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Përkujtohet martiri Ndoc Vata nga Pulti,
rruga e Mgullës, merr emrin e tij

2 GUSHT 2021 Përfundon rikonstruksioni i «Rrugës së
geshtenjave» në Rrenc të NJA Guri i Zi

1 GUSHT 2021
Ndoc Vata nga Pulti, është një prej të zhdukurve gjatë 
diktaturës komuniste. Këto 30 vite por edhe gjatë 
periudhës së diktaturës, familjarët nuk kanë rreshtur 
duke kërkuar eshtrat por pa mundur ti gjejnë. 
Trashëgimtar i një familjeje, e cila nga koha e 
pushtimit turk deri tek ajo e pushtimit komunist nuk e 
ndali luftën për liri e demokraci, Ndoc Vatën e 
përkujtuam në një ceremoni solemne në Njësinë 
Administrative Pult. 

Nga sot, Ndoc Vata në një mënyrë rikthehet 
perjetësisht në Pult. Rruga drejt Mgullës së tij ka 
marrë emrin e tij, në shenjë nderimi e vlerësimi për 
këtë luftëtar të lirisë e demokracisë. Është detyra jonë 
ti nderojmë dhe të bëjmë të gjitha përpjekjet që të 
kërkohen dhe të gjenden trupat e të zhdukurve nga 
diktatura komuniste. Është një amanet që duhet 
përmbushur në përkujtim të së shkuarës por edhe në 
emër të së ardhmes tonë.

Ka përfunduar plotësisht  rikonstruksioni i "Rrugës 
së Gështenjave" në Rrenc të Gurit të Zi. Është një 
investim shumë i rëndësishëm për zonën por edhe 
për lidhjen me Bardhaj në Njësinë Administrative 
Rrethina. 

Është një rrugë me gjatësi rreth 500 metër linear, ku 
përveç shtresave asfaltike, pankinave, një 
vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe 
grumbullimit dhe orientimit të ujrave, duke qenë një 
rrugë ku ka mjaft prurje. 

Përgjatë rrugës janë parashikuar kuneta, kanale 
anësore, tumbino dhe vepra të tjera arti që 
garantojnë lëvizshmërinë dhe jetëgjatësinë e 
investimit. Së shpejti do ta vazhdojmë këtë rrugë në 
drejtim të Bardhajve, për të lidhur dy njësitë 
administrative, Guri i Zi dhe Rrethina mes tyre.
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MZSH Shkodër neutralizon vatrën e 
zjarrit në Tepe, rrezikoheshin 10 banesa

4 GUSHT 2021 «Dita e Artizanatit dhe Zejeve», Bashkia
Shkodër vazhdon traditën e krijuar

3 GUSHT 2021
Punonjësit zjarrëfikës të MZSH Shkodër kanë 
neutralizuar vatrën e zjarrit të shfaqur në zonën e 
Tepes.
Njoftimi për rënien e zjarrit është marrë në orën 21.45 
dhe menjëherë janë nisur 4 mjete zjarrëfikëse dhe 15 
efektivë.
Nga flakët rrezikoheshin të paktën 10 banesa, ndërsa 
ndërhyrja paraqitej e vështirë dhe e rrezikshme për 
efektivët zjarrëfikës për shkak te terrenit por edhe 
shikueshmërisë së ulët. Në mbështetje ishin edhe 
efektivë të Policisë së Shtetit.
Bashkia Shkodër u kërkon banorëve në territor të 
shtojnë kujdesin dhe vëmendjen e tyre për të 
parandaluar vatra zjarri. Nëse konstatojnë individë të 
papërgjegjshëm që rrezikojnë me veprimet e tyre 
jetën, pronën e pasurinë e banorëve me zjarrvënie të 
qëllimshme, të njoftojnë menjëherë organet 
kompetente.
Sherbimi MZSH Shkodër është në gatishmëri të plotë 
për të ndërhyrë në çdo rast por mënyra më e mirë për 
të gjithë, është parandalimi.

Dita e Artizanatit dhe Zejeve ishte bashkëpunimi i 
radhës i Bashkisë Shkodër me Shoqatën e 
Artizanëve Shqiptarë. «Jam e lumtur që prej 6 
vitesh, kemi institucionalizuar një bashkëpunim i cili 
ka njohur vetëm rritje», thotë kryetarja Ademi.
Si pjesë e identitetit shpirtëror të Shkodrës, 
artizanati, kultivimi i traditës dhe ruajtja e kësaj 
trashëgimie të vyer, janë ndër prioritetet e Bashkisë 
Shkodër. Në të gjitha promovimet tona, artizanati, 
bashkë me produktet e tjera të territorit, kanë qenë 
të pranishme si një pikë e fortë. Artizanati është veç 
të tjerave edhe një mundësi vetëpunësimi e 
punësimi, duke ndikuar direkt në forcimin e 
ekonomive familjare dhe më gjërë.
Pjesëmarrja në panairet e organizuara, zgjerohet 
nga viti në vit jo vetëm nga artizanë nga Shqipëria 
por edhe nga Kosova e vendet e tjera fqinje. Kemi 
krijuar një traditë, të cilën kemi detyrë jo vetëm ta 
çojmë përpara por edhe ta zgjerojmë, si një vlerë e 
shtuar e Shkodrës tonë.
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Përfundon rikonstruksioni i rrugës
«Freskaj» në qytetin e Shkodrës

6 GUSHT 2021 Kryetarja Ademi inspekton përfundimin
e punimeve në rrugën «1 Qershori»

5 GUSHT 2021
Një tjetër rrugë e re, e rikonstruktuar plotësisht, do ti 
shtohet shpejt rrjetit rrugor të qytetit. Rruga "Freskaj", 
në një zonë rezidenciale të Shkodrës, do të ofrojë 
lehtësi jo vetëm në lëvizshmërinë e qytetarëve dhe 
mjeteve por do të përmirësojë edhe cilësinë e 
sherbimeve.
Po vijojmë të investojmë në të gjithë territorin e 
Bashkisë Shkodër, në njësi administrative dhe në 
qytet. Së bashku po ia dalim të përmirësojmë 
gradualisht standartet e jetës së përditshme. 
Natyrisht, ka shumë për të bërë dhe puna jonë nuk do 
të ndalojë me projekte zhvillimore në shërbim e 
funksion të banorëve. 
Përfundimi i rikonstruksionit të rrugës "Freskaj", veç 
të tjerave, lehtëson aksesin jo vetëm për banorët e saj 
por edhe për besimtarët që i drejtohen objektit të kultit 
në krye të rrugës. Për çdo gjë që po ndërtojmë së 
bashku këto vite, merita dhe falenderimet janë për 
banorët, përmes kontr ibuteve të të ci lëve, 
sugjerimeve e vërejtjeve ndryshojmë Shkodrën çdo 
ditë.

Pas rikonstruksionit të rrugës "1 Qershori" në lagjen nr. 
2 të qytetit tonë, po planifikojmë ndërhyrje në rrugë të 
tjera në afërsi të saj për të krijuar më shumë mundësi 
për lehtësimin e lëvizshmërisë por edhe për të ofruar 
më shumë sherbime cilësore për banorët.
Në bashkëbisedim me banorët, duke parë nga afër 
gjendjen e rrugëve në këtë pjesë të lagjes nr. 2, 
konstatuam se ka domosdoshmëri për të investuar 
dhe do të bëjmë maksimumin që të vijojmë punën e 
nisur.
Kryetarja Ademi falenderoi banorët për mbështetjen 
që na kanë dhënë edhe për rikonstruksionin e rrugës 
"1 Qershori", me sugjerimet e tyre por edhe për 
durimin për të përfunduar çdo gjë sipas projektit. Për 
pak ditë, do të bëhet edhe vënia në funkskion e 
ndriçimit LED, duke e kthyer këtë rrugë në parametra 
optimalë.
Po vazhdojmë të investojmë në lagjet e qytetit dhe në 
njësitë administrative, falë kontributeve të banorëve të 
Bashkisë Shkodër, duke treguar ditë pas dite se të 
gjithë bashkë ia dalim.
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Rikonstruksioni i rrugës «Kalaja e Dalmacës»
Ademi dhe deputetja Bardeli inspektojnë

9 GUSHT 2021 Starton «Shkodra Jazz Festival», paraqitet
agjenda tre javore e aktiviteteve të eventit

7 GUSHT 2021
Rikonstruksioni i rrugës "Kalaja e Dalmacës" në lagjen 
nr. 5 të qytetit apo siç njihet "Hardhijat e egra" po ecën 
sipas ritmeve të parashikuara. Bashkë me deputeten e 
zonës zj. Greta Bardeli, kryetarja Ademi parë punën e 
realizuar deri tani, teksa kanë takuar edhe banorët të 
cilët janë të kënaqur për investimin por edhe për cilësinë 
e punimeve që po kryhen.
Investimi nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër ishte i 
domosdoshëm, në një zonë ku kanë munguar 
sherbimet. Përfundimi i punimeve do të mundësojë 
ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të bardha- KUB, 
kanalizimin e ujrave të zeza- KUZ, instalimet për 
ndriçimin rrugor, sipërfaqen asfaltike dhe sinjalistikën e 
duhur.
Ky është investimi i radhës në këtë lagje të qytetit, i cili do 
të pasohet edhe me investime të tjera, duke nisur nga 
rruga ngjitur me "Kalaja e Dalmacës". Përfundimi i 
projektit sjell një përmirësim të dukshëm sa i takon 
lëvizshmërisë së mjeteve motorike dhe këmbësorëve 
por edhe mundëson përfitimin e shumë sherbimeve që 
kanë munguar në këtë zonë, e cila i është bashkuar 
qytetit pas vitit 1990.

Startoi sot rrugëtimi tre javor i “Shkodra Jazz 
Festival” & “Rrok Academy”, ku organizatorët 
prezantuan axhendën e plotë të aktiviteteve, në 
Qendrën Rinore “Atelie”.
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Vazhdon lirimi i hapësirave publike të zëna
në shkelje të ligjit në Bashkinë Shkodër

11 GUSHT 2021 Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Daniel
Mozali» në lagjen nr. 1 të qytetit Shkodër

10 GUSHT 2021
Bashkia Shkodër, Drejtoria e Sherbimeve publike, 
Policia Bashkiake dhe inspektorët e lagjes nr.3, po 
punojnë për lirimin, sekuestrimin dhe heqjen e 
objekteve që zënë hapësirën publike në lulishte dhe 
trotuare. 

Puna vazhdon çdo ditë për heqjen e gomave, 
karrikeve, kone betoni, rrethime me dru, kioska dhe 
çdo gjë tjetër e vendosur në mënyrë abuzive. 
Bashkia Shkodër fton të gjithë qytetarët të 
bashkëpunojnë për lirimin e hapësirës publike, duke 
mos e zëne atë, duke mos e ndotur ambjentin. 

Rruga "Daniel Mozali" në lagjen nr. 1 të Shkodrës, 
është vetëm fillimi i ndëryrjeve në të ashtëquajturën 
zonë informale që iu bashkua qytetit pas vitit 1990.

E shtrirë pas by- pass- it, është një zonë 
rezidenciale, me banesa private, ku ndërhyrja ishte 
domosdoshmëri për infrastrukturën rrugore por 
edhe ofrimin e sherbimeve.

Në bashkëbisedim me banorët, evidentuam nevojat 
më emergjente, të cilat të gjithë bashkë, do të 
vijojmë ti realizojmë gradualisht. 

«Jam shumë e kënaqur që investimet publike të 
Bashkisë Shkodër janë shtr irë në njësitë 
administrative e në qytet, edhe në ato zona 
relativisht të reja por që tashmë po i urbanizojmë 
duke ndërtuar rrugë e ofruar sherbime.», thotë 
kryebashkiakja Voltana Ademi.
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Bashkia Shkodër nis riparimin dhe
mirëmbatjen e kopshteve në territorin e vet

13 GUSHT 2021 Vazhdojnë investimet në Lagjen nr. 5 të
qytetit të Shkodrës, rruga «Gjino Berri»

12 GUSHT 2021

Po vazhdojmë të punojmë në rajonin nr. 5 të qytetit, 
zona të të cilit kanë nevojë për investime në 
infrastrukturë dhe ofrimin e sherbimeve. Rehabilitimi 
urban i rrugës "Gjino Berri" në lagjen nr. 5 të qytetit të 
Shkodrës, po shkon drejt fundit. 
Një rrugë që bashkohet me rrugën kryesore 
"Vllaznimi", edhe ajo e rikonstruktuar para disa 
kohëve, i  sherben banorëve në një zonë 
rezidenciale me banesa private të ndërtuara pas vitit 
1990.
Si në të gjitha ndërhyrjet, projekti është i plotë, duke 
mundësuar ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të 
bardha- KUB, bordura dhe trotuare aty ku është e 
mundur, shtresën asfaltike në një gjatësi 200 metër 
linear për të përfunduar me sinjalistikën. Kanalizimet 
e ujrave të zeza- KUZ janë kryer më herët ndërsa do 
të kompletohet edhe me ndriçimin LED.
Investimet publike të Bashkisë Shkodër do të 
vazhdojnë në këtë lagje ashtu siç edhe në lagjet e 
tjera të qytetit dhe njësitë administrative.

Bashkia e Shkodrës ka nisur punën për riparimin dhe 
mirëmbajtjen e kopshteve në territorin e saj. 
Aktualisht po punohet në kopshtin "Bep Tusha" ku po 
rikontruktohen plotësisht 4 banjo dhe kuzhina. 

Në prag të rifillimit të vitit të ri për parashkollorët, sipas 
planit të veprimit, do të ndërhyhet kudo ku ka nevojë 
për të krijuar kushte sa më të mira për fëmijët dhe 
personelin e kopshteve dhe çerdheve në Bashkinë e 
Shkodrës.
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Përfundon sistemim- asfaltimi i rrugës së
brendshme në fshatin Sektor të Velipojës

19 GUSHT 2021 Vazhdon hapja dhe pastrimi i kanaleve
kulluese në territorin e Bashkisë Shkodër

14 GUSHT 2021
Po shkojnë drejt përfundimit punimet për sistemim- 
asfaltimin e rrugëve të brendshme, fshati Sektor 
Velipojë.
Është një rrugë me gjatësi 350 metër linear, ku janë 
ndërtuar kanalizimet e ujrave të bardha- KUB, 
trotuare, sipërfaqja asfaltike, sinjalistika rrugore si 
dhe linjat për fibër optike dhe rrjete të tjera.

Sipas planit të veprimit të përcaktuar për vitin 2021, 
Bashkia e Shkodrës po vijon punën për hapjen dhe 
pastrimin e kanaleve kulluese në territorin e saj.
Aktualisht po punohet për hapjen dhe mirëmbajtjen 
e kanaleve kulluese në fshatin Reç në Velipojë dhe 
në Bërdicë. 
Janë kanale ku nuk është vënë dorë prej rreth 30 
viteve dhe praktikisht, kanalet kulluese duhen hapur 
nga e para.
Përveç ndihmës direkt për fermerët e zonës për 
kullimin e tokave të tyre bujqësore, pastrimi i rrjetit 
përshpejton evadimin e ujrave nëse ka përmbytje në 
këtë territor.
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KPP i jep të drejtë Bashkisë Shkodër, hapet
rruga për fazën finale të ankandit të Vllaznisë

27 GUSHT 2021 Ndahet nga jeta Mjeshtri i Madh Kujtim
Alija, humbi betejën me sëmundjen e rëndë

23 GUSHT 2021
Komisioni i Prokurimit Publik - KPP ka sjellë zyrtarisht në Bashkinë e 
Shkodrës përgjigjen përfundimtare për procesin e ankandit të KF Vllaznia 
sh.a.
KPP ka lënë në fuqi vendimin e Autoritetit Shitës - Bashkia e Shkodrës, 
duke çertifikuar të gjitha etapat e procedurës së ndjekur për ankandin e KF 
Vllaznia sh.a.
Që në ditën e parë të shpalljes, ka qenë një proces ligjor, transparent dhe 
në komunikim me publikun. Janë respektuar me rigorozitet ligjet dhe aktet 
e tjera ligjore që rregullojnë procedurat e ankandit në Shqipëri.
Tashmë, pas vendimit të KPP, ankandi i KF Vllaznia sh.a. po shkon drejt 
përmbylljes, duke shënuar privatizimin e parë në Shqipëri për një klub 
futbolli.
Jemi krenarë që Vllaznia jonë është përsëri e para edhe në ketë procedurë.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që kanë treguar interes për një emër 
të madh siç është Vllaznia jonë.
Klubi kuqeblu përgatitet të nisë një fazë të re të aktivitetit, duke u 
administruar ashtu si të gjitha klubet e tjera të suksesshme në vend e botë. 
Siç kemi konfirmuar edhe më herët, si një emblemë identifikuese e 
Shkodrës, shkodranëve e mijëra tifozëve, Bashkia Shkodër do të vazhdojë 
të kontribuojë për Vllazninë e futbollit siç edhe për të gjitha sportet.
Në fund, një falenderim për tifozët e mrekullueshëm kuqeblu, të të gjitha 
kohërave, kudo ku ndodhen. Mbështetja e tyre edhe gjatë procesit të 
ankandit, është një vlerë shtuar e qendrueshme për Vllazninë dhe 
sukseset e saj.

Pas një sëmundje të rëndë, me të cilën u përball me 
shumë dinjitet e guxim, zemra e Mjeshtrit të Madh 
Kujtim Alija, ka pushuar së rrahuri.

Në një publikim në faqen e saj zyrtare, kryetarja e 
Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi, shprehet për 
këtë largim shumë të parakohshëm:

Dita e sotme ka nisur me një lajm shumë të trishtë! 
Mjeshtri i Madh Kujtim Alija është ndarë nga jeta! 
Një humbje e jashtëzakonshme për artin e kulturën 
shqiptare, për Shkodrën e Shqipërinë. 

Nuk gjej fjalë për të përshkruar këtë ikje shumë të 
parakohëshme të nêsuesit tim, të mësuesit të të 
gjithë fëmijëve, të mjeshtrit të madh Profesor Kujtim 
Alija. 

Pushofsh në paqe Mjeshtër i Madh, ngushllime 
familjes Alija për këtë humbje shumë të madhe!
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Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

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 

"Triathlon Labeat 2021" përmbyll me sukses
edicionin e 7- të, mbi 100 pjesëmarrës në garë

30 GUSHT 2021 Bashkia Shkodër shpall fituesin e ankandit
për shitjen 100% të aksioneve të KF Vllaznia

29 GUSHT 2021
Aktiviteti i veçantë që përbëhet nga 3 tipe garash: Not, 
çiklizëm, vrapim, u zhvillua sot në pikën turistike të 
Shirokës.
Eventi organizohet prej 7 vitesh nga Shoqata 
Shkodra Sport dhe Bashkia Shkodër.
Më shumë se 100 pjesëmarrës, nga Shqipëria, 
Kosova, Mali i Zi morën pjesë në triathlon.

Bashkia Shkodër njofton fituesin ankandit me objekt 
“Shitje e aksioneve të K.F.Vllaznia Sh.A. në masën 
100%”: 
Bashkimin e kandidatëve blerës/Operatorëve 
Ekonomik “ALBASPORT & ENTERTAINMENT,
sh.p.k & ALBAPHOTO, sh.p.k., me përfaqësues të 
bashkimit të kandidatëve blerës z. Alban Xhaferi.

Vlera e ofertës pas zhvillimit të fazës përfundimtare 
konkurruese të ankandit është 63,750,000 lekë.

Autoriteti shitës, Bashkia Shkodër zhvil loi 
proceduren e ankandit më datë: 09.03. 2021 , ora 
10.00, me proçedurë të hapur për shitjen e 
aksioneve  e Klubit të Futbollit “VLLAZNIA” sh.a, në 
masën 100%. Vlera fillestare e shitjes me ankand 
50,794,000 lekë.

Kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë si ofertues tre 
subjekte.
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