
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             614 

 

Funksioni : 05  Mbrojtja mjedisore 

Nenfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve 

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve 

Vështrim i përgjithshëm 

Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, 

kopshteve publike, parqeve etj. 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

05100 Menaxhimi i mbetjeve  Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim 

ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, 

trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; 

 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të 

ngurta dhe shtëpiake. 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e 

këtyre sistemeve; 

 Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj. 

 
Projekte të rëndësishme  

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P05100.O1.A1 Shërbimi i pastrimit për gjithë Bashkinë 195,000 2019 2021 

P05100.O1.A2 Blerje  kazanësh     5,000 2019 2021 

P05100.O1.A3 Shpenzime për mjete transporti     2,228 2019 2021 

TOTAL 202,228   
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Qellimi Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Përmirësimi i 

menaxhimit të 

integruar të 

mbetjeve urbane 

 

 

 

 

 

Rritja e mbulimit me 

shërbim 

- Popullata e mbuluar me 

shërbim kundrejt totalit të 

popullatës në njësinë 

administrative (bashki/ 

vendi) në % 

- % e territorit të mbuluar 

me shërbim 

80-85 % e territorit 

të mbuluar me 

shërbim 

- 100 % e popullsise ne 

qytet mbulohet me 

shërbim  

- 85 %. popullsise ne 

NJA  mbulohet me 

shërbim                                     

90% te territorit të 

mbuluar me shërbim 

- 100 % e popullsise ne qytet 

mbulohet me shërbim  

- 90 %. popullsise ne NJA  

mbulohet me shërbim                                     

- 95% te territorit të mbuluar me 

shërbim 

- 100 % e popullsise ne qytet 

mbulohet me shërbim  

- 90 %. popullsise ne NJA  

mbulohet me shërbim                                     

- 100% te territorit të mbuluar 

me shërbim 

Përmirësimi i 

administrimi të 

shërbimit të 

menaxhimit të 

mbetjeve urbane: 

- Mbulimi i kostos nga 

tarifa e shërbimit 

- Norma e mbledhjes së 

tarifës së shërbimit 

- Raporti të ardhura nga 

tarifat kundrejt 

shpenzimeve (O&M 

vetëm jo investimet; pra jo 

kosto totale në %) 

- Raporti shuma totale e 

faturuar për shërbimin 

kundrejt shumës së 

arkëtuar nga klientët (në 

%) 

85 % e 

shpenzimeve te 

O&M mbulohen 

nga të ardhurat nga 

tarifat 

85 % e shpenzimeve te 

O&M mbulohen nga të 

ardhurat nga tarifat 

86 % e shpenzimeve te O&M 

mbulohen nga të ardhurat nga 

tarifat 

86 % e shpenzimeve te O&M 

mbulohen nga të ardhurat nga 

tarifat 

Efiçienca buxhetore 

për ofrimin e shërbimit: 

- Shpenzime për 1 tonë 

mbetje të menaxhuar 

- Të ardhura nga tarifat 

e shërbimit për 1 ton 

mbetje të menaxhuar 

-  Buxheti për menaxhimin 

e mbetjeve kundrejt sasisë 

totale të mbetjeve të 

menaxhuar (Lekë për 1 

tonë mbetje (kosto 

operative dhe mirëmbajtje 

plus investime) 

- Totali i të ardhurave nga 

tarifat e pastrimit kundrejt 

totalit të mbetjeve urbane 

(në ton) të menaxhuara 

nga bashkia (në Lekë / 

Ton) 

4717 lekë/t mbetje  

4278 lekë të 

ardhura /t 

4946 lekë/t mbetje 

4082 lekë të ardhura /t 

 

4940 lekë/t mbetje 

4102 lekë të ardhura /t 

5123 lekë/t mbetje 

4122 lekë të ardhura /t 
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- Rritja e frekuencës së 

mbledhjes së mbetjeve 

bashkiake 

Frekuenca e grumbullimit 

dhe transportimit të 

mbetjeve urbane në qytet  

dhe Nj.Administrative - 

Herë ne dite / Herë në 

Javë; 

2 herë/javë NJ.A. 

Rrethinat;  

2 herë/ javë NJ.A. 

Postribë;  

1 herë në javë në 

NJ.A. Shalë ;  

 2 herë/javë NJ.A. 

Ana Malit; 

2 herë/javë NJ.A. 

Guri i Zi; 

2 herë/javë NJ.A. 

Berdice 

3 herë/javë NJ.A. 

Velipojë (pa zonën 

e plazhit); 

2 herë/ditë, 7 ditët 

e javës, 5 qershor-

15 shtator; NJ.A. 

Velipojë Plazh 

 3 herë/javë NJ.A. 

Dajç 

2 here/dite, 7 dite e 

javes  në 30 % të  

territorit qyteti 

Shkoder ; 

1  here/dite, 7 dite 

e javes  në 70 % të  

territorit qyteti 

Shkoder ; 

2 herë/javë NJ.A. 

Rrethinat, per janar - 

qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. 

Rrethinat, per  korrik-

gusht, dhjetor; 

2 herë/ javë NJ.A. 

Postribë per janar - 

qershor, shtator - nentor; 

3 herë/ javë NJ.A. 

Postribë per  korrik-

gusht, dhjetor; 

1 herë në javë në NJ.A. 

Shalë ;  

 2 herë/javë NJ.A. Ana 

Malit per janar - qershor, 

shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Ana 

Malit per korrik-gusht, 

dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. Guri i 

Zi per janar - qershor, 

shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Guri i 

Zi per korrik-gusht, 

dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. 

Berdice, per janar - 

qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. 

Berdice, per korrik-

gusht, dhjetor; 

3 herë/javë NJ.A. 

Velipojë (pa zonën e 

plazhit); 

2 herë/ditë, 7 ditët e 

javës, 5 qershor-15 

shtator; NJ.A. Velipojë 

Plazh 

 3 herë/javë NJ.A. Dajç  

2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per  

korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/ javë NJ.A. Postribë per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/ javë NJ.A. Postribë per  

korrik-gusht, dhjetor; 

1 herë në javë në NJ.A. Shalë ;  

 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per 

korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 

korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. Berdice, per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Berdice, per 

korrik-gusht, dhjetor; 

3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa 

zonën e plazhit); 

2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 

qershor-15 shtator; NJ.A. 

Velipojë Plazh 

 3 herë/javë NJ.A. Dajç  per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

4 herë/javë NJ.A. Dajç  per  

korrik-gusht, dhjetor; 

2 here/dite, 7 dite e javes  në 45 

% të  territorit qyteti Shkoder ; 

1  here/dite, 7 dite e javes  në 70 

% të  territorit qyteti Shkoder ; 

2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per  

korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/ javë NJ.A. Postribë per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/ javë NJ.A. Postribë per  

korrik-gusht, dhjetor; 

1 herë në javë në NJ.A. Shalë ;  

 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit 

per janar - qershor, shtator - 

nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Ana Malit 

per korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per 

korrik-gusht, dhjetor; 

2 herë/javë NJ.A. Berdice, per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

3 herë/javë NJ.A. Berdice, per 

korrik-gusht, dhjetor; 

3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa 

zonën e plazhit); 

2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 

qershor-15 shtator; NJ.A. 

Velipojë Plazh 

 3 herë/javë NJ.A. Dajç  per 

janar - qershor, shtator - nentor; 

4 herë/javë NJ.A. Dajç  per  

korrik-gusht, dhjetor; 

2 here/dite, 7 dite e javes  në 45 

% të  territorit qyteti Shkoder ; 

1  here/dite, 7 dite e javes  në 

70 % të  territorit qyteti 

Shkoder ; 
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per janar - qershor, 

shtator - nentor; 

4 herë/javë NJ.A. Dajç  

per  korrik-gusht, 

dhjetor; 

2 here/dite, 7 dite e javes  

në 45 % të  territorit 

qyteti Shkoder ; 

1  here/dite, 7 dite e javes  

në 70 % të  territorit 

qyteti Shkoder ; 

- Përmirësimi i 

grumbullimit të 

mbetjeve bashkiake 

Sasia e mbetjeve urbane të 

grumbulluara dhe të 

transportuara ne vendet e 

miratuar kundrejt numrit 

total të banorëve (tonë për 

frymë në ditë) 

0.0006 

t/ditë/banorë 

0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë 0.0006 t/ditë/banorë 
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1 

Të dhënat e programit 
Vitet 

2017 2018 2019 Trendi 

Shpenzime për 

menaxhimin e 

mbetjeve urbane 

(në mijë lekë 

Grumbullim & 

ndarje në burim 
87,798 95,700 125,000 125,000 

Transport 19,800 22,300 25,000 25,000 

Trajtim 41,000 42,000 45,000 45,000 

Total 148,598 160,000 195,000 195,000 

2 

Të ardhurat nga 

tarifa e 

shërbimit(në mijë 

lekë) 

Familjet 47,692 73,301 73,313 74,034 

Bizneset 84,808 93,178 93,178 94,110 

Institucionet 

publike 
538 400 400 400 

Total 133,038 166,879 166,891 167,726 

3 
Mbetje urbane të 

menaxhuara 

Metra katrore 

rruge, trotuare 

dhe parqe të 

pastruara m2 

100,000,000 120,000,000 140,000,000 

 

 

140,000,000 

Mbetje urbane 

ton 
39,461 40,000 41,000 

 

39,000 

4 

Popullata e 

mbuluar me 

shërbim 

Zona urbane 88% 90 % 94 % 95% 

Zona rurale 66% 70 % 75% 80% 

 

 

 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
202,228 202,000 209,484 

Shpenzimet bruto 147,606 132,574 244,625 202,228 202,000 209,484 

Të ardhurat e programit 123,412 133,038 166,879 166,891 167,726 168,564 

Shpenzimet neto 24,194 (464) 77,746 35,337 34,274 40,920 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale 16,692 944 11,514 5,000 7,000 12,144 

 

 

 

 

Komente 

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, ka si burim financimi te ardhurat dhe transferte te 

pakushtezuar. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 97.5% ne vitin 

2019 , 96.5 % ne vitin 2020 dhe 94.2% ne vitin 2021.Ndersa shpenzimet kapitale  zene 2.5 % ne vitin 2019 

,  3.5% ne vitin 2020 dhe 5.8% ne vitin 2021.  
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Nr.1 

P05110.O1.A1-A3 
 
Shërbimi i pastrimit  
 

Funksioni 5: Mbrojtja e mjedisit 
N/Funksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve 
Llojet e programit: 05110:Menaxhimi i mbetjeve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Gjatë vitit 2018 Bashkia Shkodër ka bërë të mundur administrimin dhe menaxhimin e shërbimit të pastrimit në 9 njësi administrative, 
përfshirë këtu edhe qytetin e Shkodrës. Kështu gjatë vitit 2018, është bërë një hap cilësor kur përsa i përket  fjalë zonave që mbulohen me 
shërbim, standartazimin  e rregullimin e shërbimit, kostimin, përmirësimin e administrimit dhe monitorimin, sidomos në njësitë administrative.  
Këtë vit zona e mbulimit është rritur, duke shtuar shërbimin e strukturuar me frekuenca të përcaktuara, sipas standartit të dakordësuar, me 
pika grumbullimi të përcaktuara dhe me kontenierë  shtesë edhe në të gjitha Njësite Administrative. 
 
Konkretisht  gjatë vitit 2018 shërbimi i pastrimit u organizua në 4 (katër) zona funksionale si më poshtë: 
 
A. ZONA FUNKSIONALE, territori që mbulon Njësitë Administrative Rrethinat, Postribë, Shalë 
Ky shërbimështë përmirësuar dukshëm duke u bërë më qëndrueshëm, sipas frekuencës së dakordësuar, me pika të grumbullimit të 
mbetjeve në secilën njësi dhe të shpërndara sipas nevojës që vetë banorët përcaktuan, bazuar në sasinë e mundshme në dispozicion të 
kontenienrëve të mbetjeve tëinvestuar nga Bashkia Shkodër. 
 
Shërbimi në këtë zonën funksionale Rrethinat, Postribë, Shalë, është realizuar  si më poshtë:  

 Mjetet që përdoren janë2 mjete 10 ton + 1 mjet i hapur 5 ton. 

 Frekuenca e lëvizjes së mjeteve:  
 Mjeti 10 ton kryen shërbimin në NJ.A. Rrethinat 2 herë/javë, 
 Mjeti 10 ton kryen shërbimin në NJ.A. Postribë 2 herë/ javë 
 Mjeti 5 ton kryen shërbimin 1 herë në javë në NJ.A. Shalë  

 Numri i kontenierëve:150 copë të shpërndara në Rrethinat + 73 copë të shpërndara në Postribë + 21 copë të shpërndara në 
Theth, Shalë. 

 
B. ZONA FUNKSIONALE B, territori që mbulon Njësitë Administrative Ana Malit – Bërdicë – Guri i Zi  
Ky shërbim  është përmirësuar duke u bërë më i qëndrueshëm, sipas frekuencës së përcaktuar, me pika të grumbullimit të mbetjeve në 
secilën njësi dhe të shpërndara sipas nevojës dhe dakordësisë së vetë banorëve për shpërndarjen e kontenierëve të mbetjeve.  
Shërbimi në këtë zonë funksionale është realizuar si më poshtë:  

 Mjetet që përdoren janë  2 mjete 10 ton; 

 Frekuenca e lëvizjes së mjeteve:  
 Mjeti 10 ton kryen shërbimin në NJ.A. Ana Malit 2 herë/javë,  
 Mjeti 10 ton kryen shërbimin në NJ.A. Bërdicë 2 herë/ javë, 
 Mjeti 10 ton kryen shërbimin NJ.A .Guri i Zi 2 herë/javë,  

 Numri i kontenierëve:78 copë  të shpërndara në Anë e Malit + 84 copë të shpërndara në Bërdicë + 96 të shpërndara në Gurin e Zi. 
C. ZONA FUNKSIONALE C, territori që mbulon Njësitë Administrative Velipojë – Dajç 
Ky shërbim është kryer  në mënyrë të qëndrueshme, me frekuenca të përcaktuara, me pika grumbullimi dhe kontenierë të shtuar, të 
vendosur sipas kërkesës dhe dakortësisë së përfaqësuesve të komunitetit.  Gjatë verës së vitit 2018, në Plazhin e Velipojës, janë vënë në 
dispozicion  më shumë burime financiare sesa në vitin 2017, pasi rritëm frekuencën nga dy në tre herë në ditë për periudhën 15 qershor-15 
shtator për ngarkesat  nëfundjavë gjatë sezonit, rritëm sipërfaqen e fshirë të rrugëve sidomos në qendër të plazhit. Gjatë këtij viti është  vënë 
në funksion sistemin e qëndrueshëm të monitorimit të shërbimit gjë që ka ndikuar në një performancë më të mirë të këtij shëerbimi 
Shërbimi në këtë zonë funksionale është kryer si më poshtë:  

 Mjetet që përdoren janë 2 mjete 10 ton. Për NJ.A. Velipojë pa zonën e Plazhit dhe Dajç; 2 mjete 5 ton për NJ.A. Velipojë zona e 
plazhit; 1 mjet 3 ton i hapur për NJA Velipojë për zonën e plazhit.  

 Frekuenca e lëvizjes së mjeteve:  
 Mjeti 10ton në NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit) 3 herë/javë 
 Mjeti 10 ton në NJ.A. Dajç 3 herë/ javë  
 Mjetet 5 ton NJ.A. Velipojë (zona e plazhit) 3 herë në ditë/7 ditëve të javës në stinën e verës  

 Numri i kontenierëve: 198 copë në Velipojë + 76 copë në Dajç 
 
D. ZONA FUNKSIONALE D: Territori i qytetit  Shkodër  
Gjatë vitit 2018 është perfeksionuar sistemi i monitorimit duke përfshirë  inspektorët e lagjeve. Pavarësisht monitorimit  dhe raportimit dy 
herë në ditë, shpesh konstatojmë përsëri problematika të vecanta  për pika të pa evaduara, për pika ku ka prurje të madhe momentale, për 
mungesë të zbatimit të rregullave të depozitimit të mbetjeve nga familjarë dhe biznese, për ndërhyrje në kontenierët nga persona të 
papërgjegjshëm, shpesh edhe të tregut informal, apo edhe djegie të kontenierëve.  
Shërbimi në këtë zonë funksionale është kryer  si më poshtë:  

• Mjetet që  kanë qenë nëpërdorim janë: 5 mjete me kapacitet 10 ton. 
• Frekuenca e lëvizjes së mjeteve:  

 2 mjete 10 ton kryejnë shërbimin 2 herë në ditë/7 ditë të javës në pjesën veriore të NJ.A. 
 3 mjete nga 10 ton kryejnë shërbimin 2 herë në ditë/7 ditëve të javës në pjesën jugore të NJ.A.  

• Numri i kontenierëve në funksion të shërbimit 640 copë. 
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Gjatë vitit 2018 janë blerë 257 kazanë.  
Gjatë vitit 2018 është realizuar kontrata me 984 269 lekë për ndërtimin e xhepave për vendosjen e kontenierëve duke krijuar kushte 
më të përshtatshme për depozitim dhe siguri publike.  
 
Me qëllim përmirësimin e shërbimit të pastrimitnë çdo njësi administrative dhe lagje të qytetit kemi organizuar takime konsultative me 
qytetarët dhe bizneset. 
Në këto takime janë diskutur problematikat dhe kërkesat për përmirësimin e shërbimit përkudnrejt përmirësimit të performances. 
Ështëkërkuar  përmirësimi i kontrollit dhe monitorimit, ndërgjegjësimit dhe në disa raste është kërkuar shërbim shtesë për përiudha të 
caktuara, shtim pikash të grumbullimit, kërkesë për investime për kontenierë, shtim i sipërfaqes që do të fshihen mekanikisht dhe manulisht 
etj.  
Në këto takime qytetarët kanë diskutuar hapur dhe kanë dhënë mendimet e tyre. Në shumicën e njësive ata kanë marrë vendimin lidhur me 
shtimin e shërbimit shërbimin, standartin e përmirësuar shtesë që ata kërkojnë përkundrejt angazhimit për pagesën e shtesës së diferencës.  
Duke marrë në konsideratë kërkesat e banorëve shërbimi i Pastrimit për 2019 për  çdo njësi do të realizohet : 
 

Përbërja 

Infrastruktura Të dhënat teknike Distancat 

Mjetet Kontenierë 
Norma e 
gjenerim

it 
Frekuenca 

Distanca 
nga landfilli 

(1 kah)* 

Distanca për 
grumbullimi

n për 
kamion** 

Njësitë e Zonës Lindore             

Rrethinat, Postribë, 
Shalë, Pult, Shosh, Guri i 
Zi 

3 mjet 10 
ton/ 1 turne 
(mjeti i trete 

mund të 
merret 5ton 
për rrugët e 

ngushta) 

 Shtohen 232 
- (Total 497) 

0.3 
kg/banor

ë/ditë 

2.5 
herë/javë 

56 400 

Njësitë e Zonës 
Perëndimore         

    

Ana Malit, Bërdicë, 
Velipojë, Dajç 

3 mjet 10 
ton/ 1 turne 
(mjeti i trete 

mund të 
merret 5ton 
për rrugët e 

ngushta) 

Shtohen 100 
(Total 243) 

0.3 
kg/banor

ë/ditë 

2.5 
herë/javë 

18 229 

Veipojë Plazh 

2 mjete 
5ton/2 turne 

Shtohen 63 
(Total 223) 

0.75 
kg/banor

ë/ditë 

7ditë/javë/2 
herë/ ditë 

35 60 

Njësitë e zonës së 
qendrës         

    

Shkodër 

4 +1 mjete 
10ton (mjeti 

reserve 
mund të jetë 

5 ton për 
turnin e dytë 

në disa 
rrugë) 

Shtohen 150 
(Total 759) 

0.9 
kg/banor

ë/ditë 
7ditë/javë 16 25 

Fshirja manuale           157,465  

Fshirja mekanike 
1 mjet  fshirje 

mekanike     2 herë/javë 
  

                                  
343,077  

Mjeti 5ton për rrugicat e 
ngushta (Shkodër) 1 mjet 5 ton  

Shtohen 10 
(Total 24)   7ditë/ditë 

16 3 

 
 
Duke marrë në konsideratë kërkesat për përmirësim e shërbimit të grumbullimit, transportimit dhe depozitimit të mbetjeve në landfill, janë  
parashikuar   kostot optimale që marrin në konsideratë: 
- Zgjerim i shërbimit në territor; 
- Përmirësimi i frekuencave të evadimit të mbetjeve; 
- Uljen e kostos së transportit; 
- Përdorimin me efiçiencë të mjeteve; 
- Llogaritje më e mirë e normës së prodhimit të mbetjeve për cdo njësi, për familje dhe biznese, referuar historikut të të dhënave dhe 

përllogaritjeve që marrin në konsideratë vendosjen e popullsisë, dhe tëbizneseve.; 
- Shtim i pikave të grumbullimit; 
- Shtim i kontenierëve; 
- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit; 
- Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë territorin; 
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër; 
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- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit; 
 
Për realizimin e shërbimit të grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane janë llogaritur kostot e shërbimit si më poshtë për numrin e 
pikave të grumbullimit, numër kontenierësh, numër dhe lloji i mjeteve dhe transporti në landfill, sipas normës së gjenerimit të mbetjeve dhe 
frekuencës së shërbimit 
 

Zona Lindore 
Kosto e shërbimit 

12 mujore (LEK/vit) 

Njësitë e Zonës Lindore (Rrethinat, Postribë, Shalë, Pult, Shosh, Guri i Zi) 

Nën kosto e mirëmbajtjes së mjeteve (Sigurimi kamionit, Vaj+filtra, Goma, 
Mirëmbajtje mekanike, Parkim) 

327,483  

Nën kosto për grumbullim dhe transport                      8,008,017  

Nën kosto e personelit (3 shofera+ 6 punonjës)  1,722,750  

Nën Kosto Totale (Grumbullim, Transport, Personel, Mirëmbajtje)                      10,058,249  

Nën kosto e depozitimit në landfill 6,651,392  

Nën kosto e amortizimit të kontenierëve 2,470,509  

Nën kosto e amortizimit të mjeteve  451,700  

Nën kosto totale e amortizimit  2,922,209  

Nën kosto administrative/ për grumbullimin e taksave/ fushatë 
ndërgjegjësimi) 

                     3,628,548  

Fitimi nga të ardhurat neto (4%) 886,778  

Nën kosto procese te ndryshme 121,953 

KOSTO TOTALE  OPERACIONALE (Mirëmbajtje, grumbullim, transport, 
personel, depozitim, amortizim + kostot administrative dhe fitim neto) 

24,269,133  

 
 
 

Zona Perëndimore 

Kostot e shërbimit Totali kosto 

12 mujore 
(LEK/vit) 

12 mujore 
(LEK/vit) 

12 mujore 
(LEK/vit) 

Njësitë e Zonës Perëndimore (Ana Malit, Bërdicë, Dajç, Velipojë)121 Velipoja Plazh Zona P 

Nën kosto e mirëmbajtjes së mjeteve (Sigurimi kamionit, 
Vaj+filtra, Goma, Mirëmbajtje mekanike, Parkim) 

                        
129,444  

                       
963,318  

                    
1,092,762  

Nën kosto për grumbullim dhe transport 
                     

2,276,270  
                    

2,462,363  
                    

4,738,633  

Nën kosto e personelit (3 shofera+ 6 punonjës) (2 shofera+4 
punonjës plazhi) 

3,370,024  
                    

2,303,501  
                    

5,673,525  

Nën Kosto Totale (Grumbullim, Transport, Personel, 
Mirëmbajtje) 

                     
5,775,738  

                    
5,729,182  

                  
11,504,920  

Nën kosto e depozitimit në landfill 2,275,644  
                    

1,535,738  
                    

3,811,382  

Nën kosto e amortizimit të kontenierëve 1,523,427  
                    

1,229,146  
                    

2,752,573  

Nën kosto e amortizimit të mjeteve  178,543  
                       

886,252  
                    

1,064,795  

Nën kosto totale e amortizimit  1,701,970  
                    

2,115,398  
                    

3,817,368 

Nën kosto administrative/ për grumbullimin e taksave/ 
fushatë ndërgjegjësimi) 

                     
1,853,137  

                    
1,782,260  

                    
3,635,397  

Fitimi nga të radhurat neto (4%) 390,134                                                
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375,213  765,347  

Nën kosto procese te ndryshme 
 

2,691,654 2,691,654 

KOSTO TOTALE OPERACIONALE (Mirëmbajtje, 
grumbullim, transport, personel, depozitim, amortizim + 
kostot administrative dhe fitim neto) 

                
11,996,623  

                
14,229,445  26,226,068  

 
 
 

Zona Qendrore 

Kostot shërbimit Totali kosto 

12 mujore 
(LEK/vit) 

12 mujore 
(LEK/vit) 

12 mujore 
(LEK/vit) 

Njësitë e Zonës Qendrore (Shkodër) 
Zonat me 
rrugica të 
ngushta 

Zona Qendrore 

Nën kosto e mirëmbajtjes së mjeteve (Sigurimi kamionit, 
Vaj+filtra, Goma, Mirëmbajtje mekanike, Parkim) 

                     
2,649,028  

                       
585,000  

                    
3,234,028  

Nën kosto për grumbullim dhe transport 
                   

23,324,230 
                    

1,474,819  
                  

24,799,049  

Nën kosto e personelit (5 shofera+ 15 punonjës)  15,627,604  
                       

941,347  
                  

16,568,951  

Nën Kosto Totale (Grumbullim, Transport, Personel, 
Mirëmbajtje) 

                   
41,600,862 

                    
3,001,166  

                  
44,602,028  

Nën kosto e depozitimit në landfill 24,285,690 
539,658                        

                  
24,825,348  

Nën kosto e amortizimit të kontenierëve 4,339,204 
                       

236,424  
                    

4,575,628  

Nën kosto e amortizimit të mjeteve  5,026,960  
                       

538,200  
                    

5,565,160  

Nën kosto totale e amortizimit  9,366,165  
                       

774,624  
                    

10,140,789  

Nën kosto administrative/ për grumbullimin e 
taksave/ fushatë ndërgjegjësimi) 

                   
14,298,016 

                       
819,935  

                  
15,117,951  

Fitimi nga të radhurat neto (4%) 3,010,109  
                       

172,618  
                    

3,182,727  

Nën kosto fshirje manual 
                   

24,176,940  
                                 

-    
                  

24,176,940  

Nën kosto fshirje dhe larje mekanike 
                     

12,962,400  
                                 

-    
                    

12,962,400 

Nën kosto procese te ndryshme 10,327,856  
                                 

-    
                    

10,327,856  

Nën Kosto e plotë për fshirje larjen  
                   

47,467,196  
                                 

-    
                  

47,467,196  

KOSTO TOTALE OPERACIONALE (Mirëmbajtje, 
grumbullim, transport, personel, depozitim, 
amortizim + kostot administrative dhe fitim neto) 

              
140,028,038  5,308,001  

             
145,336,036  

 
 

Përmbledhja e kostove 

 
Nën zërat e kostos 

KOSTO (LEK/vit) 

Zona Lindore Zona Perëndimore Zona e Qendrës BASHKIA TOTAL 

Nën Kosto Totale (Grumbullim, 
Transport, Personel, 
Mirëmbajtje) 

             
10,058,249  

                      
11,504,920  

                
44,602,028  

                 
66,165,197  

Nën kosto e depozitimit në 
landfill 6,651,392  

                        
3,811,382  

                
24,825,348  

                 
35,288,122  

Nën kosto totale e amortizimit  2,922,209  
                        

3,544,005  
                  

10,140,789  
                 

16,607,003  

Nën kosto administrative/ për 
grumbullimin e taksave/ fushatë 
ndërgjegjësimi) 

             
3,628,548  

                        
3,635,397  

                
15,117,951 

                 
22,381,896  

Fitimi nga të radhurat neto (4%) 886,778  
                            

765,347  
                  

3,182,727  
                   

4,834,852  
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Nën Kosto e plotë për fshirje 
larjen dhe te ndryshme 121,953 2,691,654 

                
47,467,196  50,280,803                  

KOSTO TOTALE 
OPERACIONALE (Mirëmbajtje, 
grumbullim, transport, personel, 
depozitim, amortizim + kostot 
administrative dhe fitim neto) 

          
24,269,133  

                      
26,226,068  

             
145,336,036  

              
195,831,237  

 
Kjo kosto mbulohet nga të ardhurat nga tarifa si më poshtë: 
 
Të ardhurat e planifikuara nga familjet: 

Nr. Familjeve 
Tarifa e 

pastrimit 

Te ardhurat sipas 
kapacitetit të plotë të 

familjeve 

Përqindje e 
kostot totale 

sipas 
kapacitetit të 

plotë 

Përqindje e 
kostot totale e 
mbuluar nga 
të ardhurat e 
mbledhuara 
nga të gjitha 
familjet duke 
hequr familjet 

me lehtësi 
fiskale 

Mbulimi i kostos nëse 
mblidhen të gjitha tarifat 

nga të gjitha familjet 
perfshire ato  me lehtësi 

fiskale 

4,901 1,950            9,556,950  

1,609 1,950            3,137,550  

477 1,450               691,650  

334 1,450               484,300  

80 1,450               116,000  

1,907 1,950            3,718,650  

1,017 1,950            1,983,150  

1,425 1,950            2,778,750  

1,152 1,950            2,246,400  

1,270 1,950            2,476,500  

21,253 3,450         73,322,850  

      35,425          100,512,750  47% 26% 73,313,000 

 
 
Të ardhura të planifikuara nga Biznesi i Madh dhe Institucionet: 

 Nr. BM Tarifa (lek/vit) 
Të ardhurat e 

mundshme nga tarifa 

Mbulimi i kostos 
nëse mblidhen të 

gjitha tarifat 

Njesia Administrative Shkodër, 
njwsi tregtare dhe shwrbime 

781 33,000 25,773,000 

Njësi tregtare dhe shërbimi në 
Njësitë e tjera Administrative 

266 33,000 8,778,000 

Njësi tregtare për tregtim karburanti 43 48,000 2,064,000 

Njësi prodhimi në Njësinë 
Administrative Shkodër 

80 63,000 5,040,000 

Njësi prodhimi në Njësitë e tjera 
Administrative 

9 33,000 297,000 

Subjekte ndërtuese për selinë 
administrative 

39 73,000 2,847,000 

Subjektet e ndërtimit  sipas 
investimit, dhe kohëzgjatjes së 

kantierit të ndërtimit 
10 

20,000 
-200,000 

640,000 
 

Shoqata, fondacione, ente të 
ndryshme shtetërore, organizata jo 

qeveritar, 
48 6,000 288,000 

Institucione 50 8,000 400,000  

 
1,326 

  
46,127,000 24 % 

 
Të ardhura të planifikuara nga Biznesi i vogël: 

BV Nr. BV Tarifa (lek/vit) 
Të ardhurat e 

mundshme nga tarifa 
 

Mbulimi i kostos 
nëse mblidhen të 

gjitha tarifat 
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Njësi tregtare dhe Shërbimi në NJA 
Shkodër 

2,845 13,000 36,985,000 

Njësi tregtare dhe Shërbimi në NJA 
të tjera 

1,024 8,000 5,468,000 

Njësi prodhimi në NJA Shkodër 196 13,000 2,548,000 

Njësi prodhimi në NJA e tjera 56 8,000 448,000 

Ambulant 121 5,500                          666,000 

Profesione te lira 167 8,000 1,336,000 

Total 4,409 
 

47,451,000 23% 

* Zona Plazh Velipoje dhe Baks/Rrjoll vetëm sezoni turistik 
 

Kostoja e plotë e shërbimit mbulohet nga 166,891,000 lekë nga të ardhurat nga tarifa, ose 82,5% e totalit të kostos. Bashkia 
planifikon të subvencionojë 35,337,000 lekë, osë17,5% nga transferta e pakushtëzuar. 
 

Totali i mbulimit të kostos nga tarifat 
(LEK/vit)  

166,891,000 82,5% 

Subvencionim nga Bashkia (LEK/vit) 35,337,000 17,5% 

 

 
 

ii. Synimi i projektit të vitit 2019-2021 

- Zgjerim i shërbimit në territor nga 75 % në 95% duke shfrytëzuar në maksimum mundësitë infrastrukturore. 
- Rritje e frekuencës së shërbimit të  mbledhjes, transportimit dhe depozitimit të mbetjeve në landfill;Optimizimin e kostove të transpostit; 
- Përdorimin me efiçiencë të mjeteve të punës; 
- Shtim i pikave të grumbullimit; 
- Shtim i kontenierëve nga 1,580 në 2,100 copë. 
- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit; 
- Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë terrtiorin; 
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër; 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Totali i mbulimit të 
kostos nga tarifat  

82.5% 

Subvencionim nga 
Bashkia  
17.5% 

Burimet e financimit për shërbimin e grumbullimit 
transportimit, dhe depozitimit të mbetjeve urbane për vitin 

2018 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             625 

 

Viti 2019 
-Realizimi i shërbimit tË Pastrimit me sipërmarrje private.. 
-Riorganizimi i PGM dhe rritja e numrit të tyre duke shtuar dhe  numrin e kazanëve. 
-Fillimi i procesit tëgrumbullimit  të diferencuar  të mbetjeve  ne: të thata dhe të njoma, në tre zona pilot të qytetit. 
-Sensibilizimi  për rritjen e bashkëpunimit me komunitetin dhe ndërgjegjesimi i tyre  për diferencimin e mbetjeve që në burim. 
-Bashkëpunimi me shkollat, institucionet  dhe biznesin për rritjen e interesit për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme. 
-Hartimi i rregullores për  marëdhëniet mes pushtetit vendor, sipërmarrësve të shërbimit, bizneseve, institucioneve dhe familjarëve për 
mënyrën e trajtimit të mbetjeve urbane dhe masat administrative për kundravajtësit. 
-Vazhdimi i depozitimit të të gjitha MU në Landfillin Bushat. 
-Sistem monitorimi me gjithpërfshirës, inspektoret e lagjeve, administratorët e njësive, kryepleqtë si dhe duke bërë pjesë dhe komunitetin. 
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga  vendepozitimet  e palejueshme me mjetet e bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në  ato zona të pa 
parashikuara në sipërmarrjet private. 
-Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit. 
 
Viti 2020 
-Vazhdimim i sherbimit te Pastrimit me sipermarrjen e re private  
-Eliminimi i mbeturinave urbane nga  vendepozitimet  e palejueshme me mjetet e bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në  ato zona të pa 
parashikuara në sipërmarrjet private. 
-Vazhdimi  depozitimit te mbetjeve urbane ne landfillin Bushat. 
Ne kuadër të përmisimit te performancës së shërbimit tëfunksionojë njësistem monitori variabel duke u perqendruar  në pikat  problematike. 
. -Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit. 
 
Viti 2021 
-Vazhdimi i aktivitetit të shërbimit të pastrimit  me sipermarrjen  private sipas tre kontratave. 
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga  vendepozitimet  e palejueshme me mjetet e bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në  ato zona të pa 
parashikuara në sipërmarrjet private. 
-Vazhdimi  depozitimit të mbetjeve urbane në landfillin Bushat. 
-Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit. 
 

b) Rezultatet që prisni  

Viti 2019 
Për shërbimin  e  pastrimit të qytetit . 

 Shërbim  me  parametra të përmiresuar  për të gjithë territorin. 

 Shtimi i pikave të vendeve të grumbullimit të mbeturinave  dhe numrit të kazaneve për ti shërbyer më mire  familjareve dhe 
bizneseve. 

 Fillimi i diferencimit te mbetjeve urbane në burim dhe grumbullimi i tyre ne orare tëpërcaktuara  sipas një grafiku paraprak. 

 Interesimi i  biznesit per  fillimin e procesit te riciklimit. 

 Monitorim  i qëndrueshëm dhe raportim  on-line nga supervizorët dhe inspektorët e lagjeve.  

 Përmirësim  infrastrukturës mbështetëse për realizimin e shërbimit. 
 

Për shërbimin  e Pastrimit në Njesitë Administrative. 
-Realizimi i shërbimit të grumbullim transportit të mbeturinave  në të njëjtat standarte si në qytet. 
-Plotësimi me kazanë metalike në pikat e grumbullimit  të mbeturinave duke rritur rendimentin e punes, duke eleminuar problemet mjedisore 
si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartesh. 
-Rritja e numrit të përfituesve të shërbimit në pjesën më të madhe të njesive administrative. 
-Depozitimi i të gjitha mbetjeve urbane në landfillin Bushat dhe eleminimi i vend depozitimeve të pamiratuara. 
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga  vendepozitimet  e palejueshme. 
Viti 2020 
-Shërbim pastimi me sipermarrje private në të gjithë Bashkinë. 
-Shërbim  me standart shumë të larta, në përputhje me kuadrin ligjor  dhe kerkesat ekomunitetit 
-Reduktim i  sasise së mbetjeve që depozitohen në landfill, nëpërmjet rritjes së sasisë së mbetjeve të riciklueshme . 
-Depozitimi i të gjitha mbetjeve urbane në landfillin Bushat dhe eleminimi i vend depozitimeve të pamiratuara. 
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga  vendepozitimet  e palejueshme. 
Viti 2021 
-Vazhdimi i  shërbimit  me standarte të larta në të gjithë  Bashkinë. 
-Rritje të ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor për menaxhimin e mbetjeve urbane, nga ana e banorve dhe bizneseve. 
-Rritja e numrit te perfituesve të shërbimit të pastrimit  duke shtrire gjeografikisht këtë e  aktivitet. 
-Pika te vendgrumbullimit të mbetjeve të sistemuara dhe definitive, nga realizimi i xhepave. 
-Rritje të numrit të pikave  të grumbullimit, duke realizuar blerjen e kazaneve për mbetjet urbane. 
-Rritje të numrit të kazaneve që përdoren për materiale të riciklueshme. 
-Reduktim i sasisë së mbetjeve që depozitohen në landfill, nëpërmjet rritjes së sasisë së mbetjeve të riciklueshme në masën 10 %. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuoje për këtë projekt, financiarisht etj.) 

Operatori që  kryen këtë shërbim për qytetin. 
Sipermarresi  e kontraktuar për ndërtimin  e xhepave  dhe furnizimin me 
kazana. 
Monitoruesit , rajonet dhe  komuniteti. 
Bizneset 
Banorët e qytetit të Shkodrës 

 Buxheti i Bashkise 
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ 
Transfe
ri 

Kapitale 

A.1 Shërbimi i pastrimit për gjithë Bashkinë   
 

 
 
 

  

A1/1 
Shërbimi i pastrimit për të gjithë Bashkinë 
për muajin janar 

15 240 
 

 15 240   

A1/2 Shërbimi i pastrimit zona “Qytet” 133 462 
 

 133 462   

A1/3 Shërbimi i pastrimit zona “Lindore” 22 298 
 

 22 298   

A1/4 Shërbimi i pastrimit zona “Perendimore” 24 000 
 

 24 000   

A.2 Investime       

 
A2.1 Blerje  kazanësh 5 000 

 
   5 000 

A.3 Shpenzime për mjete transporti        

 
A3/1 Karburant për mjetet autopleh 1 208 

 
 1 208   

 
A3/2 

Furnizim vendosje pjesë 
këmbimi dhe  mirëmbajtje e 
makinerive 

820 
 

 820   

 
A3/3 Siguracion 60 

 
 60   

 
A3/4 Takse e kolaudim 140 

 
 140   

 
TOTALI  202 228 

 
 197 228  5 000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ 
Transfe

r 
Kapitale 

A.1 Shërbimi i pastrimit për gjithë Bashkinë  
 

    

A1/1 Shërbimi i pastrimit zona “Qytet” 144 710 
 

 144 710   

A1/2 Shërbimi i pastrimit zona “Lindore” 24 160 
 

 24 160   

A1/3 Shërbimi i pastrimit zona “Perendimore” 26 130 
 

        26 130   

A.2 Investime  
 

    

 
A2/1 Blerje  kazanësh 7,000 

 
   7,000 

 
TOTALI 202,000 

 
 195,000  7,000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ 
Transfe

r 
Kapitale 

A.1 Shërbimi i pastrimit për gjithë Bashkinë  
 

    

A1/1 Shërbimi i pastrimit zona “Qytet” 146 446 
 

 146 446   

A1/2 Shërbimi i pastrimit zona “Lindore” 24 445 
 

 24 445   

A1/3 Shërbimi i pastrimit zona “Perendimore” 26 449 
 

 26 449   

A.2 Investime 12,144 
 

   12,144 

 
TOTALI 209,484 

 
 197 340  12,144 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2019 deri me 31 Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria shërbimeve publike  dhe ndjekjes së investimeve të infrastrukturës 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Nenfunksioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza 

Programi 05200: Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 

Vështrim i përgjithshëm  

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i 

sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin 

e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza 

dhe kanalizimeve 
 Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në 

funksionim ose mbështetje e sistemeve të 

kanalizimeve dhe të trajtimit  të ujërave të zeza; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose 

përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të 

trajtimit të ujërave të zeza. 

 
Projekte të rëndësishme  

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit  Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P05200.O1.A1 Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza  2019 2021 

P05200.O1.A2 
Transferim për mbulimin e kostove operativedhe 

mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB 
15,000 2019 2021 

TOTAL 15,000   
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Mbledhjen, largimin 

dhe trajtimin e 

ujërave të ndotura 

 Përmirësimi i sistemit 

të kanalizimit të 

ujrave të zeza në të 

gjithë zonat urbane te 

Nj.A të Bashkisë 

Numri i abonentëve të 

lidhur me rrjetin KUZ 

dhe funksionimi normal 

i sistemit               

Mirëmbajtje dhe garantim i 

funksionimit normal të  

sistemit të ujrave të 

përdorura për qytetin dhe 

njësitë administrative që 

kanë rrjete kanalizimesh 

ujera te ndotura. Zhbllokim 

dhe pastrim puseta dhe rrjet 

kanalizime ujera të ndotura. 

Mesatarisht rreth 24.430 

abonente te lidhur rrjetet e 

grumbullimit të ujërave të 

zeza    

Mirëmbajtje dhe garantim i 

funksionimit normal të  

sistemit të ujrave të 

përdorura për qytetin dhe 

njësitë administrative që 

kanë rrjete kanalizimesh 

ujera te ndotura. Zhbllokim 

dhe pastrim puseta dhe rrjet 

kanalizime ujera të ndotura. 

Rritje e numrit te lidhjeve 

rreth 25.240 abonente te 

lidhur rrjetet e grumbullimit 

të ujërave të zeza       

Mirëmbajtje dhe garantim i 

funksionimit normal të  

sistemit të ujrave të 

përdorura për qytetin dhe 

njësitë administrative që 

kanë rrjete kanalizimesh 

ujera te ndotura. Zhbllokim 

dhe pastrim puseta dhe rrjet 

kanalizime ujera të ndotura. 

Rritje e numrit te lidhjeve 

rreth 25.995 abonente te 

lidhur rrjetet e grumbullimit 

të ujërave të zeza       

Mirëmbajtje dhe garantim i 

funksionimit normal të  

sistemit të ujrave të 

përdorura për qytetin dhe 

njësitë administrative që 

kanë rrjete kanalizimesh 

ujera te ndotura. Zhbllokim 

dhe pastrim puseta dhe rrjet 

kanalizime ujera të ndotura. 

Rritje e numrit te lidhjeve 

rreth 27.002 abonente te 

lidhur rrjetet e grumbullimit 

të ujërave të zeza     

Trajtimi i ujrave të 

ndotura 

Operimi dhe Mirëmbajtja e 

vazhdueshme e impianteve 

të trajtimit të ujrave të 

ndotura në Shirokë dhe 

Zogaj. Vlerësimi i nevojave 

për impiantin e trajtimit të 

ujrave të ndotura për 

qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme 

në fshatrat përreth. 

Operimi dhe Mirëmbajtja e 

vazhdueshme e impianteve 

të trajtimit të ujrave të 

ndotura në Shirokë dhe 

Zogaj. Lobimi për 

sigurimin e fondeve për 

projektimin e impiantit të 

trajtimit të ujrave të ndotura 

për qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme 

në fshatrat përreth. 

Operimi dhe Mirëmbajtja e 

vazhdueshme e impianteve 

të trajtimit të ujrave të 

ndotura në Shirokë dhe 

Zogaj. Lobimi për 

sigurimin e fondeve për 

projektimin e impiantit të 

trajtimit të ujrave të ndotura 

për qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme 

në fshatrat përreth. 

Operimi dhe Mirëmbajtja e 

vazhdueshme e impianteve 

të trajtimit të ujrave të 

ndotura në Shirokë dhe 

Zogaj. Lobimi për 

sigurimin e fondeve për 

projektimin e impiantit të 

trajtimit të ujrave të ndotura 

për qytetin e Shkodrës dhe 

impianteve të ndërmjetme 

në fshatrat përreth. 
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Mbledhjen dhe 

largimin e ujërave të 

shiut dhe mbrojtjen 

nga përmbytjet në 

zonat e banuara; 

 Përmirësimi i sistemit 

të kanalizimit të 

ujrave të shiut në të 

gjithe zonat urbane të 

Nj.A të bashkisë.  

Sistemi i kanalizimeve 

të ujrave të bardha  

Sigurimi i shërbimit të 

qëndrueshëm dhe 

funksional brenda 

standarteve nëpërmjet 

mirëmbajtjes së rrjetit të 

kanalizimit të ujrave të 

bardha duke synuar 

eleminimin e 

problematikave të 

përmbytjeve të zonave të 

veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të 

ujrave të bardha duke 

ndërhyrë në pastrimin e 

tyre. Përdorimi me efiçencë 

i fondeve për kanalizimin e 

ujrave të bardha 

Sigurimi i shërbimit të 

qëndrueshëm dhe 

funksional brenda 

standarteve nëpërmjet 

mirëmbajtjes së rrjetit të 

kanalizimit të ujrave të 

bardha duke synuar 

eleminimin e 

problematikave të 

përmbytjeve të zonave të 

veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të 

ujrave të bardha duke 

ndërhyrë në pastrimin e 

tyre. Përdorimi me efiçencë 

i fondeve për kanalizimin e 

ujrave të bardha 

Sigurimi i shërbimit të 

qëndrueshëm dhe 

funksional brenda 

standarteve nëpërmjet 

mirëmbajtjes së rrjetit të 

kanalizimit të ujrave të 

bardha duke synuar 

eleminimin e 

problematikave të 

përmbytjeve të zonave të 

veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të 

ujrave të bardha duke 

ndërhyrë në pastrimin e 

tyre. Përdorimi me efiçencë 

i fondeve për kanalizimin e 

ujrave të bardha 

Sigurimi i shërbimit të 

qëndrueshëm dhe 

funksional brenda 

standarteve nëpërmjet 

mirëmbajtjes së rrjetit të 

kanalizimit të ujrave të 

bardha duke synuar 

eleminimin e 

problematikave të 

përmbytjeve të zonave të 

veçanta. Mirëmbatje e 

vazhdueshme të kanaleve të 

ujrave të bardha duke 

ndërhyrë në pastrimin e 

tyre. Përdorimi me efiçencë 

i fondeve për kanalizimin e 

ujrave të bardha 
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Të dhënat e programit 

Vitet 

2017 2018 2019 Trendi 

1 

Shpenzime për 

menaxhimin e 

kanalizimeve (në mijë 

lekë) 

Shkarkimi në sistem i 

ujërave 
55,736 69,428 72,714 73,000 

Trajtimi ujërave 12,653 15,428 15,159 15,200 

Total 68,390 84,856 88,873 88,200 

2 
Të ardhurat nga tarifa e 

shërbimit(në mijë lekë) 

Familjet 39,010 44,654 54,569 60,000 

Bizneset 5,809 4,990 5,091 5,200 

Institucionet publike 6,931 7,363 8,016 8,100 

Total 51,750 57,006 67,676 73,300 

3 
Sasia e ujërave të zeza të 

trajtuara 

Ujëra të zeza të shkarkuara 

në sistemin e kanalizimeve 

(në metra kub) 

3,238 3,595 3,253 3,200 

Ujëra të zeza të trajtuara 

(në metra kub) në impiante 
182 328 450 

 

500 

4 
Popullata e mbuluar me 

shërbim (banore) 

Zona urbane 81,425 90,340 91,744 92,100 

Zona rurale 1,620 3,200 5,200 5,300 

total 83,045 93,540 96,944 97,400 

 
Numri i Stafit 

 
71 71 71 71 

 

 

Informacion financiar 
      

Vitet Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
15,000 15,000 15,000 

Shpenzimet bruto 20,965 7,911 15,000 15,000 15,000 15,000 

Të ardhurat e programit 20,059 2,910 - - - - 

Shpenzimet neto 906 5,001 15,000 15,000 15,000 15,000 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore    
- - - 

Investimet kapitale 20,965 2,911 - - - - 

 

Komente 

Programi 05200: Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve, ka si burim financimi transferten e 

pakushtezuar . Mbulimi i shpenzimeve neto nga transferta e pakushtezuar  eshte mesatarisht 77.9%. Per 

vitet 2019,2020 dhe 2021,te gjitha shpenzimet jane ne trajten e  shpenzimeve korrente. 
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Nr. 1 
P05200. O1. A1 
 
Menaxhimi i sistemit te ujërave të zeza 

Funksioni 5: Mbrojtja e mjedisit 
N/Funksioni 052: Menaxhimi i ujrave te zeza 
Llojet e programit: 05200:Menaxhimi i ujrave të zeza 
dhe kanalizimeve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, në zbatim të VKM Nr. 63 datë 27.01.2016 „‟Për riorganizimin e operatorëve që 
ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura‟‟, ka perfunduar 
punën e marrjes në dorëzim të sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të 
ujërave të shiut..Situata e aseteve ne operim nga UK Shkoder, paraqitet si me poshte: 
I – Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza për qytetin Shkodër 
Ky sistem përfshihet nga:  
  - Rrjetii kanalizimeve të ujrave të zeza të qytetit,i cilipërbëhet prej rreth 150 km tubacione të dimensioneve të ndryshme, 
me material betoni dhe plastik, dhe rreth 10 000 puseta.  
  - Stacioni i pompave, i cili ndodhet në hyrje të qytetit (Pazar) i cili është rikonstruktuar. Ky stacion bën të mundur 
pompimin e ujërave të zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij kolektori shkarkues, me 
tubacion betoni Ø 1000 mm ujërat e zeza derdhen në lumin Drin.  
 - Pika e shkarkimit të ujërave të zeza e cila ndodhet në krah të djathtë të hyrjes së urës së Bahçallekut, në lumin Drin. 
Krahas saj shkarkim tjetër (emergjence) i ujërave të zeza bëhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali me tubacion plastik 
Ø 800 mm, i cili është rikonstruktuar plotësisht. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për në lumin Buna pranë urës së 
vjetër.  
Në kuadër të investimeve të realizuar nga Bashkia në programin e investimeve të vitit 2018, si pjesë e investimit në 
infrastrukturë është kryer rikonstruksioni i rrjetit të KUZ në këto objekte: Rik.rruga "Pjeter Spani" 383 ml, Reabilitim 
sistemim i Merkates Rus 32 ml, Rikonstruksion rruga Qyteza e Gajtanit 408 ml, Rik.rruga "Sami Repishti 225 ml dhe 
Rikonstruksion rruga Dhimiter Fangu 230 ml. 
II - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Shirokë, i cili përfshin: 
   - Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave 
të zeza të zonës turistike  Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit. 
III - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Velipojë. 
Nga Maji i viti 2017 ITUP Velipoje operohet nga stafi i UK Shkoder. Pavaresisht mangesive dhe veshtiresive te 
konstatuara qe ne momentin e marrjes ne dorezim, gjate vitit 2018 eshte punuar intensivisht per operimin dhe 
funksionimin normal te tij. 
Eshte punuar ne pastrimin e kolektoreve kryesore, kanalizime ujerave te perdorura te rrugeve te ndryshme te qytetit. 

ii. Synimi i projektit  

Rritja e lidhjevetëpopullsisë urbane dherurale me rrjetet e grumbullimittëujëravetëzeza;  
Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin e grumbullimit të ujërave të zeza, i cili në rastin e zonës së Shirokës 
dhe të Velipojës, është i lidhur me një impiant përpunimi të këtyre ujërave të ndotura. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; 
Mirëmbatja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotuara; 
Mbulimi me shërbimin e KUZ nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim në qytet  dhe Nj.A; 
Lidhja e abonentëve (familjarë dhe biznes) me kolektorët e rinj të ndërtuar ne rruget dhe blloqet e banimit; 
Ndërtimi i rrjetit të ri KUZ si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2018 të 
Bashkisë Shkodër. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësim i gjendjes ekzistuese të rrjetit KUZ dhe funksionimi normal i tij; 
Zgjerimi i rrjetit me KUZ i zonave urbane nga investimeve të parashikuar në buxhetin e Bashkise Shkodër; 
Rritja e numrit të përfituesve nga shërbimi. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Drejtoria e shërbimive publike dhe Infrastrukturës, Sektori i 
planifikimit të mirëmbjatjes së infrastrukturës. 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit 
të Investimeve 

 Bashkia Shkoder 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër 
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferta Kapitale 
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f) Periudha e zbatimit  
Gjatë viteve 2019– 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës 
Sh.a. Ujësjellës- Kanalizime, Shkodër. 

 

  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             634 

 

 

Nr.2 

P05200. O2. A1 
 
Menaxhimi i sistemit të 
ujërave të bardha (KUB) 

Funksioni 5: Mbrojtja e mjedisit 
N/Funksioni 052: Menaxhimi i ujrave te zeza 
Llojet e programit: 05200:Menaxhimi i ujrave të zeza dhe 
kanalizimeve 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata  

 
Gjendja aktuale e sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (KUB) 
Sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (shiut), u ndërtua fillimisht si një sistem i veçantë nga rrjeti i kanalizimeve të 
ujërave të përdorura.  Shkodra ka një sistem largimi të ujërave të shiut sipas një sistemi kanalesh të hapura, tombino dhe 
tubacione ku pjesa më e madhe e ujit të shiut shkarkohet me gravitet në Liqenin e Shkodrës.  Disa zona, duke përfshirë 
edhe zonën industriale, shkarkohen në lumin Kir. 
Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve për qytetin e Shkodrës është rreth 54 km, nga të cilat,  rreth 37 km 
përbëhet nga tubacione të mbyllura betoni e plastike dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura. Kanalet e hapura kanë 
nevojë për pastrime të herëpashershme, për të siguruar një gjendje të mirë të tyre nga ana hidraulike. Për të ardhmen 
duhet të mendohet investimi në mbulimin e tyre, pasi gjendja aktuale e tyre është burim hedhjeje e mbeturina inerte dhe 
të llojeve të tjera nga persona të papërgjegjshëm, duke u shndërruar në rrezik shëndetësor për komunitetet përreth tyre. 
Pjesa tjetër e kanalizimeve përbëhet nga kanale në gjendje të amortizuar, me karakteristika përcjellje prurje jo të mira.  
Përveç kësaj, ka dhe shumë kilometra me kanale të vogla kullimi, të cilat kanë nevojë për ridimensionim.   
Problematikë tjetër e mprehtë, janë lidhjet e  rrjetit të kanalizimeve të ujërave të përdorura me kanalizimet e ujërave të 
shiut, që janë bërë ndër vite si rrjedhojë e mungesës së rrjeteve të kanalizimit, apo në mënyrë të njëanshme nga 
banorët. Këto lidhje, përbëjnë rrezik të dukshëm, sidomos nga përmbytjet gjatë kohës së reshjeve. Vjedhja e kapakëve 
të pusetave dhe gradelave prej material gize, krijojnë probleme në qarkullim dhe shoqërohet me hedhje të mbeturinave 
të cilat çojnë në bllokim dhe mosfunksionim të tyre. 
Puna e deritanishme tregon për probleme të shumta dhe për nevoja emergjente ndërhyrjeje edhe në sektorin e KUB për 
zonat rurale. 
  
Aktiviteti punues i sektorit KUB për vitin 2018 
Për vitin 2018 janë hartuar plane pune për mirëmbajtjen rutinë të pastrimit të kanaleve të ujërave të shiut, gjithashtu janë 
realizuar edhe ndërhyrje të paplanifikuara sipas situatave kritike që janë krijuar dhe që rrezikonin përmbytje të zonave të 
caktuara. Kanalet kryesore të kullimit kanë nevojë për ndërhyrje në pastrimin e tyre me makineri të mëdha, për heqjen e 
dherave, largimin e mbeturinave dhe prerjen e shkurreve dhe bimësisë përgjatë tyre.  
Gjate vitit 2018 eshte punuar ne: 
Pastrim kanali Tepe 
Pastrim kanali  UB L Dukagjini 
Pastrim kuneta Rr. Bujar Bishanaku 
Pastrim kanali Dajç 
Pastrim kanali Velipoje Plazh 
Pastrim kanali L Gjuhadol 
Pastrim kanali UB Rr. Zef Jubani, Varrezat Skenderbeg 
Pastrim kolektori Rr. N. Kryeziu 
Pastrim kolektori Rr. Ndocej 
Pastrim kanali L. Mark Lula 
Pastrim kunetash Unaza Lindore 
Përveç kanaleve të mëdha kulluese, gjithashtu ka vazhduar puna rutinë në pastrimin e kunetave dhe kanaleve në rrugica 
të lagjeve të ndryshme të qytetit.  
Përveç pastrimeve të kanaleve, është punuar edhe në zëvendësimin e gradelave dhe riparim pusetash të dëmtuara.  
Kostot e aktivitetit punues të sektorit KUB 
Më poshtë paraqitet detajimi  i shpenzimeve sipas qëllimit dhe destinacionit. 
Përsa i përket pagave dhe sigurimeve shoqërore, llogaritjet për fondin e pagave, janë bërë mbi bazën e organikës së 
miratuar për vitin 2018 për sektorin e KUB dhe nivelit të pagës së përcaktuar,  nga Këshilli i Administrimit i Ujësjellës 
kanalizime Shkodër. Numri i punonjesve është 19. Nevojat për bazë materiale, janë gjithashtu të larta dhe grupet 
kryesorë të artikujve për mbulimin me këtë shërbim të të gjithë zonës së shërbimit, janë si më poshtë: 

1. Kapake puseta dhe gradela 
2. Nafte 
3. Prodhime betoni 
4. Materiale ndertimi 
5. Materiale per zyre 

Kapake puseta dhe gradela, ze nje pjese të konsiderueshme, për arsye se përveç zëvendësimeve nga dëmtimet e tyre, 
duhet të bëhet mbahen në konsideratë edhe vjedhjet e shumta për këto produkte për arsye se ato tregtohen për skrap. 
Shqetësimi që krijon në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësorëve, na imponon ndërhyrjen e domosdoshme me 
zëvendesimin dhe vendosjen e kapakëve dhe gradela, në segmentet ku mungojnë.  
Sektori i KUB ka në përdorim një mjet gërmues, një mjet transporti dhe një mjet zbllokues. Automjetet janë të rënda dhe 
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kërkojnë konsum të madh nafte, pasi ato konsumojnë në ecje dhe gjithashtu për orë punë, gjatë pastrimit të kanaleve të 
hapura të cilat mbushen jo vetëm me mbeturina, por gjithashtu edhe nga bimësia që rritet në to, duke penguar rrjedhjen e 
lirë të ujërave. 
Prodhimet e betonit dhe materialet e ndërtimit, kryesisht përdoren për zëvendësimet e kapakëve dhe soletave b/a, që 
mbulojnë shume puseta në blloqe të ndryshme. Gjithashtu riparimi i puseta të dëmtuara, ka nevojë për tulla, blloqe dhe 
materiale  ndërtimi. 
Materialet e  zyrës , sigurojnë bazën e nevojshme për zhvillimin normal të aktiviteteve të personelit administrativ,  të 
angazhuar për hartimin dhe ndjekjen e planeve të punës së sektorit të kanalizimit të ujërave të bardha. 
Bazuar edhe në nevojat në rritje për mbulimin dhe zgjidhjen  e problematikave,  të sektorit të kanalizimit të ujërave të 
bardha, edhe për zonat që shtrihen përtej kufinjve të vijës së verdhë të qytetit, shpenzimet e KUB janë rritur në mënyrë të 
konsiderueshme dhe në bazë të rishikimit të kërkesave për këtë sektor, vlerësohet se niveli i parashikuar i shpenzimeve 
për vitin 2019 të jetë 15.000.000 lek. Gjithashtu edhe parashikimet për shpenzimet operative të sektorit KUB për vitit 
2020-2021, parashikohet të jenë të jenë të larta, kjo si rrjedhojë e rritjes së volumit të punëve dhe mbajtjes në gjendje të 
mirë të kanaleve të kullimit për evitimin e përmbytjeve të mundshme gjatë rreshjeve atmosferike 
Sektori KUB vlerësohet nga UK Shkoder Sh.a,  si një sektor,  sa i rëndësishëm aq edhe delikat, sidomos në 
problematikat që krijon në stinët e pranverës, vjeshtës dhe dimrit ku reshjet e shumta që bien në qytetin tonë, krijojnë 
shpeshherë probleme deri në përmbytje. Tendenca në rritje e kostove të operimit për UK Shkodër, dhe vështirësitë 
financiare për mbulimin e shpenzimeve operative, si rrjedhojë e zgjerimit të zonës së shërbimit dhe marrjes në dorëzim 
të sistemeve të KUB për zonën e Velipojës, Bërdicës, etj të cilat gjithashtu kanë problematika të mbartura nga mungesa 
e mirëmbajtjes, apo investimeve në pjesën më të madhe të tyre, kërkojnë angazhim dhe përpjekje në nivelë akoma më 
të larta.  
Rrjeti i kanalizimeve të ujerave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i 
ndarë nga rrjeti i kanalizimeve tëujërave të zeza. Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale te 
qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët. 

ii. Synimi i projektit 

Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore 
për të evituar problematikat e ndryshme, përshirë edhe uljen e mundësisë së përmbytjeve të qytetit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Mirëmbajtje e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të bardha nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim. 
Pastrimi i pusetave dhe gradelave shi mbajtëse, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e pusetave, kapakëve të 
dëmtuar ose të vjedhur. 
Pastrimi i kanaleve kryesore te kullimit dhe nderhyrjet me makineri per heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe 
prejen e shkurreve dhe bimesise pergjate tyre. 
Ndërtimi i rrjetit të ri KUB si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2017 të 
Bashkisë Shkodër 

b) Rezultatet që prisni  

Mirëmbajtje e vazhdueshme  dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujerave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. 
Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmbytje të zonave të caktuara. 
Rritja e cilesise dhe sigurise së shërbimit për qytetarët e bashkisë Shkodër, si rezultat i tarifave te reja te miratuara së 
bashku me investimet kapitale në rrejtin KUB. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

c) Aktorët e mundshëm (grupet që 
lidhen me projektin dhe që ndikohen) 
Drejtoria e sherbimit publike dhe 
Infrastruktures, Sektori i planifikimit të 
mirëmbjatjes së infrastrukturës. 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, 
Koordinimit dhe Monitorimit të 
Investimeve. 
 

Bashkia Shkoder 
Komuniteti 

 Totali (000 lek) Nga kjo: 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Paga, 

sig 
operati
ve 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 

Transferim për mbulimin e 
kostove operativedhe 
mirëmbajtjes (O&M) së 
rrjetit KUB. 

15,000 

   
15,000 

 

 
Shuma totale 15,000   15,000  

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

Totali (000 lek) Nga 
kjo: 

   

Paga, 
sig 

operati
ve 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 
Transferim për mbulimin e 
kostove operativedhe 

15,000 
   

15,000 
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mirëmbajtjes (O&M) së 
rrjetit KUB. 

 
Shuma totale 15,000   15,000  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali (000 lek) Nga kjo:  

Paga, 
sig 

operati
ve 

Transf
erime 

kapital
e 

A.1 

Transferim për mbulimin e 
kostove operativedhe 
mirëmbajtjes (O&M) së 
rrjetit KUB. 

15,000 

   
15,000 

 

 
Shuma totale 15,000   15,000  

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë gjithë vitit 2019-2021. 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës 
Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Shkodër. 
Institucioni likuidues: Bashkia Shkodër 
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Nenfunksioni 053: Reduktimi i ndotjes. 

Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit 

Vështrim i përgjithshëm 

Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, mbrojtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i zhurmave dhe 

vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

05320 Programet e mbrojtjes së 

mjedisit 
 Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit 

nga ndotja; 

 Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e 

sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave 

për mbrojtjen nga ndotja akustike.Administrim, 

mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje 

e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe 

zvogëlimin e ndotjes; 

 Grante, hua ose financime për të mbështetur 

veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e 

ndotjes; 
 Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe 

promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e 

mjedisit. 

 
Projekte të rëndësishme  

Kodi projektit Titulli dhe përshkrimi shkurtër i projektit Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P05320.O1.A1. 
Hartimit i planit të veprimit të zhurmave ne mjedis ne 

bashkine Shkoder    
0 2019 2021 

P05320.O2.A1. 

Mbledhja dhe azhornimi i informacionit per subjektet 

ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut 

ujëmbledhës, Bashkia Shkodër 

0 2019 2021 

 

Komente 

Ky eshte funksion qe nuk ka efekt financiar . 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 

 

 

 

Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, 

programeve dhe projekteve te cilat synojne 

permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te 

perbersve te tij.   

 O1. Mbrojtja e mjedisit 

nëpërmjet hartimit të planit 

të veprimit të zhurmave 

1.Krijimi i hartes se 

Zhurmave .                   

2.Evidentimi i subjekteve 

qe gjenerojne zhurme.                                                               

3.Hartimi i Planit te 

Veprimit mbi zhurmat 

.Krijimi i 

Hartes se 

zhurmave si 

edhe shpalljen e 

zonave te qeta. 

Qyteti Shkoder/ 

NJA velipoje.                                         

2.Evidentimi i 

subjekteve qe 

gjenerojne 

zhurme. 

Hartimi i Planit 

te veprimit mbi 

zhurmat ne  

Bashkisë 

Shkodër 

Azhornimi/zbatimi 

i Planit te veprimit 

te zhurmave 

Azhornimi/zbatimi 

i Planit te veprimit 

te zhurmave 

Mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisitujor, 

teujeravesiperfaqesore, lumenjve dhe liqenit, 

ujravenetokesoreetj. 

nepermjetshfrytezimitracionalteburimeveujore, 

shperndarjen e 

drejtetetyresipasqellimeveteperdorimitsiedhembrojtjen 

e tyrengandotja 

O2.Ndërtimi i kadastrës 

ujore ndotese në Bashkinë 

Shkodër 

Numri i subjekteve ndotes 

dhe shrytëzues direkt të 

burimeve ujore në 

Bashkinë Shkodër.                                     

30 burime ujore 

ndotese te 

verifikuara nga 

subjekte 

ndotëse dhe 

shrytëzuese të 

burimeve ujore 

në Bashkine 

Shkoder.Krijimi 

i hartes ujore 

50 burime ujore 

ndotese te 

verifikuara nga 

subjekte 

ndotëse dhe 

shrytëzuese të 

burimeve ujore 

në Bashkine 

Shkoder.Krijimi 

i hartes ujore 

Azhornimi i 

kadastresme 

burime ndotese 

ujore ne territorin 

e Bashkise 

Shkoder 

Azhornimi i 

kadastres me 

burime ndotese 

ujore ne territorin 

e Bashkise 

Shkoder. 
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Nr.1 
P05320.O1.A1 Hartimi i Planit te 
veprimit mbi zhurmat ne  Bashkisë 
Shkodër 

 
Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes       
Llojii programit :05320Programet e mbrojtjes së mjedisit 
 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit :  azuar në Ligjin nr 9774/2007” Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në 
mjedis” neni 8, mbasi eshte realizuar  Harta e Zhurmave do te realizohet plani i Veprimit per admibnistrimin e zhurmes ne 
mjedis. 

i. Situata 

Aktualisht është krijuar një databazë si në format copy ashtu edhe në format dëg për aktivitetet që janë të pajisur më Leje 
Mjedisore të cilët prodhojnë zhurmë në mjedis kjo si për Qytetin e Shkodrës ashtu edhe për NjA Velipojë zona e plazhit. 
Këto të dhëna do të shërbejnë si fillesë për hartimin e planit. 

ii. Synimi i projektit  

 Në kuadër të zbatimit të ligjit Nr.9774, datë 12.7.2007 për  “Vlerësimin dhe Administrimin e Zhurmave në 
Mjedis”, NjQV-të kanë për të detyrë të drejtojnë punën Hartimin e Planit te Veprimit mbi zhurmat ne mjedis. 
Plan i cili do te adresoje problematikat dhe zgjidhjet afatshkurtra dhe afatgjata ne kuader te administrimit te 
zhurmave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përcaktimi i objektivave/qëllimit  të Planit . 

 Përgatitja e materialit dhe diskutimet 

 Hartimi i Planit. 

 Miratimi në Këshillin e Bashkisë. 

 Publikmi i Planit te Veprimit 

 Zbatimi i Planit te Veprimit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Plani i veprimit me detyra dhe afate dhe investime konkrete per reduktimin e zhurmes ne mjedis dhe perafrimin 
e tyre me normat e BE.. 

 Administrimi korrekt i bazuar në Plan i zhurmave që gjenorojnë aktivitetet  si edhe një kontroll më i lehtë i tyre. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkoder 
Ministria e Mjedisit e Turizmit, Ministria e Infrastruktures e 
Energjise 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
Subjekte private 
Banoret e bashkise Shkoder 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura ( per cdo aktivitet te mesiperme (pika iii) 

Shpenzimet per çdo aktivitet 2019 
Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 
Hartimi i Planit te veprimit mbi zhurmat ne  Bashkisë 
Shkodër 

0 
 

  

 
Shuma   0 

 
  

Shpenzimet per çdo aktivitet 2020 
Totali (000 
lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 

A1 Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te zhurmave. 0 
 

  

 
Shuma   0 

 
  

Shpenzimet per çdo aktivitet 2021 
Totali (000 
lek) 

Nga kjo:   

Paga, sig operative kapitale 

A1 Azhornimi/zbatimi i Planit te veprimit te zhurmave. 0 
 

  

 
Shuma   0 

 
  

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021-Dhjetor 2021 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te 
Ujrave 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr.2 

P05320.O2.A1. Mbledhja dhe azhornimi i 
informacionit per subjektet ndotese dhe 
shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut 
ujëmbledhës, Bashkia Shkodër 

Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes       
Llojii programit :05320Programet e mbrojtjes së 
mjedisit 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:Ndërtimi i hartës me ndotësit potencial të indentifikuar dhe pasqyruar në databasen 
e përgatitur paraprakisht me koordinatat përkatëse të çdo ndotësi, ku do të evidentohen hotspotet ujore në territorin e 
Bashkisë ShkodërPërditësimi i informacionit i mbledhur për subjektet ndotës individual apo industrial përdorues apo 
shfrytëzues direkt të burimeve ujore. Informacioni do të sigurohet në rrugë operacionale duke bashkëpunuar me 
institucionet. 

i. Situata  

 
Është mbledhur informacioni kryesor i subjekteve ndotës individual dhe industrial në njësitë adminstrative Shkodër, 
Rrethina, Velipojë. Janë evidentuar subjektet që shfrytëzojnë direkt burimet ujore, të lokalizuar përgjatë brigjeve të 
lumenjve apo në bregun e Liqenit Shkodër. 

ii. Synimi i projektit  

Ky projekt synon pasqyrimin dhe evidentimin e ndotësve primar dhe sekondar të burimeve ujore në territorin e Bashkisë 
Shkodër duke i hapur rrugë një analize të detajuar të situatës së ndodhur dhe parashikimit të ndërhyrjeve të nevojshme 
ligjore apo teknike për zbutjen apo parandalimin e ndikimeve negative të evidentuara ne mjediset e basenit tonë ujor.Me 
anë të këtij projekti synohet hartimi i kadastrës ujore të pellgut ujëmbledhës në Bashkinë Shkodër. Ky projekt vjen në 
kuadër të përmirësimit të  kontrollit mbi territorin për një planifikim më të mirë të përdorimit të resursëvë natyrore dhe 
mbrojtjes së tyre. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Mbledhja e informacionit të nevojshëm për  hartimin e databases për pellgun ujëmbledhes të sistemit ujor  të 
Shkodrës. ( Lumi Drin, Buna , Liqeni i Shkodrës), si dhe burimeve te tjera nentokësore. 

2. Organizimi dhe draftimi i informacionit te mbledhur dhe azhornimi në një database finale me të dhëna të plota 
në funksion të qëllimeve të parashkruar më sipër 

b) Rezultatet që prisni ( shërbimet  apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

Produkti perfundimtar i projektit do të shërbejë për: 

 planifikimin dhe menaxhimin e burimeve ujore nëntokësore në pergjithësi . 

 planifikimi  për parandalimin e situatave që krijohen në raste të veçanta. 

 Krijimi i një database elekronike të ndotësve potencial të burimeve ujore në territorin e Bashkisë Shkodër. Kjo 
database do të përditësohet deri në hartimin përfundimtar të kadastrës ujore të përdoruesve me ndikim negativ 
në burimet ujore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkodër 
Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
Agjensia e Basenit Drin Bune 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura per çdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigu
rime 

Operativ
e 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A.
1 

Mbledhja dhe azhornimi i informacionit per subjektet 
ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të 
pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 
f) Periudha e zbatimit  
janar 2019 – dhjetor 2019 
janar 2020 – dhjetor 2020 
janar 2021 – dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nenfunksioni 056: Mbrojtja e Mjedisit 

Programi:05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 
Struktura përgjegjëse  Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 

Vështrim i përgjithshëm 

Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor  Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i 

politikave, planeve, programeve dhe 

buxheteve përpromovimin e mbrojtjes 

mjedisore; 

 Prodhim dhe përhapje e informacionit të 

përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin 

mjedisor. 

 Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve 

ujore brenda territorit të njësisë së 

vetëqeverisjes  vendore 

 

 Projektetërëndësishme(maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh 

Kodiprojektit Titulli dhe përshkrimishkurtër i projektit Buxheti 

2019 

Fillon Mbaron 

P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivavemjedisoretëPlanittePërgjithshëm 

Vendor, Bashkia Shkodër. 
0 2019 2021 

P05630.O2.A1. Auditim Energjetik dhe simulim i sistemteve eficente 

të energjisë në objektet publike , prone e Bashkise 

Shkodeobjekt publik. 

0 2019 2021 

P05630.O3.A1 Realizimi i 4 takimeve informuese me publikun ne 

kuader te VNM 
0 2019 2021 

P05630.O4.A1. Takimsecibilizuespër 22 prill "Ditën e Tokës" 05 

Qershor–Ditabotërore e mjedisit    22 Shtator - Dita e 

lëvizjes pa makina/ Qytet i paster ,11 Dhjetor–

Ditandërkombëtare e maleve - Pyllëzimi 

0 2019 2021 

 

Komente 

Ky eshte funksion qe nuk ka efekt financiar . 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

 

Zbatimin e 

dispozitaveligjoreneper

mjetstrategjive, 

programeve dhe 

projektevetecilatsynojn

epermiresimin e 

vazhdueshmetemjedisit 

dhe teperbersvetetij.   

 

O1.Zbatimi i 

masavetëpropozuaratë VSM-

ve,PPV Bashkia Shkodër, si 

dhe VNM-vepërprojektet e 

propozuara 

18 masa të propozuara ne 

Deklaraten Mjedisore te PPV 

3 numri i  masave te VSM per 

PPV  ne Deklaraten Mjedisore 

.Sipas kerkesave  VNM per 

projektet e aprovuara 

Zbatimi i 4 masave te 

Deklarates Mjedisore 

te VSM per PPV. 

Zbatimi i 5 masave 

te Deklarates 

Mjedisore te VSM 

per PPV. 

Zbatimi i 6 masave 

te Deklarates 

Mjedisore te VSM 

per PPV. 

O2.Promovimi i i energjisë 

zero në objektet publike. 

Nr  i  studimeve te 

pergatitura ne  kuader te 

energjise zero dhe nr i 

aktiviteteve  per promovimin 

e tyre. 

1 studim implementimit të 

eficensës energjitike ne objekt 

publik dhe promovimi/Publikimi i 

ketij materiali (aktivitet) 

1 studim l i  

implementimit të 

eficensës energjitike 

ne  një banesë 

kolektive dhe 

promovimi /Publikimi 

i ketij materiali ( 

aktivitet 

1 studim i  

implementimit të 

eficensës 

energjitike ne  një 

banesë zone 

maloredhe 

promovimi 

/Publikimi i ketij 

materiali ( aktivitet 

Realizimi i  1 

Investimi per 

Implementimin e 

eficiences se 

energjise ne nje 

objekt publik. 

Ndergjegjesimi i 

banoreve nepermjet 

promovimit te 

politikave edukuese  

per ruajtjen dhe 

mbrojtjen e mjedisit. 

O3.Forcimi i pjesemarrjes 

publike ne takimet per 

Vleresimet e Ndikimit ne 

Mjedis dhe aktivitetet ne 

mbrojtje te tij 

nr i takime me publikun ne 

kuader te aktiviteteve ne 

mbrojtje te mjedisit dhe 

vleresimit mjedisor. 

Realizimi i 4 takimeve 

informuese me publikun ne 

kuader te VNM 

Realizimi i 4 takimeve 

informuese me 

publikun ne kuader te 

VNM 

Realizimi i 4 

takimeve 

informuese me 

publikun ne kuader 

te VNM 

Realizimi i 4 

takimeve 

informuese me 

publikun ne kuader 

te VNM 

O4.Bashkëpunimi me 

institucionet e arsimit 

parauniversitar mbi 

promovimin e  zhvillimit e 

qëndrueshëm të mjedisit në 

Bashkinë Shkodër 

nr i takime me arsimin 

parauniversitar per 

promovimin e zhvillimit te 

qendrueshem mjedisor. 

Realizimi i 5 takimeveTakim 

sensibilizues  në 22 prill “Dita e 

Tokës”. Nxenes te shkolles " 

Preng Jakova" 

Takim sensibilizues në 05 qershor 

–  Dita Botërore e Mjedisit  

Nxenes te Shkolles se bashkuar 

NJA Dajc ,                                  

Dita e Liqenit date 21 qershor - 

Shkolla 9 vjecare " Ernest Koliqi" 

Shiroke 

Aktivitet sensibilizues në 22 

shtator – Dita e lëvizjes pa 

makina/ Qytet  i pastër. " Shkolla 

9 vjecare Ismail Qemali" 

Takim sensibilizues në  11 dhjetor 

- Dita ndërkombëtare e maleve. 

Pyllëzimi " Shkolla Pyjore" 

Realizimi i 6 

takimeveTakim 

secibilizues për 22 

prill "Ditën e Tokës"         

05 Qershor - Dita 

botërore e mjedisit           

22 Shtator - Dita e 

lëvizjes pa makina/ 

Qytet i paster                                              

11 Dhjetor - Dita 

ndërkombëtare e 

maleve - Pyllëzimi etj 

Realizimi i 6 

takimeveTakim 

secibilizues për 22 

prill "Ditën e 

Tokës"         05 

Qershor - Dita 

botërore e mjedisit           

22 Shtator - Dita e 

lëvizjes pa makina/ 

Qytet i paster                                              

11 Dhjetor - Dita 

ndërkombëtare e 

maleve - Pyllëzimi 

etj 

Realizimi i 6 

takimeveTakim 

secibilizues për 22 

prill "Ditën e Tokës"         

05 Qershor - Dita 

botërore e mjedisit           

22 Shtator - Dita e 

lëvizjes pa makina/ 

Qytet i paster                                              

11 Dhjetor - Dita 

ndërkombëtare e 

maleve - Pyllëzimi 

etj 
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Nr.1 
Projekti: P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave 
mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, 
Bashkia Shkodër. 

Funksioni : 5  Mbrojtja e Mjedisit 
N/Funksioni : Mbrojtja e Mjedisit 
Llojii programit : 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 
 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit :  

i. Situata  

Deklarata mjedisore për Vlerësimin Strategjik Mjedior e miratura me nr 4967/1prot dt 26.08.2016 parashikon 18 masa të 
detajuara për mbrojtjen e mjedisit.Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë 
Shkodër. Ky raport identifikon problemet mjedisore të Bashkisë Shkodër dhe paraqet politikat, projektet dhe masat e 
nevojshme për të ndërhyrë në këto probleme, në nivel strategjik. 

ii. Synimi i projektit 

 
Minimizimi , kontrolli dhe menaxhimi i ndikimeve negative në mjedis i PPV në të gjitha fazat e zbatimit të tij. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Detajimi i masave dhe  shqyrtimi i  problematikave mjedisore  të bashkisë në përputhje me objektivat e Planit të 
Përgjithshëm Vendor. 

b) Rezultatet që prisni  

 Mbrojtja e burimeve natyrore dhe  zonave të mbrojtura 

 Mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i tokës 

 Parandalimi i shfrytëzimit pa kriter të burimeve natyrore, me përdorimin e materialeve të riciklueshme gjatë ndërtimit 
/ rehabilitimit të infrastrukturës. 

 Mbrojtja nga efektet negative mbi ujërat ( nëntokësore dhe sipërfaqësore, bregdetare dhe burimet e ujit të pijshëm). 

 Mbrojtja e biodiversitetit (florës dhe faunës) dhe pyjeve. 

 Ruajtja e zonave me status të veçantë mbrojtjeje, prej aktiviteteve me ndikime të konsiderueshme. 

 Reduktimi i ndotjes së zhurmës/akustike dhe përafrimi me nivelet e rekomanduara nga BE dhe OBSH. 

c) Aktoret e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkoder 
Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
Subjektet private  
Zhvillues i prones 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 
Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm 
Vendor, Bashkia Shkodër 

 
 

    

 
Shuma 0 

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali ( 
mije lekë) 

Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 
Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm 
Vendor, Bashkia Shkodër 

 
 

    

 
Shuma 0 

 
    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pa
ga 

Siguri
me 

Operat
ive 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 
Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm 
Vendor, Bashkia Shkodër 

 
 

    

 
Shuma 0 

 
    

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2019- Dhjetor 2019 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te 
Ujrave 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr.2 
Projekti: P05630.O2.A1. Auditim Energjetik dhe 
simulim i sistemteve eficente të energjisë në 
objektet publike, prone e Bashkise Shkoder. 

Funksioni  5:  Mbrojtja e Mjedisit 
N/Funksioni :  Mbrojtja e Mjedisit 
Lloji i programit : 05630   Ndërgjegjësimi mjedisor 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetikeve të një objekti publik 
dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit  të energjisë duke përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e 
rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike.  

i. Situata  

 
 Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” si edhe Ligji nr 124/2015 “për eficencën e 
energjisë”parashikon që brenda vitit 2018 të gjitha objektet publike duhet të pajisen me certifikatën e energjisë. Pajisja 
me këtë certifikatë i paraprihet me një Raport i cili konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetike të një banese publike 
dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit  të energjisë duke përdorur teknologjinë  ekologjike (energjinë e 
rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike.  
Koncepti i  “energjisë zero” në banesa nuk është përqafuar akoma nga banesat e qytetit. Në përgjithesi banesat e vjetra 
apo dhe ato te reja privte nuk janë të termoizoluara. Kohët e fundit ka një tendencë drejt termoizolimit të tyre, ku 
veçanërisht vërehen tek pallatet e reja. Vihen re shumë pak ndërtesa ku kanë filluar të përdorin panelet diellore per 
ngrohje apo uje te ngrohtë sanitar.  
Në mënyrë të veçantë këto teknologji në objektet publike  nuk janë të pranishme. Mungesa e termoizolomit ne banesa 
sjell humbje të mëdha të energjisë, humbejn e komfortit termik dhe kosto më e lartë për ngrohje. Përdorimi i sistemeve 
eficente të ngrohjes, me përdormin dhe te energjive të rinovueshme realizojme komfortin termik me nje kosto me të ulët. 

ii. Synimi i projektit  

Realizimi i raportit të vlerësimit të performancës së energjisë për një objekt publik, pronë e Bashkisë Shkodër. vlerësimin 
e humbjeve energjetike si edhe promovimi i “Energjisë Zero” në banesa me qëllim reduktimin e kostos për ngrohje dhe 
përdorimin e energjisë së rinovueshme duke zëvendësuar përdorimin e lëndëve djegëse për ngrohje. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i objektit. 
Mbledhja e të dhënave 
Hartimi i raportit nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimeve 
Publikimi. 

b) Rezultatet që prisni  

Studimi dhe projektimi energjetik i objektit dhe nxjerrja e përfundimeve teknike në lidhje me propozimet e bëra në 
simulimin termik. Ky studim do të shërbeje si reference për projektim apo ndërhyrje në përmirësimin energjetik të 
objekteve publike. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkodër 
Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
Subjektet private 

 Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura ( per çdo aktivitet të mësipërme  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 

Shembull i  implementimit të 
eficensës energjitike ne  një 
banesë kolektive dhe promovimi 
/Publikimi i ketij materiali ( 
aktivitet) 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 

Shembulliimplementimittëeficensë
senergjitikenenjëbanesë zone 
maloredhepromovimi 
/Publikimiiketijmateriali ( aktivitet 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali   Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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(mije 
lekë) Paga 

Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapit
ale 

A.1 
Realizimi i Investimit per 
Implementimin e eficiences se 
energjise ne nje objekt publik.. 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

f) Periudha e zbatimit 
janar 2019 – dhjetor 2019 
janar 2020 – dhjetor 2020 
janar 2021 – dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave/Drejtoria e 
Sherbimeve bujqesore e pyjore. 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Nr.3 
P05630.O3.A1. Realizimi i 4 
takimeve 

Funksioni  5:  Mbrojtja e Mjedisit 
N/Funksioni :  Mbrojtja e Mjedisit 
Lloji i programit : 05630   Ndërgjegjësimi mjedisor 
 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit  Pjesemarrje e komunitetit /ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te 
politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. 

i. Situata 

Në zbatim të ligjit “ Per mjedisin” , ndergjegjesimii publikut per  mbrojtjene mjedisit eshte nje detyrim. Pjesemarrja e tij ne 
degjesat publike per projekte te ndryshme si  edhe dhenia e opinionit per  vlerësimit të ndikimit në mjedis per keto 
projekte eshte nje detyrim ligjor. Gjithashtu bashkia ofron kushtet e nevojshme për realizim e degjesave publike për VNM 
të projekteve të ndryshme. 

ii. Synimi i projektit  

 
Qëllimi themelor i ketij projekti  është plotësimi i detyrimeve kushtetuese ndaj shtetasve te Bashkise Shkodër që ata të 
jenë të informuar për gjendjen e mjedisit, që mjedisi të mbrohet e të administrohet sipas kërkesave të parimit të zhvillimit 
të qëndrueshëm dhe që ata të jetojnë në një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për vete dhe për 
brezat e ardhshëm. Në këtë mënyrë, ai nxit përafrime të dukshme me legjislacionin komunitar për çështjet e mjedisit, i 
cili, gjithashtu, synon të kontribuojë për ruajtjen, mbrojtjen dhe për përmirësimin e cilësisë së mjedisit, si dhe për 
mbrojtjen e shëndetit njerëzor. E drejta për informim për çështjet e mjedisit është bazike për të arritur një qëllim të 
përbashkët që është mbrojtja e mjedisit dhe krijimi i kushteve mjedisore të shëndetshme për çdo individ. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Realizmi i katër takimeve informuese në kuadër të mbrojtjes së mjedisit. 

b) Rezultatet që prisni  

Informimin e publikut për projektin e propozuar dhe marrjen e mendimit të tij në fazën e përcaktimit të çështjeve që do të 
trajtohen, shoqëruar me sqarimet për procedurën në zbatim;  
b) Informimin e publikut për komunikimin me zhvilluesin për çështjet që duhet të trajtohen në raportin e vleresimit 
mjedisor por jo vetem  
c) Informimin dhe përfshirjen e publikut për organizimin dhe realizimin e dëgjesës publike;  
d) Informimin e publikut dhe marrjen e mendimit të tij nga institucione te tjera  në fazën e shqyrtimit dhe miratimit të 
Deklaratës Mjedisore; 
dh) Informimin e publikut gjatë monitorimit të ndikimeve në mjedis të projektit.  
 

c) Aktoret e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt  

Bashkia Shkoder 
Banore te Bashkise Shkoder 
Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Agjensia Kombetare e Mjedisit 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 
Shoqatat Mjedisore  
Subjekte te interesuar 
 

 Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Realizimi i 4 takimeve 0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Realizimi i 4 takimeve 0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Realizimi i 4 takimeve 0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, 
kur përfundon) 
janar 2019 – dhjetor 2019 
janar 2020 – dhjetor 2020 
janar 2021 – dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave/Drejtoria e Sherbimeve 
bujqesore e pyjore. 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 
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Nr 4 

P05630.O4.A1. Takim secibilizues 
për 22 prill "Ditën e Tokës, 05 
Qershor - Dita botërore e mjedisi, 22 
Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ 
Qytet i paster, 11 Dhjetor – Dita 
ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi 

Funksioni  5:  Mbrojtja e Mjedisit 
N/Funksioni :  Mbrojtja e Mjedisit 
Lloji i programit : 05630   Ndërgjegjësimi mjedisor 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : 
Organizimi i aktiviteteve  informues dhe sensibilizues me nxënësit e shkollave në kuadër të ruajtjes së mjedisit. Nxënësit do 
të pajisen dhe me fletëpalosje informuese dhe do të nxiten të marrin pjesë në aktivitete konkrete në mbrojtje të mjedisit si 
mbjellja e pemeve pranë shkollës, sheshit, lulishtes së tyre.   

i. Situata  

Bashkia Shkodër ka zhvilluar takime apo aktivitete sensibilizuese në kudër të ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Në kuadër të 
këtyre aktiviteteve ka bashkëpunuar edhe me shoqatat mjedisore duke kontribuar në ndërgjegjësimin qytetar në mbrojtje të 
mjedisit.  

ii. Synimi i projektit  

Në kuadër të ligjit për vetëqeverisjen vendore (neni 26 pika C). Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel 
vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit). Bashkia Shkodër zhvillon këto aktivitete në kuadër të ndërgjegjësimit të 
brezit të ri në ruajtjen e mjedisit si një aset apo e mirë e përbashkët për ne dhe brezat e ardhshëm, duke zhvilluar gjithnjë e 
më shumë konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Takim sensibilizues në 22 prill - “Dita e Tokës”.  
Takim sensibilizues në 05 qershor – Dita Botërore e Mjedisit,  
Aktivitet sensibilizues në 22shtator – Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër.  
Takim sensibilizues në 11 dhjetor – Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi 

b) Rezultatet që prisni  

Ndërgjegjësimi dhe angazhimi i brezit të ri në ruajtjen e mjedisit. 

c) Aktoret e mundshëm (grupet që lidhen me 
projektin dhe që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për këtë projekt, financiarisht etj.) 

 
Bashkia Shkoder 
Drejtoria Arsimore Shkoder 
Ministria e Mjedisit e Turizmit 
Shoqatat Mjedisore  
 

  
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transfe
rime 

Kapit
ale 

A.1 

Takim sensibilizues  me: 
– 22 prill “Dita e Tokës”.  
Takim sensibilizues në 05 qershor – 
Dita Botërore e Mjedisit,  
Aktivitet sensibilizues në 22shtator – 
Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet  i 
pastër.  
– Takim sensibilizues në  11 dhjetor - 
Dita ndërkombëtare e maleve. 
Pyllëzimi 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2012 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferime 
Kapit
ale 

A.1 

Takim sensibilizues  me: 
– 22 prill “Dita e Tokës”. 
Takim sensibilizues në 05 qershor – 
Dita Botërore e Mjedisit, 
Aktivitet sensibilizues në 22shtator – 
Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet  i 
pastër. 
– Takim sensibilizues në  11 dhjetor - 
Dita ndërkombëtare e maleve. 

0 
 

 
 

 
 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Pyllëzimi 

 
Shuma 0 

 
 

 
 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operative Transferime 
Kapit
ale 

A.1 

Takim sensibilizues  me: 
– 22 prill “Dita e Tokës”.  
Takim sensibilizues në 05 qershor – 
Dita Botërore e Mjedisit,  
Aktivitet sensibilizues në 22shtator – 
Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet  i 
pastër.  
– Takim sensibilizues në  11 dhjetor - 
Dita ndërkombëtare e maleve. 
Pyllëzimi 

0     

 

 
Shuma 

0     

 

f) Periudha e zbatimit  
janar 2019 – dhjetor 2019 
janar 2020 – dhjetor 2020 
janar 2021 – dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave/Drejtoria e 
Sherbimeve bujqesore e pyjore. 
 
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al

