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Bashkia Shkodër zhbllokon rrugën në
drejtim të NJA Shosh e Shalë

4 JANAR 2021 Bashkia Shkodër reagon pas bllokimit të 
depozitimit të mbetjeve në Landfill në BushAT

E FUNDIT

3 JANAR 2021
Si pasojë e motit të keq dhe reshjeve, në rrugën e 
Dukagjinit, në dy pjesë të saj, afër Malit të Shoshit, ka 
patur rrëshqitje masive gurësh dhe dheu. Kjo ka sjellë 
vështirësi dhe bllokime të rrugës malore në drejtim të 
njësive administrative Shosh dhe Shalë.

Pas komunikimit me banorët e zonës, kemi punuar 
me ekskavatorë dhe punëtorë për të pastruar dhe 
bërë të kalueshme rrugën e bllokuar.

Është punuar pa ndërprerje, gjjtë gjithë ditës, në 
kushte të vështira për shkak të madhësisë së gurëve, 
rrëshitjeve masive në rrugë, por dhe temperaturave të 
ulëta.

Falë kësaj pune, është bërë e mundur të largohen 
gurët dhe dherat nga trupi i rrugës, duke rihapur 
kështu qarkullimin në këtë rrugë për mjetet e larta 
drejt Shoshit dhe Shalës.

Bashkia Shkodër është vënë në dijeni lidhur me vendimet absurde 
të Shoqërisë Ndërkomunale Bushat dhe Këshillit të Bashkisë Vau i 
Dejës, për rritjen me 43% te tarifës për depozitimin e mbetjeve 
urbane në landfill, për banorët në dy qarqet Shkodër dhe Lezhë.
 Në lidhje me këtë vendim, Bashkia e Shkodrës i është drejtuar me 
shkresë zyrtare Ministrisë së transportit dhe Infrastrukturës, 
Agjensisë Kombëtare të Ujësel lës Kanal iz imeve dhe 
Insfrastrukturës së Mbetjeve, Prefektit të Qarkut Shkodër, duke 
kërkuar trajtimin me përgjegjësi të kësaj çështje kaq sensitive. 

Këto janë vendime të paligjshme dhe për me teper ashtu sikurse 
institucioni i Prefektit të Shkodrës, me daten 31 dhjetor konfirmon 
me shkrese, Vendimi i Keshillit të Bashkisë Vau i Dejes nuk eshte 
depozituar ndonjehere, për të marrë shprehjen e ligjshmërise nga 
Prefektura. 

Në shkresën dërguar Bashkisë Shkodër nga nderkomunale Bushat, 
kërkohet një rritje e pagesës me 43 % të tarifës së depozitimit të 
mbetjeve urbane në këtë landill, nga 863 lekë në 1500 lekë për ton 
mbetje të depozituar, me një kosto shtesë prej 26 milion lekë të reja 
ne vit, peshe për banorët dhe bizneset. 
Vërej që vend-depozitimi i Bushatit  është ndërtuar me fonde 
publike dhe është në pronësi të Ministrisë dhe jo të një bashkie. 
Është ndërtuar për të shërbyer bashkive të dy qarqeve. Ajo që ne 
realizojmë sot është pagesa e rregullt për depozitimin e mbetjeve.

Një vendim i tillë për rritjen me 43% të tarifës, nuk ka asnjë bazë 
ligjore, nuk ka asnjë analizë tekniko ekonomike që arsyeton kete 
rritje tendencioze të pa pritur. jë vendim i tillë për rritjen me 43% të 
tarifës, nuk ka asnjë bazë ligjore, nuk ka asnjë analizë tekniko 
ekonomike që arsyeton kete rritje tendencioze të papritur. 
Ligji për Vetëqeverisjen vendore dhe për financat nuk lejon asnjë 
ndryshim të sistemit tarifor në këtë mënyrë, e për me teper një 
rritje e tarifave vendore është e papranueshme  3 muaj para 
zgjedhjeve. 
Kjo është një aferë korruptive, një vjedhje e hapur që i bëhet 
banorëve dhe bizneseve të dy qarqeve Shkodër dhe Lezhë. 
I kërkoj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe Prefektit 
të Qarkut Shkodër të shqyrtojnë me përgjegjësi këtë situatë duke 
ndaluar ekzekutimin e paligjshëm të këtij vendimi abuziv që prek 
drejtpërdrejt çdo banor e biznes, e ndërkohë krijon kolaps në 
depozitimin e mbetjeve urbane për dy qarqet Shkodër dhe Lezhë. 
Trajtimi me transparencë të plotë per çdo banor dhe biznes, dhe 
konform ligjit, është përgjegjësi dhe detyrim për të gjithë.
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Viti i Ri nis me miratimin e procedurave
për 5 projekte të reja në rrugët e Shkodrës

6 JANAR 2021 Transformimi i bllokut të banimit në Lagjen
nr. 1 në Bulevardin «Zogu i I- rë» në qytet

5 JANAR 2021
Viti i Ri në bashkinë e Shkodrës ka nisur me lajme të 
mira, duke shënuar nisjen e 5 projekteve të reja në 
infrastrukturën rrugore.

Kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi ka miratuar 
procedurën për realizimin  e pesë projekteve të reja 
në infrastrukturën rrugore në qytet e fshat:

-Ndërtim trotuari rruga nacionale (Rruga e Tiranës), 
Bahçallëk.
-Rikonstruksion rruga"Mehmet Shpendi".
-Rikonstruksion rruga "1 Qershori".
-Sistemim dhe asfaltim i rrugës "Ramoshaj" në fshatin 
Trush.
-Sistemim- asfaltim rruga "Pentar i Poshtëm".

Këto investime janë vijim i  punës teknike të kryer në 
vitin 2020 dhe vazhdimësi e financimit në vitin e ri 
2021.

Në ditët e fundit të tetorit, ishim me banorët e këtij 
blloku banimi në qytetin e Shkodrës në nisje të 
punimeve. 

Sot, blloku i banimit në Lagjen nr. 1, në bulevardin 
“Zogu i I- rë”, ka ndryshuar tërësisht pamjen, me 
impakt direkt në cilësinë e jetës.

Rikualifikimi urban i blloqeve të banimit, ka sjellë një 
ndryshim të dukshëm në një zonë ku nuk ishte 
ndërhyrë prej shumë vitesh, në një nga lagjet më të 
vjetra të qytetit.

Fa lende r ime t  shko jnë  pë r  bano rë t ,  pë r 
bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe mbështetjen që 
na dhanë gjatë punimeve nëntokësore e 
mbitokësore, kanalizimeve, ujësjellësit, trotuareve 
dhe sinjalistikës.
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Përfundon rikonstruksioni në degëzimin
e rrugës «Hoxha Tahsin» në qytet

8 JANAR 2021 Bashkia e Shkodrës njoftim të hershëm
për situatën e përmbytjeve

7 JANAR 2021

Nisur nga monitorimi dhe verifikimi në terren i 
përkeqësimit të situatës së rritjes së nivelit të 
ujërave në lumIn Drin, lumin Buna dhe në Liqenin e 
Shkodrës, Bashkia Shkodër lajmëron të gjithë 
banorët në zonat e rrezikuara nga përmbytjet në 
njësitë administrative Ana e Malit, Dajç, Bërdicë, 
Velipojë, Rrethina, Guri i Zi, Shkodër, që të marrin 
masa për sigurimin e gjësë së gjallë, prodhimeve 
bujqësore, mjeteve dhe pajisjeve të ndryshme që 
mund të dëmtohen. 
• Strukturat e Emergjencës Civile në Bashkinë 
Shkodër janë në nivel gadishmërie dhe në shërbim. 
• Strukturat monitoruese të situatës hidrike në nivel 
vendor do të njoftojnë për ndryshimet në matjen e 
kuotës së lumenjve dhe liqenit. 
• Strukturat vendore po komunikojnë në vazhdimësi 
me të gjitha strukturat në Qendrën Kombëtare të 
Mbrotjes Civile përmes Prefekturës Shkodër.
• Bashkia Shkodër do të vijojë sot me furnizimin me 
ujë të pijshëm në njësitë Ana e Malit dhe Dajç.

Ka përfunduar rikonstruksioni edhe të një tjetër rrugë 
në qytetin e Shkodrës. 
Investimi në degëzimin e rrugës “Hoxha Tahsim”, 
ndikon direkt në përmirësimin e standardit të jetës për 
qytetarët që jetojnë në këtë lagje të vjetër të 
Shkodrës.
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Zhbllokohet rruga e bllokuar nga prurjet
në një kanal kullues në Postribë

12 JANAR 2021 Mirëmbajtje dhe sistemim për sezonin e
dimrit i rrugëve rurale në territor 

9 JANAR 2021

Bashkia Shkodër po vijon punën për fazën e 
parë hap pas hapi, për mirëmbajtjen dhe 
sistemimin për sezonin e dimrit të rrugëve rurale 
në njësitë administrative.

Plani i punës përfshin rrugët në Domën, Kullaj, 
Fshat i ri, Rrenc- Bardhaj, Kuç, Juban, Ganjollë, 
Guri i zi, Mazrek, etj. 

Shpesh këto rrugë janë kthyer ne vend ndotje 
për grumbuj të paligjshëm të mbetjeve inerte 
dhe të tjera të hedhura vend e pa vend, duke 
dëmtuar  jo  ve tëm mjed is in  por  edhe  
kalueshmërinë.

Po punohet për sistemimin e kullimin ujërave, 
tabanin e rrugëve, hedhjen çakull për t’i bërë ato 
sa më aksesueshme për tu përdorur nga 
banorët dhe për shërbimet publike.

Mjetet e Bashkisë Shkodër kanë punuar në Postribë 
për zhbllokimin e rreth 150 metër rrugë nga prurjet në 
një kanal kullues në Shtodër, në kufirin ndarës midis 
fshatit Myselim dhe shatit Bardhaj. 
Rruga ishte e pakalueshme pasi kishte mbi 40 cm ujë. 
Siperfaqe toke janë mbuluar nga uji.
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Nis puna për rikonstruksionin e gjashtë
rrugëve të reja në qytet dhe fshatra

14 JANAR 2021 Sistemim- asfaltim i rrugës së Darragjatit
në Njësinë Administrative të Dajçit

13 JANAR 2021
Janë përmbyllur procedurat dhe lidhja e kontratës për 
investimet në 6 rrugë të reja në qytet dhe fshatra. 
Menjëherë me firmosjen e kontratave fillojnë punimet 
për:

- Rikonstruksionin e Bllokut të Pallateve-Osja e 
Falltores, (krahu i majtë)       
- Rikonstruksionin e degëzimit të rrugës ”Ibrahim 
Rugova”
- Rikonstruksionin e  degëzimit të rrugës “At Gjergj 
Fishta”
- Rikonstruksionin e fazës IV të rrugës Oblikë- Velinaj-
Alimetaj
- Sistemimin -Asfaltimin e rrugës së Xhurretëve në 
fshatin Trush
- Rikonstruksionin e degëzimit të rrugës “Marin 
Beçikemi”.

Bashkia Shkodër punon përditë me përkushtim për të 
përmirësuar shërbimet dhe jetën e komunitetit tonë.

Prej disa ditësh, vijojnë punimet për sistemim- 
asfaltimin e rrugës së Darragjatit në Dajç.
Rikonstruksioni i kësaj rruge është premtim i 
Bashkisë Shkodër, bazuar në prioritetet e 
vendosura nga vetë komuniteti.
Ai bëhet i mundur nga të ardhurat e vetë 
Bashkisë Shkodër, me një vlerë 18.8 milion lekë.
Ky investim, kjo rrugë lehtëson lëvizshmërinë e 
mjeteve dhe banorëve për të gjithë fshatrat e 
kësaj njësie administrative.
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Sistemim- asfaltim i rrugës «Drini» në
Zues të Njësisë Administrative Rrethina

20 JANAR 2021 Nis puna edhe për tre rrugë të tjera në
territorin e Bashkisë së Shkodrës

19 JANAR 2021
Punimet e sistemim- asfaltimit të rrugës “Drini” në 
Zues, po shkojnë drejt fundit. Bashkia Shkodër ka 
ndërhyrë në një zonë, ku prej dekadash kanë 
munguar investimet.

Me zbatimin e këtij projekti, sistemohen edhe ujrat e 
përrenjve që vijnë nga zona kondrinore, duke krijuar 
jo pak probleme për banorët.

Është një tjetër rrugë që i shtohet të tjerave që me 
kontributet e banorëve në territor, Bashkia Shkodër 
ka mundur të realizojë.

Në Bashkinë e Shkodrës fillojnë punimet edhe 
në tre rrugë të tjera.

 Janë tre investime të reja që nisin në Bashkinë e 
Shkodrës. Konkretisht, bëhet fjalë për:
 
- Rikonstruksion rruga “Daniel Mozali”.

-Rikualifikim urban blloqe banimi "Lekë 
Dukagjini"(tek ish- Vajguri).

-Rikonstruksion rruga "Magjoni".

Bashkia e Shkodrës, pavarësisht vështirësive 
nga Covid- 19 që kaluam në 2020- ën e vijojnë, 
po arrin të punojmë çdo ditë, duke kontribuar për 
të jetë më të mirë, si në lagjet e qytetit, ashtu 
edhe në fshatra.
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Turizmi në fokus të bashkëpunimit në
mes Shkodrës dhe Ulqinit

22 JANAR 2021 Fillon rikonstruksioni i rrugës së
«Korpusit» në Bashkinë Shkodër

21 JANAR 2021
Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, ka 
pritur në takim z. Gëzim Hajdinagaj, drejtues i 
Departmentit të Turizmit në Komunën e  Ulqinit. 

Në takim u diskutua për mundësitë më të ngushta për 
bashkëpunim të ndërsjelltë në fushën e promocionit 
dhe marketingut të vlerave dhe produkteve të 
territoreve tona, me synim zhvillimin e turizmit. 

Ademi dhe Hajdinagaj bashkëndanë ide dhe 
eksperienca që mund të zbatohen në nivel 
administrativ. 

Bashkjëbiseduesit ishin në një mendje se ka më 
shumë për të bërë në këtë drejtim, e prandaj 
bashkëpunimi përmes një plani pune për aktivitetet 
kultore, të trashëgimisë, artit, muzikës, zejeve, 
festave lokale e kombëtare, përmes shkëmbimit 
ndërmjet agjensive turistike, janë një potencial që 
duam të shfrytëzojmë.

Kanë nisur punimet për rikonstruksionin e 
rrugës së “Korpusit” në qytetin e Shkodrës. 
Është një zonë e re banimi e krijuar pas vitit 
1990 dhe që ka nevojë për investime në 
intrastrukturë dhe shërbime.

Ndërtimi i KUB- së, KUZ- së, trotuaret, ndriçimi 
LED, pemët dekorative, asfalti dhe sinjalistika 
horizontale e vertikale, do të krijojnë standarde 
për një jetë më cilësore dhe me shërbimet që 
ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.
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Nis puna për rikonstruksionin e rrugës
«Safet Hoxha» në qytetin e Shkodrës

24 JANAR 2021 Bashkia e Shkodrës kërkon shpalljen e
gjendjes së fatkeqësisë natyrore

23 JANAR 2021

Situata e përmbytjeve është përkeqësuar duke 
rrezikuar seriozisht shtëpitë dhe  jetën e 
banorëve në Shirq të Dajçit, rrjedhojë e rritjes së 
vazhdueshme të shkarkimeve dhe prurjeve në 
zonën e NënShkodrës.
Argjinatura mbrojtëse është çarë dhe uji 
vërshon me shpejtësi duke përmbytur shumë 
shpejt banesat, gjënë e gjallë,  shkollën “Pjetër 
Gaci” ,  Qendrën Komuni tare,  Qendrën 
Shëndetësore.

Kërkesa për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë 
natyrore në Anën e Malit, Dajç dhe në Shkodër 
duhet të shqyrtohet menjëherë. 
Mosmarrja e përgjegjësisë ligjore  për trajtimin e 
emergjencës është e patolerueshne në rastin e 
rrezikut. Ky është detyrim përkundrejt njerëzve 
dhe pasurisë së tyre private e publike.

Rruga “Safet Hoxha” është investimi i radhës, ku kanë 
nisur tashmë punimet. 
Në qytetin e Shkodrës, në fshatra e njësi po punohet 
çdo ditë .
E gjithë kjo do të ishte e pamundur  pa ndihmën e 
mbështetjen e shkodranëve për bashkinë e tyre!
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SPECIALE RRUGË NË PROCES
RIKONSTRUKSIONI36

20. Sistemim- asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshati 
Juban (rruga Rragame)
21. Sistemim- asfaltim të brendshme fshati Fshati 
Reç i Ri
22. Rikonstruksion rruga Oblikë - Velinaj- Alimetaj loti 
4
23. Rikonstruksion rruga “Safet Hoxha”
24. Rikonstruksion rruga “Magjoni”
25. Sistemim- asfaltim rruga e Xhuretëve, Trush
26. Rikonstruksion degëzim rruga “At Gjergj Fishta”
27. Rikonstruksion degëzim rruga "Marin Biçikemi»
28. Rikonstruksion degëzim rruga "Pogej»
29. Rikonstruksion rruga "Daniel Mozali»
30. Rikonstruksion rruga e Myzyrit
31. Sistemim- asfaltim i rrugës Muriqan- Goricë
32. Sistemim- asfaltim rruga Prekaj, Fshati Sektor 
Veliojë
33. Rikonstruksion rruga “Mehmet Shpendi”
34. Ndërtim trotuari Bahçallek
35. Rikonstruksion rruga “1 qershori”
36. Rikonstruksion rruga Paqes dhe “Besa 
Shqiptare”
Ndërkohë stafi i projektimit ka nisur punën për 40 
rrugë reja që do të financohen me buxhetin e 
Bashkisë Shkodër në vitin 2021. 

36 rrugë janë në proces rikonstruksioni. Po 
punojmë përditë, pavarësht vështirësive të 
motit. 
1. Rikonstruksion blloqe pallatesh Bul. "Mehmet P. 
Plaku" (afër Servis Jubani)
2. Sistemim- asfaltim rruga Darragjat
3. Rehabilitim i qendrës së fshatit Shtoj i Ri
4. Rikonstruksion rruga “Ymer Prizreni”
5. Rikualifikimi urban blloqe banimi “Lek Dukagjini”
6. Rikonstruksion rrugë dytësore Lagja nr.1
7. Sistemim- asfaltim rruga e varrezave Grudë e Re
8. Sistemim- asfaltim rruga “Drini”, Zues
9. Sistemim- asfaltim rruga “Demokracia” dhe 
“Rilindja”, Hot i Ri
10. Sistemim- asfaltim i rrugës së Varrezave 
B.Mesme
11. Rikonstruksion rruga "Imzot Zef Simoni»
12. Rikonstruksion rruga “Rexhep Dizdari”
13. Rikonstruksion rruga e Korpusit
14. Rikualifikim blloqe banimi “Europa”
15. Rikonstruksion blloqe pallatesh Bulevardi 
“Mehmet P.Plaku” (përballë shkollës “Ali Laçej”)
16. Rikonstruksion rruga “Ibrahim Rugova”
17. Rikonstruksion blloku i pallateve “Osja i falltores” 
(krahu i majtë)
18. Rikualifikim urban blloqe banimi rruga e Korpusit 
(Enti Kombëtar i Banesave)
19. Sistemim- asfaltim rruga Qender Mes -Kullaj-
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