
1 

 

 

 

  

2020 – 2022 

BASHKIA SHKODËR 

NDËRGJEGJËSIMI 
MJEDISOR 



2 

 

 

 

 

 

 

Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

05630 Nuk ka efekte financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmiresimi i 

aktiviteteve të bashkisë 

për promovimin e 

Përmirësimi i aktiviteteve të 

bashkisë për promovimin e 

mbrojtjes mjedisore /%) 

 -20% 0% 0% 20%  

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, koordinimin 

dhe monitorimin e politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes 

mjedisore si dhe aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

burimeve ujore 

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 

 

Treguesit Kyç të Performancës 

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen 

dhe përmirësimin e tij, 

parandalimin dhe pakësimin 

e rreziqeve ndaj jetës e 
shëndetit të qytetareve. 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Rritja e ndjeshmërisë së 

popullatës ndaj problemeve të 
mjedisit 

 

 

 

Programi Buxhetor: 05630 – Ndërgjegjësimi mjedisor 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 
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mbrojtjes mjedisore Numri i aktiviteteve vjetore e 

programeve sensibilizuese dhe 

edukuese të publikut ndaj 

problemeve të ndotjes së 

mjedisit (ndryshimi ndër vite 

në %) 

 45% 0% 0% 0%  

Përmirësimi i 

identifikimit, dhe 

menaxhimit të burimeve 

ujore brenda territorit të 

bashkisë. 

Rritja vjetore e numrit të 

projekteve për menaxhimin e 

burimeve ujore (ndryshimi 

ndër vite në %) 

 40% 0% 0% 0%  

 

 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

             AKTIVITETE PËR INFORMIMIN DHE EDUKIMIN E MBROJTJES SË MJEDISIT 

5 9 9 9 9 

 

PROJEKTE MENAXHIMI TË BURIMEVE UJORE 

30 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 

2022 janë: 

 Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut 

ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit.  

 Përmirësimi i identifikimit, dhe menaxhimit të burimeve ujore 

brenda territorit të bashkisë. 

Aktivitetet Kryesore 
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Funksioni : 05Mbrojtja e Mjedisit 

Nenfunksioni 056: Mbrojtja e Mjedisit 
 

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor 
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Vështrim i përgjithshëm 

Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore. 

Kodi i 

programit 
Emri i Programit Përshkrimi i programit 

05630 Ndërgjegjësimi 

mjedisor 
 Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i 

politikave, planeve, programeve dhe 

buxheteve përpromovimin e mbrojtjes 

mjedisore;1 

 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 

 

 

                                                           
1 Sugjerimet e Këshillit Bashkiak Shkodër për Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-22; Komisioni i bujqësisë, 

pyjeve, dhe menaxhimit të ujrave dhe mbrojtjes së mjedisit:  

1) Bashkia t'i kërkojë qeverisë, autoritetit kombëtar të rrugëve, qe të na vënë në dispozicion vlerësimin e 

impaktit mjedisor për baypassin. 

Shënim:  

Vlerësimi i impaktit mjedisor është dokument i hartuar në vitin 2009, në kuadër të projektit të zbatimit. Bashkia 

Shkodër do t'i drejtohet përsëri institucioneve kombëtare dhe do t'ju informojë për përgjigjen.  

 

2) . Të shtohet zëri buxhetor “Pajisja me sinjalistikën rrugore për kufizim të zhurmave, kufizim parkimi dhe 

shpejtësie pranë shkollave dhe kopshteve të qytetit”. 

Shënim: Tek programi “Transporti Publik”, në perojektin për sinjalistikë vertikale dhe horizontale, do të opërfshihet 

edhe blerja dhe vendosja e tabelave përkatëse për kyufizimin e zhurmave, sipas sugjerimit të komisionit.  
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Qëllimi i 
politikës  

Objektivat 
Specifik  

 Treguesi/Indikatori  Njësia matëse  Situata 2018   Situata e 
synuar 2019  

 Situata e 
synuar 2020  

 Situata e synuar 
2021  

 Situata e synuar 
2022  

Mbrojtja e 
mjedisit, 
ruajtjen dhe 
përmirësimin e 
tij, parandalimin 
dhe pakësimin 
e rreziqeve 
ndaj jetës e 
shëndetit të 
qytetareve.  
Zbatimin e 
dispozitave 
ligjore  
nepermjet 
strategjive, 
programeve 
dhe projekteve 
te cilat synojne 
permiresimin e 
vazhdueshme 
te mjedisit dhe 
te perbersve te 
tij.  
Ndergjegjesimi 
i banoreve 
nepermjet 
promovimit te 
politikave 
edukuese  per 
ruajtjen dhe 
mbrojtjen e 
mjedisit. 

Rritja e 
ndjeshmërisë 
së popullatës 
ndaj 
problemeve të 
mjedisit  

Përmiresimi i 

aktiviteteve të 

bashkisë për 

promovimin e 

mbrojtjes mjedisore 

 

Nr. masash 1 numri i  
masave te VSM 
per PPV  ne 
Deklaraten 
Mjedisore 
.Numri i VNM 
per projektet e 
aprovuara 

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 5 masave 
te Deklarates 
Mjedisore te VSM 
per PPV.  

- Përmirësimi i 

aktiviteteve të 

bashkisë për 

promovimin e 

mbrojtjes 

mjedisore /%) 

 

-20% 0% 0% 20% -20% 

-Numri i 

aktiviteteve 

vjetore e 

programeve 

sensibilizuese 

dhe edukuese 

të publikut ndaj 

problemeve të 

ndotjes së 

mjedisit 

(ndryshimi 

ndër vite në %) 

 

- 45% 0% 0% 0% 
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 Përmirësimi i 
identifikimit, dhe 
menaxhimit të 
burimeve ujore 
brenda territorit të 
bashkisë. Nr 
projektesh/ 
identifikimesh  

Rritja vjetore e 
numrit të 
projekteve për 
menaxhimin e 
burimeve ujore 
(ndryshimi 
ndër vite në %) 

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 
kadastres 
ujore ne 
territorin e 
Bashkise 
Shkode/ 
Realizimi 
projektit  

Azhornimi i 
kadastres ujore 
ne territorin e 
Bashkise 
Shkoder/realizimi i 
projektit 

Azhornimi i 
kadastres ujore ne 
territorin e 
Bashkise 
Shkoder/Realizimi i 
projektit  

Rritja vjetore e 
numrit të 
projekteve për 
menaxhimin e 
burimeve ujore 
(ndryshimi 
ndër vite në %) 

 

40% 0% 0% 0% 

 

. 
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Të dhënat e programit / Vitet t-1 t t+1 t+2 t+3 

       

1 

Numri i aktiviteteve/programe në 

kuadër të edukimit dhe informimit për 

mbrojtjen e mjedisit 

5 9 9 9 9 

2 

Numri i identifikimeve/projekteve për 

menaxhimin e burimeve ujore në 

territorin e Bashkisë. 

30 50 50 50 50 

 

 

Projekte të rëndësishme 

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i 

shkurtër i projektit  

Buxheti 

2020 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

P05630.O1.A1 Zbatimi i objektivave mjedisore 

të Planit te Përgjithshëm Vendor, 

Bashkia Shkodër.   

0 0 0 

P05630.O1.A22 Realizimi i  takimeve 

sensibilizues 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 

   

P05630.O1.A3 Realizimi i takimeve informuese 

në lidhje me VNM për investime 

te ndryshme. 
0 0 0 

P05630.O1.A4 Indentifikimi/azhornimi i 

subjekteve ndotëse 0 0 0 

 

 

 

 

                                                           
2 Sugjerimet e Këshillit Bashkiak Shkodër për Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-22; Komisioni i bujqësisë, 

pyjeve, dhe menaxhimit të ujrave dhe mbrojtjes së mjedisit: Të shtohet zëri buxhetor –“ Fond për celebrimin e të 

paktën 2 ditëve mjedisore: ditës së mjedisit 5 qershor si dhe ditës pa makina 22 shtator. 

Shënim:  

Këto aktivitete organizohen nga Bashkia Shkodër prej tre vitesh. Burimet e financimit përfshin burimet njerëzore të 

përfshira në organizimin e eventeve për gjithpërfshirjen dhe koordinimin me të rinjtë dhe organizatat e shoqërisë 

civile. Gjatë tre viteve është koordinuar me Drejtorinë e Turizmit, Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe 

përmirësimit të klimës së biznesit. Do të vlerësojmë mundësinë për përdorimin e buxhetit të shërbimeve të brendshme 

për materiale promocionale, sensibilizuese, etj.  



6 
 

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 : Vleresimi mjedisor  rast pas rasti i  zhvillimeve të reja ne raport me parashikimet e 
Planit te Përgjithshëm Vendor. 

i. Situata  

Deklarata mjedisore për Vlerësimin Strategjik Mjedior e miratuar 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 
Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkodër 
Shoqatat Mjedisore  
Subjektet private  
Zhvillues i prones 

Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

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: 

Pag
a 

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 2022 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a 

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 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

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 

P05630.O1.A2. Takim sensibilizues 
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 2020 

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 2021 

Totali  

(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

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 
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Shuma 0 

 
 

 
 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

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 2020 – dhjetor 2020 

janar 2021 – dhjetor 2021 

janar 2022 – dhjetor 2022 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Nr.3 
P05630.O1.A3. 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 2020 

Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Realizimi i 4 
takimeve 

0 
 

   
 

 
Shuma 0 

 
   

 

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 

 
   

 

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2022 

Totali (mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferi
me 

Kapitale 

A.1 Realizimi i 4 0 
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takimeve 

 
Shuma 0 

 
   

 

f) Periudha e zbatimit (kur 
fillon, kur përfundon) 

janar 2020 – dhjetor 2020 

janar 2021 – dhjetor 2021 

janar 2022 – dhjetor 2022 

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.O1.A4. Indentifikimi/azhornimi i 
subjekteve ndotëse/ përdoruese/ të 
burimeve ujore. 

Funksioni 5  Mbrojtja e Mjedisit  
N/Funksioni : Mbrojtja e Mjedisit 

Llojii programit 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor  

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 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkodër 

Shoqatat Mjedisore  

Agjensia e Basenit Drin Bune 

 Bashkia Shkodër 

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

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

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 

 
   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigu
rime 

Operativ
e 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A.
1 

Azhornim i kadastres ujore te bashkise Shkoder 0 
 

 
 

 
 

 
Shuma 0 

 
 

 
 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapit
ale 

A.
1 

Azhornim i kadastres ujore te bashkise Shkoder. 0 
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Shuma 0 

 
   

 

f) Periudha e zbatimit  

janar 2020– dhjetor 2020 

janar 2021 – dhjetor 2021 

janar 2022 – dhjetor 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 

 

Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


