dita kur
Shkodra «vrau» frikën nga Diktatura

Si sot 29 vjet më parë Shkodra i parapriu zhvillimeve 
demokratike në vend. Një grup qytetarësh shkodranë u 
organizuan për të hequr nga sheshi kryesor bustin e 
Stalinit, diktatorit kaukazian që ishte idhull i diktatorit 
komunist shqiptar.

Atë ditë Shkodra vrau frikën dhe ndezi pishtarin e 
lëvizjeve që do të pasonin duke kulmuar me Lëvizjen 
Dhjetor 1990, lindjen e partisë së parë pas mëse 45 
viteve monizëm, Partisë Demokratike.

Sot përkulemi me respekt përpara gjithë atyre bijve e 
bijave të Shkodrës që 29 vjet më parë, nuk iu tremben 
torturave, burgosjeve dhe internimeve.

Mesazhi i 14 Janar 1990 është aktual edhe në 29- 
vjetorin e përkujtimit të tij. Beteja për demokracinë, për 
vlerat më të mira qytetare e njerëzore vazhdon. Shkodra 
do të jetë në krye si gjithmonë! Koha është tani!

#14Janar1990
#Respekt&Mirenjohje
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15 JANAR 2019
Qendra Shendetësore në Njësinë Administrative të 
Berdicës, i është nënshtruaar një rikonstruksioni të 
plotë.
Në inspektimin e bërë në mbyllje të punimeve, 
kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi ka 
vënë theksin në nevojën e mbështetjes qeveritare 
sidomos për zonat e thella malore.
Po ashtu, zj. Ademi ka njohur ministren Manastirliu me 
qendrat e reja shendetësore të ndërtuara në territor 
me financimin e Bashkisë së Shkodrës.

Inspektimi i rikonstruksionit të Qendrës
Shendetësore në Berdicë të Shkodrës

16 JANAR 2019 Gac Çuni «rikthehet» në Shkodër me
dokumentarin «Mall për me këndue»

"Mall për me këndue" ishte dokumentari i transmetuar 
në Qendrën Rinore “Atelie” në Bashkinë e Shkodrës, 
kushtuar muzikantit shkodran Gac Çuni që mbylli sytë 
në moshën 30- vjeçare në burgun famëkeq të 
Burrelit.

I prodhuar nga Kujto.al, me mbështetjen e deputetit 
Agron Shehaj, dokumentari i Luljeta Progni sjell një 
nga personazhet shumta, viktima të sistemit 
diktatorial në vendin tonë.

Si u shua zëri i djalit shkodran në qelitë e burgjeve 
komuniste; dëshmia e vëllait dhe mikut të tij të qelisë, 
në çastet e fundit të jetës; si u kthyen në Shkodër 
këngët e Gacit, nga bashkëvuajtësit e tij. Historia dhe 
brenga e Gac Çunit për vajzën me kaçurrela.

Të gjitha këto në një dokumentar, i cili do të vazhdojë 
të shfaqet edhe në datat 17, 18, 19 Janar 2019, në 
orën 12:00 dhe në orën 16:00, i cili duhet të ketë 
vëmendjen sidomos të rinjve shkodranë.
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17 JANAR 2019
Sapo përmirësimi i kushteve të motit e ka mundësuar, 
ka rinisur puna në kantieret e punëve publike të 
hapura në territorin e Bashkisë së Shkodrës.
Në Njësinë Administrative Ana e Malit, ka filluar punë 
në dy rrugë shumë të rëndësishme: Oblikë Qendër- 
Lagja e Re dhe Alimetaj- Velinaj.
Si në projektet e tjera të Bashkisë së Shkodrës, 
ndërhyrja do të jetë e plotë, sistemi dhe asfaltim i 
këtyre rrugëve që ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin 
e standarteve të jetës së banorëve të Anës së Malit.

Përmirësimi i motit mundëson rifillimin e
punëve publike në Bashkinë e Shkodrës

18 JANAR 2019 Këshilli Bashkia i Shkodrës zhvillon
mbledhjen e parë për vitin 2019

Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka zhvilluar mbledhjen e 
rradhës, e para për vitin 2019. 
Këshilltarët kanë shqyrtuar dhe me pas kanë 
miratuar, të gjitha pikat e rendit të ditës.
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19 JANAR 2019
Stefan Çapaliku ka hapur serinë e Bisedave Publike të 
organizuara nga Bashkia e Shkodrës. 

Para një auditori të zgjedhur me artistë, krijues e 
intelektualë, Çapaliku ka përcjellë opinionet e tij lidhur 
me kulturën artin, jetën artistike dhe organizimin e saj.

Startojnë Bisedat Publike të organizuara nga
Bashkia e Shkodrës, i ftuar Stefan Çapaliku

20 JANAR 2019 Pastrohet bora në Qafën e Malit të Shoshit,
rruga bëhet e kalueshme për mjetet

Qafa e Malit të Shoshit është e kalueshme. Pas një 
pune disa ditore, pa ndërprerje dhe në kushte të 
vështira me një trashësi dëbore të konsiderueshme, 
është bërë e mundur që të kalohet përtej Qafës së 
Malit të Shoshit, deri sipër kantierit ku ka arritur 
fadroma. Mbrëmjen e djeshme fadroma ka arritur 
sipër kantierit të Malit të Shoshit.
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21 JANAR 2019
Në kuadër të shpalljes së Thirrjes së II-të për projekt 
propozime të Programit Rajonal për Demokraci 
Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia 
Shkodër në bashkëpunim me UNDP organizuan sot 
takimin e rradhës për përcaktimin e përparësive 
zhv i l l imore  mbi  bazën e  programeve dhe 
dokumentave strategjike vendore.

Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të shoqërisë 
civile që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në terriotin e 
Bashkinë Shkodër.

Fushat prioritare që u diskutuan sot, janë përzgjedhur 
mbi bazën e dokumenteve strategjike që Bashkia 
Shkoder disponon. Pjesëmarrësit në takim ranë 
dakord që nga 5 fushat prioritare të propozuara për 
thirrjen e dytë të përzgjidhen 3 të tilla:

1. Mjedisi dhe zhvillimi i qendrueshëm i turizmit.
2. Rinia dhe sportet.
3. Sociale dhe shëndeti publik.

Programi ReLOaD, takim për përcaktimin e
përparësive zhvillimore për Bashkinë Shkodër

22 JANAR 2019 Takim në mes Zyrës Rajonale të FSHZH dhe
bashkive për institucionalizimin e bashkëpunimit

Drejtues të Bashkive në qarqet Shkodër, Lezhë dhe 
Kukës morën pjesë në një takim të organizuar nga 
Zyra Rajonale e Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Temë e diskutimit ishte krijimi i një bashkëpunimi 
afatgjatë mes institucioneve FSHZH dhe Bashkive, 
me synim krijimin e një databaze të dhënash me 
projektet prioritare nga Bashkitë e Rajonit 1, me 
impakt rajonal në fushën e infrastrukturës, turizmit 
dhe zhvillimit ekonomik dhe gjetja e mundësive të 
financimit nga FSHZH.

Po ashtu, është shkëmbyer informacioni i detajuar 
dhe sqarim për kriteret dhe kushtet e aplikimit në 
Thirrjen e Shpallur nga FSHZH, në kuadër të Fondit të 
Zhvillimit të Rajoneve për programin “ Infrastruktura 
Vendore dhe Rajonale”.

Gjatë takimit, është folur edhe për instrumentat 
financiare në dispozicion të bashkive nga FSHZH, 
për programin 100 Fshatrat.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 4, Shkurt 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 

23 JANAR 2019
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) 
pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në 
Tiranë, është vënë menjëherë në lëvizje për 
verifikimin e një ngjarje në shkollën “Ndre Mjeda” në 
Shkodër.

Një inspektor i ISHTI, ing. Gëzim Troshani ka përpiluar 
akt- inspektimin e kryer në shkollën “Ndre Mjeda” 
pasditen e të martës, datë 22.01.2019, në të cilin bën 
konstatimet konkrete, të cilat i ka ilustruar edhe me 
foto.

Bashkia e Shkodrës, me shkresën me Nr.1069, Datë 
23.01.2019, i ka kërkuar ISHTI-it akt- ekspertimin e 
realizuar po atë ditë, me datë 22 janar 2019.

Kryeinspektori i Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe 
Industrial, i ka dërguar Bashkisë së Shkodrës aktin e 
inspektimit të realizuar, bashkë me fotot dhe me 
konkluzionin.

ISHTI: Në shkollën «Ndre Mjeda» nuk ka patur
as shpërthim as rrjedhje gazi nga bombula

24 JANAR 2019 Ish- hotel «Sporti» së shpejti kthehet në qender
sherbimesh administrative dhe shendetësore

Ish- hotel “Sporti” në qytetin e Shkodrës do të kthehet 
në  n jë  qendër  për  o f r im in  e  shërb imeve 
administrative për banorët e lagjes nr. 4. Punimet, të 
cilat vijojnë, u inspektuan nga kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi.

Ndërtesa, e cila është një aset i Bashkisë së 
Shkodrës por e pa shfrytëzuar kurrë më parë, do të 
ketë edhe ambjentet e një qendre të te shëndetësore, 
e katërta e ndërtuar.

Investimi nga të ardhurat e Bashkisë, është në 
vazhdën e investimeve që do të krijojnë lehtësira për 
marrjen e shërbimeve nga qytetarët aty ku ata 
banojnë.

#SherbimePraneQytetareve
#QenderAdministrative
#QenderShendetesore
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25 JANAR 2019

Fillon rikonstruksioni i rrugës “Rozar Dodmasej” në 
lagjen nr. 2 të qytetit të Shkodrës

Një kantier i ri ndërtimi është hapur sot në qytetin e 
Shkodrës. Rruga “Rozar Dodmasej” në lagjen nr. 2 do 
ti nënshtrohet rikonstruksionit me një investim nga të 
ardhurat e Bashkisë së Shkodrës.

Projekti parashikon ndërhyrje të plotë, nëntokësore 
dhe mbitokësore si në çdo rrugë që rikonstruktohet 
nga Bashkia e Shkodrës 3 vitet e fundit. Parashikohet 
që punimet të përfundojnë brenda 45 ditëve nga nisja 
e tyre.

#RrrogaRozarDodmasej
#LagjeNr2
#BashkiaShkoderKantierNdertimi

Fillojnë punimet për rrugën «Rozar Dodmasej»
në lagjen nr. 2 të qytetit të Shkodrës

26 JANAR 2019 Bashkia e Shkodrës nderon me titullin
«Qytetar Nderi» z. Jörg Lüer 

Bashkia e Shkodrës i ka akorduar sot, me një 
ceremoni solemne në sallën e Këshillit Bashkiak, 
titullin e lartë “Qytetar Nderi” z. Jörg Lüer.
Në aktivitetin e organizuar me këtë rast, ka 
përshëndetur kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. 
Voltana Ademi, kryetari i Këshillit Bashkiak z. Xhemal 
Bushati, presidenti i Komisionit “Drejtësi e Paqe” z. 
Luigj Mila, Dekania e Fakultetit Ekonomik zj. Blerta 
Dragusha dhe në fund, “Qytetari i Nderit i Shkodrës” 
z. Jörg Lüer.
Kontributi i z. Jörg Lüer është veçanërisht i spikatur 
në hulumtimin, zbardhjen por edhe përcjelljen 
brezave të rinj të kalvarit të Shqipërisë e shqiptarëve 
gjatë 45 viteve diktaturë komuniste në vendin tonë.
Vendimi për akordimin e titullit “Qytetar Nderi” për z. 
Jörg Lüer u propozua nga Komisioni “Drejtësi e Paqe” 
dhe Shoqata e të Persekuaturëve Politikë të 
Shkodrës. Antarët e Këshillit Bashkiak të Shkodrës e 
miratuan unanimisht propozimin e ardhur dhe nga 
sot, z. Jörg Lüer është “Qytetar Nderi” i Shkodrës.
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27 JANAR 2019
Pranë familjeve më në nevojë! Edhe në këto ditë të 
ftohta dimri, vazhdojmë mbështetjen! Me strukturat 
tona në territor, kemi bërë evidentimin e familjeve më 
në nevojë dhe sot, 42 familje me të sëmurë në shtëpitë 
e tyre, kanë marrë pako ushqimore.
Është një proces i panderprerë nga Bashkia e 
Shkodrës 3 vitet e fundit që do të vazhdojë edhe në 
vitet që do të vijnë.
#PraneFamiljeveNeNevoje
#NjesiaAdministrativeShosh
#BashkiaShkoder

Bashkia Shkodër pranë familjeve më në
nevojë në Njësinë Administrative Shosh

28 JANAR 2019 Bashkia Shkodër fiton sërish çmimin e parë 
të «Garës së Transparencës» për vitin 2018

Bashkia e Shkodrës, për të tretin vit rradhazi, fiton çmimin e 
Transparencës, akorduar nga Qendra Res Publica një 
organizëm që monitoron zbatimin e legjislacionit në këtë 
fushë.
I pranishëm në takim, Komisioneri për të Drejtën e 
Informimit Besnik Dervishi, ka bërë një panoramë të 
respektimit të kuadrit ligjor nga institucionet publike, duke 
nënvizuar se transparenca është prioritet i kësaj zyre.
Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Res Publica Dorian Matlija, 
pasi ka bërë prezantimin e gjetjeve kryesore nga monitorimi 
i respektimit të të drejtës së së informimit për vitin 2018, ka 
paraqitur edhe rekomandimet përkatëse.
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, e 
pranishme në këtë aktivitet, ka përcjellë mesazhin e saj për 
rëndësinë e transparencës në punën e qeverisjes vendore, 
duke evidentuar se gjatë 3 viteve të punës së saj, ka qenë 
prioritet që i shërben jo vetëm institucioneve por edhe 
qytetarëve.
“Gara e transparencës” në mes institucioneve publike, me 
monitorimin e Qendrës Res Publica, synon sensibilizimin e 
qytetarëve për të drejtën për informim duke nxitur 
administratën në zbatimin sa më rigoroz të kuadrit ligjor në 
fuqi.
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29 JANAR 2019
Armer Juka ishte i ftuari i dytë i Bisedave Publike të 
organizuara nga Galeria e Arteve në Shkodër.

"Nostalgjia si rikthim në rehatinë e shtëpisë dhe 
nostalgjia si ekskursion në kohë", ishte udhëtimi me të 
cilin intrigoi Armer Juka.

Vazhdojnë Bisedat Publike në Galerinë e
Arteve, i ftuari i rradhës Armer Juka 

30 JANAR 2019 Shiroka dhe Zogajt përfituese të një projekti
të rëndësishëm zhvillimor

Shiroka dhe Zogajt shumë shpejt do të jenë përfituese të një 
projekti të rëndësishëm. Në një workshop të zhvilluar sot në 
Shkodër, është zbuluar projekti që synon përmirësimin 
rrënjësor të sistemit të ujësjellësit, të përpunimit të ujrave të 
zeza dhe menaxhimin e mbetjeve.

Projekti me vlerë prej 400.000 EUR dhe me kohëzgjatje prej 
9 muajsh, financohet nga WBIF (Korniza e Financimit të 
Ballkanit Perendimor) dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i 
Zhvillimit, në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë 
Shkodër dhe Ndërmarrjen e Ujësjellës-Kanalizimeve 
Shkodër, të cilat janë edhe përfitueset e projektit.

Në kuadër të këtij projekti do të përgatiten një studim 
fizibiliteti, projekti teknik dhe vlerësimi i ndikimit mjedisor 
dhe social për rrjetin e infrastrukturës së ujësjellesit, ujërave 
të zeza dhe menaxhimit të mbetjeve për fshatrat Shirokë, 
Zogaj dhe lagjen e romëve tek Ura e vjetër e Bunës.

Qëllimi është që në fund të muajit shtator 2019, të kemi gati 
gjithë dokumentacionin teknik të nevojshëm për të siguruar 
financimin e projektit të zbatimit nga EBRD (Banka 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).
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31 JANAR 2019
Bashkia e Shkodrës ka çelur edhe një tjetër kantier 
ndërtimi në territorin e saj. Sot ka nisur puna për 
projektin “Ndërtim trotuari dhe sistemim kanali në 
Gomsiqe” në Njësinë Administrative Velipojë.
Si gjithmonë, investimi mundësohet nga të ardhurat e 
vetë Bashkisë Shkodër në një zonë mjaft të 
frekuentuar edhe për shkak të turizmit, siç është 
plazhi i Velipojës.

Bashkia e Shkodrës çel një tjetër kantier
ndërtimi, nis puna në NJA Velipojë

SPECIALE Mblidhet Komiteti Drejtues i Shoqatës së
Bashkive nën drejtimin e kryetares Ademi

Në drejtimin e kryetares zj. Voltana Ademi, Shoqata e 
Bashkive të Shqipërisë ka zhvilluar mbledhjen e rradhës së 
Komitetit Drejtues.
Takimi u zhvillua në qytetin e Lezhës, nën kujdesin e kryetarit 
të Bashkisë z. Fran Frrokaj.
Tema kryesore e diskutimeve ishin sfidat më të cilat përballen 
bashkitë në ofrimin e shërbimeve në kushte të vështirësive 
financiare dhe të mbingarkesës së nevojave si pasojë e 
mungesës së mbështetjes së qeverisë.
Ndryshimet e shumta ligjore që cënojnë drejtpërdrejt 
veprimtarinë e bashkive janë kryer pa konsultimin e 
nevojshëm dhe pa marrë në konsideratë nevojën për burime 
financiare dhe njerëzore të bashkive për ushtrimin e 
funksioneve të tyre.
Problematika e diskutuar lidhej dhe me situatën e ngritjes së 
kadastrës fiskale dhe rregullimit të taksës së pronës, 
diskutimet për ndryshime ligjore për emergjencat civile dhe 
policinë bashkiake.Pjesëmarrës në takim ishte dhe Dr. Klaus 
Fiesinger, Drejtori Rajonal për Europën Juglindore i 
Fondacionit Hanns-Seidel për zyrat nëTiranë, Beograd, Sofie 
dhe Zagreb.
Ai nënvizoi se qeveria nuk duhet të bëjë dallime në ndarjen e 
fondeve si dhe, hartimi i ligjeve për pushtetin vendor duhet të 
jetë serioz dhe pa lënie hapësirash për keqinterpretim.
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