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P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 
1. Hyrje 

 
Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. 
Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmijë që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i 
sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.  
 
Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Shkodër duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh 
institucionesh arsimore për 11 njesitë administrative. (90 shkolla, 58 kopshte, 2 konvikte dhe 1 
shkolle speciale), që kërkojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i 
fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së 
institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Në kuadër të reformës së re 
administrative të qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të reja 
si: Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të 
Fëmijëve, Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (Parashkollor dhe 
të   Qendrës Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse të  Arsimit të Mesëm. 
 
2. Politikat e zhvillimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit 

parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë  procesit të realizimit të programit mësimor vjetor. 

 

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore 
me politikën social-ekonomike. 

mësimor vjetor. 

 Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. 

Promovimi  dhe nxitjae  hapjes se strukturave tё edukimit jashtё orarit mёsimor, pёr tё 

plotёsuar njё nga tё drejtat bazë tё fёmijёve, siç ёshtё argёtimi, loja, sporti etj 

mësimor vjetor. 

 



 

3. Funksionet: 
 

3.1.  F1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

F1.O1  Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e proçesit mësimor edukativ në  kushte të 
përshtatshme në gjithë  territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës. 
Situata e vlerësuar  të vitit 2018: 

 Numri i shkollave në Bashkinë Shkodër është 90. 

 Numri i nxënësve është 17 200, 7830 vajza 

 Janë kryer të gjitha pagesat për shërbimin e 181  personel ndihmës në shkollat e Bashkisë së 
Shkodrës. 

 Numri i konvikteve në Bashkinë Shkodër është 2 me 120 nxënës, 5 vajza 

 Janë kry er të gjitha pagesat për shërbimin e 41 personel  edukator dhe ndihmës  në konviktet e 
Bashkisë së Shkodrës. 

 Bashkia Shkodër mbështet funsionimin e plotë të shkollës speciale me  81 nxënës , 31 vajza 

 Gjatë vitit 2017 janë ngrohur objektet shkollore  

 58 objekte të arsimit në janë furnizuar me dru zjarri , 5 shkolla në qytet dhe 53 shkolla në 
Njesitë Administrative 

 48 objekte të arsimit janë furnizuar me gaz , 22 shkolla në qytet dhe 26 shkolla në Njesitë 
Administrative 

 4 objekte të arsimit ngrohen me kaldajë me naftë 

 
Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

Gjatë ketij viti në kuadër të 
reformës administrative 
Bashkia do të mbuloje 
sherbimet mbështetëse në 
arsimin 9 vjeçar dhe në arsimin 
e mesem respektivisht me 76 
dhe 43 punonjës. Punonjës 
mbështetës zevendësues 25,, 
dhe punonjës të konvikjteve 41, 
punonjës zyra ekonomike e 
arsimit 42 

Gjatë ketij viti në kuadër të 
reformës administrative 
Bashkia do të mbulojë 
sherbimet mbështetësenë 
arsimin 9 vjeçar dhe në arsimin 
e mesem respektivisht me 76 
dhe 43 punonjës. Punonjës 
mbështetës zevendësues 25,, 
dhe punonjës të konvikjteve 41, 
punonjës zyra ekonomike e 
arsimit 45; 

Gjatë ketij viti në kuadër të 
reformës administrative 
Bashkia do të mbulojë 
sherbimet mbështetësenë 
arsimin 9 vjeçar dhe në arsimin 
e mesem respektivisht me 76 
dhe 43 punonjës. Punonjës 
mbështetës zevendësues 25,, 
dhe punonjës të konvikjteve 41, 
punonjës zyra ekonomike e 
arsimit 48; 

Janë planifikuar  të gjitha 
pagesat për shërbimin e 41 
personel edukator dhe ndihmës  
në konviktet e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Janë planifikuar të gjitha 
pagesat për shërbimin e 41 
personel eduKator dhe ndihmës  
në konviktet e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Janë planifikuar të gjitha 
pagesat për shërbimin e 41 
personel eduKator dhe 
ndihmës  në konviktet e 
Bashkisë së Shkodrës. 

Bashkia Shkodër ka mbështetur  
funsionimin e plotë të shkollës 
speciale 

Bashkia Shkodër ka mbështetur  
funsionimin e plotë të shkollës 
speciale 

Bashkia Shkodër ka mbështetur  
funsionimin e plotë të shkollës 
speciale 

 
3.1.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit P9.F1.O1   

Aktiviteti Buxheti në mijë lekë 

P9.F1.O1.A1 Pagat dhe sigurime shoqerore për punonjësit e arsimit 118 873 



 

P9.F1.O1.A21 Mbështetje për mirembajtjen e infrastrikturës, sherbimeve 
mbështetëse, për nxënënsit dhe stafin mbështetës në shkolla 

72 783 

 
F1.O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e proçesit mësimor në sistemin 
parauniversitar dhe parashkollor. 
Situata e vlerësuar vitit 2018: 
 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit administron 90 shkolla dhe  2 konvikte. Nga keto 28 shkolla në qytet 

dhe 62 në Njistë Administrative. Numri i nxënësve qe përfitojnë nga ky sherbim është rreth 17 200 

nxënës nga të cilet 7 830 vajza. nga ku 11 227  nxënës në shkollat qytet dhe  5 973 nxënës në Njesitë 

administrative. Në konvikte përfitojnë nga ky sherbim 120 nxënës,70 në konviktin e shkollës 

Industriale dhe 50 nxënës në konviktin e shkollës Artistike nga të cilët 4 janë vajza. 

• Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 27 shkolla dhe 2 konvikte në qytet. 
• Në Njesinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 shkolla me 1 749 nxënës, 838 vajza 
• Në Njesinë Administrative Gur i Zi funksionojnë 7 shkolla me 1012 nxënës, 530 vajza 
• Në Njesinë Administrative Postribë funksionojnë  10 shkolla me 1098 nxënës, 559 vajza 
• Në njesinë Administrartive Ana e Malit funksionojnë 6 shkolla me 399 nxënës, 188 vajza 
• Në Njesinë Administrative Bërdice funksionojnë 5 shkolla me 632 nxënës, 294 vajza 
• Në Njeinë Administrative Velipojë funksionojnë 6 shkolla me 562  nxënës, 273vajza 
• Në Njesinë Administrative Dajç funksionojnë 6 shkolla me 267 nxënës, 124 vajza 
• Në Njesinë adminiostrartive Shalë funksionojnë 5 shkolla me 136 nxënës, 63 vajza 
• Në Njesinë Administrative Shosh funksionojnë 3 shkolla me 24 nxënës, 14 vajza 
• Në Njesinë Administrative Pult funksionojnë 7 shkolla me 95 nxënës , 38 vajza. 

Për administrimin e funksionimin e shkollave kerkohet mbështetja dhe finanacimi për sherbimet dhe 

mirembajtjen: 

• Materilale mbështetësë në sherbimin e nxënësve  me konvikt 
• Materiale mbështetësë kuzhinë 
• Furnizime me ushqime,  
• Matriale kancelarie  
• Materiale të ndryshme mbështetëse 
• Materiale hidraulike 
• Materiale për pastrimpër ambjentet   
• Shërbim i ngrohjes me dru zjarri 
• Shërbim i ngrohjes dhe gatimit me gaz të lëngshem 
• Sherbimi i ngohjes dhe transportit me lëndë djegëse(naftë) 
• Mirembajtjen e paisjeve dhe orendi 
• Mirembajtje e mjeteve të transportit 
• Shërbim i enërgjisë elektrike. 
• Shërbim me ujë të pijshëm 
• Sherbimi internëtit 
• Sherbimi postar 
• Materiale të ndryshme mbështetëse(xham, bojra) 
• Materiale elektrike 
• Mirembajten e zakonshme të ndërtesave; 
• Paisje dhe orendi për arsimin 
• Paisje teknike operacionale 
• Paisje elektronike 
• Sigurimin e ndërtesave; 



 

• Sherbime  për dizinfektim; 
 
Bashkia Shkodër, siguron sherbimin e ngrohjes në shkolla. Një nga burimet me të cilat bashkia ofron 

ketë shërbim është ai me dru zjarri. Është e nëvojshme të mundësohet ngrohje me dru zjarri, në 58 

shkolla nga të cilat 5 shkolla në qytet dhe 53 shkolla në njesitë administrative. Përftiojnë ketë 

shërbim rreth 4311 nxënës nga të cilët 812 nxënës në shkollat qytete dhe 3499 nxënës në shkollat në 

njesitë administrative.  

Shkolla Qyetet: 

Shkolla Salo Halili me 18 ambjente  

Shkolla Azem Hajdari me 6 ambjente 

Shkolla Skendërbej me 6 ambjente 

Shkolla Ndoc Mazi me 6 ambjente 

Shkolla Isuf Tabaku me 4 ambjente 

Në Njesite Administrative: 

Njesia Ana Malit do të furnizohen 5 shkolla me 146 nxënës 

Shkolla Qazim Mehja 

Shkolla Xhaferaj 

Shkolla Obot i vjetër 

Shkolla Velinaj 

Shkolla Elbace 

Njesia Administrative Bërdice do të furnizohen 5 shkolla me 381 nxënës 

Shkolla Frederik Gjoni 

Shkolla Agim Tafili 

Shkoilla Dom Mikel Gjergji 

Shkolla Mali Hebe 

Shkolla Sait Tagani 

Njesia Administrative Dajç do të furnizohen 6 shkolla me 269 nxënës 

Shkolla Luc Agraja 

Shkolla Dajç i Vjetër 

Shkolla Pjetër Gaci 

Shkolla Samrish i Ri 

Shkolla Samrish i Vjetër 

Shkolla Gjergj Laca 

Njesia Administrative Gur i Zi do të furnizohen 4 shkolla me 199 nxënës 

Shkolla At Gjon Karma 

Shkolla Kuç 

Shkolla Arif Selimi 

Shkolla juban 

Njesia Administraive Rrethina do të furnizohen 9 shkolla me 1086 nxënës 

Shkolla Isa Jakupi 

Shkolla Haxhi Hajdari 

Shkolla Tringe Smajli 

Shkolla Ded Gjo Luli 

Shkolla Bardhej 



 

Shkolla Osman Dhampiri 

Shkolla Ismet Sali Bruçaj 

Shkolla Shtoj i Vjetër 

Shkolla Zeus 

Njesia Administrative Postribe do të furnizohen 9 shkolla me 1056 nxënës 

Shkolla Adem Haxhija  

Shkolla Mems-Myseli 

Shkolla Dragoç 

Shkolla Kullaj 

Shkolla Domen 

Shkolla Drisht 

Shkolla Omaraj 

Shkolla Vilze 

Shkolla Ura Shtrenjt 

Njesia Administrative Pult do të furnizohen 6 shkolla me 132 nxënës 

Shkolla Kir 

Shkolla Kasnec 

Shkolla Pog 

Shkolla Bruçaj 

Shkolla Plan 

Shkolla Xhan 

Njesia Administrative Shalë do të furnizohen 6 shkolla me 185 nxënës 

Shkolla Mehmet Shpendi 

Shkolla Theth 

Shkolla Lekaj 

Shkolla Gimaj 

Shkolla Nënmraviq 

Shkolla Lotaj 

Njesia Administrative Shosh do të furnizohen 3 shkolla me 45 nxënës 

Shkolla Dom Ndrek Vashaj 

Shkolla Palaj Shosh 

Shkolla Nicaj Shosh 

Nje forme tketër qe Bashkia siguron për ngrohjen në shkolla është dhe ai me gaz të lëngshëm. Do të 

furnizohen  48 shkollla, 22 shkolla në qytet me rreth 8 830 nxëns dhe 26 shkolla në Njesitë 

Administrative me 2 678 nxënës. Gjithashtu dhe Qendra Kulturore e femijëve me 500nxënës nga ku 

300 vajza. 

Shkolla në qytet 

Shkolla Ismail Qemali  

Shkolla Azem Hajdari 

Shkolla Skenderbej      

Shkolla Dëshmoret e Prishtinës 

Shkolla Branko Kadia                                       

Shkolla  Mati Logoreci 

Shkolla Ndoc Mazi 



 

Shkolla Martin Camaj 

Shkolla Pashko Vasa 

Shkolla Ndre Mjeda 

Shkolla Liria 

Shkolla Ruzhdi Daca 

Shkolla 3 Dhjetori 

Shkolla Ernest Koliqi 

Shkolla Zogaj 

Shkolla Edit Durham 

Shkolla Ajasëm 

Shkolla 28 Nëntori 

Shkolla Jordan Misja 

Shkolla Oso Kuka 

Shkolla Kol Idromeno 

Shkolla Shejnaze Juka 

Shkolla Preng Jakova 

Shkolla Arben Broci 

Shkolla Kol Margjini 

Shkolla Teknologjike 

Njesitë Administrative: 

Njesia Ana Malit me 4 shkolla me 288 nxënës 

Shkolla Qazim Mehja 

Shkolla Hasan Dardhanjori 

Shkolla Veli Tela 

Gjimnazi Oblike 

Njesia Administrative Bërdice me 3 shkolla me 286 nxënës 

Shkolla Frederik Gjoni 

Shkolla Seit Tagani 

Shkolla Agim Tafili 

Njesia Administrative Gur i Zi me 6 shkolla me 755 nxënës 

Shkolla At Gjon Karma 

Shkolla Dëshmoret e Rrencit 

Shkolla Arif Selimi 

Shkolla Zef Jubani 

Shkolla Sheldi 

Shkolla Tonç Gjon Toma 

Njesia Administrative Postribë me 1 shkollë me 47 nxënës 

Shkolla Prekal 

Njesia Administrative Velipojë me 6 shkolla me 405 nxënës 

Shkolla Nikollë Zagoriani 

Shkolla Luarze 

Shkolla Reç i Vjetër 

Shkolla Mali Kolaj 

Shkolla Gjergj Vatë Martini 



 

Shkolla Baks-Rrjoll 

Njesia Administrative Rrethina me 6 shkolla me 897 nxënës 

Shkolla Haxhi Hajdari 

Shkolla Tringe Smajli 

Shkola Ded Gjo Luli 

Shkolla Bardhej 

Shkolla Osman Llampiri 

Shkolla Shtoj i Vjetër 

Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkodër Ofron shërbimn e ngrohjes është ai me naftë për 

kaldajat.  Bashkia Shkodër ofron shërbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për 6 shkolla 

dhe 1 konikt. Perfitues 2 480 nxëns , 1 400 vajza.  

Shkolla Ali Laçej me 176 nxëns, 84 vajza 

Shkolla Prenk Jakova me 186 nxënës, 89 vajza 

Konvikti i Shkollës Prenk Jakova 50 nxënës, 4 vajza 

Shkolla Xheladin Fishta 329 nxënës, 152 vajza 

Shkolla Oso Kuka 602 nxënës, 380 vajza 

Shkolla 28 Nëntori 666 nxënës 441 vajza 

Shkolla Shejnaze Juka 471 nxënës, 250 vajza 

 

Mirembajtja e  ambjenteve shkollore, për  të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë 

vlersuar kërkesat e paraqitura nga dëgjesat publike të bëra mbi konsultimin e buxhetit 2018 për 

shkollat e njësitë adminstrative dhe atyre në qytete. Nurimi i shkolla ve qe do të ndërhyje Bashkia 

Shkodër për vitin 2018 do të jketë 17 shkolla me 4393 nxënës, nga të cilët 3299 nxënës në shkolla 

qytete dhe 1094 nxnës në shkmoilla në NjA. Gjendja e shkollave në Bashkinë Shkodër , për sa I 

përket nëvojave për mirembajtje është e tillë: 

Shkolla Qytet 

 Shkolla Mati Logoreci me  282 nxënës, ku 135 janë femra. Amortizimi I tualeteve dhe 
nyjeve sanitare në tualetet e mësuesve  

 Shkolla  Azem Hajdari  me 428 nxnës  ,  193  vajza, kemi një dëmtim të dyerve dhe 
shtresave të pllakave dhe suvase në tualetet e nxënësve. Do të kryhen punime në  
410m2.. 

 Shkolla Jordan Misja me 670 nxënës,  305  vajza, Mungesa e një pusete kontrolli për 
tualete e shkollës Jordan Misja dhe dritareve funksionale që hapen, si dhe I 
suvatimeve të brëndshme. Do të kryhen punime në  350m2.. 

 Shkolla Pashko Vasa, me 210 nxënës,   88  vajza.  Dëmtimi I dyerve dhe I kasetave të 
shkarkimit, si dhe I një pjesë të tubacionëve në tualetet e shkollës. Do të kryhen 
punime në  531 m2. 

 Shkolla Shejnaze Juka, me  471  nxënës, 250  vajza. Amortizimi I shtresave 
hidroizoluese, dhe shfaqja e lagështirës në ambjentet e brendshme të shkollës. Do të 
kryhen punime në  200m2. 

 Shkolla Ismail Qemali me 1154  nxënës,  564 vajza. Nëvoja për një hidroizolim të ri të 
anën veriore të terracës së shkollës Ismail Qemali . Do të kryhen punime në  300m2  

 Shkolla Ruzhdi Daca me 84 nxënës, 35 vajza. Rikonstruksioni I pjesshëm I çatisë së 
shkollës Ruzhdi Daca. Do të kryhen punime në  50m2. 



 

Në njesitë Administrative Ana e Malit 

  Gjimnazi Oblike me 110 nxënës,  56 vajza.  Nisur nga kerkesat e ngritura në dëgjesën 
publike në NjA Ana e Malit, tualetet ë shkollës kanë nëvojë zevendësimin e disa 
hidrosanitarëve, për ndalimin e lagjëstirës në objekt . Do të kryhen punime   278m2. 
 

Në Njesinë Administrative  Rrethina  

 Rikonstruksioni I pjesshëm I tualeteve të shkollës Tring Smajli me  357 nxënës, 176 
vajza. Do të kryhen punime në 156 m2 .  

 Shkolla Osman Dhampiri me 170 nxënës,  80  vajza. Zevendësimi I ulluqeve dhe 
riparimi I shtresave hidroizoluese të shkollës Osman Dhampiri. Do të kryhen punime 
në  25m2 
 

Njesia Administrative Postribë 

 Shkolla Kullaj, me 43 nxënës, 16 vajza. Mungesa e një rrethimi të oborrit të godinës, 
dhe  amortizimi I tualeteve dhe dritareve të godinës të shkollës së fshatit Kullaj. Do 
të kryhen punime në 1530m2. 

Njesia Administrative Guri Zi 

 Shkolla Rragam  me 138  nxënës, 67  vajza nëvojitet ndërhyrja në tualetet e 
amortizuara. Do të kryhen punime në  25m2. 

 Shkolla  Kuç me  47  nxënës, 21  vajza, nëvojitet ndërhyrja në tualetet e amortizuara 
si dhë në rrethimin e oborrit të shkollës Kuç Do të kryhen punime në 120 m2. 

Në Njesinë Administrative Velipojë 

 Shkolla Boks-Rrjoll, me  39  nxënës, 12 Fvajza. Veshja e tualeteve  me shtresa 
pllakash , dhe instalimi I hidrosanitareve të reja Do të kryhen punime në  40m2. 
 

Në Njesinë Administrative Shalë  

 Shkolla Mehmet Shpendi, me 46 nxënës,  22 vajza.  Zevendësimi I soletës në njërin 
nga  ambjetet e shkollës,  e amortizuar për shkak të dëmtimit të hidroizolimit 
ekzistues. Do të kryhen punime në 45m2. 
 

Në Njesinë Administrative Bërdice  

 Shkolla Agim Tafili, me 109 nxënës, 55 vajza. Riparimi I tualeteve dhe hidroizolimeve 
në shkollës domosdoshmeri për krijimin e kushteve të duhura shëndetësore për 
nxënësit dhe stafin. Do të kryhen punime në 400m2.. 

 Shkolla Dom Mikel Gjergji, me 35  nxënës, 14 vajza.  Nisur nga kërkesat e banorëve 
të NjA Bërdice në dëgjesën e datës 13.10.2017 , riparimi I nyjeve dhe shtresave në 
shkollën  Dom Mikel Gjergji (të fshatit Beltojë). Do të kryhen punime në    377m2. 

 
Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 



 

90 shkolla/28 qytete/62 në NjA, përfitojnë 17 200 nx, 7830 vajza nga të cilët 11227 nx në shkolla 
qytet dhe 5973 nx në shkollat në NjA                                                                                                       2 
konvikte/120 nxënës/70 nx  konv. Indiatriales dhe 50 nx. 5 vajza Konv Artistikes 1 shkollë speciale 81 
nx, 31 vajza                                
58 shkolla/5 shkolla qytet dhe 53 në NjA, përfitojnë 4311 nx., nga të cilët 812 nxënes ne qytet dhe 
3499 nx në shkollat në NjA.                                    
48 shkolla /22 shkolla në qytet dhe 36 shkolla në NjA, përfitojnë 8830 nx në shkolla qytet dhe 2678 
nxënës në shkolla NjA, 1 automjet , 81 nxenës, 31 vajza shkolla Speciale                                 
6 Kaldaja, përfitojnë 6 shkolla me 2480 nx., 1400 vajza,  
1 Automjet shkollës Speciale 81 nxënës, 31 vajza                                               
1 mjet/81 nxënës, 31 vajza 
Në  7 shkolla në qytet, 10 shkolla 
në NJA, do të kryhen punime 
mirëmbajtje. me 4393 nxënës, nga 
të cilët 3299 nxënës në shkolla 
qytetë dhe 1094 nxnës në 
shkmoilla në NjA 

Do të kryhen punime mirëmbajtje 
në objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

Do të kryhen punime mirëmbajtje 
në objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

2 kaldaja te reja do të instalohen  Do të istalohen kaldaja sipas 
nevojës prioritare. 

Do të istalohen kaldaja sipas 
nevojës prioritare.. 

2 shkolla në Bashkinë Shkodër do 
të rikonstruktohen pjesërisht 
(tarrace,) 1115 m2 

Do të rikonstruktohen objekte 
shkollore dhe të edukimit sipas 
nevojës prioritare. 

Do të rikonstruktohen objekte 
shkollore dhe të edukimit sipas 
nevojës prioritare. 

Fusha Sportive do të realizohen 
rreth 1200 m2  

Do të rikonstruktohen fusha 
sportive sipas mundësisë dhe 
nevojës prioritare.  

Do të rikonstruktohen fusha 
sportive sipas mundësisë dhe 
nevojës prioritare. 

 
  

3.1.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit P9.F1.O2 
 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lek 

P9.F1.O2.A9.Ndërtim, Dhoma Zhveshje dhe tribunë pranë fushës sportive, 
Shkollla e Mesme 28 Nëntori, Shkodër 

3 636 

P9.F1.O2.A10. Vendosje Radiator dhe montim dhe instalim  Kaldajë, Shkolla 
Shejnaze Juka 

5 500 

P9.F1.O2.A11.Vendosje Radiator dhe montim dhe instalim Kaldajë, Shkolla 28 
Nëntori 

3 200 

P9.F1.O2.A12. Rikonstruksion I Catise, Shkolla Veli Tela,  Muriqan, NjA Ana Malit 2 600 

P9.F1.O2.A13. Rikonstruksion I Catise, Shkolla Haxhi Hajdari, Golem, NjA Rrethina 2 200 

P9.F1.O2.A14. Ndërtim Fusha Sportive 6 864 

 
 

3.2. F2. Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.   

F2.O1.Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne  kushte të 
pershtatshme ne gjithe  territorin administrativ te Bashkise se Shkodres. 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2017: 
 



 

Drejtoria e kopshteve dhe Çerdheve administron  58  kopshte. 22  kopshte të liçensuara dhe 1 në 
proces liçensimi ne qytetin e Shkodrës, ndër to 6 kopshte me ushqim, dhe  35  në njësitë 
administrative. Numri i fëmijëve  që përfitojnë nga ky shërbimështë rreth 2118 femijë në kopshte 
(1023 femra). Sipas grupmoshave kopshtet frekuentohen nga  495 fëmijë të moshës 3 vjeç, 707 
fëmijë të moshës 4-vjeçar; 916 fëmijë 5-6 vjeçar. 
 
Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 23 kopshte 
Në Njësinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 kopshte 
Në Njësinë Administrative Guri i Zi  funksionojnë 4 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Postribë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Anën e Malit  funksionojnë 6 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Bërdicë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Velipojë funksionojnë 2 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Dajç funksionojnë 4 kopshte; 
Në kopshtet e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbimin 128 edukatore, 44 staf mbështetës.  
 
Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

Mbështetje e funksionimit të kopshteve në Bashkinë Shkodër për të gjithë personelin, eduator dhe 
atë mbështetës.  
Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në 
mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe 
transparence ne menyre qe cdo punonjes sipas pozicionit te punes të shërbejë, të jape rezultate 
pozitive duke zbatuar ligjin,vendimet e bashkise dhe urdherat e titullarit te institucionit. 

 
3.2.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1:  
 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

P9.F2.O1 .A1. Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit 
parashkollor 

122 994 

 

F2 O2: Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor, te sigurte konform standarteve 

ligjore. 

Për administrimin dhe funksionimin e 58 kopshteve kërkohet nga buxheti i Bashkise Shkoder 
mbështetja dhe financimi për shërbimet për mirëmbajtjen dhe funksionim e tyre si me poshte vijon: 
 

 Furnizime me ushqime per 350  femijë,  

 Materiale per pastrim për ambjentet dhe shërbime .  

 Shërbim i energjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm. 

 Shërbim i ngrohjes dhe gatimit. 

 Sherbime te tjera per dizinfektim. 

 Mirembajten e zakonshme të ndertesave. 

  Rikonstruksion i ambjekteve të domosdoshme për objektet.  

 Mirembajtjen e paisjeve teknike. 

 Sigurimin e ndertesave. 



 

 
 

Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 

Përmirësimin e kushteve sa me 
te favorshme per qendrimin 
dhe edukimin e femijeve  ne 
kopshte: 
Furnizime me ushqime, për 350 
fëmijë 
Mirembajten e zakonshme të 
ndertesave për kopshtet. 
Mirembajtjen e paisjeve 
teknike dhe funksionale në 
shërbim për kopshtet. 
Sigurimin e ndertesave të 
kopshteve.  
Rikonstruksion i pjesshem i 
kopshtit "Ismet Sali Bruçaj 
 

Përmirësimin e kushteve sa me 
te favorshme per qendrimin 
dhe edukimin e femijeve  ne 
kopshte: 
Furnizime me ushqime, për 450 
fëmijë 
Mirembajten e zakonshme të 
ndertesave për kopshtet. 
Mirembajtjen e paisjeve 
teknike dhe funksionale në 
shërbim për kopshtet. 
Sigurimin e ndertesave të 
kopshteve. 
 Rikonstruksion te  pjesshem te 
kopshteve sipas prioriteteve. 

Përmirësimin e kushteve sa me 
te favorshme per qendrimin 
dhe edukimin e femijeve  ne 
kopshte: 
Furnizime me ushqime, për 550 
fëmijë 
Mirembajten e zakonshme të 
ndertesave për kopshtet. 
Mirembajtjen e paisjeve 
teknike dhe funksionale në 
shërbim për kopshtet. 
Sigurimin e ndertesave të 
kopshteve. 
Rikonstruksion te  pjesshem te 
kopshteve sipas prioriteteve. 

 
3.2.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2:  
 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

P9.F2.O2.A1     Mbështetja per mirembajtjen e infrastruktures, sherbimet 
mbeshtetese per femijet dhe stafin edukues ne kopshtepersonelit edukator dhe të 
shërbimit të sistemit parashkollor. 

22 769 

P9.F2.O2.A2     Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Ismet Sali Bruçaj" 2 931 

 

3.3. F3. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si 
dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

 

F3.O1 Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese për femijë. 
Situata e vlerësuar  viti 2018: 
 

 Janë përfshire në kurse të ndryshme në fushën artistike, sportive dhe shkencore..  

 Janë zhvilluar  aktivitetë për përzgjedhjen e talenteve të rinj përgjatë gjithë vitit dhe kanë 
kulmuar në aktivitetin artistic titulluar Bilbilat e Vegjël. 

 Është organizuar   Festivali i 55-t  Mbarekombëtare për femijë .   

 Është zhvilluar  kompionati për femijë në disiplinat sportive Bosketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndërmjet shkollave 9 vjecar.  

 Qendra Kulturore e femijve ka organizuar  festën tradicionale për Vitin e Ri për femijët duke 
promovuar nxënësit me rezultate me të larta. 
 

Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 Situata e synuar 2020 



 

Janë organizuar kurse të 
ndryshme në fushën artistike, 
sportive dhe shkencore për 
rreth 500 femijë.  
 

Janë organizuar kurse të 
ndryshme në fushën artistike, 
sportive dhe shkencore për 
rreth 600 femijë.  
 

Janë organizuar kurse të 
ndryshme në fushën artistike, 
sportive dhe shkencore për rreth 
750 femijë.  
 

Janë zhvilluar aktivitete për 
përzgjedhjen e talenteve të rinj 
përgjatë gjithë vitit titulluar 
“Bilbilat e Vegjël”. 700 nxënës 
të shk.9- vjecare 

Do të zhvillohen aktivitete për 
përzgjedhjen e talenteve të 
rinj përgjatë gjithë vitit 
titulluar Bilbilat e Vegjël   
 

Do të zhvillohen aktivitete për 
përzgjedhjen e talenteve të rinj 
përgjatë gjithë vitit titulluar 
Bilbilat e Vegjël   
 

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombëtare për Femijë .   

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombëtare për Femijë .   

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombëtare për Femijë .   

Është zhvilluar kompionati për 
femijë në disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndërmjet 
shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati për 
femijë në disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  
ndërmjet shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati për 
femijë në disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndërmjet 
shkollave 9 vjecar.  

Është organizuar  festa 
tradicionale për vitin e ri për 
femijët duke promovuar 
nxënësit me rezultate me të 
larta. 

Është organizuar  festa 
tradicionale për vitin e ri për 
femijët duke promovuar 
nxënësit me rezultatë me të 
larta. 

Është organizuar  festa 
tradicionale për vitin e ri për 
femijët duke promovuar nxënësit 
me rezultate me të larta. 

  
3.3.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit P9.F3.O1 

 

Aktiviteti 
Buxheti  

në mijë lekë 

P9.F3.O1 .A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë 410 
P9.F3.O1.A2  Festivali i 55-t  mbarëkombëtar   për femijë 450 
P9.F3.O1.A3  “Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) 
te Qendrës Kulturore të Femijëve. 

280 

P9.F3.O1.A4  “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore 
për vitin 2016" 

972 

P9.F3.O1.A5 Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e 
shkollave 9 vjeçare.   

445 

 

4. Buxhetimi i programit Arsimi parauniversitar dhe edukimi. 

Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të programit Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi planifikohet 

buxheti me vlerë totale 371492  mijë lekë ndër të cilat 65% paga dhe sigurime shoqërore, 26 % 

shpenzime operative dhe 9 % investime. 

Tabelë  1 Planifikimi për Arsimi parauniversitar dhe edukimi ne mije lekë 

Programi 
P9 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

Plani 2017  235,288 111,560  2,737 27,663 377,248 

Plani 2018 241,866 95,954 0 2,436 31,236 371,492 
Plani 2019 255,008 95,954 0 2,436 29,387 382,785 
Plani 2020 260,488 97,082 0 2,436 41,182 401,188 



 

 

Grafik 1 Planifikimi i shpenzimeve për Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
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5. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara për Arsimi parauniversitar dhe Kopshtet. 

Nr. 1 
P9.F1.O1 .A1 Pagat dhe sigurime 
shoqerore per punonjesit e arsimit 

Llojet e programit: P9. Arsimi  parauniversitar dhe  Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  mirembajtjen e  
ndertesave  arsimore  te  sistemit  shkollore   parauniversitare. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet nëgative, të dhëna për zonën) 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit administron 90 shkolla dhe  2 konvikte. Nga keto 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njistë 
Administrative. Numri i nxënësve qe perfitojnë nga ky sherbim eshtë rreth 17 200  nxënës nga të cilet 7 830 vajza.  
 nga ku 11 227  nxënës në shkollat qytet dhe 5 973  nxënës në Njesitë administrative. Në konvikte perfitojnë nga ky sherbim 
120 nxënës,70 në konviktin e shkolles Industriale dhe 50 nxënës në konviktin e shkolles Artistike nga të cilet 4 janë vajza. 
Në qytetin e Shkodres funksionojnë 27 shkolla dhe 2 konvikte në qytet. 
Në Njesinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 shkolla me 1 749 nxënës, 838 vajza 
Në Njesinë Administrative Gur i Zi funksionojnë 8 shkolla me 1 012 nxënës, 530 vajza 
Në Njesinë Administrative Postribe funksionojnë  11 shkolla me 1 098 nxënës, 559 vajza 
Në njesinë Administrartive Ana e Malit funksionojnë 7 shkolla me 398 nxënës, 188 vajza 
Në Njesinë Administrative Berdice funksionojnë 5 shkolla me 632 nxënës, 294 vajza 
Në Njeinë Administrative Velipoje funksionojnë 6 shkolla me 562 nxënës, 273 vajza 
Në Njesinë Administrative Dajç funksionojnë 6 shkolla me 267 nxënës, 124 vajza 
Në Njesinë adminiostrartive Shale funksionojnë 5 shkolla me 136 nxënës, 63 vajza 
Në Njesinë Administrative Shosh funksionojnë 3 shkolla me 24 nxënës, 14 vajza 
Në Njesinë Administrative Pult funksionojnë 7 shkolla me 95 nxënës , 38 vajza. 
 
Llogaritje e pagave  per vitin 2018 është bërë mbi bazën e  vendimit nr. 205 dt.19.06.2017  ”Për miratimin e Strukturës së 
Administratës dhe të Institucionëve të Varësisë të Bashkisë  Shkodër, për vitin 2017” dhe në bazë të  Vendimit të K.M nr 175, 
datë 8.3.2017”.  Kështu shërbimi në  arsimin parauniversitar  për  222 punonjës  drejtues, edukatore/kujdestar dhe personël 
mbështetës  financohet me  125, 908 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore me burim financimi nga transferta specifike 
dhe të ardhurat e veta. 
 

Nr Pershkrimi Nr punonjës 

1 Punonjës për zyrën e arsimit 37 

2 Punonjës të  konvikteve 41 

3 Punonjës mbështetës të arsimit para shkollore dhe 9 - 
vjec 

76 

4 Punonjës mbështëtës të arsimit të mesëm   43 

5 Punonjës mbështetës  zevendesues  për  sistëmin  e  
arsimit   parauniversitare 

25 

 

 

 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Mbështetje e funksionimit të shkollave në Bashkinë Shkodër për të gjithë personëlin,drejtues,  eduator dhe atë mbështetës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje të përmbushjes së 
detyrave dhe funksionëve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni  

Çdo punonjes sipas pozicionitt të punës të shërbejë, të jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkisë dhe 

urdherat e titullarit të institucionit . 

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

Prinderit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 



 

e 

A.1 37  punonjes   Zyra   Arsimit 19086 16467 2619    

A.2 41  punonjes  konviktet 22354 19155 3199    

A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesëm 24707 21158 3533  18  

A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 45686 39133 6535  18  

A.5 25   punonjes   me  kontrate 14075 12144 1931    

 
Shuma 125908 108055 17817  36  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1  37  punonjes   Zyra   Arsimit 19468 16797 2671    

A.2 41  punonjes  konviktet 22801 19538 3263    

A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesëm 25202 21579 3604  19  

A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 46600 39915 6666  19  

A.5 25   punonjes   me  kontrate 14357 12387 1970    

 
Shuma 128428 110216 18174  38  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1  37  punonjes   Zyra   Arsimit 20237 17460 2777    

A.2 43  punonjes  konviktet 23257 19929 3328    

A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesëm 25706 22010 3676  20  

A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 47533 40714 6799  20  

A.5 25   punonjes   me  kontratë 14644 12634 2010    

 
Shuma 131377 112747 18590  40  

f) Periudha e zbatimit  
2018 
2019  
2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues:Arsimi 

 

 

  



 

 

 
Nr. 3 

P9.F1.O1.A21 
Mbështetje për mirëmbajtjen e infrastrukturës, shërbimet 
mbështetësë për nxënësit dhe stafin mbeshtetës në shkolla 

Llojet e programit:P9.Arsimi  parauniversitar dhe  
Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  
mirembajtje të  ndertesave  arsimore  të  sistemit  
shkollor   parauniversitar. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit administron 90 shkolla dhe  2 konvikte. Nga keto 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njistë 
Administrative. Numri i nxënësve qe përfitojnë nga ky sherbim eshtë rreth 17 200 nxënës nga të cilet 7 830 vajza.  
 nga ku 11 227  nxënës në shkollat qytet dhe  5 973 nxënës në Njesitë administrative. Në konvikte përfitojnë nga ky sherbim 
120 nxënës,70 në konviktin e shkolles Industriale dhe 50 nxënës në konviktin e shkolles Artistike nga të cilet 4 janë vajza. 
Në qytetin e Shkodres funksionojnë 27 shkolla dhe 2 konvikte në qytet. 
Në Njesinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 shkolla me 1 749 nxënës, 838 vajza 
Në Njesinë Administrative Gur i Zi funksionojnë 7 shkolla me 1012 nxënës, 530 vajza 
Në Njesinë Administrative Postribe funksionojnë  10 shkolla me 1098 nxënës, 559 vajza 
Në njesinë Administrartive Ana e Malit funksionojnë 6 shkolla me 399 nxënës, 188 vajza 
Në Njesinë Administrative Berdice funksionojnë 5 shkolla me 632 nxënës, 294 vajza 
Në Njeinë Administrative Velipoje funksionojnë 6 shkolla me 562  nxënës, 273vajza 
Në Njesinë Administrative Dajç funksionojnë 6 shkolla me 267 nxënës, 124 vajza 
Në Njesinë adminiostrartive Shale funksionojnë 5 shkolla me 136 nxënës, 63 vajza 
Në Njesinë Administrative Shosh funksionojnë 3 shkolla me 24 nxënës, 14 vajza 
Në Njesinë Administrative Pult funksionojnë 7 shkolla me 95 nxënës , 38 vajza. 
Për administrimin e funksionimin e shkollave kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për sherbimet dhe mirembajtjen: 
 

 Materilale mbeshtetësë në sherbimin e nxënësve  me konvikt 

 Materiale mbeshtetësë kuzhinë 

 Furnizime me ushqime,  

 Matriale kancelarie  

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për pastrimpër ambjentet   

 Shërbim i ngrohjes me dru zjarri 

 Shërbim i ngrohjes dhe gatimit me gaz të lengshem 

 Sherbimi i ngohjes dhe transportit me lende djegese(naftë) 

 Mirembajtjen e paisjeve dhe orendi 

 Mirembajtje e mjeteve të transportit 

 Shërbim i enërgjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Sherbimi internëtit 

 Sherbimi postar 

 Materiale të ndryshme mbeshtetëse(xham, bojra) 

 Materiale elektrike 

 Mirembajten e zakonshme të ndertesave; 

 Paisje dhe orendi për arsimin 

 Paisje teknike operacionale 

 Paisje elektronike 

 Sigurimin e ndertesave; 

 Sherbime  për dizinfektim; 
Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të  akomodimit sipas standarteve në konvikte  të nxënësve qe mesojnë në shkollat 

profesaionale të Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e materilave mbeshtetëse në sherbim të konvikteve me materilale 

si: batanije, jorganë, carcafë  dhe  peshqirë. Keto në sherbim të 120 nxënësve rezident në konviktete e Bashkisë Shkoder. 70 

nxënës në konviktin e shkolles Industriale dhe 50 nxënës, 4 vjaza në konviktin e shkolles Artistike. Kto materiale janë të 

nëvojshme që  të parashikohet  një shpenzim i tillë  pasi vit pas viti eshtë plotësuar afati i amortizimit të këtyre mallrave dhe 

rinovimi i tyre është bërë i domosdoshëm.  

Në ketë kuader gjatë qendrimit të nxënësve në konvikte dhe tek shkolla Speciale 3 Dhjetori ku ofrohet sherbimi i mensës për 
120 nxnës të konvikteve dhe 81 nxënës , 31 vajza të shkolles Speciale 3 Dhjetori kemi parashikuar blerjen e materialeve 
mbeshtetëse për kuzhinën(tenxhere  të  ndryshme,tepsi,pirunj pjata porcelani,gota qelqi tabaka grirese,mbajtese  enësh, etj 
Furnizime me ushqime do të behet për 2 koviktete atë të shkolles Industriale dhe atë  të Shkolles Speciale, ku do të trajtohen 
me uishqim 120 nxnës të konvikteve(70 nxnës të shkolles industriale dhe 50 nxënës të shmkolles arrtistike) , si dhe 81nxënës, 
4 vajza të Shkolles Speciale 3 Dhjetori. Duke u bazuar tek kouta ditore e miratuatr me VKM 206 leke për nxënës në ditë, si dhe 
në baze të garamaturave qe hartohet menyja ditore, behet dhe përgatitja e sasisë dhe përzgjedhja e artrikujve të cilat me të 
cilat do të furnizohen keto institucionë dhe do të ofrohet sherbimi i menses. 
Bashkia Shkoder administron 90 shkolla dhe  2 konvikte Nga keto 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njistë Administrative. Për  
mirefuksionimin e procedit mesimor Bashkia mundeson ketë process dhe me anë të ofrimit të mjeteve të kancelarisë për të 
gjitha shkollat. Për cdo vit  është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të materialeve të kancelarisë të  
domosdoshme vetëm për shkollat e qytetit  Shkodër.Vemendje e veçantë i është kushtuar shkollëes  Speciale të 81  fëmijëve  



 

me zhvillim të veçantë. Furnizmi me këto materiale është parashikuar të bëhet përvec shkollave të qytetit edhe  të atyre të 
njësive adminstrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave qe na dergohen zyrtarisht nga Drejtoria Rajonale Arsimore.. 
Edhe për këtë vit do të ketë  prioritet shkolla speciale  e fëmijeve me zhvillim të veçantë.   
Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale si:  
Brava dyer druri , reflketor gazi ( për shkollat në qytet dhe  në  njesitë administrative kryesisht, konviktin e shkolles Industriale 
dhe për pak shkolla të qytetit ) dryj, tuba dhe kthesa shporeti me dru, mjete punë të ndryshem ( sharra, lopata, kazma, pinca 
,çkice, traponë.etj ) dhe nje shume rezerve për probleme të pa parashikuara të blerieve nga shkollat dhe konviktet si  furnëla 
gatimi, rafte metalike, pasije të ndrysheme për riparim soba dhe reflektoreve me gaz,kerkesa të tjera për tuba kthesa të 
shporeteve, brava të modeleve të ndrysheme për dyer dualumini. 
Për të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite adminstrative 

dhe atyre në qytet. Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa uji copë , rubinëte , 

problem që shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishilatorë të ndryshëm,   për tu përdorur në 2 konviktet, 

rezistenca dushi, shkarkues banjo,  tuba të ndryshëm  fleksibël   (element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( 

cels hidraulik, pince hidraulike )  për shkollat,  konvikti Industriale, konvikti Artistike 

Është  parashikiuar edhe një fond për blerje të pa parashikuara që paraqiten si kërkesa nga  institucionët arsimore në 
përgjithësi; siç mund të jenë lavamanë dhe ëc që thyhen, shkarkues ujit në banjo, rubinëte të natyrave të ndrysheme, pjesë 
ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur mungon uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel . 
Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike kemi vleresuar nëvojen e atyre materialeve që do mundësojnë 
mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për materiale pastrimi është marrë 
parasysh numri i fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë, 90 shkolla dhe  2 konvikte Nga keto 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njistë 
Administrative në mënyrë proporcionale. Numri i nxënësve qe përfitojnë nga ky sherbim eshtë rreth 17 200  nxënës nga të cilet 
7 830 vajza. nga ku  11 227   nxënës në shkollat qytet dhe 5 973  nxënës në Njesitë administrative. Gjithashtu përfitojnë  nga 
ky sherbim 1 495 mesues në total nga të cilet 872 mesues në qytet dhe 623 në njesitë administrative.  Në konvikte përfitojnë 
nga ky sherbim 120 nxënës,70 në konviktin e shkolles Industriale dhe 50 nxënës në konviktin e shkolles Artistike nga të cilet 4 
janë vajza. 
Bashkia Shkoder, siguron sherbimin e ngrohjes në shkolla. Nje nga burimet me të cilat bashkia ofron ketë sherbim eshtë ai me 

dru zjarri. Është e nëvojshme të mundësohet ngrohje me dru zjarri, në 58 shkolla nga të cilat 5 shkolla në qytet dhe 53 shkolla 

në njesitë administrative. Përftiojnë ketë sherbim rreth 4311 nxënës nga të cilet 812 nxënës në shkollat qytete dhe 3499 

nxënës në shkollat në njesitë administrative.  

Shkolla Qyetet: 

Shkolla Salo Halili me 18 ambjente  

Shkolla Azem Hajdari me 6 ambjente 

Shkolla Skenderbej me 6 ambjente 

Shkolla Ndoc Mazi me 6 ambjente 

Shkolla Isuf Tabaku me 4 ambjente 

Në Njesite Administrative: 

Njesia Ana Malit do të furnizohen 5 shkolla me 146 nxënës 

Shkolla Qazim Mehja 

Shkolla Xhaferaj 

Shkolla Obot i vjetër 

Shkolla Velinaj 

Shkolla Elbace 

Njesia Administrative Berdice do të furnizohen 5 shkolla me 381 nxënës 

Shkolla Frederik Gjoni 

Shkolla Agim Tafili 

Shkoilla Dom Mikel Gjergji 

Shkolla Mali Hebe 

Shkolla Sait Tagani 

Njesia Administrative Dajc do të furnizohen 6 shkolla me 269 nxënës 

Shkolla Luc Agraja 

Shkolla Dajc i Vjetër 

Shkolla Pjetër Gaci 

Shkolla Samrish i Ri 

Shkolla Samrish i Vjetër 

Shkolla Gjergj Laca 

Njesia Administrative Gur i Zi do të furnizohen 4 shkolla me 199 nxënës 

Shkolla At Gjon Karma 

Shkolla Kuc 

Shkolla Arif Selimi 

Shkolla juban 

Njesia Administraive Rrethina do të furnizohen 9 shkolla me 1086 nxënës 

Shkolla Isa Jakupi 

Shkolla Haxhi Hajdari 

Shkolla Tringe Smajli 

Shkolla Ded Gjo Luli 

Shkolla Bardhej 



 

Shkolla Osman Dhampiri 

Shkolla Ismet Sali Brucaj 

Shkolla Shtoj i Vjetër 

Shkolla Zeus 

Njesia Administrative Postribe do të furnizohen 9 shkolla me 1056 nxënës 

Shkolla Adem Haxhija  

Shkolla Mems-Myseli 

Shkolla Dragoc 

Shkolla Kullaj 

Shkolla Domen 

Shkolla Drisht 

Shkolla Omaraj 

Shkolla Vilze 

Shkolla Ura Shtrenjt 

Njesia Administrative Pult do të furnizohen 6 shkolla me 132 nxënës 

Shkolla Kir 

Shkolla Kasnëc 

Shkolla Pog 

Shkolla Brucaj 

Shkolla Plan 

Shkolla Xhan 

Njesia Administrative Shale do të furnizohen 6 shkolla me 185 nxënës 

Shkolla Mehmet Shpendi 

Shkolla Thesh 

Shkolla lekaj 

Shkolla Gimaj 

Shkolla Nënmraviq 

Shkolla Lotaj 

Njesia Administrative Shosh do të furnizohen 3 shkolla me 45 nxënës 

Shkolla Dom Ndrek Vashaj 

Shkolla Palaj Shosh 

Shkolla Nicaj Shosh 

Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuotë mujore që shkon mesatarisht 0.7 m3 në muaj për nje ambjent/klasë  dhe 

është llogaritur sasia për katër muaj në vit. 

Nje forme tketër qe Bashkia siguron për ngrohjen në shkolla eshtë dhe ai me gaz të lengshem. Do të furnizohen  48 shkollla, 

22 shkolla në qytet me rreth 8 830 nxëns dhe 26 shkolla në Njesitë Administrative me 2 678 nxënës. Gjithashtu dhe Qendra 

Kulturore e femijeve me 500nxënës nga ku 300 vajza. 

Shkolla në qytet 

Shkolla Ismail Qemali  

Shkolla Azem Hajdari 

Shkolla Skenderbej      

Shkolla Deshmoret e Prishtinës 

Shkolla Branko Kadia                                       

Shkolla  Mati Logoreci 

Shkolla Ndoc Mazi 

Shkolla Martin Camaj 

Shkolla Pashko Vasa 

Shkolla Ndre Mjeda 

Shkolla Liria 

Shkolla Ruzhdi Daca 

Shkolla 3 Dhjetori 

Shkolla Ernëst Koliqi 

Shkolla Zogaj 

Shkolla Edit Durham 

Shkolla Ajasëm 

Shkolla 28 Nëntori 

Shkolla Jordan Misja 

Shkolla Oso Kuka 

Shkolla Kol Idromeno 

Shkolla Shejnaze Juka 

Shkolla Preng Jakova 

Shkolla Arben Broci 

Shkolla Kol Margjini 

Shkolla Teknologjike 



 

Njesitë Administrative: 

Njesia Ana Malit me 4 shkolla me 288 nxënës 

Shkolla Qazim Mehja 

Shkolla Hasan Dardhanjori 

Shkolla Veli Tela 

Gjimnazi Oblike 

Njesia Administrative Berdice me 3 shkolla me 286 nxënës 

Shkolla Frederik Gjoni 

Shkolla Seit Tagani 

Shkolla Agim Tafili 

Njesia Administrative Gur i Zi me 6 shkolla me 755 nxënës 

Shkolla At Gjon Karma 

Shkolla Deshmoret e Rrencit 

Shkolla Arif Selimi 

Shkolla Zef Jubani 

Shkolla Sheldi 

Shkolla Tonc Gjon Toma 

Njesia Administrative Postribe me 1 shkolle me 47 nxënës 

Shkolla Prekal 

Njesia Administrative Velipoje me 6 shkolla me 405 nxënës 

Shkolla Nikolle Zagoriani 

Shkolla Luarze 

Shkolla Rec i Vjetër 

Shkolla Mali Kolaj 

Shkolla Gjergj Vatë Martini 

Shkolla Baks-Rrjoll 

Njesia Administrative Rrethina me 6 shkolla me 897 nxënës 

Shkolla Haxhi Hajdari 

Shkolla Tringe Smajli 

Shkola Ded Gjo Luli 

Shkolla Bardhej 

Shkolla Osman Llampiri 

Shkolla Shtoj i Vjetër 

Nisur nga këto të dhena nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gazi, për ngrohje. Sasia e 

llogaritur është bazuar në një konsum mujor për çdo ambjent mesimor, me 15 kg ( një bombol gazi ) për 4 muaj në vit.  

Gjthashtu Bashkia Shkoder ofron sherbim mbeshtetës dhe për gatimi në 2 konviktet me 120 nxënës atë të shkolles Industriale 

me 70 nxënës dhe atë të shkolles Artistike me 50 nxënës, si dhe për shkollen Speciale 3 Dhjetori me 81 nxëbnës.në për një 

periudhën 9 mujore. 

Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkoder Ofron sherbimn e ngrohjes eshtë ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder ofron 

sherbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajes për 6 shkolla dhe 1 konikt. Perfitues 2 480 nxëns , 1 400 vajza.  

Shkolla Ali Lacej me 176 nxëns, 84 vajza 

Shkolla Prenk Jakova me 186 nxënës, 89 vajza 

Konvikti i Shkolles Prenk Jakova 50 nxënës, 4 vajza 

Shkolla Xheladin Fishta 329 nxënës, 152 vajza 

Shkolla Oso Kuka 602 nxënës, 380 vajza 

Shkolla 28 Nëntori 666 nxënës 441 vajza 

Shkolla Shejnaze Juka 471 nxënës, 250 vajza 

Për institucionët e cituara me sipër eshtë marre në konsideratë konsumi orar  I kaldajave dhe gjithashtu kohen e domosdoshme 

për ngrohje 4-5 ore në ditë të shkollave për periudhen 4 mujore. 

Gjithashtu për krijimin e kushteve sa me të përshtatshme nxënësve të shkolles Specilae 3 Dhjetori, Bashkia Shkoder ofron dhe 

sherbimiin e transportit për keto 81 nxënës, 31 vajza. Për automjetin eshtë bere grafiku I udhetimit ditore dhe mbi bazen e 

gjatësisë së rruges së pershkruar eshtë bere nje përdhogaritje e konsumit për km. 

Pjesë e nderhyrjeve në shkolla eshtë dhe riparimi paisjeve dhe orendvei,( karrige e tryeza nxënësish) nisur nga gjendja e 

prezantuar prej drejtorive të shkollave. Kjo ndërhyrje është e nvojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerjie të paisjeve 

(orendi) për insitucionët ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është parashikuar për institucionët arsimore  të 

njësive administrative si dhe në qytet. 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkia Shkodër ka në përdorim nje mjet transporti që realizon lëvizjen e nxënësve të 

shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, me targë SH 3154 E Duhet theksuar se automjeti eshtë i prodhimit 

1995. Eshtë parashikuar shpenzime për mirmbajtje ku do të përfshihen riparime të pjesëve xhenërike, aksesore si motorinë, 

pompë ujë,naftë, probleme elektrike dhe probleme të tjera që mund të dalin gjatë kryerjes së shërbimeve vjetore.  

Për të kryer dokumentacionin e nëvojshem si siguracionë, kolaudime dhe taksat e tjera përkatëse për të janë planifikuar fondet 

për ketë qellim. 

Eshtë bere planifikimi për enërgjinë elktrike të konsumit  për  90 shkolla nga të cilat 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njesitë 

Administrative. 



 

Eshtë bere planifikimi për konsumin e ujit  për  90 shkolla nga të cilat 28 shkolla në qytet dhe 62 në Njesitë Administrative. 

Eshtë bere planifikimi për internëtin e Qendres Kulturore të Femijeve, Konvitit te shkolles Prenk Jakova dhe Konviktit të 

Shkolles Industriale si dhe për Shkolen Speciale 3 Dhjetori. 

Eshtë bere planifikimi për sherbimin postar të korespondencave të shkollave me Bashkinë Shkoder. 

Gjatë gjithe vitit Bashkia Shkoder punon për nderhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mesimor. Për realizimin e nderhyrjeve ehstë e nëvojshme të parshikohen materiale elktike si: 
llapa të thjeshta, nëon, portollampa e aksesor të tjeter të nëvojshem për përmiresimin e kushteve në ambjentet e shkolave dhe 
konviktete. 
 

Mirembajtja e  ambjenteve shkollore, për  të krijuar  kushte normale në institucionët  arsimore janë vlersuar kërkesat e 
paraqitura nga degjesat publike të bera mbi konsultimin e buxhetit 2018 për shkollat e njësitë adminstrative dhe atyre në qytete. 
Nurimi i shkolla ve qe do të nderhyje Bashkia Shkoder për vitin 2018 do të jketë 17 shkolla me 4393 nxënës, nga të cilet 3299 
nxënës në shkolla qytete dhe 1094 nxnës në shkmoilla në NjA. Gjendja e shkollave në Bashkinë Shkoder , për sa I përket 
nëvojave për mirembajtje është e tille: 

Shkolla Qytet 

Shkolla Mati Logoreci me  282 nxënës, ku 135 janë femra. Amortizimi I tualeteve dhe nyjeve sanitare në tualetet e mesuesve  

Shkolla  Azem Hajdari  me 428 nxnës  ,  193  vajza, kemi një demim të dyerve dhe shtresave të pllakave dhe suvase në 
tualetet e nxënësve. Do të kryhen punime në  410m2.. 

Shkolla Jordan Misja me 670 nxënës,  305  vajza, Mungesa e një pusete kontrolli për tualete e shkolles Jordan Misja dhe 
dritareve funksionale që hapen, si dhe I suvatimeve të brëndshme. Do të kryhen punime në  350m2.. 

Shkolla Pashko Vasa, me 210 nxënës,   88  vajza.  Demtimi I dyerve dhe I kasetave të shkarkimit, si dhe I një pjesë të 
tubacionëve në tualetet e shkollës. Do të kryhen punime në  531 m2. 

Shkolla Shejnaze Juka, me  471  nxënës, 250  vajza. Amortizimi I shtresave hidroizoluese, dhe shfaqja e lageshtirës në 
ambjentet e brendshme të shkolles. Do të kryhen punime në  200m2. 

Shkolla Ismail Qemali me1154  nxënës,  564 vajza. Nëvoja për një hidroizolim të ri të anën veriore të terracës së shkollës 
Ismail Qemali . Do të kryhen punime në  300m2  

Shkolla Ruzhdi Daca me 84 nxënës, 35 vajza. Rikonstruksioni I pjesshëm I çatisë së shkollës Ruzhdi Daca. Do të kryhen 
punime në  50m2. 

Në njesitë Administrative Ana e Malit 

Në Gjimnazin Oblike me 110 nxënës,  56 vajza.  Nisur nga kerkesat e ngritura në degjesën publike në NjA Ana e Malit, tualetet 
ë shkollës kanë nëvoje zevendesimin e disa hidrosanitarëve, për ndalimin e lagjestires në objekt . Do të kryhen punime   
278m2. 

Në Njesinë Administrative  Rrethina  

Rikonstruksioni I pjesshem I tualeteve të shkolles Tring Smail me  357 nxënës, 176 vajza. Do të kryhen punime në 156 m2 .  

Shkolla Osman Dhampiri me 170 nxënës,  80  vajza. Zevendesimi I ulluqeve dhe riparimi I shtresave hidroizoluese të shkolles 
Osman Dhampiri. Do të kryhen punime në  25m2 

Njesia Administrative Postribe 

Shkolla Kullaj, me 43 nxënës, 16 vajza. Mungesa e një rrethimi të oborrit të godinës, dhe  amortizimi I tualeteve dhe dritareve 
të godinës të shkolles së fshatit Kullaj. Do të kryhen punime në 1530m2. 

Njesia Administrative Guri Zi 

Shkolla Rragam  me 138  nxënës, 67  vajza nëvojitet nderhyrja në tualetet e amortizuara. Do të kryhen punime në  25m2. 

Shkolla  Kuç me  47  nxënës, 21  vajza, nëvojitet nderhyrja në tualetet e amortizuara si dhë në rrethimin e oborrit të shkolles 
Kuç Do të kryhen punime në 120 m2.. 

Në Njesinë Administrative Velipoje 

Shkolla Boks-Rrjoll, me  39  nxënës, 12 Fvajza. Veshja e tualeteve  me shtresa pllakash , dhe instalimi I hidrosanitareve të reja 
Do të kryhen punime në  40m2 

Në Njesinë Administrative Shale  

Shkolla Mehmet Shpendi, me 46 nxënës,  22 vajza.  Zevendësimi I soletes në njerin nga  ambjetet e shkollës,  e amortizuar për 



 

shkak të demtimit të hidroizolimit ekzistues. Do të kryhen punime në 45m2. 

Në Njesinë Administrative Berdice  

Shkolla Agim Tafili, me 109 nxënës, 55 vajza. Riparimi I tualeteve dhe hidroizolimeve në shkolles domosdoshmeri për krijimin e 
kushteve të duhura shëndetësore për nxënësit dhe stafin. Do të kryhen punime në 400m2.. 

Shkolla Dom Mikel Gjergji, me 35  nxënës, 14 vajza.  Nisur nga kërkesat e banorëve të NjA Berdice në degjesën e datës 
13.10.2017 , riparimi I nyjeve dhe shtresave në shkollen  Dom Mikel Gjergji (të fshatit Beltoje). Do të kryhen punime në    
377m2. 

Shkolla  Agim Tafili                                                                                     Shkolla  Azem Hajdari 

 

 

Shkolla  Baks Rrjoll                                                                                Shkolla  Dom Mikel Gjergji 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Shkolla  Ismail  Qemali                                                                             Shkolla  Jordan Misja 

 

 

 

Shkolla  Kullaj                                                                                          Shkolla  Kuç 

 

 

Shkolla Mati Logoreci                                                           Shkolla Mehemt Shpendi 

  



 

 

 

 

 

Shkolla Oblike                                                                     Shkolla Osman Dhampiri 

 

 

Shkolla Pashko Vasa                                                       Shkolla Rragam  

 

 

Shkolla Shejnaze Juka 

 



 

 

 

Shkolla Ruzhdi Daca                                                   Shkolla tringe Smaili 

 

 

Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionësh arimore  që kërkojnë një vemëndje 
të veçantë dhe në paisjen e tyre me orendi për mobilimin e klasave. Keto orendi janë treyza dhe karrike nxënësish, tryeza dhe 
karrike mesueshish, rafte etj. 

Për vitin 2018 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar : 

Stufa për grohje me dru zjarri  për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të institucionëve arsimore.. Gjithashtu kerkesat 
për paisje orendi për zyrat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit(kompjuter, fotokopje printer, si dhe kamera të sigurisë), kerkesa 
nga shkollat  për tu paisur me kamera në ambjentet shkollore. 

Cdo vit është planifikuar për të bërë sigurimin e objekteve ndaj zhjarrit , ku janë përfshirë konviktet, dhe shkollat që janë me 

numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve të jashtëzakonëshme si për zjarr dhe tërmete, 

17 shkolla dhe 2 konvikte me 7825 nxënës  

 Konvikte, Industriale, Artistike,  

 Shkolla, “3 Dhjetori “, “ Kol Idromeno“, “Teknollogjike”,” 28 Nëntori”. “Jordan Misja”, “Oso Kuka”, “ Ismail Qemali”, “ Ndre 

Mjeda”, “Qendra Kulturore e fëmijëve” , Mati Logoreci, Martin Camaj, Branko Kadia, Deshmoret e Prishtinës, etj 

 Magazinat e Drejtorisë Ekonimike të Arsimit 

Cdo vit  është kryer shërbimi i dizinfektimit për ambjente kuzhina. mensa dhe magazina dhe konviktet dhe shkolla Speciuale. 

3 300 m2 te konvikteve dhe 1 300 m2 te shkolles Speciale. 

Janë parashikuar për të kryer këtë proces: 

Konviktet (Artistike, dhe i shkolles Industriale )kuzhina, mensa, magazinë ushqimore, dhomat e fjetjes në përdorim, sallat që 

përdoren për aktivitete të nxënësve konviktor dhe anëkset sanitare 

Shkolla special “ 3 Dhjetori “ kuzhina, mensa,magazinë ushqimore dhe anekset sanitare. 

ii. Synimi i projektit  



 

Ofrimi i shërbimit në shkolla dhe konviktet për nxenesit 
Vlerësim i nevojave aktuale për rritjen e cilesise se sherbimit 
Permirsimin e  cilesise se ushqimit dhe kujdesit ndaj nxenesve ne konvikte dhe te shkolles Speciale 3 Dhjetori 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha shkollatt. Rritjen e numrit te nxenesve qe 
frekuentojen konviktet. 
Nxenesit ne shkollat e  Bashkise Shkoder te kene kushte sa me te favorshme gjate qendrimit dhe ndjekjes se procesit 

mesimor. 

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

Nxenesit, mesuesit  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Blerje  batanije, jorganë, carcafë  dhe  
peshqirë për koviktete 

100 
 

 100   

A 2 

Blerje enë kuzhinë për konvitete dhe 
shkollen Speciale (Tenxhere te ndryeshme, 
tepsi, luge, pirunj, tabaka pjata,gota qelqi 
pocelani etj)për sistemin parauniversitar 

80 
 

 80   

A 3 
Blerje ushqime për konviktet dhe shkollen 
Speciale 

14 973 
 

 14 973   

A 4 
Blerje materiale kancelarie,  për sistemin 
parauniversitar 

850 
 

 850   

A 5 
Blerje materiale shtypshkrimi, për sistemin 
parauniversitar 

250 
 

 250   

A 6 
Blerje materiale te ndryeshme për 
sherbimet mbeshtetese për sistemin 
arsimor parauniversitar 

710 
 

 710   

A 7 
Blerje pjese kembimi hidraulike për 
sistemin arsimor parauniversitar 

560 
 

 560   

A 8 
Blerje materiaae pastrimi në sistemin 
sarsimor parauniversiatr 

1 880 
 

 1 880   

A 9 
Blerje dru zjarri për sistemin arsimor 
parauniversiatr 

13 400 
 

 13 400   

A 10 
Blerje gaz te lengshem për ngrohje dhe 
gatim për sistemin arsimor parauniversitar 

5 900 
 

 5 900   

A 11 
Blerje lende djegese nafte për ngrohje 
(Kaldaja) në sherbim te sistemit arsimor 
parauniversitar 

1 450 
 

 1 450   

A 12 
Blerje lende djegese nafte automjetin  në 
sherbim te sistemit arsimor parauniversitar 

190 
 

 190   

A 13 
Blerje lende djegese benzinë për  
automjetin  në sherbim te shkolles Speciale 
3 Dhjetori 

450 
 

 450   

A 14 
Riparim paisje dhe orendi(karrige e tryeza 
nxënësish) në sherbim te sistemit arsimor 
parauniversitar 

100 
 

 100   

A 15 
Mirembajtje e mjeteve te transportit për 
sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor 
parauniversitar 

200 
 

 200   

A 16 Siguracion dhe taksa mjete transporti 50 
 

 50   

A 17 
Furnizimi me enërgji elektrike për  90 
objekte te sistemit arsimor parauniversitar  

9 575 
 

 9 575   

A 18 
Furnizim me uje 34 objekte në sistemin 
arsimor parauniversitar 

9 000 
 

 9 000   

A 19 
Sherbime postare sistemi arsimor 
parauniversitar 

10 
 

 10   

A 20 
Sherbim internët dhe faqe ËEB, sistemi 
arsimor parauniversitar 

100 
 

 100   



 

A 21 
Blerje Xham I zakonshem për sistemin 
arsimor parauniversiatr 

290 
 

 290   

A 22 
Blejra bojra te ndryeshme për lyerjen e 
objekteve te sistemit arsimor 
parauniversitar 

290 
 

 290   

A 23 
Blerje materiale elektrike për sistemin 
arsimor poarauniversitar 

600 
 

 600   

A 24 
Mirembajtje e zakonshem e obkejteve 
arsimore te sistemit arsimor parauniversitar 

7 150 
 

 7 150   

A 25 
Blerje paisje orendi(karrige nxënësi), për 
sistemin arsimor parauniversiatr 

1 800 
 

   1 800 

A 26 
Blerje paisje orendi(tryeza nxënësi), për 
sistemin arsimor parauniversiatr 

670 
 

   670 

A 27 Blerje paisje orendi(etazher),  50 
 

   50 

A 28 
Blerje stufa për ngrohje me dru zjarri për 
shkollat në sistemin arsimor parauniversitar 

470 
 

   470 

A 29 Blerje kompiutera për zyre 215 
 

   215 

A 30 Blerje fotokopje, printer, skanër për zyre 100 
 

   100 

A 31 
Blerje rrjeti CCTV I kamerave për shkollat 
në sistemin arsimor parauniversitar 

500 
 

   500 

A 32 
Siguracion ndertese për objektete e 
sistemit arsimor parauniversitar 

720 
 

 720   

A 33 
Shpenzim për dizinfektim te amjenteve në 
sistemin arsimor parauniversitar 

100 
 

 100   

 
Shuma 72 783 

 
 68 978  3 805 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Opërative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Shpenzime per mbeshtetjen, mirembjtjen e 
infrastruktures, per nxenesit dh stafin ne 
shkolla 

70 865 
 

 68 978  1 887 

 
Shuma 70 865 

 
 68 978  1 887 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapitale 

A.1 
Shpenzime per mbeshtetjen, mirembjtjen e 
infrastruktures, per nxenesit dh stafin ne 
shkolla 

71 851 
 

 69 769  2 082 

 
Shuma 71 851 

 
 69 769  2 082 

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2018, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likujdues:Arsimi 

 

 

 

 

 

  



 

 

P.9. F1.O2.A9  Ndërtim i dhomave të zhveshjes dhe tribunës pranë fushes sportive shkolla 28 Nëntori 

 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 

projektit  
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 

Firma e 

propozuesit te 

Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 

propozuesin e projektit  
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 

Institucioni Buxhetor / 

Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër 
Vendodhja e 

Projëktit 
Shkoder  

 

02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.9. F1.O2.A9  
Ndërtim i dhomave të zhveshjes dhe tribunës pranë fushes sportive shkolla 28 Nëntori  

 
Problemet per tu adresuar 

Mungesa e dhomave të zhveshjes për zhvillimin e rregullt të edukimit fizik. Mungesa e një 
tribunë , e cila do lehtesojë përdorimin e shkollës si qëndër komunitare gjatë orerëve jo 
mësimore. Mungesa ë kësaj infrastrukture  për 666 nxënës , nga të cilët 441  janë vajza. 
Kushtet jo të përshtatshme për zhvillimin e orëve të edukimit fizik  për 666 nxënës. 

 
Emri i Programit Arsimi mesëm 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Ndërtimi i dhomave të zhveshjes për nxënësit e shkollës. 
Shfrytezimi i ambjenteve sportive të shkollës jo vetem gjatë orarit mësimor Krijimi i kushteve 
të përshtatshme për zhvillimin e edukimit fizik për  666 nxënës , nga të cilët 441  jane vajza. 
Krijimi i një ambjenti të ri prej 60m2  

 

0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

3636 
 

Kosto e zbatimit  3500 
Kosto e supervizim 120 
Kosto Kolaudim 16 
Kosto Pojektim 0 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

P.9. F1.O2.A10 Vendosja e radiatoreve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës “Shejnaze Juka” 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoia Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

 
Drejtoia Ekonomike e Arsimit 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

 
P.9. F1.O2.A10  
Vendosja e radiatoreve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës Shejnaze Juka 
 

 
Problemet per tu adresuar 

Mungesa e një centrali termik për shkollën e mesme Shejnaze Juka 
Mungesa e radiatorëve në të gjithë objektin arsimor 
Mungesa e një sistëmi ngrohje qëndrore për 451 nxënës , nga të cilët 237  janë vajza 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesëm 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

Instalimi i një centrali termik me dy kaldaja më naftë me fuqi 200kë secila  
Instalimi i radiatorëve, në të gjithë objektin, të cilët nuk ishin të përfshirë në rikosntruksionit e 
përfunduar 2012  
Krijimi i kuhsteve konform legjislacionit në fuqi për ngrohjen ë ambjenteve të brendshme në 
godinat e objekteve arsimore 
Shamgia e rreziqevë që vijnë nga sistemet e ngrohjes në përdorim në shkolla , si stufa dhe 
soba me gaz 
Ndërhyrja në një sipërfaqe totale prej 4159m2. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

55 00 
 

Kosto e zbatimit  5098 
Kosto e supervizim 150 
Kosto Kolaudim 18 
Kosto Pojektim 234 

 

04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 



 



 

 

 

 

 

 
  



 

 

P.9. F1.O2.A1: Vendosja e radiatoreve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës  “28 Nëntori” 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drewjtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drewjtoria Ekonomike e Arsimit 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

 
P.9. F1.O2.A11 
Vendosja e radiatoreve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës  28 Nëntori 

 
Problemet per tu adresuar 

Mungesa e një centrali termik për shkollën e mesme 28 Nëntori 
Mungesa e radiatoreve në të gjithë objektin arsimor 
Mungesa e një depozite për lënden djegëse 
Mungesa e një sistemi ngrohje qendror për 666 nxënës , nga të cilët 441  janë vajza 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesëm 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Instalimi i një centrali termik më naftë me fuqi 200kw 
Instalimi i radiatorëve, në të gjithë objektin, të cilët nuk ishin të përfshirë në rikonstruksionin e 
përfunduar 2012  
Ndërtimi i një depozite për lëndën djegëse  
Krijimi i kuhsteve konform legjislacionit në fuqi për ngrohjen ë ambjenteve të brendshme në 
godinat e objekteve arsimore 
Shamgia e rreziqeve që vijnë nga sistemet e ngrohjes në përdorim në shkolla , si stufa dhe 
soba 
Ndërhyrja në një siperfaqe totale prej 2750 m2 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

3200 
 

Kosto e zbatimit  2939 
Kosto e supervizim 97 
Kosto Kolaudim 13 
Kosto Pojektim 151 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 

Sekretari i Pergjithshem     Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

P.9. F1.O2.A12 



 

P.9. F1.O2.A12: “Rikonstruksion i çatisë së shkollës Veli Tela Muriqan” 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër /Nja Ana e Malit 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.9. F1.O2.A12 
Rikonstruksion i çatisë së shkollës Veli Tela Muriqan 

 
Problemet per tu adresuar 

Prania e lageshtirës në ambjentet e brëndshme të objektit arsimor 
Shenjat e dukshme të amortizimit të kapriatës prej druri të çatisë ekzistuese 
Rrezikshmeria e çedimit të mundshëm të çatisë ekzistuese në vitet e ardhshme 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi bazë 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Në përgjigje  të kërkesave të bëra në degjesën publike të datës 13/10/2017, në NjA Ana e 
Malit 
Rikonstruksioni i kapriates prej druri i çatise së objektit, dhe rivendosja e tjegullave betonike 
ekzistuese 
Largimi i problemeve shëndetësore që lidhen me praninë e lageshtirës në ambjentet e 
shkollës 
Krijimi i nje ambjenti me të përshtatshëm për zhvillimin e mësimit për 82 nxënës nga të cilët 43 
janë të gjinisë femerore 
Ndërhyrja e përgjithshme në një sipërfaqe prej 675 m2  

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

2600 

Kosto e zbatimit  2427 
Kosto e supervizim 48 
Kosto Kolaudim 12 
Kosto Pojektim 113 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka 



 

 
 

 

 

 



 

P.9. F1.O2.A13:Rikonstruksion i Terraces se Shkolles “Haxhi Hajdari” te  fshatit Golem 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoia Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

 
Drejtoia Ekonomike e Arsimi 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder /Nja Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.9. F1.O2.A13 
Rikonstruksion i Terraces se Shkolles Haxhi Hajdari te  fshatit Golem  

 
Problemet per tu adresuar 

Shmagia e amortizimit te pergjithshem te godinës si rrjedhoje e dëmtimit te plote te terraces 
dhe catise  se shkollës  
Prania e lageshtire në ambjentet e brendshme nga dëmtimi i ulluqeve horizontale dhe 
vertikale , dhe shtresave hidroizoluese 
Humbjet enërgjetike per shkak te mungese se termoizolimit te soletës 
Demtimi  i catise ekzistuese prej llamarinë  

 
Emri i Programit 

 
Arsimi baze 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Rikonstruksioni i plote i shtresave hidroizuluese te terraces 
Rritja e eficences energjetike te shkollës me shtresa termoizoluese te reja ne terrace 
Zevendesimi i plote i ulluqeve ekzistuese dhe largimi i lageshtire anesore ne muret e klasave 
te objektit 
Zevendesimi i catise prej llamarine me terrace me 2 shtresa katrama  
Krijimi i nje ambjenti me te përshtatshëm per zhvillimin e mësimit per 156 nxenes nga te cilët 
75 jane te gjinisë femerore 
Nderhyrja totale në një siperfaqe prej 440 m 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

2200 

Kosto e zbatimit  2052 
Kosto e supervizim 41 
Kosto Kolaudim 12 
Kosto Pojektim 95 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
 



 



 

 

 

 

 



 

P.9. F1.O2.A14:Ndërtimi I fushave sportive 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P.9. F1.O2.A14 
Ndërtimi I fushave sportive  

 
Problemet per tu adresuar 

 
Mungesa e fushavë polisportive në objektet e ndryshme arsimore 
Pamundesia e zhvillimit të orëve të edukimit fizik, dhe disiplinave të ndryshme sportive për 
nxënësit e shkollave të Bashkise Shkoder 
Problematikat shendetësore që vijn si rrjedhojë e mungese së aktivitit fizik  tek nxënësit e 
shkollave 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesem 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Zhvillimi i oreve të fizkulturës në menyre të rregullt 
Zhvillimi i disiplinave të ndryshme sportive për nxenesit e shkollave 
Mundesia e perdorimit të shkolles si qender komunitare 
Zhvillimi i një  ambjentit 1020 m2 në total , i përdorshem për aktiviteteve te ndryshme përtej 
orëve të mësimit 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

6864  
 

Kosto e zbatimit  6231 
Kosto e supervizim 210 
Kosto Kolaudim 18 
Kosto Pojektim 405 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nënshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit në 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nr. 1_ 

Projekti:P9.F2.O1.A1 

Mbështetja personelit edukator dhe të 

shërbimit të sistemit parashkollor  

Llojet e programit: P9. Arsimi parashkollor dhe edukimi 

Funksioni:P9.F1.F2.Sistemin arsimor  parashkollor ne 

kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 

ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Drejtoria e kopshteve dhe Çerdheve administron  58  kopshte. 22  kopshte të liçensuara dhe 1 në proces liçensimi ne qytetin e 
Shkodrës, ndër to 6 kopshte me ushqim, dhe  35  në njësitë administrative. Numri i fëmijëve  që përfitojnë nga ky shërbimështë 
rreth 2118 femijë në kopshte (1023 femra). Sipas grupmoshave kopshtet frekuentohen nga  495 fëmijë të moshës 3 vjeç, 707 
fëmijë të moshës 4-vjeçar; 916 fëmijë 5-6 vjeçar. 
 
Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 23 kopshte 
Në Njësinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 kopshte 
Në Njësinë Administrative Guri i Zi  funksionojnë 4 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Postribë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Anën e Malit  funksionojnë 6 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Bërdicë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Velipojë funksionojnë 2 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Dajç funksionojnë 4 kopshte; 
Në kopshtet e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbimin 128 edukatore, 44 staf mbështetës.  
 
Llogaritje e pagave  per vitin 2018është bërë mbi bazën e  vendimit nr. 205 dt.19.06.2017  ”Për miratimin e Strukturës së 
Administratës dhe të Institucioneve te Varësisë të Bashkisë  Shkodër, për vitin 2017” dhe në bazë të  Vendimit të K.M nr 175, 
date 8.3.2017”.  Kështu shërbimi në  kopshte  për 172 punonjës edukatore dhe personel mbështetës  financohet me  124136 
mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore me burim financimi nga transferta specifike dhe të ardhurat e veta. 
Duke qene se ka gjendje leke te paperdorura nga viti 2017,  ne planin e vitit 2018 do te paraqiten per diference fondi per paga 

dhe sigurime prej 1142 000  leke. Kjo teprice eshte rrjedhoje e mos plotesimit te struktures se punonjesve.    

ii. Synimi i projektit  

Mbështetje e funksionimit të kopshteve në BAshkinë Shkodër për të gjithë personelin, eduator dhe atë mbështetës.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje të përmbushjes së 

detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni 

Çdo punonjes sipas pozicionitt te punes të shërbejë, të jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkise dhe 

urdherat e titullarit te institucionit . 

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

Prindërit dhe familjet përfituese Bashkia Shkodër  
Organizata të shoqërisë Civile 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.
1 

Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes 

119,005 101,975 17,030    

A.
2 

Shpenzimet per paga e sig. (për staf 
mbështetës 5 roje, 4 sanitare ) 

3,989 3,418 571    

 
  

 
    



 

 
Shuma 122,994 105,393 17,601    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 

Siguri
me 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.
1 

Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes  

121386   104015 17371    

A.
2 

Shpenzimet per paga e sig. (për staf 
mbështetës 5 roje, 4 sanitare) 

5233  4516 718    

 
  

 
    

 
Shuma 126619 108530 18089    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 

Siguri
me 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.
1 

Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes.  

123813 106095 17718    

A.
2 

Shpenzimet per paga e sig.per (5 roje, 4 
sanitare) 

5339 4605 734    

A.
3 

  
 

    

 
Shuma 129152 110700 18452    

f) Periudha e zbatimit  

Viti 2018, 2019, 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Çerdheve dhe e kopshteve. 

Institucioni likujdues: Drejtoria e Çerdheve dhe e 

kopshteve. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nr. 3_ 

Projekti:P9.F2.O2.A1 Mbështetje për mirëmbajtjen e 

infrastrukturës, shërbimet mbështetëse për fëmijët dhe 

stafin edukues në kopshte. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parashkollor 

dhe edukimi 

Funksioni:P9.F1.F2.Sistemin arsimor  

parashkollor ne kopshte.Ndertiimin 

rehabilitimin dhe mirembajtjen e ndertesave 

te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Drejtoria e kopshteve dhe Çerdheve administron  57  kopshte. 22  kopshte të liçensuara dhe 1 në proces liçensimi ne qytetin e 
Shkodrës, ndër to 6 kopshte me ushqim, dhe  35  në njësitë administrative. Numri i fëmijëve  që përfitojnë nga ky shërbimështë 
rreth 2118 femijë në kopshte (1023 femra). Sipas grupmoshave kopshtet frekuentohen nga  495 fëmijë të moshës 3 vjeç, 707 
fëmijë të moshës 4-vjeçar; 916 fëmijë 5-6 vjeçar. 
 
Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 23 kopshte 
Në Njësinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 kopshte 
Në Njësinë Administrative Guri i Zi  funksionojnë 4 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Postribë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Anën e Malit  funksionojnë 6 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Bërdicë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Velipojë funksionojnë 2 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Dajç funksionojnë 4 kopshte; 
 
Për administrimin dhe funksionimin e kopshteve kërkohet mbështetja dhe financimi për shërbimet për mirëmbajtjen dhe 
funksionim: 
 

 Furnizime me ushqime,  

 Materiale per pastrimpër ambjentet dhe shërbime kancelari  

 Shërbim i energjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Shërbim i ngrohjes dhe gatimit; 

 Sherbime te tjera per dizinfektim; 

 Mirembajten e zakonshme të ndertesave; 

 Rikonstruksion i ambjekteve të domosdoshme për objektet.  

 Mirembajtjen e paisjeve teknike; 

 Sigurimin e ndertesave; 

 Etj. 
 
Furnizimi me ushqime do te behet per 6 kopshte.Per ushqyerjen e ketyre femijeve pergaditet menyja ditore sipas normativave  
te caktuara. Duke bazuar tek menyja hartohet situacioni dhe sipas dite ngrenjeve del edhe kuota ditore..Kjo kuote eshte 
llogaritur 160 leke ne dite. 
Per krijimin e kushteve sa me te favorshme per qendrimin e femijeve eshte e domosdoshme blerja e materialeve si:( ene 
kuzhine, batanije etj.) 
Eshte bare planifikim per energjine elektrike ne baze te konsumit ne kopshte. 
Eshte bere nje planifikim  per konsumin e ujit per kopshte. 
Është planifikuar ngrohja me dru dhe kaldajë me naftë për kopshte..  
Eshte bere planifikim per mirembajtjen e zakonshme te ndertesave si: bojatisje kopshteve  si dhe riparime te  ndryshme  te  
hidrolikeve. Po keshtu jane llogaritur shpenzime per mirembajtjen e aparateve e paisjeve teknike. Per te zevendsuar paijet e 
amortizuara eshte e domosdoshme blerja e paisjeve te reja per kophtet .si:  2 shporetë per ngrohje,  1 frigorifer, 1 lavatriçe  dhe 
1 shporet profesional me gaz per gatim.Po keshtu eshte planifikuar blerja  e 1 kompjuteri per zyren  e e administrimit në 
drejtori. 
 
Sigurimi bazes materjale ne kopshte  eshte  domosdoshmeri.per mbarevajtjen e punes.Per kete aresye duke konstatuar 
situaten ne kopshte  eshte domosdoshme furnizimi  me karrige,tavolina per femije,çarcafe, peshqire dhe batanije. 
Ne kopshtin ”1 Qershori” aktualisht ekzistojne akoma krevata hekuri, po keshtu edhe karriget jane te amortizuara prandaj 
mendojme paisjen e ketij  kopshti me 30 cope krevata druri dhe 20 cope karrige druri .Ne kopshtini ”Bep Tusha”,Tom 
AliMhili”Kopshti”Shiroke ,Bahçallek dhe Ajasem kane nevoje per karrike dhe tavolina buke per femije. Ne kopshtet me dreke ka 
nevoje per furnizime me ene kuzhine, per batanije, çarçafe e peshqire, sepse ka vite qe nuk eshte bere furnizimi me keto 
materiale. 
Per  mjetin i transportit   qe furnizon me ushqime   Çerdhet dhe Kopshtet  jane planifikuar  shpenzime per karburant dhe 
shpenzime te tjera te tipit si siguracion,kolaudim, taksa dhe te tjera shpenzime transporti. 
Furnizimi me energji elektrike  dhe ujë për ambjentet e godinave parashkollore eshte domosdoshmeri  per qendrimin e femijeve 
dhe edukimin e tyre. Godinat e kopshteve si me poshte::”  16 Shtatori”, ”Bep Tusha ,”Tom Ali Mhilli”, ”Ismet Sali Bruçaj”,  tek 
”Veterinarja”, ”Shiroke dhe ”Guerrile” jane  me linje dhe mates te veçante,per kete aresye duhet bere likujdimi i  faturave  te 
energjise elektrike sipas kontratave respektive.. 
Ne te gjitha kopshtet e territorit te Bashkise Shkoder per tu ngrohur dhe per gatim perdoret  gaz dhe,dru zjarri.Ne kopshtet  me 
dreke ne qytet per doret  gaz per ngrohje dhe gatim ,dru zjarri  per  ngrohje dhe ne disa  kopshte  perdoret energji elektrike dhe  
nafte.   
Per te pasur  ambjente sa me higjenike, dhe te mbrojtura ndaj infektimeve te ndryshme eshte e domosdoshme dizinfektimi i 



 

ambjenteve te godinave  
parashkollore 
Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor per te qene sa me te pershtatshme dhe komode per arsimimin dhe edukimin e 

femijeve kane nevoje per  mirembajtje, si lyerje me boje  dhe riparime te ndryshme. Ne territorin e Bashkise ka gjithsejt 55 

Kopshte me siperfaqe gjithsejt prej 6972 m2  ku duhen mirembajtur  minimalisht me lyerje.  Vetem  kopshtet ne qytet me dreke 
kane keto siperfaqe: 
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros)  ka 450 m

2
 + oborr 900m

2
,. 

Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ambjente ne perdorim ka  afersisht 430 m
2
 + oborr 1000m

2 
,. 

Kopshti “Bep Tusha” ka ,ambjente ne perdorim  500 m
2
 brenda dhe jashte.. 

Kopshti “Guerrile” , ambjente ne perdorim ka rreth 80m
2
,. 

Kopshti “1 Qershori”  ne perdorim ka rreth 70 m
2.
. 

Kopshti “Edit Durhan”,ambjente ne perdorim ka rreth 450m
2.
. 

Kopshtet  “Periferi” 

Si dhe kopshte  të tjera në njësitë administrative.  

Shpesh here  gjate veprimtarise ne kopshte , mjaft orendi demtohen  dhe kane nevoje te zevendesohen me te reja.Ne kopshtin 

”Tom Ali Mhilli ”ka nevoje per 1 frigorifer,2  fshesa me korrent dhe 1 shporet per ngrohje.. Kopshtit  ”1 Qershori”  i nevojitet 1 

fshese me korrent dhe 1 pompe uji.Kopsht ”ismet Sali Bruçaj ” ka nevoje per 2 fshesa me korrent dhe 1 ariston.Ne kopshtin 

”Guerrile ka nevoje per 2 boliera uji dhe 1 pompe uji.” Kopshti ”Fetah Barbullushi  ka nevoje per 1 shporet per ngrohje. Kopshtit  

”Shiroke i nevojitet 1 ngrohes. Kopshtit ”Bep Tusha i nevojitet 1 lavatriçe 7 kg  dhe 2 fshesa me korrent dhe 2 aristona. 

 

Ne Kopshtin ”Bahçallek  ka nevoje per  rikonstruksion: vendosje çatije, hidroizolim  dhe ulluk  shkarkimi  ku perfshin vleren prej 

651 mije leke.  

Ne kopshtin ”Bep Tusha ” ka nevoje per riparim te rrjetit elektrik ku ne baze te preventivit  perfshihet vlere prej  370 mije.leke. 

Ne kopshtin ”Shiroke  ”ka nevoje per rikontrksion te pjesshem si vendosje dritaresh  duralumini  me nje vlere prej 180 mije leke. 

Bashkia Shkodër parashikon rikonstruksionin e plotë të godinës në të cilën, në pjesë të saj funksionon kopshti ”Guerrile”. Per 

këtë po bashkëpunojmë me UNDP, duke siguruar nga ana tyre financimin dhe zbatimin e projektit të plotë të rikonstruksionit.  

Në këtë godinë parashikojmë të ndërhyjmë për rikonstruksionin e hapësirave që nuk përdoren për zgjerim të hapësirës për 

fëmijët e kopshteve dhe krijimin e një hapësire për funksionimin e një çerdheje.  

Njëkohësisht po vlerësojmë përdorimin e hapësirës në dispozicion për krijimin e e çerdheve të reja.  

ii. Synimi i projektit  

Përmirësimin e kushteve sa me te favorshme per qendrimin dhe edukimin e femijeve  ne kopshte: 
 

 Furnizime me ushqime, për 350 fëmijë 

 Mirembajten e zakonshme të ndertesave për kopshtet 

 Mirembajtjen e paisjeve teknike dhe funksionale në shërbim për kopshtet. 

 Sigurimin e ndertesave të kopshteve. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Procedurat per verifikimin e nevojave për shërbim në kopshte; 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit;  
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor per realizimin e shërbimeve. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësim i infrastrukturës së kopshteve dhe qëndrueshmëri në funsionimin e tyre.  

c) Aktorët e mundshëm  
d) Kontributet e mundshme në 

projekt  

Familjet e fëmijëve dhe prindërit  

Femijet e kopshteve 

Bashkia Shkodër 
Familjet dhe prindërit e fëmijëve 
Organizata të shoqërisë civile 
 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transf
erime 

kapi
tale 

A.1 Furnizime me ushqime  
 

 13000   

A.2 Materjale zyre (kancelari)  
 

 300   



 

A.9 Materrjale per pastrim,dizinfektim etj  
 

 800   

A.10 
Materjale te tjera 
(batanije,çarçafe,peshqire,karriga,tavoli
na etj.) 

 
 

 900   

A.11 Shpenzime per karburant  
 

 200   

A.12 
Shpenzime te tjera 
transporti(siguracion,kolaudim e te tjera   
shpenzime transporti) 

 
 

 70   

A.13 Energji elektrike  
 

 900   

A.14 Furnizim me ujë  
 

 1000   

A.15 Lende djegese(dru zjarri)  
 

 1500   

A.16 Lende djegese (gaz)  
 

 500   

A.17 Lende djegese(nafte)  
 

 400   

A.18 Sherbime per(dizinfektim).  
 

 50   

A.19 

Blerje [paisje dhe 
orendi(shporeta,lavatriçe,frigorifer.arist
ona,pompa ujit ,fshesa me 
korrent,shporet per ngrohje etj. 

 
 

   500 

A.20 
Sherbime per mirembajtje te objekteve 
ndertimore dhe lyrje me boje te 
kopshteve. 

 
 

 3069   

A.21 Shpenzime per sigurimin e ndertesave   
 

 80   

 
Shuma 

23269   22769  
500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 

 

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transf
erime 

kapi
tale 

A.1 Shpenzime operative 
   22769  

 

A.2 

Blerje [paisje dhe 
orendi(shporeta,lavatriçe,frigorifer.ariston
a,pompa ujit ,fshesa me korrent,shporet 
per ngrohje etj. 

     

500 

 
Shuma 

 23269    22769  
500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transf
erime 

kapi
tale 

A.1 Shpenzime operative 
   22769  

 

A.2 

Blerje [paisje dhe 
orendi(shporeta,lavatriçe,frigorifer.ariston
a,pompa ujit ,fshesa me korrent,shporet 
per ngrohje etj. 

     

500 

 
Shuma 

23269    22769  
500 

f) Periudha e zbatimit 

viti 2018, 2019, 2020 

 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit: 

Drejtoria e Kopshteve dhe Çerdheve 

Institucioni likujdues:Drejtoria e 

Çerdheve dhe e kopshteve. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 P9.F2.O2.A2:   Rikonstruksion I pjesshem i kopshti I”smet Sali Bruça” 

 

01.  Personi i kontaktit  

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria e Kopshteve Cerdheve 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhena te detajuara per 
propozuesin e projektit  

Drejtoria e Kopshteve Cerdheve 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 

 
Projekt Idea  

P9.F2.O2 .A2    
Rikonstruksion I pjesshem i kopshti “Ismet Sali Bruçaj” 

 
Problemet per tu adresuar 

 
Oborri i pashtruar i godines 
Demtimi i një pjese të ulluqeve vertikale  
Amortizimi i shtresave të suvatimit të fasades 
Riparimi i shtresave të demtuara të suvatimit të bremndshem 
Zevendesimi i pusetave të oborrit 
Zevendesimi i një pjese të dritarevë dhe dyerve , me dyer të reja duralumini 
Lyerja e fasades së godinës 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi parashkollor 

 
Qellimet dhe objektivat e  
Programit te cilat projekti do te 
ndihmoje te arrihen   

 
Shtrimi i oborrit dhe largimi i ujerave atmosferik  
Shmangia e lagështirës nga ambjentet e brëndshme 
Ndalimi i amortizimit të fgodinës 
Krijiimi i kushtëvë higjenike më të përshtatshme 
Ulja e humbjeve energjetike 
Krijimi i një ambjenti estetikisht më të përshtashem për fëmijët 
 

 
 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

 
2931 

 

Kosto e zbatimit  2737 

Kosto e supervizim 54 

Kosto Kolaudim 13 

Kosto Pojektim 127 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idese 

 Emri Nenshkrimi Data Qellimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idese 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 
 
 
 

   Aprovimi / refuzimi per tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka) 
 
 
 
 
 
 

Sekretari i Pergjithshem  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idese 
 

Komente nga Sekretari i Pergjithshem (nqs ka) 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

Nr. 40 
P9.F3.O1.A1 
“Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë”,  

Llojet e programit: P9.Arsimi  parauniversitar dhe  
Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  mirmajtjen e  
ndertesave  arsimore  te  sistemit  shkollor   
parauniversitar. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet nëgative, të dhëna për zonën) 

 
Festivali i zërave “Bilbilat e vegjël këndojnë” është iniciativë e QKF në Shkodër, 20 vjet më parë, në prill të vitit 1996 dhe lindi si 
shprehje e nëvojës së fëmijëve të Shkodrës për të shpalosur talentin e tyre në fushën e interpretimit. Kjo veprimtari që në nisje 
angazhoi një numër shumë të madh fëmijësh, mësuesit e muzikës së tyre si dhe specialistë të vokalit të qytetit e më gjerë. Kjo 
veprimtari rezultoi e suksesshme, pasi formati i saj, në shkallë kombëtare u bë burim i disa veprimtarive të mëdha televizive. 
Për këtë arsye nuk është e rastësishme që fëmijët shkodranë në këto aktivitete u bënë fitues absolutë. (R.Gjylbegu, Rr.Smaja, 
B.Cina, D.Garuci, G.Dume, T.Paçrami, R.Bashi, S.Vjerdha, J.Simoni, A.Ara, E. Dini, etj).  
Kjo veprimtari, përveç këngëtarëve të skenave zbavitëse dhe qytetare ka evidentuar dhe furnizuar me këngëtarë lirikë shkollën 
e mesme artistike “P.Jakova” (K.Brahimi, A.Lika, R.Rasha, B.Cina,) 
Bilbilat e vegjël, përveç talenteve ka shërbyer për promovimin e muzikës shqiptare për fëmijë duke u mundësuar mësimin e 
këtyre këngëve fëmijëve të mbarë qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv, për një periudhë mjaft të gjatë, janar – prill.  
Bilbilat e vegjël i shton çdo vit dhjetra zëra të rinj skenave lokale e kombëtare, si rrjedhojë ka nëvoje për pasion, perkushtim, 
investim të përditshem deri në detajet e vogla. 
Edicioni i 23-të do të zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administron Bashkia 
Shkodër. Shkollat do paraqesin fëmijë që kanë talent e dëshirë, pa kufizim në numër të cilët do i nënshtrohen punës pregatitore 
dhe fazave seleksionuese nën udhëheqjen e specialistëve. Materiali muzikor për të gjithë konkurentët përcaktohet nga 
organizatorët në përshtatje me moshën, karakteristikat vokale. 
Në fazën finale konkurojnë më të talentuarit e përzgjedhur nga fazat seleksionuese dhe, nga këta, shpallen këngëtarët fitues. E 
kënduara direkt (Live) përmirësohet vazhdimisht përmes një punë të kualifikuar dhe sigurimit të një zërimi sa më cilësor. 
   

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

 -Ndertimi i grupit të punës, 
-Ndërtimi i platformës dhe kalendarit të konkurimit.  
-Vendosja e kontakteve me shkollat,  
-Krijimi i jurive të seleksionimit dhe vleresimit  
-Bashkëpunimi me krijues dhe aranzhues  
-Bashkëpunimi me Televizionët. 

b) Rezultatet që prisni  

1.Ruajtja e traditës e suksesit të gjatë 20 vjeçar 
2.Evidentimi dhe pergatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
3.Përshtatje e materialit muzikor me karakteristikat vokale të këngëtarëve të vegjël  
4.Kthimi kësaj veprimtarie në një proces të gjatë të mësimit të këngës së zgjedhur shqiptare për fëmijë si dhe këngës qytetare 
dhe zbavitëse shqiptare apo e popujve të tjerë. 
5.Zbulimi dhe pregatitja e talenteve direkt në shkolla deri tek skajet më të largëta të territorit të Bashkisë Shkodër. 
6.Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve dhe e prindërve në këtë aktivitet që në fazat e para në të gjitha zonat e Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Fëmijët, Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, 
Specialistë të zgjedhur të vokalit, Koncertmaestra, mësuesit e 
muzikës, Aranzhues, skenarist e skenograf.  

 Bashkia Shkodër,  
Q. K. e Fëmijëve,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 

Honorare  
Skenari               10.000 
lekë dita per person 
Orkestracion                     25.000 
lekë 
Skenografi  
(maket+realizim)               50.000 

349 
 

 
       

349 
 

 

 



 

lekë 
Te ftuar               20.000 
lekë dita per person 
Moderimi             10.000 
lekë dita per person 
Koncertmaester                  8.000 
lekë dita per person 
Juri,Faz.seksionuese         1.200 
leke dita per person  
Juri,Faz.finale                     2.400 
leke dita per person   

A.2 Stimuj (dhurata per fituesit) 61   61   

 
Total 410 

 
 

             
410 

  

 
Shuma 410 

 
 

            
410 

  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

 
Total 410 

 
 

            
410 

  

 
                         

 
               

 
Shuma 410 

 
 

            
410   

  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

 
Total 418 

 
 418   

 
  

 
    

 
Shuma 418 

 
 418   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2018, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projekti dhe  
Institucion likujdues: Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

Nr. 41 
P9.F3.O1.A2 
Festivali  56-t Kombetare  per  femije 

Llojet e programit: P9.Arsimi  parauniversitar dhe  
Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  
mirmajtjen e  ndertesave  arsimore  te  sistemit  
shkollor   parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  ( Shpjego problemin, aspektet nëgative, të dhëna për zonën) 

Shkodra, djepi i këngës qytetare, më 10-11 maj 1963 me angazhimin e forcave krijuese të qytetit, organizoi festivalin e parë të 
këngës për fëmijë. Ditët e festivalit u bënë ditët e “gjallesës” të një “sedre tradicionale kulture” të qytetit, kurse jehona e tij i 
shtyu organizatorët të vazhdonin rrugën e nisur.  
Festivali u bë kombëtar në vitin 1966. Me të u plotësua një boshllëk i ndjeshëm në edukimin muzikor të fëmijëve. Por krahas 
muzikës, Festivali u dha fëmijëve mundësinë të qëndronin së bashku. Shkodra u bë edhe një nga vendet më të dashura për 
fëmijët nga e gjithë Shqipëria. Emocionët e konkurimit i takonin skenës. Jashtë saj lindën njohje dhe miqësi të reja. 
Vitet ’90 shënuan risi të tjera. Edicioni i 31-të, në vitin 1992, përfshiu krijuesit dhe interpretuesit nga të gjitha trojet shqiptare, 
duke e kthyer Festivalin në Festival Mbarëshqiptar të Këngës për Fëmijë. Ai vijoi të jetë ngjarja artistike më e rëndësishme për 
fëmijë. Kënga iu përgjigj ndryshimeve, por ruajti veçantinë, fizionominë kombëtare dhe vlerat artistike. 
Festivalet patën ngritje cilësore edhe në organizim: u rrit hapësira skenike me dekore të mëdha, u realizuan librete të zgjedhura 
e prezantime origjinale ; arti regjizorial synoi daljen në pah të lirshmrisë në interpretim dhe talentit të ekzekutuesve të vegjël. 
Skena e këtij festivali në vite u bë rrugë për një shumicë këngëtarësh që u bënë të shquar dhe fushë veprimtarie për 
kompozitorë, skenaristë, autorë tekstesh, regjisorë, koreografë, skenografë, dirigjentë, instrumentues, orkestrues, mjeshtra 
vokali, etj.  
Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë i radhës, i 54-ti, parashikohet të zhvillohet në fillim të muajit qeshor 2016, në 
ambient të hapur, në pedonalen para Bashkisë së qytetit. Kjo gjë vazhdon ta mbajë këtë veprimtari si festë të këngës shqiptare 
dhe të mundësojë ndjekjen nga një shumicë artdashësish të qytetit të Shkodrës, trevave të tjera shqiptare dhe një shumësie të 
madhe të shqipfolësve nëpërmjet transmetimit satelitor dhe faqeve të Ëeb-sitit. 
Edicioni i 55-t, do promovojë 26 këngë të reja, që do jenë interpretimet më të mira të krijimeve më të zgjedhura të 
kompozitorëve, poetëve, aranzhuesve dhe këngëtarëve të këtij viti në realitetin shqiptar të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, 
Malit të Zi dhe diasporës.  
Realizimi i këtij Festivali, i vetmi i këtij lloji në realitetin shqipfolës, do ruajë dhe do cojë përpara traditën e gjatë e të 
suksesshme të këtij zhanri; do të stimulojë talentin e fëmijëve nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së zerimit dhe punës së 
kualifikuar, në të kënduarën direkt (Live). 
Meqenëse Festivali zhvillohet në prag të pushimeve verore, një ndër synimet shtesë është edhe paraqitja e këtij eventi në 
qendrat më të mëdha turistike, si pjesë e argëtimit të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

-Ndertimi i grupit të punës,  
-Vendosja e kontakteve me krijuesit e të gjitha trevave,  
-Krijimi i komisionit të seleksionimit dhe vleresimit,  
-Seleksionimi dhe organizimi i grupeve të mëdha vokale dhe baletit,  
-Ndertimi i planit të punës,  
-Bashkëpunimi me institucionët e tjera. 

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

1. Ruajtja e suksesit dhe traditës së gjatë 53 vjeçare 
2. Pasurimi i fondit të këngës shqiptare për fëmijë. 
3. Evidentimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
4. Kthimi i veprimtarisë në festë të këngës përgjatë gjithë ditëve të provave dhe koncerteve.  
5. Rritja e atraksionit turistik e kulturor të Shkodrës nëpërmjet realizimit të Festivalit në pedonalen kryesore të qytetit. 
6. Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve së bashku me prindërit në këtë aktivitet dhe stimuli i lidhjes së tyre. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijët, Q. K. e Fëmijëve, Shkollat 9 vjeçare, Krijues 
bashkëpunëtorë, muzikantë dhe këngëtarë të vegjël nga të gjithë 
trevat shqipfolëse, media të ndryshme e televizioni publik shqiptar.  

 Bashkia Shkodër, Q. K. e Fëmijëve,  
D A R, Ministria e Kultures,  
Shoqata “Shpirti Artistik i Shkodres”  
Donator ose sponsor  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Skenografi        800 
 

         800   



 

A.2 Ndriçim artistik       400 
 

       400   

A.3 
Krijimtari  dhe  realizues        

1900  
              1,900  

A.4 
Cmimet         

500  
          500  

A.5 Akomodimi  per  femijet       750 
 

       750             

A.6 Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe fotokopime        150 
 

        150   

 
   

 
    

 
 Total  4 500 

 
 

       
2,100     

          2,400  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 
Skenografi         

800  
         800   

A.2 
Ndriçim artistik         

400  
         400   

A.3 
Krijimtari dhe realizues         

1900  
                  1900  

A.4 
Çmimet           

500  
            500  

A.5 
Akomodim për femijët 

       750 
 

        750   

A.6 Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe fotokopime        150 
 

        150   

 
   

 
    

 
 Total  4 500 

 
       2 100               2400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Skenografi        800 
 

         800   

A.2 
Ndriçim artistik         

400  
         400   

A.3 
Krijimtari dhe realizues         

1900  
          1,900  

A.4 
Çmimet           

500  
            500  

A.5 
Akomodim për femijët         

750  
         750   

A.6 
Shtypshkrime, kopime,fotografi dhe fotokopime          

150  
          150   

 
   

 
             

 
 Total  4 500 

 
       2,100               2,400  

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 218, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Institucioni likujdues:Arsimi.  

 
  
  



 

 

Nr. 42 

P9. F3.O1.A3 
Veprimtari  masive,sportive,artistike 
e shkencore te  Qendres  Kulturore  
te  Femijeve 

Llojet e programit: P9.Arsimi  
parauniversitaredhe  edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  
mirmajtjen e  ndertesave  arsimore  te  sistemit  
shkollore   parauniversitare. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Qendra Kulturore. e Fëmijëve organizon gjatë vitit, sipas kalendarëve të përcaktuar. disa veprimtari masive sportive, artistike e 
shkencore, mbi bazën të platformave që ndërton dhe ua shpërndan shkollave 9 vjeçare  
 Këto veprimtari gjallërojnë dukshëm sheshet, fushat sportive, palestrat dhe sallat që ka qyteti ynë. Nga më kryesoret veçojmë: 

 në gjashte mujorin e parë Janar-Qeshor 
Kampionati i shahut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem (CU) – 
                                              2 vajza dhe 2 djem nga kl 5-6 
      2 vajza dhe 2 djem nga klasa 7-8-9 
Kampionati i pimpongut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
 Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga 5-6 
      2 vajza dhe 2 nga klasa 7-8-9 
Kampionatet pranverore në Basketboll, Volejboll dhe Minifutboll femra dhe meshkuj në mes shkollave 9 vjeçare (rreth 

20 shkolla) 
 Kjo veprimtari shumë të madhe realizohet në tri faza mbi shortin që hidhet në fillim dhe veprohet me sistem eliminimi. 
Zhvillohet në disa terrenë dhe palestra të qytetit tonë për arsye të përmasave që ka. dhe zgjat rreth një muaj e gjysëm. Në fund 
shpallen ekipet fituese për gjithsecilin lloj sporti. 
 Zbavitemi me gjuhet e huaja 
 Marrin pjesë antarët e rretheve të gjuhëve të huaja të QKF(150fëmijë) si dhe nxënës të dalluar në këtë fushë nga shkollat 9 
vjeçare.Veprimtaria organizohet në sallën e QKF-së dhe trajtohet si variete ku nxënësit shpalosin arritjet e tyre përmes këngë, 
recitimit, inskenimit dhe humorit në gjuhë të huaja.  

në gjashtë mujorin e dytë ShtatorDhjetor 
Kampionati i vrapimit në natyrë në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga CU-3 vajza dhe 3 djem nga CU  
Konkursi i fjalës artistike në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 27 shkolla) 
Konkursi zhvillohet në tre faza sipas kalendarit të përcaktuar.  
Faza e parë, në shkolla, pa kufizim numrin i konkurentëve, ndiqet nga specialistët e QKF-së.  
Faza e dytë në sallën e QKF në 10 ditë dhe në të marrin pjesë nga çdo shkollë: 3 recitues nga CU- 2 recitues nga 

CL dhe Një nxënës ose një grup në fushën e humorit. 
Nga kjo fazë Juria përzgjedh finalistët të cilët konkurojnë në Finale për të shpallur 8 fituesit: Vendi i parë, dytë, tretë 

dhe inkurajues për CU dhe për CL. 
Garë me biçikleta në mes kopshteve të qytetit 
 Marrin pjesë nga çdo kopësht 2 vajza dhe 2 djem. 
Gara zhvillohet e ndarë, në pedonalen tek ura e Bunës. Ky aktivitet hyn tek aktivitetet e traditës(rreth 30 vjet që 

zhvillohet) dhe rezulton shumë i dashur jo vetëm nga fëmijët por edhe nga prindërit. Kjo ditë kthehet në një festë për këtë brez 
fëmijësh. 

Në këto aktivitete përveç fëmijëve të talentuar në fushat respektive, angazhohen edhe mësuesit edukimit fizik, të 
letërsisë, trainëre, gjygjtarë, rregjizorë, aktorë, moderatore dhe shkrimtare nga më të dalluarit që ka qyteti ynë.  

Të gjitha këto veprimtari kanë fituesit e tyrë të cilët stimulohen.  
Këto veprimtari ndiqen me shumë interes nga drejtuesit dhe tekniket e klubit shumësportesh “Vllaznia” që shënojnë dhe 
seleksionojnë, për të afruar në ekipet e këtij klubi më të talentuarit. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike. 

 Gjallërimi i jetës sportive, kulturore e artistike të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik 

 Zgjërimi i bazës së këtyre veprimtarive duke përfshirë dhe shkollat e perifesisë  

 Zhvillimi dhe ruajtja në nivele optimale e cilësive fizike dhe psikomotorre të fëmijëve 

 Zbulimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në fushën e sportit  

 Zbulimin dhe pregatitjen e fëmijëve të talentuar në fushën e interpretimit skenik dhe humorit 

 Planifikimi për këto vëprimtari është bërë mbi territorin e vjetër të Bashkisë Shkodër me mendimin për të tentuar zgjërimin e 
gjeografisë për këtë vit.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

-Përcaktimi i platformave respective për secilën veprimtari 
-Ndërtimin e kalendarëve respektivë 
-Hedhjen e shortit 
-Përcaktimi i gjygjtarëve dhe jurive 
-Përcaktimi i grupeve realizuese  
-Ndërtimi dhe rregjistrimi i ekipeve pjesmarrëse 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me drejtoritë e shkollave  
-Bashkëpunimi 



 

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

1.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me veprimtari sa të bukura dhe interesante aq edhe të shëndetshme 
për këtë brez. 
2.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore e sportive në qytetin e Shkodrës. 
3.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin e të 
ushtruarit me të tjerë. 
2.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të organizimit të kampionateve sportive dhe garës së interpretimit nga 
ana e QKF-së. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, Nxënës, artistë, sportistë 
të dalluar, specialiste të sportit dhe artit etj. 

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 

Honorare 
Gjygjtar                     1200 leke dita per 
person 
Ant.jurie                    1200 leke dita per 
person 
Moderimi                  6600 leke dita per 
person 
Skenografi              40000 leke  
Skenari                    10000 leke 
 

209   209 
 

  

A.2 Stimuj (dhurata per fituesit) 71   71   

 
Shuma 280   280   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 
Totali 
(lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

 
Shuma 280   280   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

 
Shuma 280   280   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2018, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Institucioni likujdues:Arsimi  

 
 
  



 

 

Nr. 43 
P9. F3.O1.A4 
“Veprimtari me rrethet artistike, sportive e 
shkencore per vitin 2018" 

Llojet e programit: P9. Arsimi  parauniversitar dhe  Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  mirmajtjen e  
ndertesave  arsimore  te  sistemit  shkollor   parauniversitar. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet nëgative, të dhëna për zonën) 

 
 Viti 2016 për një pjesë të funksionimit të QKF-se ishte problem pasi u nderpre mbeshtetja e DAR Shkodër për rrethet 
jashtëshkollore. Në të tilla kushte Q. K. e Fëmijëve e mbeshtetur nga Bashkia pjesë e së cilës ajo është tashmë, u organizua 
dhe me dashamirësinë e një grupi instruktorësh pasionantë në punën me fëmijët arriti të ruaj traditën gati 70 vjeçare të punës 
me disa nga rrethet jashtëshkollore më të kërkuara, me rezultate dhe të dashura nga femijet. Kjo veprimtari funksionon qe me 
krijimin e  këtij institucioni dhe ka përfshirë në çdo vit rreth 500 fëmijë të Shkodrës  të talentuar në fushat respektive të cilët 
argëtohen, aftësohen dhe stërviten pranë kësaj qendre nga një grup specialistësh të artit, sportit e shkencës nga më të mirët 
që zhvillojnë aktivitet në qytetin tonë. Nga kjo veprimtari e suksesshme në vite kanë dalë figura të spikatura të artit e sportit që 
kanë shkëlqyer në skenat dhe fushat sportive kombëtare e më gjërë. 
Viti 2017 shënon një tjetër sfidë për QKF-në, me pretendimin për të plotësuar kushtet që të tre sektorët të kompletohen me 
numrin e rretheve që kërkon curikula e këtij institucioni. 
Në këto kushte në si staf kemi menduar, diskutuar e planifikuar për t’u përshtatur në kushtet e reja në të cilat ndodhemi duke 
propozuar zgjidhjen që ashtu si u veprua në 2016-tën të krijohet mundësia e zgjërimit në 2017-tën. 
Duke qenë se veprimtaria e QKF-së përkon me vitin mësimorë në kemi menduar që për periudhën janar - qeshor 2017, të 
vazhdojnë veprimtarinë ato rrethe të cilat funksionojnë në periudhën tetor - dhjetor 2016-të dhe zgjërimi të bëhet në vitin e 
ardhshëm mësimorë 2017-2018 duke tentuar kështu gradualisht që të bëhet kompletimi i veprimtarisë me rrethet 
jashtëshkollore në art, sport e shkencë. 
 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

 Gjallërimi i jetës kulturore, artistike, sportive e shkencore, të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik 

 Zbulimin dhe pregatitjen e talenteve të reja në fushën e artit, sportit  e shkencës  

 Evidentimin dhe paraqitjen në publik të artistësve  e sportistëve të talentuar që ka Shkodra për këtë moshë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 

-Përcaktimi i strukturës 
-Ndërtimin i planëve të punës së rretheve 
-Përcaktimi dhe sigurimi i bazës matëriale që duhet për zhvillimin normal të këtyre kurseve.  
-Seleksionimi, rregjistrimi  dhe ndërtimi i ekipeve dhe grupeve. 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me shkollat  
-Ndërtimi i orarit 

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

1. Zbulimi dhe pregatitja e talenteve të reja në fushën e artit, sportit  e shkencës 
2.Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me aktivitet konkret 
3.Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore, sportive e shkencore në qytetin e Shkodrës. 
4.Inkurajimi tek fëmijët i pavarsisë krijuese lëvizore dhe i marrdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në procesin e të 
ushtruarit me të tjerë. 
5.Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të funksionimit të rretheve jashtëshkollore nga ana e QKF-së. 
 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Q. K. e Fëmijëve, specialiste të artit, sportit e shkences 
Nxënës të dalluar në fushën e artit, sportit dhe shkencës 

 Bashkia Shkoder,  
Q. K. e Fëmijëve, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  
muaj                                                    

972 
 

       972   

 
Shuma 972 

 
         972   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  

972 
 

        972   



 

muaj                                                    

 
Shuma 972 

 
        972   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e  mesimit  250 leke 
24 ore  per  instruktore  në  
muaj                                                    

972 
 

        972   

 
Shuma 972 

 
         972   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2018, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Institucioni likujdues:Arsimi  

 
 
  



 

 

Nr. 44 
 

P9. F3.O1.A5 
Mbremja  Tradicionale  e  Vitit  te  Ri per nxënësit e 
shkollave 9 - vjeçare 

Llojet e programit: P9.Arsimi  parauniversitar dhe  
Edukimi  
Funksioni:P9.F1.F2  Ndertim  reabilitim dhe  
mirmajtjen e  ndertesave  arsimore  te  sistemit  
shkollor   parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet nëgative, të dhëna për zonën) 

Mbrëmja tradicionale e vitit të ri ka një traditë më shumë se 60 vjeçare, realizuar pa ndërprerje çdo vit nga  QKF (ish Shtëpia e 
pionierit) në fund të muajit dhjetor, me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Ajo stimulon nxënësit e talentuar pa dallime, që 
zgjidhen nga shkollat, DAR-i dhe stafi i QKF. 
Kjo mbrëmje shërben si premierë e talenteve të humorit, këngës, baletit dhe aerobisë së QKF dhe si stimulim i nxënësve më të 
mirë të qytetit; (stimulohen rreth 70 nxënës të dalluar të ciklit të ulët të shkollave 9 vjeçare dhe 130 artistë dhe sportistë të 
vegjël). Materiali artistik i kësaj veprimtarie është rreth 75%,  krejt i ri.  
Gjithashtu kjo Mbrëmje stimulon bashkëpunimin me artistë të afrmuar, të cilët ftohen si mysafirë nderi. Kjo gjë rrit interesin dhe 
pëlqyeshërinë dhe e bëjnë këtë aktivitet shumë argëtues.  
 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja në fushen e interpretimit te kenges nëpermjet zhvillimit te aktiviteteve kulturore artistike.  
Zgjerimi i bazës së kësaj veprimtarie me nxënës të talentuar edhe nga shkollat e periferisë që  administron tashmë Bashkia e 
re e Shkodrës.  
Gjallërimi i jetës kulturore e artistike të brezit të fëmijëve në kuadër të festave të fundvitit  
Evidentimi i arritjeve të fëmijëve në mësime në art dhe sport. 
Bashkëpunimi me artistë e specilistë të fushave të ndryshme nën udhëheqjen e QKF-së. 
Realizimi i një Premiere sa më argëtuese dhe cilësore për të gjithë fëmijët e qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

-Përcaktimi i grupit realizues  
-Realizimi i skenarit 
-Përzgjedhja e materialeve muzikore dhe koreografike 
-Përcaktimi i aktorëve, solistëve, gr. vokale, gr. të baletit e aerobisë 
-Vendosja e kontakteve me DR, Drejtoritë e shkollave dhe trupat pedagogjike  
-Bashkëpunimi me Televizionët.   

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

1.Evidentimi dhe paraqitja në publik e nxënësve të dalluar të shkollave 9 vjeçare dhe e talenteve të reja në fusha të ndryshme 
të shkencës, artit dhe sportit. 
3. Afishimi i arritjeve të këtyre talenteve në veprimtaritë lokale e kombëtare. 
4. Ruajtja dhe përparimi i traditës mbi 60 vjeçare 
5.Trajtimi në skenar i temave të dashura por edhe i atyre që shqetësojnë brezin e fëmijëve të sotëm. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, Nxënës, artistë, 
sportistë të dalluar, shkrimtarë, aktorë, aranzhues, regjisor, 
koreograf,skenograf koncertmaestra etj. 

 Bashkia Shkodër,  
Q. K. e Fëmijëve,   
 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike    40.000                      
Skenografi(materiale+realizim)  50.000 
Rregjia                                             20.000
   
Balet (per person)                           8.000    
Aktor i ftuar (per person)            12.000    
Orkestracion                                  25.000        

195 
 

 195   

 Shuma 445 
 

 445   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2019 Totali Nga kjo: 



 

(lekë) 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike    40.000                      
Skenografi(materiale+realizim)  50.000 
Rregjia                                             20.000
   
Balet (per person)                           8.000    
Aktor i ftuar (per person)            12.000    
Orkestracion                                  25.000        

195 
 

 195   

A.3 Shuma 445 
 

 445   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve te dalluar 
  185 vete  x  1350 leke per person  =   
249.750 lekë 

250 
 

 250   

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike    40.000                      
Skenografi(materiale+realizim)  50.000 
Rregjia                                             20.000
   
Balet (per person)                           8.000    
Aktor i ftuar (per person)            12.000    
Orkestracion                                  25.000        

195 
 

 195   

A.3 Shuma 445 
 

 445   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2018, 2019,2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Institucioni likujdues:Arsimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


