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1 SHTATOR 2019
«Shkodra Jazz Festival», Edicioni i 10-të ul
siparin në Teatrin «Migjeni»

2 SHTATOR 2019 Pastrimi i kanaleve kulluese në Gurin e Zi
të Bashkisë së Shkodrës

Sipas planit të veprimit të miratuar nga Bashkia e 
Shkodrës për vitin 2019, vazhdon puna për 
pastrimin e rrjetit të kanaleve kulluese në territor.

Aktual isht ,  po punohet  edhe në Njës inë 
Administrative Guri i Zi, ku janë planifikuar të 
pastrohet 18.300 metër linear. Deri në këto 
momente, janë pastruar 4.300 metër linear në 
fshatrat Rrenc dhe Vukatanë.

Po punohet në pastrimin e kanaleve të dyta e të 
treta, tek të cilat nuk është ndërhyrë pastrimin e tyre 
që prej 30 vitesh. Në Vukatanë, është planifikuar 
pastrimi total i rrjetit të kanaleve të treta.

Me përfundimin e këtij procesi, do të përfitojnë direkt 
bujq dhe fermerë të një zone, siç është Vukatana, e 
njohur për produktet e saj cilësore dhe që tregtohen 
në territorin e Bashkisë së Shkodrës.

NëTeatrin "Migjeni" mbylli Edicionin e tij të dhjetë 
"Shkodra Jazz Festival", një ndër ngjarjet kulturore më të 
bukura që ndodh në qytetin e Shkodrës.
Këtë vit, si asnjëherë tjetër, aktiviteti zgjati nga data 17 
Gusht për tu mbyllur natën e mbrëmshme me koncertin 
"Shkodra Sounds".
Në skenën e Teatrit "Migjeni" u ngjit "Skanderbeg 
Chamber Orkestra", e përbërë nga studentët e "Rrok 
Academy", dega Klasike, e drejtuar nga Maestro Paçalin 
Pavaci. Tingujt e luajtur në mënyrë profesionale të 
Mozart dhe Haydn, e bënë mbrëmjen magjike.
Aktiviteti realizohet nga Shoqata Kulturore "Rrok Jakaj", 
me mbështjen e Bashkisë Shkodër.
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3 SHTATOR 2019
Rikonstruksioni i rrugës «Zabelej» në
qytetin e Shkodrës

4 SHTATOR 2019 "Triathlon Labeat 2019", kur sporti dhe
turizmi bashkojnë vlerat e tyre

Investimet në qytetin e Shkodrës ndjekin njeri- tjetrin të 
shpërndarë në të gjitha lagjet. Rruga “Zabelej” në lagjen e Kirasit, 
do të ndryshojë brenda pak javësh pamjen e saj. Një zonë ku 
sipas banorëve, nuk është ndërhyrë prej dhjetra vitesh, do ti 
bashkangjitet pjesës tjetër urbane të qytetit. Projekti i Bashkisë 
Shkodër parashikon sipërfaqe asfalti 1240 metër katror, trotuare 
400 metër katror, kanalizime të ujrave të bardha- KUB 420 metër 
linear, kanalizime të ujrave të zeza- KUZ 460 metër linear, rrjet 
ujësjellësi 380 metër linear dhe sinjalistikë horizontale e 
vertikale. Investimi i rradhës i Bashkisë Shkodër nga të ardhurat 
e veta arrin në rreth 11 milion lekë të reja.

Për të shtatin vit rradhazi Bashkia e Shkodrës në 
bashkëpunim me Shoqatën e Sporteve të Ujit kanë 
organizuar "TRIATHLON LABEAT 2019". Ky 
edicion ka parë pjesëmarrjen e mëse 100 garuesve 
nga mosha të ndryshme, për meshkuj e për femra.
Është një tregarësh, notim, pedalim me biçikletë 
dhe vrapim. Në fund, më të mirët u nderuan me 
kupat përkatëse. Sivjet pjesëmarrësit ishin nga 
Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut por 
edhe të huaj që jetojnë në Shqipëri.
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5 SHTATOR 2019
Bashkia e Shkodrës ka organizuar aktivitetet në 
kuadër të 73- vjetorit të Kryengritjes Antikomuniste të 
Postribës, e para në Europën Lindore.

Me këtë rast, në memorialin përkujtimor pranë Njësisë 
Administrative Postribë, janë bërë homazhe dhe janë 
vendosur kurora me lule nga Bashkia Shkodër, 
Këshilli i Qarkut Shkodër, drejtues e përfaqësues të 
PD-së dhe partive të tjera, nga Shoqata e ish- të 
Persekutuarëve të Shqipërisë dhe të Shkodrës, të 
zgjedhur vendorë e në institucione qendrore, familjarë 
të pjesëmarrësve në ngjarjen e vitit 1946.

Fjala e rastit është mbajtur nga kryetarja e Bashkisë 
së Shkodrës zj. Voltana Ademi, e cila ka folur për 
rëndësinë e kësaj ngjarje por edhe mesazhin që ajo 
vazhdon të përcjellë edhe në aktualitetin shqiptar. Pas 
përshëndetjeve nga autoritetet e pranishme, është 
vijuar me panairin tradicional që promovon traditat e 
zonës së Postribës, produkteve por edhe kulinarisë.

73- vjetori i Kryengritjes Antikomuniste
të Postribës

6 SHTATOR 2019 200 familje përfitojnë vizita falas në Qendren
Komunitare Multifunksionale «Për Familjen»

200 familje do të përfitojnë vizita dhe ekzaminime 
m jekëso re  fa las  në  Qendren  Komun i ta re 
Multifunksionale “Për Familjen” në Bashkinë e 
Shkodrës. Një ekip mjekësh nga Koreja e Jugut, gjatë 
gjithë ditës së sotme do të ofrojnë këtë shërbim për të 
gjitha moshat.
Gjithsej, ishin 12 mjekë, 2 farmacistë dhe 18 persona 
ekip mbështetës, të cilët do të ofrojnë vizita e 
ekzaminime:
Elektrokardiogramë, Urolog, Ortoped, Pediater, 
Dentist, Mjek i përgjithshëm, Laborant.
Jai Jin Kin, misionar i fondacionit “Paqe e gëzim” me 
aktivitet në rajonin e Shkodrës shprehet mjaft i 
kënaqur jo vetëm për mundësinë e krijuar për qytetarët 
shkodranë por edhe mikpritej dhe vlerësimin e e gjetur 
për aktivitetin e tij.
Shërb imi  i  o f ruar  në Qendren Komuni tare 
Multifunksionale “Për Familjen”, vjen në kuadër të akt- 
marrëveshjes së bashkëpunimit që Bashkia Shkodër 
ka me Shoqatën “Shpresë për botën”, një partneritet i 
qëndrueshëm dhe që thellohet nga viti në vit.
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7 SHTATOR 2019
Me rastin e Ditës së Ashures, kryetarja e Bashkisë 
Shkodër zj. Voltana Ademi ka vizuituar Teqen e 
Tarikatit Rifai Haxhi Shejh Ali Kruja. Me këtë rast, zj. 
Ademi ka përcjellë urimet e rastit për të gjithë 
besimtarët dhe prijësit e Tarikatit Rifai në Shkodër.

Kryebashkiakja Voltana Ademi uron «Ditën
e Ashures» në Teqen e Tarikatit Rifai

8 SHTATOR 2019 Diskutime publike për projektbuxhetin e
vitit 2020 dhe atë afatmesëm 3- vjeçar

Bashkia e Shkodrës vazhdon diskutimet publike 
për projektbuxhetin e vitit 2020 dhe atë 
afatmesëm 3-vjeçar. 

Në Njësinë Administrative Rrethina, ka qenë një 
pjesëmarrje e gjërë dhe është zhvilluar një 
bashkëbisedim konstruktiv.

Banorët kanë diskutuar dhe kanë dhë mendimet 
për prioritetet e tyre për sherbimet, investimet dhe 
infrastrukturën rrugore, prioritete që do të jenë në 
bazën e hartimit ë projektbuxhetit nga ana e 
Bashkisë Shkodër.

Dëgjesat publike po zhvillohen sipas një plani të 
p ë r c a k t u a r  m ë  p a r ë  d h e  s y n o j n ë  q ë 
projektbuxheti të jetë reflektim i nevojave dhe 
interesave të banorëve të njësive administrative 
të Bashkisë së Shkodrës.
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9 SHTATOR 2019
Vllaznia e femrave ka bërë një paraqitje shumë 
dinjitoze në ndeshjen e parë të turit të dytë të "Uefa 
Women's Championes League".

Ndonëse është mundur me rezultatin 0-1 nga skuadra 
daneze Fortuna Hjorring, vajzat kuqeblu kanë treguar 
shpirt të lartë gare dhe me pak kujdes mund të kishin 
marrë edhe rezultat tjetër.

Ato kanë patur në këtë takim edhe mbështetjen e 
tifozëve të zjarrtë shkodranë që kishin mbushur 
shkallët e stadiumit "Loro Boriçi" por gjithsesi janë 
ndëshkuar nga një 11-metërsh plotësisht i 
evitueshëm.

Megjithatë, duhet pranuar fakti se ekipi danez është i 
një niveli shumë të lartë dhe përballja si e barabartë 
me të, ia rrit edhe më shumë vlerat Vllaznisë që ka 
shënuar një arritje historike në këtë edicion të këtij 
kompeticioni të rëndësishëm europian duke qenë në 
mes 32 ekipeve më të mira të kontinentit.

Vllaznia e futbollit të femrave prezantim
dinjitoz në turin e dytë të Champions

10 SHTATOR 2019 Rruga Rragam- Sheldi, Loti 2 drejt 
përfundimit të plotë të punimeve

Rruga Rragam- Sheldi, Loti 2, në Njësinë 
Administrative Guri i Zi po shkon drejt përfundimit 
të plotë. Aktualisht, po hidhet shtresa e “tapetit”, 
siç quhet me gjuhën teknike shtresa e dytë e 
asfaltit.

Ndërtimi i kësaj rruge, është bërë i mundur nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, ku për Lotin 2 
u investuan 17.5 milion lekë të reja. 

Në total, gjatësia e kësaj rruge arrin në 4 
kilometër dhe shumë shpejt do të nisë edhe 
projektimi dhe procedurat e tjera për pjesën e 
fundit të saj.

Kjo rrugë ka një rëndësi jetike për lëvizshmërinë 
e banorëve por edhe qarkullimin e produkteve të 
zonës drejt qendrës së Gurit të Zi dhe qytetit të 
Shkodrës.
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11 Shtator 2019

Edhe pak ditë, starton viti i ri shkollor në Shkodër. Si 
edhe vitet e tjera, si në çdo ditë të vitit, Bashkia 
Shkodër është pranë familjeve më në nevojë edhe në 
këtë moment të rëndësishëm për fëmijët.

Në Qendren Komunitare “Për Familjen” nr. 5, në 
lagjen me të njëjtin numër apo siç njihet “Mark Lula”, 
Për 100 fëmijë janë shpërndarë jo vetëm çanta por 
edhe mjete të tjera mësimore, të domosdoshme për 
një fillim normal të procesit të mësimnxënies.

Shpërndarja e çantave dhe mjeteve mësimore për 
fëmijët e familjeve në nevojë, do të vazhdojë edhe në 
ditët në vijim dhe në qendrat e tjera komunitare të 
Bashkisë Shkodër.

Kjo, në vazhdën e vëmendjes dhe mbështetjes së 
vazhdueshme që i është dedikuar këtyre familjeve 
gjatë gjithë vitit nga Bashkia e Shkodrës.

Bashkia e Shkodrës shpërndan çanta dhe
mjete mësimore për fëmijët e familjeve në nevojë

12 SHTATOR 2019
120 fëmijë të lagjes numër 1 të qytetit, e nisin këtë vit në 
mjediset e reja të kopshtit “Ngjyrat”, në përbërje të 
Qendrës së re Multifunksionale.
Godina iu nënshtrua një rikonstruksioni të plotë, falë një 
projekti të Bashkisë së Shkodrës, i financuar nga 
Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga Projekti FESRE i 
UNDP Albania.
Mjediset ofrojnë kushte optimale për fëmijët e moshave 
parashkollore, të ndarë në 4 grupe. Pas rikonstruksionit, 
është bërë mobilimi i mjediseve të brendshme, ndërsa 
për stinën më të ftohtë, në funksion do të jetë edhe 
ngrohja qendrore përmes kaldajës së instaluar.
Stafi i kualifikuar e profesional, është një tjetër garanci e 
suksesit të kopshtit “Ngjyrat” si një shërbim që Bashkia 
Shkodër ofron për fëmijët dhe familjet e lagjes numër 1 të 
qytetit.
Me një fond 13 milion lekë, përveç kopshtit, është thuajse 
gati edhe çerdhja e re, qendra shëndetësore dhe zyrat 
administrative të kësaj lagjeje të qytetit. Rikthimi në 
funksionim i aseteve të Bashkisë Shkodër, ka qenë një 
prioritet me synimin e ofrimit të hapësirave të reja publike 
në shërbim të qytetarëve.

Përurohet kopshti «Ngjyrat», pjesë e Qendres
Multifunksionale në lagjen nr. 1 të qytetit



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 12, Tetor 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 SHTATOR 2019
Me një investim 14.5 milion lekë të reja nga të ardhurat 
e vetë Bashkisë Shkodër, ka nisur sistemim- asfaltimi i 
rrugëve të brendshme të fshatit Samrisht i Vjetër në 
Njësinë Administrative Dajç.
Projekti i Bashkisë Shkodër parashikon asfalt në 
sipërfaqe 2500 metër katror, profilim kanalesh, mure 
mbajtës, vepra arti si tombino dhe kuneta, vendosje 
bordurash për të përfunduar me sinjalistikë 
horizontale dhe vertikale.
Ndërhyrja realizohet në një zonë me densitet të lartë 
banorësh, duke krijuar lehtësi në lëvizshmërinë e 
njerëzve, mjeteve por edhe produkteve të zonës, në 
një rrugë me gjatësi 730 metër linear.

Sistemim- asfaltimi i rrugëve të brendshme
të fshatit Samrisht i Vjetër në Dajç 

14 SHTATOR 2019 Larje, pastrim dhe dezinfektim i rrugëve në
qytetin e Shkodrës nga UKSH

Në kuadër të planit për larjen, dezinfektimin dhe 
pastrimin e rrugëve në qytetin e Shkodrës, mëngjesin 
e sotëm ka qenë rradha e pedonales “Kolë Idromeno” 
ose Piacë siç njihet.
Që në orët e para të mëngjesit, mjete dhe punonjës të 
Ujësjellës-Kanalizime Shkodër, kanë larë dhe 
dezinfektuar me klor këtë rrugë, e cila është ndër 
rrugët më të frekuentuara nga shkodranët dhe pika e 
orientimit për turistët të cilët vizitojnë qytetin e 
Shkodrës.
U jës je l l ës -Kana l i z ine  Shkodër  punon  pë r 
përmirësimin e standarteve të jetesës për qytetarët, 
por edhe për ta bërë qytetin më mikpritës për turistët.
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15 SHTATOR 2019
Diskutimi publik i projektbuxhetit 2020 dhe
atij afatmesëm 3- vjeçar me lagjet nr. 1 dhe 2

16 SHTATOR 2019 Nisin në Qendrën Kulturore «Pjetër Gaci»
përgatitjet për «Ahengu Shkodran 2019"

Bashkia e Shkodrës ka vijuar diskutimet publike për 
projektbuxhetin e vitit 2020 dhe atë afatmesëm 3- 
vjeçar. Në sallën e Këshillit Bashkiak janë mbledhur 
përfaqësues të lagjeve numër 1 dhe 2 të qytetit të 
Shkodrës si dhe inspektorë të tyre.
Diskutimet janë përqendruar në cilësinë e shërbimeve 
që ofrohen nga Bashkia e Shkodrës, me synim 
përmirësimin e tyre të vazhdueshëm sipas 
prioriteteve që vendosin vetë qytetarët.
Në përfundim të diskutimeve publike, Bashkia 
Shkodër, bazuar tek prioritetet e vetë banorëve, do të 
hartojë edhe projektbuxhetin që do të shqyrtohet nga 
Këshilli Bashkiak.

Qendra Kulturore "Pjetër Gaci" ka nisur përgatitjet 
për "Ahengu Shkodran 2019", aktivitet i përvitshëm i 
Bashkisë Shkodër.
Ky aktivitet është nga më tradicionalët tashmë dhe 
tenton të përtërijë një vlerë unikale, e trashëguar në 
shekuj dhe që e veçon Shkodrën nga të gjitha 
qytetet e tjera të vendit tonë.
E veçanta e këtij aktiviteti, është përfshirja e 
këngëtarëve dhe instrumentistëve të të gjitha 
moshave, duke përcjellë nga njëri br një ez tek tjetri 
vlerë që na bën të ndjehemi krenarë.
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17 SHTATOR 2019
Rikonstruksioni i bllokut të banimit në
rrugën «Hamit Gjylbegu» në qytet

18 SHTATOR 2019 Përfundojnë diskutimet publike për projekt-
buxhetin 2020 dhe atë afatmesëm 3 vjeçar

Njësia Administrative Velipojë ishte e fundit në serinë 
e diskutimeve publike të projektbuxhetit 2020 dhe 
atë afatmesëm për Bashkinë e Shkodrës.
Pjesëmarrësit në këtë takim, kanë diskutuar me 
përgjegjësi për atë që është bërë katër vitet e fundit 
dhe prioritetet për zonën e tyre.
Pas diskutimeve publike në njësitë administrative 
dhe me lagjet e qytetit, do të përgatiten dokumentet 
të cilat do të bazohen pikërisht në kërkesat dhe 
prioritetet e vendosura nga vetë banorët.

Blloku i banimit në rrugën “Hamit Gjylbegu” është 
kantieri më i ri që ka hapur Bashkia e Shkodrës në 
qytet. Një zonë ku nuk ishte ndërhyrë prej rreth 30 
vitesh, shumë shpejt do të ndryshojë pamje falë 
investimit 10.6 milion lekë të reja nga të ardhurat e 
vetë Bashkisë Shkodër.

Projekti që do të realizohet parashikon shtresat 
rrugore (çakëll, stabilizant, asfalt) në një sipërfaqe 
rreth 1000 metër katror, punime dhe vendosje linjash 
KUZ dhe KUB në një gjatët rreth 700 metër linear, 
rrjet i ri ujësjellësi 300 metër linear, ndriçues LED 15 
copë, trotuar me pllaka 600 metër katror për të 
përfunduar me sinjalistikën horizontale dhe 
vertikale.

Me përfundimin e punimeve, ky bllok banimi me 
shtëpi private dhe pallate, në[ një zonë autoktone të 
qytetit të Shkodrës, merr vlera të reja në një zonë me 
densitet të lartë banorësh.
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19 SHTATOR 2019
Rikonstruksioni i rrugës së Mollojsve në
Berdicë të Sipërme

20 SHTATOR 2019 «Dita e Biçikletës», mjeti lëvizës më i dashur
i shkodranëve në qendër të vëmendjes

Biçikleta, mjeti tradicional i lëvizjes së shkodranëve, 
ka qenë në qendër të aktiviteteve të organizuara ditën 
e sotme nga Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim 
me “The Door”.
“Dita e Biçikletave” ka startuar që të premten, teksa 
para servileve të biçikletave në qytetin e Shkodrës, u 
stampuan shenjat dalluese të mjetit më të dashur për 
shkodranët.
Dashuria për biçikletën në Shkodër lind e rritet 
bashkë me njeriun, që nga fëmijëria deri në pleqëri. 
Padyshim, Shkodra identifikohet me biçikletën por 
edhe biçikleta identifikohet me këtë qytet në Shqipëri.
Aktivitetet ditën e sotme kanë nisu para Bashkisë, për 
të lëvizur në disa rrugë e pika të qytetit, ku u përfshinë 
të gjitha moshat, grupet sociale që bashkohen nga 
pasioni për “dyrrotakshin” siç quhej dikur në Shkodër 
biçikleta.
Ndihmon në mbajtjen pastër të ajrit, është argëtim por 
përfiton edhe shëndeti i njeriut. Të gjitha këto, vetëm 
përmes një mjeti të thjeshtë, siç është biçikleta!

Investimet në infrastrukturë në Bashkinë e Shkodrës janë 
shtrirë jo vetëm në qytet por edhe në të gjitha njësitë 
administrative. Në Berdicë të Siperme, prej disa ditësh 
kanë nisur punimet për sistemim- asfaltim të rrugës së 
Mollojsve, me gjatësi 225 metër linear.
Projekti i Bashkisë së Shkodrës që po zbatohet, 
parashikon asfalt në sipërfaqe 1320 metër katror, kanale 
betoni, mure mbrojtës për rrugën, mure mbajtës, vepra arti 
si tombino dhe kuneta, sinjalistikë horizontale dhe 
vertikale.
Me përfundimin e plotë të punimeve, kjo zonë me densitet 
të lartë banorësh, do ti bashkohet pjesës tjetër urbane jo 
vetëm të Njësisë Administrative Berdicë por edhe qytetit të 
Shkodrës.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 12, Tetorr 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 

21 SHTATOR 2019
Bashkia e Shkodrës ofron kapacitet e veta
në mbështetje të zonave të prekura nga termeti

22 SHTATOR 2019 Vllaznia fiton Kupën e Federatës në
volejboll për meshkuj

Vllaznia e volejbollit të meshkujve arrin një tjetër 
sukses. Kuqeblutë kanë fituar Kupën e Federatës, 
duke mundur në finale ekipin e Partizanit. 
Ky sukses është vazhdë e punës së palodhur të 
stafit teknik- drejtues dhe stërvitjes së përkushtuar 
të djemve.
Urojmë që sukseset ta ndjekin ekipin tonë edhe 
gjatë kampionatit!

Bashkia e Shkodrës po ndjek me vëmendjen e duhur 
situatën e krijuar nga termetet e njëpasnjëshme në 
zonën e Tiranës dhe të Durrësit. Shprehim solidaritetin 
me të gjithë qytetarët, të cilët sot kanë nevojë më shumë 
se asnjëherë të ndjehen të rrethuar me mbështetje të 
gjithanshme.

Bashkia e Shkodrës vë në dispozicion të familjeve që 
nuk kanë mundësi të banojnë në shtëpitë e tyre për 
shkak të dëmtimit apo të panikut, kapacitetet e saj 
akomoduese dhe transportuese nga Tirana e Durrësi 
drejt Shkodrës.

Njëkohësisht, kapacitetet tona njerëzore dhe teknike të 
Emergjencave Civile, do të jenë në dispozicion në çdo 
kohë nëse do të jetë e nevojshme apo do të na kërkohet.

Në këto momente të vështira, banorët e Bashkisë 
Shkodër janë pranë atyre të Tiranës, Durrësit dhe më 
gjërë, të gatshëm për të ofruar strehim edhe në shtëpitë 
e tyre, nëse do të jetë e nevojshme.
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23 SHTATOR 2019
Shahisti Franc Ashiku shpallet kampion
kombëtar, rikthehen titujt e shahut në Shkodër

24 SHTATOR 2019 KfW dhe SECO përzgjedhin Ujësjellës-
Kanalizime Shkodër për të investuar

Projektet prioritare për investim në ujësjellës:

 -Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit përtej qytetit të Shkodrës 
në zonën e Dobraçit e të Golemit.
 -Vendosja e matësve të ujit.
 -Adminstrimi përmes sistemit SCADA.
 -Zgjerimi i rrjetit në qytetin e Shkodrës me prioritet zonat 
informale.
-Rehabilitimi i pus-shpimeve, rritja e kapaciteteve të 
rezervuarëve dhe sistemi i pompimit.

Projektet prioritare për investim në rrjetin e 
kanalizimeve të ujërave të zeza- KUZ:

-Impianti i trajtimit të ujërave të zeza për qytetin e 
Shkodrës i ndarë në dy faza.
-Rehabilitimi dhe zëvëndësimi i kolektorëve ekzistues që 
kanë nevojë për ndërhyrje.
-Zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në 
Shkodër, në zonën e Dobraçit dhe të Golemit.
-Përmirësim i rrjetit ekzistues të KUZ- ve në qytetin e 
Shkodrës, kryesisht në zonat më të amortizuara.

Tjetër sukses i spikatur për sportin shkodran! Shahisti 
Franc Ashiku është shpallur kampion kombëtar, ku 
morën pjesë shahistët më të mirë të vendit.

Ai ka arritur te grumbulloje 8.5 pike nga 9 te 
mundshmet, natyrisht me shume se te gjithe dhe per 
rrjedhoje ka merituar titullin kampion per kete vit.

Sporti i shahut ka patur një traditë të shkëlqyer në 
Shkodër qoftë për meshkuj ashtu edhe për femra. Tituj 
kampionë ndër vite janë sjellë në Shkodër, duke e 
përfshirë këtë sport që konsiderohet si «gjimnasitika e 
mendjes» në një nga më elitarët për qytetin.

Fitorja e titullit kampion nga Franc Ashiku, është jo 
vetëm rikthim në vlerat më të mira të këtij sporti, por 
edhe nxitje për më të rinjtë për tu afruar tek ky sport.

Urime shahistit Franc Ashiku dhe suksese të 
mëtejshme në karrierë!

KfW dhe SECO do të financojnë në sistemin e ujësjellësit 
dhe kanalizimeve të ujërave të zeza në Bashkinë Shkodër. 
Bashkia Shkodër është përzgjedhur duke u bërë pjesë e 
programit të Infrastrukturës Bashkiake. Gjatë takimit me 
përfaqësues të KfW dhe përfaqësues të Ambasadës 
Zvicerane, u diskutuan prioritetet, projektet për investime 
që Bashkia Shkodër ka paraqitur për financim.

Investimi prej 27 milion Euro, pjesë e kredisë së KfW, do të 
përfshijë projektet prioritare në ujësjellës dhe kanalizime të 
ujrave të zeza- KUZ. Bashkë me eskepertët në takimin e 
organizuar, me qëllim prioritarizimin, por edhe vlerësimin 
teknik, diskutuam:
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25 SHTATOR 2019
UKSH në ndihmë të Bashkisë Lezhë për
përballimin e situatës së përmbytjeve

26 SHTATOR 2019 Pastrimi i kanaleve kulluese në njësitë
administrative Guri i Zi dhe Dajç

Sipas planit të veprimit të parashikuar për vitin 2019, 
vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kulluese në 
territorin e Bashkisë Shkodër. Aktualisht, puna vijon në 
Njësitë Administrative Guri i Zi dhe Dajç.
Janë parashikuar të pastrohen 18.500 metër linear 
kanale kulluese të dyta e të treta në fshatrat Rrenc dhe 
Vukatanë të NJA Guri i Zi. Konkretisht sot po punohet 
në fshatin VUkatanë në KK III numër 12 dhe 13, në një 
gjatësi 675 metër linear dhe volum gërmimi 470 metër 
kub.
Në Njësinë Administrative Dajç vazhdon puna në 
fshatrat Darragjat, Shirq, Mushan, Suka Dajç dhe Dajç. 
Planifikohet të pastrohen kanale kulluese në një gjatësi 
33.000 metër linear. Deri tani është përfunduar pastrimi 
i rrjetit kullues në fshatrat Darragjat e Shirq dhe po 
vazhdohet në Mushan, ku deri në këto momente janë 
pastruar rreth 19.000 metër linear.
Konkretisht po punohet në KK nr. 61 dhe 24, me një 
gjatësi 600 metër linear dhe volum gërmimi 461 metër 
kub. Më pas, do të vijohet me fshatrat Suka Dajç e Dajç 
të kësaj njësie administrative të Bashkisë Shkodër.

Orët e fundit, qyteti i Lezhës po kalon një situatë të 
vështirë si pasojë e përmbytjeve nga reshjet e shiut. 
Siç jemi të gjithë në dijeni, rrugët e këtij qyteti janë 
mbuluar nga uji dhe vështirësisht të kalueshme edhe 
nga mjetet motorike.

Bashkia Lezhë i ka kërkuar ndihmë Bashkisë së 
Shkodrës dhe Ujësjellës- Kanalizime Shkodër për 
normalizimin e situatës.

Menjëherë, mjete por edhe forca njerëzore e 
specialistë, kanë shkuar në Lezhë ku kanë nisur 
menjëherë punën për vënien në funksion të plotë të 
kanalizimeve të ujrave të bardha- KUB të qytetit.

Ndërhyrja e UKSH në Lezhë në një situatë emergjente 
përmbytjes, është mbështetje dhe solidaritet me 
qytetarët lezhjanë në një moment të vështirë që ata po 
kalojnë, duke shpresuar që përmbytjet e orëve të 
fundit të mos përsëriten.
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27 SHTATOR 2019
Bashkia e Shkodrës vazhdon traditën,
organizon panairin «Eja në Dajç»

28 SHTATOR 2019 Bashkia e Shkodrës aktivitete në kuadër
të Ditës Botërore të Turizmit

Në Ditën Botërore të Turizmit, Bashkia Shkodër, në 
bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale 
“Hamdi Bushati”, degën Hoteleri Turizëm dhe 
Drejtorinë e Monumenteve të Kulturës Kombëtare 
Shkodër organizuan një udhëtim një ditor për 
nxënësit e kësaj Shkolle.
Kjo ditë përkonte edhe me Panairin e Produkteve dhe 
të Territorit të Njësisë Dajç. Me këtë rast, nxënësit e 
shkollës patën rast të njihen me produktet dhe 
burimet e pasura të zonës së Dajçit dhe rrethinave të 
saj.
Më pas nxënësit, të udhëhequr edhe nga mësuesit e 
tyre kujdestarë u drejtuan tek Kisha e Shirqit, 
monument I rëndësishëm I trashëgimisë kulturore të 
zonës.
Aty, historian dhe arkeologu I Drejtorisë së 
Monumenteve të Kulturës, Z. Helidon Sokoli, 
prezantoi për nxënësit, vlerat historike dhe 
trashëgiminë e pasur të zonës së Dajçit.
Veçanërisht ai u ndal te historia e Kishës së Shirqit, 
vlerat e saj arkitektonike, historike dhe shpirtërore.

Bashkia e Shkodrës ka organizuar edhe këtë vit “Eja n’ 
Dajç”, panairin tradicional tashmë që promovon vlerat 
e traditës në njësitë administrative.

Sivjet, bashkë me panairin, janë bashkëngjitur edhe 
aktivitete të kuadër të Ditës Botërore të Turizmit.

Panari është një mundësi shumë e mirë për 
evidentimin e traditave të zonës së Dajçit në bujqësi, 
blegtori, përpunimin e produkteve të zonës, 
kulinarinë, artizanatin por mbi të gjitha, bujarinë dhe 
mikpritjen tradicionale.

E veçantë sivjet ishte pjesëmarrja e organizuar e 
nxënësve të shkollës profesionale “Hamdi Bushati”, të 
cilët u bënë pjesë e turit për të vizituar një momune të 
rrallë të zonës, siç është Kisha e Shirqit.

Grupi artistik por edhe artistë të zonës, krijuan një 
atmosferë të gëzueshme e festive me këngë e me 
valle për të pranishmit.
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29 SHTATOR 2019
Bashkia e Shkodrës aktivitete në kuadër të
Ditëve të Trashëgimisë Kulturore

30 SHTATOR 2019 Ul siparin "Ahengu Shkodran 2019", një
nga vlerat e Shkodrës që po ripërtërihen 

Bashkia e Shkodrës ka vijuar traditën me 
organizimin e manifestimit artistik "Ahengu 
Shkodran 2019". Në mjediset e Muzeut Historik të 
Shkodrës është zhvi l luar nata finale, me 
pjesëmarrjen e artistëve dhe instrumentistëve të 
njohur.

Përmes këtij aktiviteti, synohet ruajtja por edhe 
përtëritja e një vlere që ka dalluar Shkodrën nga të 
gjitha qytetet e tjera shqiptare.

Ngritën siparin aktivitetet e organizuara nga Bashkia 
Shkodër në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të 
Veprimtarive Tradicionale në kuadër të Ditëve të 
Trashëgimisë Kulturore Europiane dhe Kombëtare, 
pjesë e së cilës është shpallur edhe “Ahengu 
Shkodran”, si një ndër shtatë kryeveprat e 
trashëgimisë shpirtërore kombëtare.

Aktiviteti u zhvillua në oborrin e Shtëpisë Muze të 
rilindasit Pashko Vasa.

Mbrëmja u hap nga Orkestra Frymore e Bashkisë 
Shkodër, për të vazhduar më pas me miqtë e ftuar: 
Grupi i burrave "Burimi" nga Ulqini, Grupi i Sazeve të 
Këlqyrës dhe Grupi i valles tradicionale të vajzave të 
Dropullit.

Aktivitetet vazhdojnë sonte në Shtëpinë Muze të 
familjes Çeka, në një mbrëmje krejt ndryshe.
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