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Sezoni turistik në Bashkinë Shkodër në
vemendje të mediave kombëtare

4 GUSHT 2020 Kryebashkiakja Voltana Ademi zbulon për
ABCNews projektin që transformon Shkodrën

E FUNDIT

Ditët e nxehta lakmojnë detin, por kjo nuk e spraps Rozafën t’i 
ftojë vizitorët drejt bukurive natyrore e historike të qytetit mbi 
të cilin ngrihet.
Shkodra e biçikletave, humorit të hollë dhe stilit venecian pret 
çdo vit me qindra turistë.
4 kilometra nga qendra e qytetit, Legjenda e murosjes së 
Rozafës, gruas që mban në këmbe kalanë 2500 vjeçare, 
tërheq kureshtarë që prej mëngjesit.
Janë kryesisht shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, por që 
turizmit patriotik i janë përgjigjur edhe në kohërat e vështira të 
pandemisë.
“Jetojmë në Boston, erdhëm që fëmijët të shikonin rrënjët dhe 
identitetin e gjakut të tyre”.
“Jemi nga Kosova por jetojmë në Gjermani. Hera e parë që e 
vizitojmë kalanë, shumë e bukur dhe me histori”.
Nga maja e kalasë dallohet horizonti i Liqenit të Shkodrës. 
Nga aty, në më pak se15 minuta me makinë, ndodhesh buzë 
liqenit më të madh të Evropës Jugore, me sipërfaqe 370 
kilometër katrore.
Në Shirokë tradita e plazhit vazhdon. Kanoet janë një mënyrë 
e re të zbuluar të tjera sekrete të liqenit.
 “Të shumtë janë turistët që zgjedhin lundrimin me kanoe për 
më shumë adrenalinë. Ata kanë mundësinë të eksporojnë 
edhe florën e faunën nënujore”

Në përgjigje të interesit të Televizioni ABCNews, 
kryebashkiakja zj. Voltana Ademi, ka zbuluar atë, që 
vetë kjo media e konsideron si projektin që do të 
transformojë Shkodrën.
B ë h e t  f j a l ë  p ë r  n j ë  p r o j e k t  k o m p l e k s , 
gjithëpërfshirës, me impakt në sferën e turizmit, 
infrastrukturës, kulturës, argëtimit, mobilitetit etj.
Në fokus, është bregu përendimor i Liqenit të 
Shkodrës, i cili me këtë projekt, do të njohë një 
transformim të thellë, falë investimeve që arrijnë në 
23 milion euro, të cilat mund ti shikoni edhe në 
tabelat shoqëruese të këtij informacioni.
Për më shumë, mund të klikoni në linkun më poshtë:
VIDEO: https://youtu.be/znWidpPF7Ao

3 GUSHT 2020

Një destinacion i parapëlqyer është zona e zambakëve të 
ujit, një panoramë mes reales e fantazisë.
“Ka grupe nga Tirana, Elbasani. Ne I shoqërojmë dhe 
përveç bukurive natyrore ju ofrojmë birdWatching”.
Këto destinacione ofrohen edhe në paketat turistike të 
qytetit, përmes 13 guidave kombëtare e lokale të 
licensuara.
E rrethuar nga liqeni dhe dy lumenjtë Buna e Drini, 
Shkodra i mban dyert gjatë gjithë vitit të hapur për 
vizitorët dyert e mikpritjes, duke i joshur ata me bukuritë, 
kulturën dhe historinë e saj të rrallë.
VIDEO: https://youtu.be/lGds6ESNvbE

https://youtu.be/znWidpPF7Ao
https://youtu.be/lGds6ESNvbE
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Vllaznia e meshkujve fituese për herë të
12-të e Kupës së Shqipërisë

8 GUSHT 2020 Vazhdon pastrimi i kanaleve kulluese në
territorin e Bashkisë së Shkodrës

E FUNDIT

Vllaznia e meshkujve ka treguar sërish dominimin 
absolut në atletikën shqiptare. Djemtë kuqeblu kanë 
bërë një paraqitje shumë të mirë në Kupën e 
Shqipërisë, duke e fituar atë për të 12- ën herë.

Është padyshim një sukses i merituar, fryt i punës 
profesionale, të pandërprerë dhe këmbënguljes së 
trajnerëve dhe sport istëve.Rezultat  edhe i 
mbështetjes së vazhdueshme të kësaj disipline 
sportive nga SK Vllaznia.

5 GUSHT 2020

Djemtë kuqeblu kanë treguar ambicje për Kupën 
e Shqipërisë, për ta bërër të tyren që në ditën e 
parë të garave. Në mbyllje të aktivitetit Vllaznia si 
ekip ka mbledhur 209 pikë, duke u shpallur kështu 
fituese.

Pas pak ditëve do të zhvillohen edhe garat e 
Kampionatit Kombëtar dhe trajnerë, sportistë dhe 
SK Vllaznia, synojnë që të arrijnë edhe aty fitoren, 
duke barazuar kupa e kampionate në 12 trofe.

Në vijim të planit punës të vitit 2020 për pastrimin 
dhe mirëmbajtjen e kanaleve të dyta dhe të treta 
kulluese, vazhdon ne njësinë administrative Dajç të 
Bashkisë Shkodër.

Konkretisht në Njesinë Administrative Dajç po vijon 
ndërhyrja në fshatin Pentar. Është bërë i mundur 
pastrimi i kanaleve të dyta dhe të treta kullues me 
gjatësi prej rreth 4320 metër linear dhe volum 
germimi prej 6130 m3.

Aktualisht po punohet në pastrimin e KK III -132 me 
gjatësi prej 400 metër linear me volum germimi prej 
390 m3.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 23, Shtator 2020

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 

Festa e Velipojës nuk ndalet as nga
pandemia e Covid- 19, një ditë aktivitete

10 GUSHT 2020 Vazhdon pastrimi i kanaleve kulluese në
territorin e Njësisë Administrative Berdicë

E FUNDIT

Festa e Velipojës ka krijuar një atmosferë fantastike 
ditën e sotme në zonën turistike më të preferuar për 
shkodranët dhe jo vetëm.
Promovimi i burimeve dhe potencialeve të Velipojës, 
ishte në qendër të aktiviteteve të zhvilluara që nisën 
në mëngjes për të përfunduar në orët e mbrëmjes.
Aktivitetet ishin të larmishme duke nisur me sportet e 
ujit si kanotazh, tand up paddle, wind surf etj., 
demonstrim i ngritjes së çadrave të kampingut nga të 
rinjtë e Taraboshi Junior për të vijuar pasdite me një 
koncert të madh në qendër të plazhit me muzikë live, 
me performimin e këngëtarëve të njohur shkodranë.
Festa e Velipojës u organizua nga Bashkia e 
Shkodrës në bashkëpunim me Shoqatën The DOOR.

9 GUSHT 2020

Në Njësinë Administrative Berdicë, po vazhdon 
puna për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e kanaleve 
kulluese.
Konkretisht, po punohet për pastrimin e rrjetit 
kullues në fshatin Mali Hebaj, ku është ndërhyrë në 
një gjatësi 5450 metër linear kanale kulluese, me 
volum germimi 7660 m3.
Aktualisht, po punohet në kanalin kullues KK III - 
4072 me gjatësi prej 600 metër linear dhe volum 
germimi 520 m3.
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Riparimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës
rrugore në qytetin e Shkodrës

12 GUSHT 2020 Rikonstruksioni i gjimnazit «Jordan Misja»
në qytetin e Shkodrës

E FUNDIT

Bashkia e Shkodrës vazhdon punën për riparimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve, shesheve e trotuareve në 
qytet.

Sipas planit të punës, aktualisht po punohet në 
sheshet, rrugët e trotuaret në afërsi të shkollës 9- 
vjeçare "Ndre Mjeda" dhe paralelisht në aksin shumë 
të rëndësishëm që lidh dy sheshet e qytetit, në mes 
Parrucës dhe "Isa Boletinit".

Sipas planit të punës, do të ndërhyhet në të gjitha 
zonat ku është e nevojshme në qytetin e Shkodrës.

11 GUSHT 2020

Me një fond 26 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë 
së Shkodrës, ka nisur dhe po vijon rikonstruksioni i 
gjimnazit “Jordan Misja” në qytetin e Shkodrës.
Ndërhyrja ka qenë e domosdoshme, pasi shkalla e 
amortizimit të ambjenteve të brendshme dhe të 
jashtme të ndërtesës ka qenë mjaft e lartë.
Projekti i Bashkisë Shkodër parashikon riparim apo 
zëvendësim të shtresave të suvasë, zëvendësim i të 
gjitha pllakave të dyshemeve, zëvendësimin e rrjetit 
të vjetër elektrik dhe vendosjen e ndriçuesve LED, 
instalimin e rrjetit të kaldajës dhe i sistemit të 
h i d ran tëve  pë r  mbro j t j en  kundë r  z j a r r i t , 
rikonstruksioni i plotë i terracës përfshi hidroizolim e 
saj.
Me rifillimin e procesit mësimor, mësues, nxënës e 
prindër të gjimnazit “Jordan Misja” në qytetin e 
Shkodrës, do të kenë në dispozicion një ambjent 
krejtësisht të rikonstruktuar.
Rikosnt ruks ion i  i  kësa j  shko l le ,  v jen pas 
rikonstruksionit të dy gjimnazeve të tjera të Shkodrës, 
“28 Nëntori” dher “Oso Kuka”.
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Starton «Shkodra Jazz Festival», 12 evente
që do «të freskojnë» muajin gusht

14 GUSHT 2020 Pas Kupës, djemtë e atletikës shkodrane
fitojnë edhe titullin kampion kombëtar

E FUNDIT

“Shkodra Jazz Festival” ka mbërritur në edicionin e saj 
të 11-të ndërsa nga 10 gushti ka nisur zyrtarisht 
aktivitetet dhe leksionet për të rinjtë në degë të 
ndryshme muzikore që do të zgjasin deri në 31 gusht. 
Gjatë kësaj periudhe janë parashikuar edhe një sërë 
koncertesh, ekspozita, shfaqje të ndryshme, 
prezantim libri apo edhe dokumentar.

Producenti i “Shkodra Jazz Festival”, Florian Jakaj 
thotë se nuk ka qenë një vit i lehtë për shkak të 
pandemisë COVID-19.
Markelian Kapidani këtë vit do të ketë klasën e “Rrok 
Academy Jazz” me studentët e rinj por edhe shkrimin 
muzikor që është shumë i rëndësishëm dhe që po 
mungon në ditët e sotme.

Bardh Jakova do të ketë “Rrok Academy Firzamonikë” 
ndërsa Paçalin Pavaci “Rrok Academy Clasicc”. Për 
mjeshtrin Pavaci ky vit i “Shkodra Jazz Festival” është 
një mesazh i fortë se arti mund të mbijetojë edhe mes 
vështirësive.

13 GUSHT 2020

Përgjegjesja e Kulturës në bashkisë Shkodër Bruna 
Keçi thotë se “Shkodra Jazz Festival” do të sjell 
ndjesi pozitive në këto ditë pandemie.

Në vitin e 11-të të saj “Shkodra Jazz Festival” vjen 
me disa risi siç është klasa e klarinetës për të rinjtë 
ku do të jetë artisti italian Françesko Django 
Parbbieri apo “New Tecnology” që vjen nga Orestia 
Kapidani. Në total janë 12 aktivitete të parashikuara 
deri më 31 gusht mes të cilave edhe disa koncerte 
në Tiranë duke e zgjeruar “Shkodra Jazz Festival” 
edhe përtej qytetit të Shkodrës.

Vllaznia e Atletikës fiton trofeun e dytë kombëtar 
brenda pak ditëve!
Pas Kupës së Republikës, djemtë kuqeblu sjellin në 
Shkodër trofeun e dytë, duke u shpallur Kampion 
Kombëtar për të 12- ën herë, po aq sa Kupa 
Republike të fituara rradhazi.
Një sukses i merituar, fryt i punës së atletëve, 
trajnerëve, SK Vllaznia!
I veçantë edhe dedikimi i këtij titulli, të cilin atletë 
dhe trajnerë ia dedikojnë Profesorit të nderuar, 
Gezim Mema i cili dha një kontribut të madh për 
atletikën shkodrane dhe atë shqiptare , por që 
fatkeqësisht u nda nga jeta pak kohë më parë.
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Panairi i Artizanatit në Shkodër me praninë
edhe të Presidentit të Republikës

16 GUSHT 2020 Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sinjalistikës
rrugore në qytetin e Shkodrës

Për të 8- in vit rradhazi, Bashkia e Shkodrës dhe 
Shoqata Kombëtare e Artizanëve të Shqipërisë, 
organizuar panairin e artizanatit, i cili përkon edhe me 
“Ditën Botërore të Artizanatit”.
Sivjet, ishte e veçantë prania e Presidentit të Republikës 
Ilir Meta, i cili nderoi me titullin “Mjeshtër i Madh” 
kryetarin e Shoqatër Kombëtare të Artizanatit të 
Shiqpërisë, Zef Gjini.
Në fjalën e saj përshëndetëse, kryebashkiakja Voltana 
Ademi ka garantuar për vazhdimin e bashkëpunimit dhe 
promovimit të artizanatit dhe zejeve, si një mundësi e 
mirë jo vetëm për punësimin por edhe turizmin.
Presidenti Meta ka vlerësuar kontributin e Bashkisë 
Shkodër për zhvillimin e artizanatit, duke vënë theksin 
në bashkëpunimin shumë vjeçar me Shoqatën 
Kombëtare të Artizanatit të Shqipërisë.
Në fund të ceremonisë së organizuar në hapje të 
panairit, Presidenti Meta i ka akorduar Ing. Zef Gjinit 
titullin “Mjeshtër i Madh”. Më pas, presidenti Meta, 
kryebashkiakja Ademi dhe ing. Gjini, kanë vizituar 
stendat e artizanëve, ku kanë bashkëbiseduar nga afër 
me ta.

15 GUSHT 2020

Bashkia e Shkodrës vijon punën për mirëmbajtjen 
dhe përmirësimin e sinjalistikës në rrugët e qytetit.

Një vëmendje e veçantë i kushtohet sinjalistikës në 
sherbim të personave me aftësi ndryshe.

Pas krijimit të lehtësirave për lëvizje në trotuare, 
përmes rampave, sinjalistika rrugore është një 
tjetër hap i rëndësishëm për mobilitetin e kësaj 
kategoria në rrugët e Shkodrës.
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Përfundon faza e parë e rikonstruksionit të
rrugës së varrezave në Bleran të Rrethinave

18 GUSHT 2020 Pastrimi  dhe mirëmbajtja e kolektorëve
në qytetin e Shkodrës

Ka përfunduar faza e parë e rikonstruksionit të rrugës së 
varrezave në fshatin Bleran të Njësisë Administrative 
Rrethina në Bashkinë e Shkodrës.

Faza e parë parashikonte punime në një gjatësi 600 
metër linear, me një sipërfaqe asfaltike 1800 m2, 
bankina stabilizanti 2x50 cm, riparim të urave, 
sinjalistikë vertikale dhe horizontale.

Rikonstruksioni i kësaj rruge, faza e parë, është bërë i 
mundur nga të ardhurat e vetë Bashkisë së Shkodrës, 
me një vlerë 5,8 milion lekë.

17 GUSHT 2020

Prej disa ditësh, po punojmë për pastrimin e rrjetit të 
kolektorëve në qytetin e Shkodrës.
Aktualisht, po punojmë për pastrimin e kolektorit në 
Unazën Përendimore të qytetit.
Është një proces pune, që i paraprin situates së 
vjeshtë- dimrit në qytetin tone, duke bërë që 
kolektorët të jenë plotësishtë eficientë.
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Përfundojnë punimet për ndërtimin e
parcelave të reja në varrezat publike

20 GUSHT 2020 Bashkia Shkodër mbështet nismën «Stop
Covid-19, pusho në Shqipëri» nga IPA

Përfunduan punimet për ndërtimin e parcelave të reja në 
varrezat publike të qytetit.
Punimet realizohen me financim nga buxheti i Bashkisë 
Shkodër me vlerë 7.2 milion lekë. Ato përbëjnë kryesisht 
ndërtimin e parcelave tê reja dhe asfaltimin e rrugëve të 
brendshme.
Rezultate të projektit:
Asfaltim rruge te bredshme në sipërfaqe totale 2400 m2,
Ndërtim i parcelave, sistemim për ofrimin e shërbimit për 
një afat mesatar prej 2 vite e gjysëm.

19 GUSHT 2020

Bashkia Shkodër, ka mbështetur aktivitetin 
sensibilizues organizuar nga IPA Albania, për të 
sensibilizuar qytetarët për masat anti covid, si dhe 
promovimin e vlerave turistike të Shqipërisë.
Një nisëm e cila zhvillohet për herë të parë dhe në 
bashkëpunim me OSCE dhe OJF që operojnë në 
Shkodër
Pjesë e kësaj inisiative përvec anëtarëve të Policisë 
së Shtetit ka qënë edhe Policia Bashkiake, si 
shembull për sensibilizimin e qytetarëve por edhe 
betejën me Covid19.
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«Dalja n’ Shosh», sivjet organizim ndryshe
i traditës së re të Bashkisë Shkodër

22 GUSHT 2020 Shkodra Jazz Festival erdhi sivjet me një
sërë produktesh artistike të larmishme

21 GUSHT 2020

Festivali i përvitshëm i organizuar nga Shoqata 
Kulturore “Rrok Jakaj”, i financuar nga Bashkia 
Shkodër, në kuadër të programit Reload dhe me 
mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, kësaj radhe 
erdhi me një sërë produktesh artistike, të cilat keni 
patur mundësi ti ndiqni gjatë muajit gusht.

Aktiviteti “Dalja n’ Shosh”, me fokus promovimi i vlerave 
dhe burimeve nytyrore të territorit, i organizuar në 
kuadër të programit ReLOaD nga Bashkia Shkodër në 
bashkëpunim me Green Center Albania, ka patur një 
organizim ndryshe këtë vit.
Prej disa vitesh, një pjesë e këtij territori, që njihet me 
emrin Lugina e Lumit të Shalës, ka tërhequr vëmendjen 
e shumë turistëve vendas dhe të huaj dhe pikërisht aty u 
perqendruan edhe aktivitetet e «Dalja n’ Shosh».
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«Zâ Fest 4» eventi që nuk mungoi as këtë
vit, nuk e ndaloi as Covid-19

24 GUSHT 2020 “Nata e trokitjeve në xhama”, drama që
sjell në kujtesë kalvarin komunist 

23 GUSHT 2020

Trupa e Teatrit “Migjeni ” ka vënë në skenë 
premierën e mbyllur të dramës “Nata e trokitjeve në 
xhama” e autorit Dhimitër Anagnosti. Për shkak të 
situatës që po kalon vendi, ka qenë e pamundur që 
kjo vepër të shijohet nga spektatorët në sallën e 
teatrit “Migjeni”. Megjithatë, po mendohet një 
mënyrë për ta bërë të aksesueshme edhe për 
artëdashësit në ditët e javët në vijim.

Ngjarjet zhvillohen në një qytet provincial. Në një 
nga të shumtat ato net, ku në trotuare rrinin radhët e 
gjata, në pritje të një litri qumësht. Në qendër të 
dramës është Kristina e sapo liruar nga burgu dhe 
përpjekja e saj për të rifilluar. Gjithë skena zhvillohet 
në rrugë nën vështrimin plot frikë të njerëzve që 
fshiheshin pas dritare me hekura të shtëpive.

Drama vihet në skenë në përvjetorin e 30- të 
ndërrimit të sistemit politik në vend, duke përcjellë 
kështu një mesazh të fortë reflektimi.

Këtë vit më shumë se kurrë, Zâ Fest 4 nuk donte të 
mungonim për ju, ndaj erdhi online këtë vit.
Ndonëse të gjithë e njohim situatën e vështirë në të cilën 
ndodhemi, Zâ Fest 4 nuk mungoi, duke sjellë pak dritë 
shprese.
Zâ Fest 4 erdhi tek ju nëpërmjet ekraneve të rrjeteve 
tona sociale. Ai u mundësua nga mbështetja e 
Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe të 
gjithë sponsorat si Bashkia Shkodër, Raiffeisen INVEST, 
Ministrinë e Kulturës dhe Iceberg Communication. 
Mendim i mirë, rri me ne edhe këtë herë ...
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PËRGATITJE PËR VITIN E RI SHKOLLOR SPECIALE

Në 2 shkolla në NjA janë duke u realizuar ndërhyrje për 
rikonstruksionin dhe përmirësimin e ambjenteve dhe 
infrastrukturës.
Punimet për ndërtimin e fushave sportive të shkollës “Gjergj 
Vat Martini”, NjA Velipojë.
Janë në proçes lidhje kontrate për zbatimin e punimeve për 
rikonstruksionin e fasadës së shkollës “Seit Tagani”, Njësia 
Administrative Berdicë.
Në ditët në vijim, do të kryhet bojatisja e 3000 m2 fasadë e 
jashtme e objekteve shkollore.
Përveç punimeve të listuara mësipër përmes subjekteve të 
kontraktuara, gjithashtu, është duke u punuar në të gjitha 
shkollat edhe për ndërhyrjet bazike, punë që po kryhet nga 
grupi i punëtorëve të Bashkisë për sistemimin e ambjenteve 
të brendshme (lyerje e ambjenteve të brendshme, sistemim 
e rrjetit elektrik dhe atij hidraulik) dhe të jashtme ( pastrimi 
dhe heqja e barërave), si dhe riparimin e mobiljeve (karriga 
dhe banka).
Janë drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e 
shkollës së mesme “Jordan Misja”, ku përfshihet 
përmirësimi i ambjenteve dhe infrastrukturës. Jemi brenda 
afteve dhe objketi do të jetë gati për fillimin e vitit të ri 
shkollor.
Është në proçes lidhja e kontratës për zbatimin e punimeve 
për rikonstruksionin e shkollës së mesme “Mehmet 
Shpendi”, Njësia Administrative Shalë.

Deri tani , në Bashkinë Shkodër, nuk kemi një skenar zyrtar 
se si do të fuinksionojë procesi mësimor, që edhe ne të 
bëjmë parashikimet tona për mbulimin e nevojave.

Bashkia e Shkodrës ka marrë masa për një fillim normal të vitit 
të ri shkollor në shkollat në territorin e saj.
Mirëmbajtja e shkollave është në zbatim të kontratës me afat 
3 muaj dhe deri në përfundimin e kontratës të gjitha objektet 
do të kenë punimet e realizuara.
Në punimet e mirëmbajtjes të objekteve arsimore, do të 
ndërhyhet për realizimin e punimeve në:
-12 shkolla 9- vjeçare në njësitë administrative dhe në 10 
shkolla 9-vjeçare në qytet,
- 4 shkolla të mesme, 2 në qytet dhe 2 shkolla në Njësi 
Administrative.
Në zbatimin e punimeve për rrethimet e objekteve arsimore 
do të realizohen në:
-10 shkolla 9- vjeçare në qytet dhe në 5 shkolla 9-vjeçare në 
Njësi Adminsitrative.
Në kuadër të marrëveshjes mes Bashkisë Shkodër dhe 
shoqatës është bërë e mundur hapja e puseve për furnizim 
me ujë në 12 shkolla 9– vjeçare në njësitë administrative dhe 
45 shkolla të mesme në njësitë administrative.
Janë duke u furnizuar me materiale pastrimi të gjitha shkollat 
sipas grafikut të shpëndarjes, proces që përfundon nesër.
Ka përfunduar dezinfektimi dhe deratifikimi i ambjenteve të 
shkollave, proçes i realizuar dy herë deri tani si pasojë e 
situatës së krijuar nga Covid -19.


