
 

 
 

 

 
 

 

 

 

P9. Arsimi parauniversitar dhe edukimi 
 

"Mbështetja e veprimit administrativ dhe komunitar për të promovuar dhe mbrojtur qytetarët, 
duke u dhënë mundësi për formim kulturor e profesional, për t’u marrë me sport e argëtime, për 

t’u kujdesur për veten e mjedisin, për cilësi më të mirë të jetesës.” 
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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 fëmije 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 per 11 njesitë administrative. (107 shkolla, 60 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-vjecar (Parashkollor dhe 
të   Qendres Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse te  Arsimit te 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. 

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 
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3. Funksionet: 
 
3.1 F1.F2. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar. 
F1.F2.O1  Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne  kushte te 
pershtatshme ne gjithe  territorin administrativ te Bashkise se Shkodres; 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 Numri i shkollave në Bashkinë Shkodër është 107. 
 Janë kryer të gjitha pagesat për shërbimin e 144  personel ndihmës në shkollat e Bashkisë së 

Shkodrës. 
 Bashkia Shkodër ka mbështetur funksionimin e 60 kopshteve të shpërndarë në të gjithë 

territorin. 
 Në këto kopshte u shërbehet 2023 fëmijëve (1079 djem dhe 944 vajza). 
 Janë kryer të gjitha pagesat për shërbimin e 130 personel edukator të kopshteve në Bashkinë 

Shkodër  
 Janë kryer të gjitha pagesat për shërbimin e 41 personel ndihmës në kopshtet e Bashkisë së 

Shkodrës. 
 Numri i konvikteve në Bashkinë Shkodër është 2. 
 Janë kryer 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 
 Gjatë vitit 2016 janë ngrohur objektet shkollore  

 69 objekte të arsimit në janë furnizuar me dru zjarri  
 62 objekte të arsimit janë furnizuar me gaz  
 4 objekte të arsimit ngrohen me naftë 

 Bashkia Shkodër ka mbështetur transportin  për 1000 mesues  që e përfitojne për arsye se japin 
mësim jashtë vendbanimit të tyre 

 Bashkia Shkodër ka mbështetur transportin për 500 nxënës që e përfitojnë për arsye se 
vendbanimi I tyre është I ndryshëm nga vendodhja e shkollës ku mësojnë.  
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Janë kryer të gjitha pagesat 
për 159  personel ndihmës në 
shkollat e Bashkisë së 
Shkodrës; 

Janë kryer të gjitha pagesat për 
159  personel ndihmës në 
shkollat e Bashkisë së Shkodrës; 

Janë kryer të gjitha pagesat për 
159  personel ndihmës në 
shkollat e Bashkisë së Shkodrës; 

Bashkia Shkodër ka 
mbështetur funksionimin e 60 
kopshteve të shpërndarë në të 
gjithë territorin. 

Bashkia Shkodër ka mbështetur 
funksionimin e 60 kopshteve të 
shpërndarë në të gjithë 
territorin. 

Bashkia Shkodër ka mbështetur 
funksionimin e 60 kopshteve të 
shpërndarë në të gjithë 
territorin. 

Në këto kopshte u janë 
shërbyer rreth 2023 fëmijëve 
(1079 djem dhe 944 vajza). 

Në këto kopshte u janë 
shërbyer fëmijëve (djem dhe 
944). 

Në këto kopshte u janë 
shërbyer fëmijëve (djem dhe 
vajza). 

Janë kryer të gjitha pagesat për 
shërbimin e 130 personelit 
edukator të kopshteve në 
Bashkinë Shkodër.  

Janë kryer të gjitha pagesat për 
shërbimin e 130 personel 
edukator të kopshteve në 
Bashkinë Shkodër.  

Janë kryer të gjitha pagesat për 
shërbimin e 130 personel 
edukator të kopshteve në 
Bashkinë Shkodër.  

Janë kryer pagesat për 
shërbimin e  41 personel 

Janë kryer pagesat për 
shërbimin e  41 personel 

Janë kryer pagesat për 
shërbimin e  41 personel 
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ndihmës në kopshtet e 
Bashkisë së Shkodrës. 

ndihmës në kopshtet e Bashkisë 
së Shkodrës. 

ndihmës në kopshtet e 
Bashkisë së Shkodrës. 

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

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

Janë kryer 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 F1.F2.O1   

Aktiviteti Buxheti në mijë lekë 

P9.F1.F2.O1.A1 Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e arsimit 105,024 
P9.F1.F2.O1.A2 Arsimi Parashkollor (Paga të personelit të arsimit 
parashkollor ) 117,194 

P9.F1.F2.O1.A3 Blerje materialesh (batanije, çarçafë, peshqirë dhe 
mbulesa tryezash) në shërbim të konvikteve. 100 

P9.F1.F2.O1.A4 Blerje materiale shërbime mbështetëse kuzhine 80 

P9.F1.F2.O1.A5 Blerje ushqime per arsimin parashkollor 12,096 

P9.F1.F2.O1.A6 Blerje ushqime per konviktet e shkollave te mesme. 14,973 
P9.F1.F2.O1.A7 Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor 
parauniversitar 1,100 

P9.F1.F2.O1.A8 Blerje kancelarie dhe materiale  pastrimit  per arsimin 
parashkollor. 950 

P9.F1.F2.O1.A9 Blerje materiale te ndryshme per  sherbimet mbeshtetese 
per sistemin arsimor parauniversitar dhe parashkollor. 610 

P9.F1.F2.O1.A10 Blerje  pjese kembimi per mirembajtjen e sistemeve 
hidraulike te sistemit arsimor parauniversitar dhe edukimit parashkollor. 270 

P9.F1.F2.O1.A11 Blerje materiale pastrimi ambientesh 1,880 
P9.F1.F2.O1.A12  Blerje   dru  zjarri  per ngrohje per sistemin e arsimit 
parauniversitar. 13,400 

P9.F1.F2.O1.A13 Blerje dru zjarri  nafte e gaz per arsimin parashkollor 1,850 
P9.F1.F2.O1.A14 Blerje gaz te lengshem per ngrohje per sistemin arsimor 
parashkollor dhe sistemin arsimor parauniversitar. 5,900 

P9.F1.F2.O1.A15 Blerje lende djegese karburante per ngrohje dhe per 
mjete transporti (nafte dhe benzine). 2,090 

P9.F1.F2.O1.A16 Riparim paisje e orendi   390 

P9.F1.F2.O1.A17 Blerje  pajisje orendi   per arsimin parashkollor. 150 
P9.F1.F2.O1.A18 Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet 
mbeshtetese te sistemit arsimor parauniversitar dhe sistemit arsimor 
parashkollor. 

350 

P9.F1.F2.O1.A19 Furnizim me energji elektrike, uje dhe telefon per te 
gjitha shkollat ne territorin e Bashkise. 15,046 

P9.F1.F2.O1.A20 Furnizim me energji elektrike dhe uje per arsimin 
parashkollor 1,900 
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P9.F1.F2.O1.A21  Transport i arsimtareve dhe nxenesve i sistemit arsimor 
parashkollor dhe i mesem 22,342 

 
F1.F2.O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 
parauniversitar dhe parashkollor. 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 

• Rikonstruksion  i  shkollave  
– Shkolla Prekal NjA Postribë  
– Shkolla “Xheladin Fishta” 
– Shkolla “Mati Logoreci” 
– Shkolla “Martin Camaj” 
– Shkolla Prekal, Postribë 
– Shkolla Theth, Shalë 

• Janë kryer punime mirëmbajtje në shkollat 9-vjeçare  
– Shkolla “Azem Hajdari”  
– Shkolla “Dëshmorët e Prishtinës” 
– Shkolla “Ndre Mjeda” 
– Shkolla “Skenderbeg”  
– Shkolla “Pashko Vasa”   
– Shkolla “Ndre Mjeda”  
– Shkolla “Gjergj Laca” NjA Dajç  
– Shkolla Kuç, NjA Gur i Zi  
– Shkolla “Dom Mikel Gjergji”, NjA Bërdicë  
– Shkolla “Ndoc Mazi”, Shkodër qytet  
– Shkolla Bardhaj, Nja Rrethina 
– Shkolla dhe kopshti Drisht, Nja Postribë  
– Shkolla dhe Kopshti Isa Jakupi Nja Rrethina  
– Shkolla Mes Myselim,  Nja Postribe  
– Shkolla “Luc Agraja”,   NjA Dajç   
– Shkolla “Pjeter Gaci”, Samrisht i Ri NjA Dajç  
– Shkolla Domen, NjA Postribë  
– Shkolla Ded Gjon Luli, Rrethina 

 
• Janë kryer punime mirëmbajtje në: 

– Shkolla “Kol Idromeno“ 
– Shkolla ”Oso Kuka” 
– Shkolla ”Shejnaze Juka” 
– Shkolla “Jordan Misja”  
– Gjimnazi Oblikë NjA Ana Malit  
– Konvikti i shkollës Industriale   
– Kopshti në shkollën “Salo Halili”  

 
• Janë në proces rikonstruksioni i: 

– Shkolla “Tringë Smajlaj”, NJA Rrethina  
– Shkolla ”Oso Kuka”  
– Kaldaja e shkollës ”Xheladin Fishta ” 

 
• Është hapur  dhe funksionon kopshti i ri pranë shkollës “Edith Durham” 
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Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Në 99 shkolla  ( 33 shkolla qytet 
dhe 66 shkolla NjA.  
kryhen riparime sipas kërkesës 
dhe nevojës së shkollës.  
 

Në 99 shkolla  ( 33 shkolla qytet 
dhe 66 shkolla NjA.  
kryhen riparime sipas kërkesës dhe 
nevojës së shkollës. 

Në 99 shkolla  ( 33 shkolla qytet 
dhe 66 shkolla NjA.  
kryhen riparime sipas kërkesës dhe 
nevojës së shkollës. 

Në  7 shkolla në qytet, 11 shkolla 
ne NJA, 1 konvikt, dhe 55 kopshte 
janë kryer punime mirëmbajtje. 

Janë kryer punime mirëmbajtje në 
objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

Janë kryer punime mirëmbajtje në 
objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

7 objekte shkollore janë të lyera.  Janë kryer punime lyerje në 
objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

Janë kryer punime lyerje në 
objektet e arsimit sipas nevojës 
prioritare. 

5 shkolla në Bashkinë Shkodër 
janë  rikonstruktuar pjesërisht 
(tarrace, tualete,etj) 

Janë rikonstruktuar objekte 
shkollore dhe të edukimit sipas 
nevojës prioritare. 

Janë rikonstruktuar objekte 
shkollore dhe të edukimit sipas 
nevojës prioritare. 

Fusha Sportive e mbuluar dhe 
rrjeti KUB në Shkollën e Mesme 
28 Nentori në Shkoder është 
rikonstruar; 

Janë rikonstruktuar fusha sportive 
sipas mundësisë dhe nevojës 
prioritare.  

Janë rikonstruktuar fusha sportive 
sipas mundësisë dhe nevojës 
prioritare.  

 
  

3.1.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.F2.O2 
 

Aktiviteti Buxheti  
në mijë lek 

P9.F1.F2.O2.A1  Blerje xhami per mirembajtjen e dritareve per te gjitha objektet 
e arsimit parauniversitar dhe parashkollor 290 

P9.F1.F2.O2.A1  Blerje xhami per mirembajtjen e dritareve per te gjitha objektet 
e arsimit parauniversitar dhe parashkollor 290 

P9.F1.F2.O2.A2 Blerje bojrash te ndryshme per lyerjen e mjediseve te godinave 
te sistemit arsimor parauniversitar dhe parashkollor 290 

P9.F1.F2.O2.A3 Blerje materiale per mirembajtjen e rrjeteve elektrike per 
godinat e sistemit arsimor parauniversitar. 450 

P9.F1.F2.O2.A4 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore 7,150 

P9.F1.F2.O2.A5 Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit parashkollor 950 
P9.F1.F2.O2.A6 Blerje paisje orendi per mobilimin e klasave per sistemin arsimor 
parauniversitar. 1,000 

P9.F1.F2.O2.A7 Blerje paisje ngrohese,  dhe kompiuterike per sistemin arsimor 
parauniversitar dhe parashkollor. 770 

P9.F1.F2.O2.A8.Ndertim, Fushe Sportive e mbuluar dhe rrjeti KUB, Shkollla e 
Mesme 28 Nentori, Shkoder 

11,908 
 

P9.F1.F2.O2.A9. Rikonstruksion i pjesshem i terraces, tualeteve dhe dyerve  
Shkolla Ded Gjo Luli Njesia Administrative Rrethina 1,882 

P9.F1.F2.O2.A10. Rikonstruksion i tualeteve Shkolla e Mesme e Bashkuar Adem 
Haxhija Njesia Administrative Postrribe 2,090 

P9.F1.F2.O2.A11 Rikonstruksion i tualeteve dhe rrjeti KUB Shkolla e Mesme 
Nikolle Zagoriani Njesia Administrative Velipoje 1,567 
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P9.F1.F2.O2.A12 Rikonstruksion i Terraces Shkolla Fshatit Juban Njesia 
Administrative Gur i Zi 1,566 

P9.F1.F2.O2.A13 Rikonstruksion i Terraces  se Shkolla “Deshmoret e 
Rrencit”,Njesia Administrative Gur i Zi 1,880 

P9.F1.F2.O2.A16. Rikonstruksion i objekteve të arsimit Bashkia Shkoder ne vitet 
2108-2016 0 

P9.F1.F2.O2.A17. Borxhe te prapambetura per supervizime te insitucioneve , 
Shkolla 9 Vjecare Shiroke, Konvikti shkolla e mesme industriale, pjesa e papaguar 
e supervizimit, borxhe te pafinancuara nga Ministria  e Arsimit. 

0 

 
F1.F2.O3.Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor te sigurte dhe konform 
standarteve ligjore. 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
 Jane siguruar  ndaj zjarrit dhe termetit si dhe jane plotesuar nevojat per dezinfektimet e 

nevojshme ne objektet arsimore parashkollore dhe paraunivesitare si dhe mjediseve te 
objekteve te sherbimeve mbeshtetese: në qytet 32 shkolla dhe 25 kopshte, 3 konvikte, 
magazina, 1 shkollë speciale, si dhe  25 kopshte ne NjA. 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 
Janë siguruar  objektet  per  
raste te ngjarjeve te 
jashtezakoneshme si zjarr dhe 
termete  
janë plotesuar nevojat per 
sigurimin ndaj zjarrit dhe 
termetit për: 
 3 konvikte, magazina, 

1shkolla special 
 60 kopshte 

Janë plotësuar nevojat per 
sigurimin ndaj zjarrit dhe 
termetit për: 
 3 konvikte, magazina, 
 1 shkollë special 
 60 kopshtE 

Do te plotesohen nevojat per 
sigurimin ndaj zjarrit dhe 
termetit 
 3 konvikte, magazina, 1 

shkolla speciale 
 60 kopshte  

  
3.1.3. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.F2.O3 

 

Aktiviteti Buxheti  
në mijë lekë 

P9.F1.F2.O3.A1  Sigurimi i objekteve  per  raste te ngjarjeve te 
jashtezakoneshme si zjarr dhe termete. 

720 

P9.F1.F2.O3.A2 Sigurimi i objekteve te kopshteve  80 
P9.F1.F2.O3.A3 Dizinfektimi i mjediseve te objekteve te sherbimeve 
mbeshtetese. 

250 

P9.F1.F2.O3.A4 Dizinfektim i mjediseve te objekteve ne arsimin 
parashkollor 

50 

 
F1.F2.O4.Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese per femije. 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
 Jane perfshire ne kurse te ndryshme ne fushen artistike, sportive dhe shkencore 500 femije.  
 Jane zhvilluar  aktivitete per perzgjedhjen e talenteve te rinj pergjate gjithe vitit dhe kane 

kulmuar ne aktivitetin artistic titulluar Bilbilat e Vegjel. 
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 Eshte organizuar   Festivali i 54-t  Mbarekombetare per femije .   
 Eshte zhvilluar  kompionati per femije ne disiplinat sportive Bosketboll, volejboll, shah, 

minifutboll, vrapime  ndermjet shkollave 9 vjecar.  
 Qendra Kulturore e femijve ka organizuar  festen tradicionale per Vitin e Ri per femijet duke 

promovuar nxenesit me rezultate me te larta. 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Janë organizuar kurse te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per 
rreth 500 femije.  
 

Janë organizuar kurse te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per 
rreth 600 femije.  
 

Janë organizuar kurse te 
ndryshme ne fushen artistike, 
sportive dhe shkencore per rreth 
750 femije.  
 

Janë zhvilluar aktivitete per 
perzgjedhjen e talenteve te 
rinj pergjate gjithe vitit 
titulluar “Bilbilat e Vegjel”. 

Janë zhvilluar aktivitete per 
perzgjedhjen e talenteve te 
rinj pergjate gjithe vitit 
titulluar “Bilbilat e Vegjel”. 

Janë zhvilluar aktivitete per 
perzgjedhjen e talenteve te rinj 
pergjate gjithe vitit titulluar 
“Bilbilat e Vegjel”. 

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombetare per Femije .   

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombetare per Femije .   

Është  organizuar  Festivali 
Mbarekombetare per Femije .   

Është zhvilluar kompionati per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndermjet 
shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  
ndermjet shkollave 9 vjecar.  

Është zhvilluar kompionati per 
femije ne disiplinat sportive 
basketboll, volejboll, shah, 
minifutboll, vrapime  ndermjet 
shkollave 9 vjecar.  

Është organizuar  festa 
tradicionale per vitin e ri per 
femijet duke promovuar 
nxenesit me rezultate me te 
larta. 

Është organizuar  festa 
tradicionale per vitin e ri per 
femijet duke promovuar 
nxenesit me rezultate me te 
larta. 

Është organizuar  festa 
tradicionale per vitin e ri per 
femijet duke promovuar nxenesit 
me rezultate me te larta. 

  
3.1.4. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.F2.O4 

 

Aktiviteti Buxheti  
në mijë lekë 

P9.F1.F2.O4 .A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë 410 
P9.F1.F2.O4.A2  Festivali i 55-t  mbarëkombëtar   për femije 4,500 
P9.F1.F2.O4.A3  “Veprimtari masive” (sportive, artistike e 
shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve. 

280 

P9.F1.F2.O4.A4  “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e 
shkencore per vitin 2016" 

972 

P9.F1.F2.O4.A5 Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxënesit 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 357,231 mijë lekë ndër të cilat 62% paga dhe sigurime shoqërore, 31 % 
shpenzime operative dhe 6 % investime. 
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Tabelë  1 Planifikimi për Arsimi parauniversitar dhe edukimi 

Programi 
P9 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

Plani 2016 207,909 105,402 0 2,000 32,880 348,191 
Plani  i 
ndryshuar 
2016 

207,515 105,402   2,394 32,880 348,191 

I pritshmi 
2016-12-
mujor 

197,195 92,504   2,331 20,508 312,538 

Plani 2017 222,218 109,914 - 2,436 22,663 357,231 
Plani 2018 237,418 115,407 - 2,436 35,770 391,031 
Plani 2019 242,306 115,407 - 2,436 35,770 395,919 
 

 

Grafik 1 Planifikimi i shpenzimeve për Arsimin parauniversitar dhe edukimin  

 

Grafik 2 Burimet e financimit për programin për Arsimin parauniversitar dhe edukimin  
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5. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara për Arsimi parauniversitar dhe edukimi 

Nr. 1 
P9.F1.F2.O1.A1 
Pagat  dhe  Sigurimet  shoqerore  per  
punonjesit  e  arsimit parauniversitar 

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  
Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe 
shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 
Pranë bashkisë Shkodër deri me daljen e ligjit të ri “Për Qeverisjen Vendore” dhe të dispozitave ekzistuese jane trajtuar me 
pagesa sipas punës së kryer: 
 

Nr Pershkrimi Nr punonjës 
1 Punonjësve në organike për zyrën e arsimit 21 
2 Punonjësve në organikë për punonjsit e konvikteve 41 

 
Në zbatimin të pikës 5, të Urdhërit të Kryeministrit nr.127, datë 16.9.2015 “Për marrjen e masave në kuadër dhe në funksion të 
zbatimit të strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore”, shkresës nr. 2749, datë 09.06.2015 të 
Ministrisë për Çështjet Vendore “Mbi decenralizimin e funksioneve tek qeverisja vendore”, shkresës nr.11952/1, datë 19.8.2015 
të Ministrisë së Financave “kërkesë për informacion”, në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.160/2014, datë 27.11.2014 ”Për buxhetin e vitit 2015”, të ligjit nr. 7961, datë 
12/07/1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Udhëzimit Nr. 21, datë 23.07.2010, të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, “Për normat e punës mësimore – edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit 
parauniversitar” i ndryshuar, si dhe të ligjit nr.147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, për të realizuar me sukses këtë proces sa të 
rëndësishëm dhe delikat Ministria e Arsimit dhe Sportit, me shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje me procedurat e 
transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve që transferohen 
nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja) për vitin 2016, si dhe në transfertë specifike 
parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016, parashikohet në buxhetin e bashkisë për t'u shpenzuar për këtë 
funksion (paga, sigurime dhe shpenzime operative ). 
 

Nr Pershkrimi Nr punonjës 
1 Punonjës mbështetës të arsimit para shkollore dhe 9 - vjec  76 
2 Punonjës mbështetës të arsimit të mesëm   43 

 
Me   VKB  nr  261  dt   11.5.2016, per  miratimin  e  struktures  dhe  listes  emerore  te  Admnistrates  dhe  te  Institucioneve  ne  
varsi  te  Bashkise  Shkoder  per  vitin  2016 

  Nr Pershkrimi Nr punonjës 
1 Punonjës mbështetës  zevendesues  per  sistemin  e  arsimit   

parauniversitare  
25 

2 Punonjës mbështetës    per  sistemin  e  arsimit   
parauniversitare 

15 
 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 
Planifikimi i fondit te pagave dhe sigurimeve shoqerore per vitin 2017 eshte ne shumen 113 024 mije leke. Planifikimi eshte 
bere duke u bazuar ne shtesen prej 10%, qe eshte deklaruar nga qeveria, ne prezantimin e projektbuxhetit te shtetit per vitin 
2017. 

Aktiviteti Paga Sigurime 
21  punonjes   Zyra   Arsimit                                  11 742 1 868 
41  punonjes  konviktet 17 318 2 754 
43   punonjes mbesht  Ars  mesem 17 126 2 724 
76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 31 890 5 072 
25   punonjes   me  kontrate 14 137 2 249 
15 punonjes mbeshtetes 5 301 843 
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Duke qene se ka gjendje leke te paperdorura nga viti 2016, per te cilat do te behet rishperndarja pas paraqitjes se realiziimit te 
buxhetit te vitit 2016 ne muajin mars 2017, ne planin e vitit 2017 do te paraqiten per diference paga dhe sigurime ne shumen 8 
000 mije leke. 
b) Rezultatet që prisni  

 Realizimi i shërbimit në kohë dhe me cilësi 
 Rritje e përformancës së punonjësve 

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

Drejtoria e arsimit  
Punonjësit e shërbimeve mbështetëse arsim, konvikte  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime kapitale 

A.1 21  punonjes   Zyra   Arsimit 13 610 11742 1868    

A.2 41  punonjes  konviktet 20 072 17318 2754    

A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesem 19 886 17126 2724  36  

A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 35 962 30890 5072    

A.5 25   punonjes   me  kontrate 9 386 8137 1249    

A.6 15 punonjes mbeshtetes 6144 5301 843    

Shuma 105 060 90514 14 510  36  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime kapitale 

A.1   21  punonjes   Zyra   Arsimit 13 886 11980 1906    
A.2 41  punonjes  konviktet 20 475 17665 2810    
A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesem 20 283 17469 2778  36  
A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 37 701 32528 5173    
A.5 25   punonjes   me  kontrate 16 713 14420 2293    
A.6 15 punonjes mbeshtetes 6 267 5407 860    

 Shuma 115331 99475 15 820  36  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime kapitale 

A.1   21  punonjes   Zyra   Arsimit mijë  12225 1944    
A.2 43  punonjes  konviktet 20884 18018 2866    
A.3 43   punonjes mbesht  Ars  mesem 20688 17818 2834   36  
A.4 76  punonjes  mbesht  Ars  9-vjecare 38455 33178 5277    
A.5 25   punonjes   me  kontrate 17047 14708 2339    
A.6 15 punonjes mbeshtetes 6393 5516 877    

 Shuma 117643 101470 16137  36  

f) Periudha e zbatimit  
2017, 2018, 2019   

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 2 

Projekti:P9.F1.F2.O1.A2 
Mbështetja personelit edukator dhe të 
shërbimit të sistemit parashkollor 
(Shpenzime per paga e sig.shoq.) 

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  
.Struktura organike e kopshteve  perbehet prej 171 punonjes, ne te cilet 128 jane punonjes te arsimit 
parashkollor(edukatoret),35 vete  jane punonjes mbeshtetes,ndersa 8 punonjes te tjere jane ( 4 roje ) dhe 4 sanitare qe jane  
shtuar ne organiken e kopshtit te ri ”Edit Durham” qe eshte hapur i ri,.Ne strukturen  organike te kopshteve  per vitin 2017  
kalon edhe shoferi  i furnizimit  te ushqimeve  per çerdhe dhe kopshte  i cili  per vitin 2016  eshte  ne  organiken e 
”Administrates se Arsimit”,paga e te cilit eshte  perfshire ne llogaritje. Gjithesjt  struktura perbehet prej 172 vete.Ne llogaritjen e 
pagave  eshte  perfshire edhe paga e 4 edukatoreve  provizore te cilat do  zevendsojne  punonjeset  me aftesi te perkohshme 
ne pune gjate vitit.  
Pagat e 163 punonjesve  perballohen  ngan fondi i transfertes specifike ndersa  pagat e 9  punonjesve te tjere duhet te 
perballohen nga te  ardhurate  e Bashkise.. 
Llogaritjae pagave  e personelit te kopshteve bazohet tek  Vendimi nr. 623 dt.14.09.2016 ”Per miratimin e ndryshimeve ne 
vendimin nr.605 dt.01.09.2016 ”per miratimin e struktures dhe listes emerore te administrates  dhe Institucioneve ne varesi te 
Bashkise Shkoder per vitin 2016. 
Planifikimi i fondit te pagave dhe sigurimeve shoqerore per vitin 2017, per  9  punonjesit,  qe perballohen nga te  ardhurat  e 
Bashkise eshte  
                                                                                                                          Paga                Sigurime 
Shpenzimet per paga e sig.per (4 roje, 4 sanitare dhe 1 shofer))                  4552                    724 
Planifikimi eshte bere duke u bazuar ne shtesen prej 10%, qe eshte deklaruar nga qeveria, ne prezantimin e projektbuxhetit te 
shtetit per vitin 2017. 
Duke qene se ka gjendje leke te paperdorura nga viti 2016, per te cilat do te behet rishperndarja pas paraqitjes se realiziimit te 
buxhetit te vitit 2016 ne muajin mars 2017, ne planin e vitit 2017 do te paraqiten per diference paga  2852  mije leke dhe 
sigurime shoqerore 424  mije leke. 
ii. Synimi i projektit  

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të punonjesve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në mbështetje 
të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. 

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

Cdo punonjes sipas pozicionitt te punes te jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjet , vendimet e bashkise dhe 
urdherat e titullari te institucionit . 

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

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurime  

Operat
ive 

Transf
erime 

kapita
le 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes 

 98205 15713    

A.2 Shpenzimet per paga e sig.per (4 roje, 4 
sanitare dhe 1 shofer))      2852 424    

A.3        

 Shuma 117194 101057 16137    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transf
erime 

kapita
le 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes  

 100698 16024    

A.2 Shpenzimet per paga e sig.per (4 roje, 4 
sanitare dhe 1 shofer  4660 741    
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A.3        

 Shuma 122123 105358 16765    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transf
erime 

kapita
le 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes.  

119179 102818 16361    

A.2 Shpenzimet per paga e sig.per (4 roje, 4 
sanitare dhe 1 shofer 

     
5520 4763 757    

A.3        

 Shuma 124699 107581 17118    

f) Periudha e zbatimit  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 

 

 

  



 

15 
 

 

 
Nr. 3 

P9.F1.F2.O1.A3 
Blerje  batanije  carcafe  peshqire  dhe  mbulesa  tryezash 
per sistemin arsimor parauniversitar 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë  një  vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015  “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale dhe pika 12.Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra  jane pjesë e furnizimit për  3 konvikte dhe në institucione të tjera 

 Konviktit Shkolles   Artistike,  , 
 Konvikti i shkolles  Industriale  
 Shkolla speciale 

Për vitin 2017 nuk do te parashikohet blerie në këtë zë pasi është bërë furnizimi  me këto mallra në vitin e mëparshem .  
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
1. Marrjen e kërkesave  për secilin institucion. 
2. Kryerja e procedurave përkatëse .  
3. Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  
 Kushte më optimale  të jetesës dhe mësimnxënies për nxënesit dhe fëmijët  gjatë aktivitetit mësimor dhe akomodimit 

të tyre   
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Drejtoria e arsimit  
Punonjësit e shërbimeve mbështetëse arsim, konvikte  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transfe

rime kapitale 

A.1 Blerje  batanije  carcafe mbulesa  tryeze  
dhe  peshqire 100   100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali  
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transfe

rime kapitale 

A.1 Blerje  batanije  carcafe mbulesa  tryeze  
dhe  peshqire 100   100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transfe

rime kapitale 

A.1 Blerje  batanije  carcafe mbulesa  tryeze  
dhe  peshqire 100   100   

 Shuma 100   100   

f) Periudha e zbatimit  
vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 4 
P9.F1.F2.O1.A4 
Blerje  materiale  guzhine  per   konviktet   dhe  
shkollen   speciale 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
 Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë  një  vemëndje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015  “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra  jane pjesë e furnizimit për  3 konvikte dhe në institucione të tjera 

 Konvikti Shkolles  Artistike  
 Konvikti i shkolles  Industriale  
 Shkolla speciale   
 

Për vitin 2016 nuk ështe bërë blerje në këtë zë pasi është bërë furnizimi  me këto mallra në vitin e mëparshem .  
Duke synuar një akomodim sa më  normal për vtin 2017 e ne vazhdim është e nevojshme që të parashikohet një shpenzim i 
tillë pasi është plotësuar afati i amortizimit të këtyre mallrave dhe rinovimi i tyre është bërë i domosdoshëm.  
Instiutcionet që do të furnizohen kanë  këto kapacitet:  

 Në 3  konvikte  (ai i shkollës   Artistike, i vajzave  “Shejnaze  Juka” dhe i shkollës  Industriale) janë 210  nxënës të 
akomoduar,  

 Në shkollën speciale “3 Dhjetori”  95 fëmijë  
 

Per vitin 2017 eshte parashikuar te behet blerie per materialet ene guzhine. Prioritet  në këtë furnizim kanë  konviket pasi kemi 
të bëjmë me një kohë të gjatë të aktivitetit  të nxënësve, të jetës së tyre individuale . 
Materilet e parashikuara per kete sherbim jane tenxhere te medha dhe te vogla , tepsia, luge,pirunje, tigane, pjata porcelani 
dhe kauçuku, gota uji,broke ,mbajtese buke, filxhan çaji.Gjithashtu eshte  parashikuar nje fond prej 60 mije lekesh per nevoja 
materiale e pasije  te kuzhinave  qe lindin gjate vitit.Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe 
social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë  

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të 
16nfrastructures së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

4. Marrjen e kërkesave  për secilin institucion. 
5. Kryerja e procedurave përkatëse .  
6. Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

 Kushte më optimale  të jetesës dhe mësimnxënies për nxënesit dhe fëmijët  gjatë aktivitetit mësimor dhe akomodimit 
të tyre   

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

Nxenesit, Stafi drejtues  Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Blerje  tenxhere  te  
ndryshme,tepsi,pirunj. 

60   60   

A.2 Blerje  te  ndryshme  porcelanie  
qelqi(pjata,gota etj) 

10   10   

A.3 Te  tjera  ene  guzhine  si  
grirese,mbajtese  enesh etj 

10   10   

 Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  Nga kjo: 
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(mijë 
lekë) Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapital
e 

 Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transfe
rime 

kapital
e 

 Shuma 80   80   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 5 
Projekti:P9.F1.F2.O1.A5 
Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e 
Shkodrës 

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  

Furnizimi me ushqime do te behet per  6 kopshte  me dreke.  
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros) ka  ka kapacitete per140 femije.. 
Kopshti “Ton Alimhilli” ka 117  mestarisht te rregjistruar. 
Kopshti “Bep Tusha” ka 100 femije .. 
Kopshti “Guerrile” ka 58 femije  
Kopshti “1 Qershori” ka 25 femije.  Kopshti “Edit Durhan” ka 75 femije, 
Frekuentimi mesatar shkon deri ne 400 femije.Per ushqyerjen e femijeve pergaditet menyja ditore sipas normativave te 
caktuara mbi bazen e te cilit  hartohet situacioni dhe sipas dite ngrenjeve del edhe  kuota ditore.Kjo kuote ditore eshte llogaritur 
mestarisht  160 leke . Planifikimi i fondeve është bërë duke marrë në konsideratë parashikimet për kontratën e  re që do të do 
të prokurohet për furnizimin me ushqime.. 

 Krijimin e kushteve sa me te favorshme per qendrimin e femijeve  ne kopshte,ushqyerjen e tyre  ne menyre teb 
shendetshme. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Per kete aresye do te behet lidhja e kontratave me firmen fituese dhe njekohesisht do te behet ndjekja e zbatimit te 

”Kontrates te furnizimit me ushqime”. 
b) Rezultatet që prisni  

Rritjen  e cilesise se ushqimit dhe kujdesit ndaj femijeve. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

   
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali 
(mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime    12096   

  12096   12096   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime    14100   

 Shuma 14100   14100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali 
(mijë(lekë
) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 Furnizime me ushqime    14100   

 Shuma 14100   14100   

f) Periudha e zbatimit  g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 

 

 



 

19 
 

 

Nr. 6 
P9.F1.F2.O1.A6 
Blerje  ushqime  per  konviktet e  shkollave  te  mesme dhe 
shkolla 3 Dhjetori 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë 
të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhë aktivë në jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vemëndje të veçantë 
bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në fushën e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit 
shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 
Në këtë kontëkst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit 
Këto mallra jane pjesë e furnizimit për 3 konvikte dhe në institucione të tjera 
Shkolla Artistike,  
Konvikti i vajzave “Shejnaze Juka”  
Konvikti i shkolles Industriale  

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Përcaktimi i nevojave 
2. Kryerja e llogaritjeve për shpenzimin  
3. Kryerja e procederuave perkatëse. 
4. Monitorimi i procesit 

b) Rezultatet që prisni  

 Kushte më optimale të jetesës dhe sigurimi i mirëqënie për nxënesit dhe fëmijët gjatë akomodimit të tyre  

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

Nxënësit  
Prindërit   MAS dhe MMSR 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transf
erime 

kapit
ale 

A.1 Blerie ushqime per  konviktet e  shkollave  
te  mesme dhe shkolla 3 Dhjetori 14 973   14 973   

 Shuma 14 973   14 973   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transf
erime 

kapit
ale 

A.1 Blerie ushqime per  konviktet e  shkollave  
te  mesme dhe shkolla 3 Dhjetori 14 973   14 973   

 Shuma 14 973   14 973   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transf
erime 

kapit
ale 
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A.1 Blerie ushqime per  konviktet e  shkollave  
te  mesme dhe shkolla 3 Dhjetori 14 973   14 973   

 Shuma 14 973   14 973   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 7 
P9.F1.F2.O1.A7 
Blerje  mat  kancelarie , shtypshkrimi, printimi 
per  sistemin  arsimor  parauniversitare 

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

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 
i. Situata  
Për vitin 2016  është  bërë blerja   dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të materialeve të kancelarise të domosdoshme vetëm 
për shkollat e qytetit  Shkodër.Vemendje e veçantë i është kushtuar shkollëes  Speciale të fëmijëve  me zhvillim të veçantë.  
Për vitin 2017  furnizmi me këto materiale ështe parashikuar të bëhet pervec shkollave të qytetit edhe  të atyre të njësive 
adminstrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave. Edhe për këtë vit do të ketë  prioritet shkolla speciale  e fëmijeve me 
zhvillim të veçantë.  Gjithesej institucione të arsimit parauniversitar, në të gjithë Bashkinë Shkodër  janë109 . 
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së mësimdhënies. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi  kërkesave  ns psrputhje me   kapacitetet 
Kryerja e procderuave   psrkatsse . 
Monitorimi i  procesit ts furnizimit. 
b) Rezultatet që prisni  

Krijim i   kushteve optimale  të punës për drejtoritë e  shkollave dhe nxënësve të shkollës speciale 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Nxenesit, mesuesit,stafi  drejtues  drejtuesit  Bashkia e Shkodrës 
e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
 (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 
Blerje   materiale kancelari  , 
shtypshkrimi, printimi 
 

1 100   1100   

 Shuma 1 100   1 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali 
 (mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Blerje   materiale kancelari  , 
shtypshkrimi, printimi 1 100   1 100   

 Shuma 1 100   1 100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
 (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe
rime 

kapital
e 

A.1 Blerje   materiale kancelari    
(shtypshkrimi, printimi 1 100   1 100   

 Shuma 1100   1 100   

f) Periudha e zbatimit Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 8 Projekti:P9.F1.F2.O1.A8 
 Shërbime me kancelari dhe materiale pastrimi 

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  
 Ne varesi të Drejtorisësë Kopshteve dhe çerdheve janë   56 koopshte ku numri i femijeve eshte 2122..Ne qyte t jane 1262 
femije qe frekuentojnë 23 kopshte. Ne 6 kopshte me dreke frekuentojne  415 femije duke perfshire edhe kopshtin”Edit  
Durham” qe eshte hapur i ri.Ne komunat e kesaj Bashkie jane  860 femije. 
”. Gjate procesit te punes ne administrate  dhe ambjente te godinave parashkollore kerkohet furnizimme me kancelari dhe  
materiale pastrami ,dizinfektimi  ngrohje dhe ndriçimi..  

ii. Synimi i projektit  

Synohet plotesimi i nevojave te domosdoshme perr materiale zyresh  dhe materiale pastrimi per kopshtete. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Furnizimin  me materjale pastrimi si detergjenta te ndryshem,dizinfektimi  e te tjera materjale   ne te gjitha  kopshtet per 
mbarevajtjen e procesit  mesimor dhe edukativ. 

b) Rezultatet që prisni  
Realizimin e sherbimit te furnizimit me materjale  pe r krijimin e kushteve te pershtatshme  ne te gjitha  ambjentet e objekteve 
parashkollore. 

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

   
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mijë  
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari)    300   

A.2 Materrjale per 
pastrim,dizinfektim etj    650   

  950   950   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari) 300   300   

A.2 Materrjale per 
pastrim,dizinfektim etj 500   500   

 Shuma 800   800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operat
ive 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari) 300   300   

A.2 Materrjale per 
pastrim,dizinfektim etj 500   500   

 Shuma 800   800   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr.9  
P9.F1.F2.O1.A9 
Blerje  materiale  te  ndryshme  per  sherbimet  mbeshtetese  
ne  sistemin  aresimore  parauniversitare 

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  
Per te krijuar kushte sa me komode per vtin 2016 bazuar ne kerkesat e paraqitura nga institucionet arsimore si ne qytet edhe 
nga njesite administrative eshte planifikuar te kryhen blerjet e meposhteme. 
Brava dyer druri , reflketor gazi ( per shkollat e njesive administrative kryesisht, konviktin e shkolles Industriale dhe per pak 
shkolla te qytetit ) dryj, tuba dhe kthesa shporeti me dru, mjete pune te ndryshem ( sharra, lopata, kazma,pinca,çkice, 
trapone.etj ) dhe nje shume rezerve per probleme te pa parashikuara te blerieve nga shkollat dhe konviktet si  furnela gatimi, 
rafte metalike, pasije te ndrysheme per riparim soba dhe reflektoreve me gaz,kerkesa te tjera per tuba kthesa te shporeteve, 
brava te modeleve te ndrysheme per dyer dualumini etj. 
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kerkesave per sejcilin instiucion. 
Vlersimi kerkesave ne perputhje me kapacitetet 
Kryerja e procderuave perkatese. 
Monitorimi i procesit te furnizimit. 
b) Rezultatet që prisni  
  Krijmi i kushteve optimale te nxenesve per zhvillimin e procesit mesimore                                                                                                                                                                                
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Nxenesit, mesuesit, stafi  drejtues,  drejtuesit.  Bashkia e Shkodrës 
e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje te ndryshme te 
parashikuara  460   460   

A.2 Blerje vegla pune  30   30   

A.3 Blerje të pa 
parashikuara  120   120   

 Shuma 610   610   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 

Totali  
(mijë  lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje te ndryshme te 
parashikuara  460   460   

A.2 Blerje vegla pune  30   30   

A.3 Blerje të pa 
parashikuara  120   120   

 Shuma 610   610   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje te ndryshme te 
parashikuara  460   460   

A.2 Blerje vegla pune  30   30   

A.3 Blerje të pa 
parashikuara  120   120   

 Shuma 610   610   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 10 

P9.F1.F2.O1.A10 
Blerje  pjese  kembimi   per  mirembajtjen  e  
sistemeve  hidraulike  te  sistemit  arsimor  
parauniversitar 

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  
 Për të krijuar  kushte normale në institucionet  arsimore për vtin 2017 janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
adminstrative dhe atyre ne qytete. Me se shumti  kërkesat për blerje të kësaj natyre janë nga insitucionet arsimore në qytet. Një 
vemëndje e veçantë është për konviktet   ( 3 ) dhe   shkollat  ne   gjithe   teritorin  e  Bashkise. 
Nisur nga problemet e paraqitura  për këtë lloj shpenzimi janë parashikuar këto materiale: 
Pompa uji copë , rubinete , problem që shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënesve, mishilatorë të ndryshëm,   
për tu përdorur në 3 konviktet, rezistenca dushi, shkarkues banjo,  tuba të ndryshëm  fleksibël   (element që konsumohet nga të 
gjitha shkollat ), vegla pune ( cels hidraulik, pince hidraulike )  per shkollat,  konvikti Industriale, konvikti Artistike 
Është  parashikiuar edhe një fond për blerje të pa parashikuara që paraqiten si kërkesa nga  institucionet arsimore në 
përgjithësi; siç mund të jenë lavamane dhe ëc që thyhen, shkarkues ujit në banjo, rubinete të natyrave të ndrysheme, pjesë 
ndrimmi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur mungon uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel   etj . 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së mësimdhënies 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi  kërkesave  ns përputhje me   kapacitetet 
Kryerja e procedurave   përkatëse . 
Monitorimi i  procesit të furnizimit. 
b) Rezultatet që prisni  
Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit 

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

Nxenesit , mesuesit,  stafi  drejtues  Bashkia e Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerie  materiale 
hidraulike 270   270   

 Total 270   270   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 

Totali  
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerie  materiale 
hidraulike 270   270   

 Total 270   270   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerie  materiale 
hidraulike 270   270   

 Total 270   270   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr.11  
P9.F1.F2.O1.A11 
Blerje  materiale  pastrimi  ambjentesh ne sistemin shkollor 
parauniversitar 

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  

 Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike për vtin 2017 kemi bërë një përmbledhje të atyre materialeve që 
do mundësojne mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për këtë zë është 
marrë parasysh numri i fëmijve dhe i klasave për çdo shkollë në mënyrë proporcionale. Materialet do tu shërbejnë 109 
institucione të arsimit parauniversitar që perfshin Bashkia Shkodër. Bashkalidhur është dhe përmbledhja e materialeve të 
parashikuara. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për  rritjen e cilësisë  së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit   

Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim ikushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla 

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

Nxenesit, mesuesit , stafi  drejtues  Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali  
(mijë  lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje materiale 
pastrimi. 1 880   1 880   

 Shuma 1 880           1 880   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje materiale 
pastrimi. 1 880   1 880   

 Shuma 1 880          1 880   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

A.1 Blerje materiale 
pastrimi. 1 880           1880   

 Shuma 1 880          1 880   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 12 
P9.F1.F2.O1.A12 
Shërbim i furnizimit me dru zjarri me dru zjarri për ngrohje për 
sistemin e arsimit parauniversitar. 

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  
Është e nevojshme të mundësohet ngrohje me dru zjarri, për vitin  2017  per institucionet, që ndodhen në njësitë administrative 
të përmëndura më sipër dhe institucioneve teë qyetit Shkodër ku do të shërbehet për 332 ambjente mësimore për një periudhë 
4 mujore,.sipas parashikimit më poshtë: 

 Në qytet 48 ambjente  
 Në njësitë administrative 308 ambjente (Ana e Malit 21 ambjente, Bërdica 41 ambjente, Dajç 38 ambjente, Guri i Zi 18 

ambjente, Postriba 72 ambjente, Pulti 16 ambjente, Rrethina 82, Shalë 14, Shosh 6 ambjente  
Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuote mujore që shkon mesatarisht 1.3 ms në muaj për nje ambjent mësimor 
duke diferencuar, sipas standarteve zonat me nivele të ndryshme të temperaturave. dhe është llogaritur për katër muaj në vit 
furnizim.Fondi  per  vitin  2017  i  eshte  rreferuar  cmimit  te  tenderit  te  vitit  2016. 
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në shkolla dhe ambjentet e edukimit 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 
b) Rezultatet që prisni  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Nxenesit, mesuesit, stafi drejtues  Bashkia  Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transf

erime 
kapita
le 

A.1 Blerje dru zjarri për nevojat e 
institucioneve të arsimitBashkia Shkodër. 13 400   13 400   

 Shuma 13 400   13 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transf

erime 
kapita
le 

A.1 Blerje dru zjarri për nevojat e 
institucioneve të arsimitBashkia Shkodër. 13 400   13 400   

 Shuma 13 400   13 400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transf

erime 
kapita
le 

A.1 Blerje dru zjarri për nevojat e 
institucioneve të arsimitBashkia Shkodër. 13 400   13400   

 Shuma 13400   13400   

f) Periudha e zbatimit Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr.13 
Projekti:P9.F1.F2.O1.A13 
Shpenzime per lende djegese(dru zjarri,nafte dhe 
gaz) DR 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  

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.   
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros) ,ngrohet me gaz dhe me energji elektrike. 
Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ngrohet me 5 shporeta me dru zjarri. 
Kopshti “Bep Tusha”,ngrohet me nafte, meqenese kjo godine ka te instaluar sistem ngrohje me nafte. 
Kopshti “Guerrile” ,ngrohet me 2 shporeta me dru. 
Kopshti “1 Qershori”t me 1 shporet me dru. 
Kopshti “Edit Durhan”,ngrohet me dru dhe me gaz. 
ii. Synimi i projektit  
Ofrimin e ketij sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit   
Lidhjen e kontratave me firmat fituese qe do ti furnizojne me keto lende djegese dhe ndjekjene zbatimin e ketyre kontratave. 

b) Rezultatet që prisni  
Realizimin e sherbimit te furnizimit me  dru zjarri, gaz dhe nafteuje per krijimin e kushtreve sa me te pershtatshme ne te gjitha  
objektet prashkollore.. 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Femijet parashkollore te kene kushte normale per 
qendrimin dhe edukimin e tyre. 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 
Paga Sigurime Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri)    900   

A.2 Lende djegese (gaz)    400   

A.3 Lende djegese(nafte)    550   

  1850   1850   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali  
(mijë lekë) 

 
Paga Sigurime Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri)    900   

A.2 Lende djegese (gaz)    400   

A.3 Lende djegese(nafte)    550   

 Shuma 1850   1850   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime kapitale 

A.1 Lende djegese(dru zjarri)    900   

A.2 Lende djegese(gaz)    400   

A.3 Lende djegese(nafte)    550   

 Shuma 1850   1850   

f) Periudha e zbatimit  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
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Nr. 14 
P9.F1.F2.O1.A14 
Blerje gaz të lëngshëm,  për sistemin  arsimor 
parauniversitar. 

Llojet e programit: Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
 Funksioni: P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në Bashkinë Shkodër kemi burim energjie për ngrohje me tre drejtime: Dru zjarri, gaz i lëngshem dhe naftë. Me ngrohje me gaz të 
lëngëshëm janë furnizuar sipas kërkesave të institucioneve shkollat e njësive administrative Ana e Malit, Guri i Zi, Rrethina, Velipoje 
dhe shumica e institucioneve të qytetit Shkodër. 
Për të siguruar kushte optimale në ambjentet shkollore për vitin 2017 janë marrë kërkesat e shkollave dhe të njësive administrative për 
burimin e ngrohjes në institucionet e tyre.  
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 në perllogaritje është përfshirë edhe gazi për gatim për 2 konvikte dhe Shkollen Speciale për një periudhën 9 mujore 

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës së 
institucioneve arsimore(te sistemit parauniversitar) në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në ambjentet shkollave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit she shperndarjes. 
b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla  
Të ofrojmë sigurimin e kushteve optimale për ngrohje te ambjenteve në kohë 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 
Blerie gaz i lengshem per nevojat e 
institucioneve arsimore parauniversitare 
(shkolla+konvikte) te    Bashkise   Shkoder 

5 900   5 900   

 Shuma 5 900   5 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Blerie gaz i lengshem per nevojat e 
institucioneve arsimore parauniversitare 
(shkolla+konvikte) te    Bashkise   Shkoder 

5 900   5 900    

 Shuma 5 900   5 900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 
Blerie gaz i lengshem per nevojat e 
institucioneve arsimore parauniversitare 
(shkolla+konvikte) te    Bashkise   Shkoder 

5 900   5 900   

 Shuma 5 900   5 900   

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit  2017,2018,2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër 
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Nr. 15 

 P9.F1.F2.O1.A15 
Blerje lëndë djegese karburante për 
ngrohje dhe për mjete transporti (naftë 
dhe benzinë) ne sherbim te sistemit 
arsimor parauniversitare 
 

Llojet e programit: . Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Ne Bashkine Shkoder kemi burim energjije ngrohje me nafte :  Ngrohje me nafte eshte kryer ne keto institucione : Shkolla Ali 
Lacaj, shkolla Artistike, konvikti i shkolles Artistike dhe ai i vajzave " Shejnaze Juka” . Nafte eshte konsumuar dhe dhe per 
automjetin qe perdor per transport shkolla Speciale 3 Dhjetori.. 
Per kete vit parshikohet te kryejme ngrohje me nafte ne keto institucione Shkolla Ali Lacaj, shkolla Artistike, konvikti i shkolles 
Artistike dhe ai i vajzave " Shejnaze Juka, shkolla speciale " 3 Dhejtori  " Mark Lula " dhe " Xheladin Fishta",  si dhe per 
automjetin e Shkolles Speciale si dhe per nevojat e Zyeres se Arsimit. 
Per dautomjetet eshte bere grafiku i udhetimit ditore dhe mbi bazen e gjatesise se rruges se pershkruar eshte bere nje 
perdhogaritje e konsumit per km( Automjetet jane te konsumuara te prodhimit 1995 dhe duke patur parasyshe udhetimin ne 
rruget e qytetit koeficenti i shpenzimit per km. eshte i konsiderueshem.Levizjet ne te gjithe institucionet e arsimit (shkolla), ne  
njesite administrative dhe qytet eshte e domosdoshme: per te bere furnizimin me matriale, dergimin e grupeve te punses per 
probleme te ndryshme gjate gjithe vitit.  
Per institucionet e cituara me siper eshte marre ne konsiderate konsumi orar minimal i kaldajave dhe gjithashtu kohen e 
domosdoshme per ngrohje te institucioneve per periudhen 4 mujore. 
Parashikimim eshte si me poshte  
Per shkollat 9 vjecare eshte parashikuar nje shume vjetore 1300 litra per sejcilen,  
per shkollen Artistike e cila punon ne orare me te zgjatura 1500,  
per konviktin e shkolles Artistike 1650 litra meqenesen ka ne perdorim shume ambjente akomodimi dhe me orar te zgjatur, 
 per konviktin Pedagogjike ( vajza) 1000 litra nisur nga ambjentet qe ka ne perdorim dhe me orar te zgjatur. 
Me poshte jane te detajuara shpenzimet sipas ndaries. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në ambjentet e shkollave dhe konviktet 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit dhe shperndarjes 
b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të mësimit dhe aktiviteteve të tjera në shkolla  
Të ofrojmë sigurimin e kushteve optimale për ngrohje në kohë dhe me cilësi 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 Për ngrohje të 
institucioneve  1 450   1 450   

A.2 Për automjetin ( nafte ) 190   190   

A.3 Per automjetin ( benzine ) 450   450   

 Shuma 2 090   2 090   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 Blerie lende djegese 2 090   2 090   

 Shuma 2 090   2 090   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  Nga kjo: 
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(mije lekë) 
Paga Sigurime Operative Transferi

me Kapitale 

A.1 Blerie lende djegese 2 090   2 090   

 Shuma 2 090   2 090   

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2017, 2018, 2019 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit  
Bashkia Shkodër. 
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Nr. 16 
Projekti:P9.F1.F2.O1.A16 
Riparim paisje orendi ne sherbim te 
sistemit shkollor parauniversitare  

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar-shkolla 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Parashikimi  fondit për të kryer një shërbim të tillë (riparim paisje orendi, karrige e tryeza nxënesish) 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 insitucionet ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është parashikuar për institucionet arsimore  të 
njësive administrative si dhe në qytet. 
Gjithashtu duke parashikuar kalimin e shpenzimeve për të gjithë sistemin e arsimit parauniversitar në njësite e qeverisjes 
vendore, parashikojme të bëjme shpenzime për riparime kompjuterash, që vetem për shkollat e qytetit e kalojnë numrin 300, si 
dhe për paisje të tjera të laboratoreve komjuterik. Gjithashtu është parashikuar një fond për riparimet e kompjuterave të njësive 
administrative dhe të paisjeve teknike që kemi konvikte. 
Në parashikimin e riparime paisje teknike përfshihen: 

 riparime kompjutera dhe mjete të tjera elektronike shkolla qytet dhe të njësive administrative 
 riparime paisje te ndrysheme teknike ( lavatriçe, frigorifer, shporete gatimi, e te tjera per konvikte, dhe shkolla “ 3 Dhjetori  “ 

fond i parashikuar për ndërhyrje në raste të difekteve të papritura 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore( shkolla+konvikte) në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në ambjentet e shkollave dhe konviktet 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit, sherbimit 
b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e kushteve sa më optimal për zhvillimin e procesit mësimor  

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e 

Kapit
ale 

A.1 Riparime  paisje orendi ( karrige e 
tryeza nxenesish. 90   90   

A.2 Riparime paisje teknike dhe 
elektronike te ndrysheme  300   300   

 Shuma 390   390   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e 

Kapit
ale 

A.1 Riparim paisje orendi   390   390   

 Shuma 390   390   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e 

Kapit
ale 

A.1 Riparim paisje orendi   390   390   

 Shuma 390   390   
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f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2017, 2018, 2019 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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 Nr. 17 Projekti:P9.F1.F2.O1.A17 
Blerje paisje dhe orendi 

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  
 
Shpesh here  gjate veprimtarise ne kopshte dhe cerdhe, mjaft orendi demtohen  dhe kane nevoje te zevendesohen me te reja.  
Per tu krijuar kushte normale pune me femijet eshte e nevojshme zevendesimi me te reja.  

ii. Synimi i projektit  

.Kushte normale shërbimi në koopshte. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Vlerësim i nevojës 
 Vlerje e pajisjeve të nevojshme duke zbatuar procedurat ligjore 

b) Rezultatet që prisni  

Situatë e përmirësuar e kushteve të punës dhe shërbimit në kopshte 

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

Stafi edukator dhe kujdestar ndihmës në koopshte 
Drejtoria e kopshteve dhe çerdheve 

 Donatorë të mundshëm janë të mirëpritur 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

Blerje paisje dhe orendi    150   

 150   150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

Blerje paisje dhe orendi    400   

Shuma 400   400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 
 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

Blerje paisje dhe orendi      400   

Shuma 400   400   

f) Periudha e zbatimit  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr.18 

Projekti: P9.F1.F2.O1 .A18 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 
shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor 
parauniversitar. 

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit prane Bashkia Shkodër ka në përdorim dy mjete transporti që realizojnë këto shërbime; një për 
lëvizjen e nxënesve të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjez dhe në drekë, me targë SH 3154 E dhe një mjet për 
shpërndarjen e ushqimeve per kopeshte dhe çerdhe me targe SH 2531 D  
Gjate vitit 2016 janë shlyer detyrimet për siguracion dhe taksa të tjera . 
Duhet theksuar se të dy automjetet janë të prodhimit 1995 dhe janë shumë të amortizuara.  
Për të realizuar një funksionim normal të furnizimit me ushqime dhe transportin e nxënesve të shkollës speciale “3 Dhjetori” për 
të dy mjetet e transportit me targë SH 3154 dhe SH 2531 D transporti që realizojnë këto shërbime ; një për lëvizjen e nxënesve 
të shkollës Speciale 3 Dhjetori në mengjez dhe në drekë, dhe një mjet për shpërndarjien e ushqimeve për kopështe dhe çedhe 
nevojiten këto shpenzime :  

 Duke qenë të prodhimit të vitit 1995 është parashikuar shpenzime per mirmbajtje ku do te perfshihen riparime te pjeseve 
xhenerike, aksesore si motorinë, pompë ujë,naftë, probleme elektrike dhe probleme të tjera që mund të dalin gjatë kryerjes së 
shërbimeve vjetore. 

 Meqenëse parashikohet që të blihen pjesë këmbimi, goma dhe bateri, pasi i kanë kaluar afatet e përdorimit normal të tyre.  
 Për të kryer dokumentacionin e nevojshem si siguracione, kolaudime dhe taksat e tjera përkatese për te janë planifikuar fondet 

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
per shkollen Speciale 3 Dhjetori në  territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për sigurimin dhe rritjen e cilësisë së kushteve per transportin e nxenesve ne shkollen Speciale 3 
Dhjetori 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave nga  instiucioni 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedruave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të sherbimit.. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijim i kushteve optimale të transportit te nxenesve  
Realizimin e kushteve sa me optimale per transportin e femijeve me probleme te vecanta. 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operativ
e 

Transfer
ime Kapitale 

A.1 Mirëmbajtje mjete transporti  100   100   

A.2 Blerje pjesë këmbimi mjete transporti 
dhe shpenzime te tjera 150   150   

A.3 Siguracione  mjete transoprti 100   100   

 Shuma 350   350   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operativ
e 

Transfer
ime Kapitale 

A.1 Mirëmbajtje mjete transporti, 
Siguracion 350   350   

 Shuma 350   350   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operativ
e 

Transfer
ime Kapitale 
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A.1 Mirëmbajtje mjete transporti, 
Siguracion 350   350   

 Shuma 350   350   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr. 19 

Projekti: P9.F1.F2.O1 .A19 
Furnizim me energji elektrike, ujë dhe 
telefon  dhe internet ne sistemin 
shkollor parauniversitare në territorin e 
Bashkisë  

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Gjatë vitit 2016 janë furnizuar me energji elektrike  shkolla në qytet por problem mbeten objektet shkollore në njësitë 
Administrative Shalë, Shosh, Pult dhe disa objekte shkollore në njësite tjera që nuk kanë nuk ka kontrata me OSHEE. Gjatë vitit 
2016 janë furnizuar me ujë 38 ambjente shkollore por problem mbeten shkollat në Njësite Administrative, ku verejme që shumë 
shkolla nuk kanë kontrata të furnizimit me ujë nga ujsjellesi fshat dhe në disa shkolla nuk ka lidhje fare për furnizim me uje.  
Ndërsa për shërbimin telefonik kemi patur kontrata për 38 objekte shkollore  
Shërbimi postar vlen për të mbajtur korespondencen shkolle – nxenes, shkolle – prind, kryesisht për shkollat me konvikt. 
Për vitin 2016 situata e shpenzimeve ka qënë: 

 Shkodër qytet për 44 objekte shkollore, 8 500 000 lekë.  
 Njësia Administratrive Shalë për 6 objekte, 283 656 lekë.  
 Njësia Administrative Shosh për 3 objekte shkollore, 141 828 lekë.  
 Njësia Administrative Pult për 8 objekte shkollore, 378 208 lekë.  
 Njësia Administrative Postribë për 6 objekte shkollore, 335 945 lekë.  
 Njësia Administrative Ana Malit për 4 objekte shkollore, 80 957 lekë.  
 Njësia Administrative Dajç për 4 objekte shkollore, 158 048 lekë.  
 Njësia Administrative Velipojë për 5 objekte shkollore 269 297 lekë. 
 Njësia Administrative Bërdicë 8 objekte shkollore, 200 458 lekë. 
 Njësia Administrative Guri i Zi për 9 objekte shkollore, 330 567 lekë. 
 Njësia Administrative Rrethina për10 objekte shkollore, 521 036 lekë. 

Po kështu edhe për furnizimin me ujë, për Njisite Administrative ne disa objekte shkollore nuk ka lidhje fare per furnizimin me uje. 
Për ato ku ekziston gjëndja është: 

 Shkodër janë 38 objekte shkollore, 10 200 000 leke.  
 Postribë në 6 objekte shkollore shpenzimet janë 100 000 lekë. 
 Ana e Malit në 4 objekte shkollore shpenzimet janë 100 000 lekë. 
 Dajc per 4 objekte shkollore shpenzimet mesatare kanë qënë 205 000 lekë. 
 Velipoje për 5 objekte shkollore shpenzimet mesatare vjetore kanë qëne 200 000 lekë. 
 Bërdicë për 5 objekte shkollore shpenzimet mesatare vjetore kanë qënë 145 000 lekë. 

Rrethina rezulton një shpenzim i llogaritur në shumen 42 000 lekë. 
Per QKF-ne sherbim per hostim dhe mirembajtje e faqes se Ëebit 

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për  arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor  të infrastrukturës së 
institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së kushteve në s ambjentet e shkollave 
Furnizimi me energji elektrike , ujë e telefon për të gjitha objektet shkollore në territorin e Bashkisë Shkodër 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja , per ato objekte shkollore qe kane probleme, kolaudimin e 
matesave si dhe rakordimin sistematik me OSHEE. 

 Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve te energjise ne te gjitha objektet shkollore. 
 Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja me Ujesjelles-Kanalizime per ato objekte shkollore qe kanë 

probleme, kolaudimin e matësave si dhe rakordimin sistematik me ujësjellësin 
 Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve për furnizimin me ujë në të gjitha objektet shkollore. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e shërbimit te furnizimit me energji elektrike, ujë të vazhdueshëm shërbimn e telefonise fikse, për krijimin e kushteve të 
përshtatesme për zhvillimin e procesit mësimore, në të gjithe territorin e Bashkisë. 

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

Nxënesit, OSHE, Ujesjelles-Kanalizime, Kompanit 
telefonike dhe te internetit- 

 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Furnizimi me energji 
elektrike (109 objekte 
shkollore) 

6 914    6 914   
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A.2 Furnizim me uje (67 objekte 
shkollore) 8 000    8 000    

A.3 Sherbim telefonije fikse (67 
objekte shkollore) 97    97   

A.4 Sherbime postare ( per 
shkollat me konvikte) 10    10    

A.5 Hostim dhe mirembajtje e 
faqes ëebit 25   25   

 Shuma 15 046   15 046   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 
Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 

Furnizim me energji 
elektrike, ujë dhe telefon për 
të gjitha shkollat në territorin 
e Bashkisë 

18 685   18 685   

 Shuma 18 685   18 685   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 

Furnizim me energji 
elektrike, ujë dhe telefon për 
të gjitha shkollat në territorin 
e Bashkisë 

18 685   18 685   

 Shuma 18 685   18 685   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr.20 
Projekti:P9.F1.F2.O1.A20 
Shpenzimet per  Energji elektrike dhe uje. Dr e 
kopshteve. 

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  

Furnizimi me energji elektrike ne 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 kopshtet e territorit te Bashkise furnizimi me uje eshte domosdoshmeri.Ne ambjentet e godinave parashkollore me dreke ka 
mates  te konsumit te uji,per kete aresye do te behet likujdimi i faturave te konsumit te ujit sipas kontratave respektive.Keto 
kopshte jane : Kopshti “Sorros”ose “Ismet Sali Bruçaj”,”Tom Ali Mhilli”,”Bep Tusha”,”16 Shtatori”,”Guerrile “ dhe per kopshtin e ri 
“Edit Durham” do te behet lidhja e kontrates.   

ii. Synimi i projektit  
Ofrimin e ketyre sherbimeve  kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Rishikimin e kontratave  ekzistuese,kolaudimin e matsave dhe rakordimin sistematik me OSHEE per 7 objekte. 
Rishikimin e kontratave  ekzistuese dhe lidhjen e kontratave te reja si dhe vendosjene matesave te ujit per te gjitha objektet 
parashkollore,kolaudimin e matsave dhe rakordimin sistematik me Ndermarrjen e Ujesjellsit. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te furnizimit me energji elektrike per krijimin e kushtreve sa me te pershtatshme ne te gjitha  objektet 
prashkollore.. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet parashkollore te kene kushte normale per 
qendrimin dhe edukimin e tyre. 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfer
ime kapitale 

A.1 Energji elektrike    800   

A.2 Shpenzime uji     1100   

  1900   1900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfer
ime kapitale 

A.1 Energji elektrike    800   

A.2 Shpenzime uji     1100   

 Shuma 1900   1900   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 
 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfer
ime kapitale 

A.1 Energji elektrike    800   

A.2 Shpenzime uji     1100   

 Shuma 1900   1900   

f) Periudha e zbatimit  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr.21 

P9.F1.F2.O1.A21 
 
Transport i arsimtarëve dhe nxënësve i sistemit arsimor 
parauniversitar dhe i mesëm  

Llojet e programit:  P9.   
Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Në zbatim të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr 
9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të ligjit nr. 147/2015 “ Për buxhetin 
e vitit 2016 si dhe të Vendimit nr.682, datë 29.07.2015 të Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e fondeve publike për transportin e 
punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit” i ndryshuar, me Vendimin nr. 1102, datë 28.12.2015 
të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.682, datë 29.07.2015 të Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e 
fondeve publike për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, është përcaktuar 
fondi për Bashkinë Shkodër 
Gjate vitit 2016 Bashkia shkoder ka tenderuar fondin e financuar nga Buxheti i shtetit per transportin e mesuesve dhe nxenesve jashte 
vendbanimit te tyre sipas linjave ne Njesite Administrative. 
Mbas shkëmbimit të informacionit me DAR Shkodër  është bërë edhe përcaktimit i nevojave sipas linjave ( që paracakton ligji) dhe numrit 
të mësuesve dhe nxënësve përfitues. 
Shtese---proceduar e miratimit te linjave nga bashkia 

ii. Synimi i projektit  

Të rrisë cilësinë e mësimdhënies, eficencën  dhe të krijojë kushte të favorshme në frekuentim. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Përcaktimi i linjave dhe numrit të përfituesve 
Kryerja e procedurave administrative për ofrimin e shërbimit 
Monitorimi i kryerjes së shërbimit 

b) Rezultatet që prisni  

Administrata e bashkisë 
Mesuesit përfitues 
Nxënësit përfitues 

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

Mesues, nxenes,    
MAS 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 
Pag
a 

Sigurim
e Operative Transferim

e Kapitale 

A.1 Transport i arsimtarëve dhe nxënësve i sistemit 
arsimor parauniversitar dhe i mesëm 22 342   22 342   

 Shuma 22 342   22 342   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Pag
a Sigurime Operative Transferim

e Kapitale 

A.1 Transport i arsimtarëve dhe nxënësve i sistemit 
arsimor parauniversitar dhe i mesëm 22 342   22 342   

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Pag
a Sigurime Operative Transferim

e 
Kapital
e 

A.1 Transport i arsimtarëve dhe nxënësve i sistemit 
arsimor parauniversitar dhe i mesëm 22 342   22 342   

 Shuma 22 342   22 342   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit  2017,2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Bashkia Shkoder 
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Nr.22 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A1 
Blerje xhami për mirëmbajtjen e dritareve 
për të gjitha objektet e arsimit 
parauniversitar  

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar dhe 
Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Për vitin 2016 është bërë furnzim me xham të zakonshëm kryesisht për shkollat e qytetit dhe për shkollat ne njësite 
admnistrative;  Për vitin 2017 kërkesat e paraqitura nga njësite adminstrative dhe shkollat e kopështet e qytetit, për blerje 
xhami kane qene të konsiderueshme.Kjo lidhet me kushtet klimaterike sidomos të njësive administrative Pult, Shalë, Shosh., 
dhe papergjegjeshmerine e vete nxenesve.  Nisur nga kërkesat, furnizim me xham do të ketë në shkolla,konviktet, si dhe ne 
shkollat  ne njësite administrative të cilat kanë paraqitur kerkesa. Sasia e parashikuar ka të përfshirë jo vetëm kërkesat e 
paraqitura por edhe një sasi rezerve e cila do të përmbushe ato nevoja që do të lindin gjate vitit. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore( shkollave dhe konvikteve) në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe qendrimit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit dhe vendosjes 
b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor dhe qendrimit ne konvikte 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 Blerje xham i zakonshëm 290   290   

 Shuma 290   290   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 Blerje xham i zakonshëm 290   290   

 Shuma 290   290   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferi
me Kapitale 

A.1 Blerje xham i zakonshëm 290   290   

 Shuma 290   290   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr.23 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A2 
 
Blerje bojrash të ndryshme për lyerjen e 
mjediseve të godinave të sistemit arsimor 
parauniversitar  

Llojet e programit:  P9.  Arsimi parauniversitar 
dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Për vitin 2016 ështe bëre furnzim me boje vaji dhe hidromat  për shkollat dhe Konviktet. Të krijoje kushte sa më komode në 
ambjentet mësimore. Eshte realizuar procesi i lyerjes se ambjenete te shkollave dhe konvikteve sipas kerkesave te shkollave 
dhe vleresimit te nga stafi i Zyres se Arsimit. 
Për vtin 2017 kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësive adminstrative dhe ato të qytetit janë në rritje. Konsumi i këtij malli 
lidhet me kontributin e komunitetit dhe vete mësuesve per të krijuar ambjente sa më komode në institucionet shkollore. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave ns përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e 

Kap
itale 

A.1 Bojra hidromat së bashku me pigmente  206   206   

A.2 Bojra vaji dhe tretës 84   84   

 Shuma 290   290   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigu
rime 

Oper
ative 

Transferi
me Kapitale 

A.1 
Blerje bojrash të ndryshme për lyerjen e 
mjediseve të godinave të sistemit arsimor 
parauniversitar 

290   290  
 

 Shuma 290   290   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigu
rime 

Oper
ative 

Transferi
me Kapitale 

A.1 
Blerje bojrash të ndryshme për lyerjen e 
mjediseve të godinave të sistemit arsimor 
parauniversitar 

290   290  
 

 Shuma 290   290   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr.24 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A3 
Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjeteve 
elektrike për godinat e sistemit arsimor 
parauniversitar. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Për vitin 2016 bëre furnzimi me materiale elektrike për shkollat e qytetit kryesisht me llampa neon, llampa ekonomike, llampa të 
zakonëshme, priza, celsa, portollamapa e të tjera të kësaj natyre. Gjithashtu është kryer furnizim për shkollat e njësive 
administrative sipas kerkesave. 
Për të krijuar kushte sa më optimale për vitin 2017 nisur nga kërkesat e paraqitura nga shkollat si në qytet dhe nga ato të 
njësive adminstrative si dhe krijimi i një sasisë të vogël rezervë ështe parashikuar të blihen materilae elektrike si më poshtë : 
Llampa të zakonëshme elektrike, Llampa ekonomike ( kryesisht për konvikte) llampa neoni, çelsa elektrik , portollampa te 
zakoneshme, priza të zakonëshme , tel elektrik , zgjatuesa (për laboratoret kompjuterike të shkollave) Eshte lene nje fond 
rezervë i cili do të përdoret për blerie materiale elektrike që do të paraqiten të domosdoshme për probleme të ndryshme gjatë 
vitit (kryesisht nisur nga eksperienca e  kaluara) janë automate, nyjet shpërndarëse brenda shkollave, stabilzatore për klasat e 
kompjuterave, ndricuesa tëe jashtëm, priza të formateve të ndryshme etj . 
Institucionet arsimore që përfshihen në Bashkinë Shkodër numrohen gjithsej 109. 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit dhe vendosjes 

b) Rezultatet që prisni  
Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Blerje materiale elektrike 450   450   

 Shuma 450   450   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Blerje materiale elektrike 450   450   

 Shuma 450   450   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Blerje materiale elektrike 450   450   

 Shuma 450   450   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr.25 Projekti : P9.F1.F2.O2.A4 

Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore të 
bashkise Shkoder  

Llojet e programit :  
Funksioni :  
Permiresimi dhe rujatja e  kushteve te objekteve 
arsimore ne Bashkine Shkoder 

a) Pershkrimi i shkurter i projektit 

i. Situata  
Ne konviktin e shkollës Industriale gjendja e hidroizolimeve dhe ulluqeve vertikale dhe horizontale është e amortizuar . 
Konsumi  mesatar i ujit të pijshme ëhstë 300 m3 ne muaj , ben të domosdoshem hapjen e një pusi , per të ulur faturen 
financiare , numri i nxenesve total eshte 94 . 
Demtimet e pjesshme të hidroizolimi të terraces ne shkollen At’ Gjon Karma  , kryesisht tek pjeset e kasetave të shkarkimit , 
dhe numri i vogel i bokseve të tualeteve ne raport me numrin e nxenesve të shkolles 6  bokse per 425  nxenes nga ate cilet 233 
jane te gjinise femerore. 
Demtimi i rrjetit të furnizimit me ujë në shkollen Hasan Dardhanjori  , tek tualetet e katit te pare , ka shfaq probleme të 
theksuara të lageshtires ne muret e tualeteve dhe korridoreve , shkolle kjo me 67 nxenes nga ate cilet 27 jane te gjinise 
femerore. 
Terraca e shkolles Seit Tagani , në të cilen mungojne nje pjese e veshjeve me llamarine zingat , si dhe te vuateve pergjate 
parapetit , sjell dhe shfaqjen e problemeve të lageshtire në klasa. Demtimi të disa kasetave të tualeteve , të cilat rrjedhin 
vazhdimisht , po demtojne shtresat e dyshemeve dhe të suvase te kateve të meposhtme , perpose dhe rritjes se konsumit të 
ujit , shkolle kjo me 312 nxenes nga ate cilet 124  jane te gjinise femerore 
Ne shkollen Gjergja Laca , tualetet e shkolles te cilat ndodhen jashtë godines , jane në gjendje jo dinjitoze per perdorimin e 
perditshem të 35 nxenes nga ate cilet 21  jane te gjinise femerore . Disa demtime të ulluqeve horizontale , dhe bllokimet e tyre 
kane sjell demtimin e shtresave të suvase të fasades  
Ne shkollen Veli Tela , për shkak  të mungeses së mirembajtjes  se catise ne vitet e kaluara , llamarina e vutave të catise ështe 
demtuar dhe duhët të ndrryshohet , po ashtu pothuajse të gjitha ulluqeve vertikale i mungojne pjeset e fundme , ne shkollen 
Veli Tela zhvillojne mesimin 90 nxenes nga ate cilet 51  jane te gjinise  femerore . 
Pamundesia e instalimit te dritareve pergjate carjeve ekzistuese , kerkon hapjen e carjeve te reja në tavanin e palestres per 
shkollen Skenderbeg , tek e cila zhvillojne mesim 644 nxenes , nga ate cilet 265  jane te gjinise femerore. 
Demtimi i hidroizolimit të terraces se katit të dyte , dhe demtimi i pjesshem ne shkollën Edith Durham , me pasoja të mundshme 
dhe në demtime të sistemit të ndricimit në katin e meposhtem. Ne kete shkolle zhvillojne mesim 117 nxenes nga te cilet 58  
jane te gjinise femerore 
Prishja e një pjese të tjegullave të catise së shkolles 28 Nentori si dhe të ulluqeve horizontale  , mbi sallen e informatikes ,po 
perben rrezik per shendetin e disa nxenese si dhe demtimin e bazes materiale , si psh kompjetura , HUB etj Ne shkollen 28 
Nentori zhvillojne mesimin 776 nxenes nga te cilet 481  jane te gjinise femerore 
Tualete e shkolles Salo Halili , per shkak të mungese se hidroizolimeve dhe demtimit të kasetave dhe tuacioneve , po sjell nje 
amortizim të pergjithshem të banjove të gjitha kateve , po ashtu ne dy klasa shfaqen demtime të shtresave të katramahit.Ne 
kete shkolle zhvillojne mesim 387 nxenes nga te cilet 201  jane te gjinise femerore 
Ne shkollen Shtoj i vjeter kemi demtimin e catise , dhe mungesen e një pjese të vogel të tjegullave e cila kerkon nderhyrje për 
të ndaluar amortizimin e metejshem të godines. Ne kete shkolle zhvillojne mesim 177 nxenes nga te cilet 86  jane te gjinise 
femerore 
 
Ne baze të procesverbaleve të inspektoriatit shendetesor dhe inspektimeve në terren   , ne shkollen Zogaj jane të nevojshme 
disa nderhyje ne tualete per shkak të demtimit të tubacioneve të shkarkimit si dhe , mungesa e pllakave vertikale në nje pjese 
të tualeteve. Ne kete shkolle zhvillojne mesim 27 nxenes nga te cilet 10  jane te gjinise femerore 
 Amortizim i pergjithshem i tualeteve në shkollat e fshatrave Dragoc dhe Qazim Mehja   kerkojne një nderhyrje mirembatje , për 
shkak të amortizimi të pergjithshem të tyre nga perdorimi dhe mosnderhyrja ne vite. Ne keto shkolla zhvillojne mesim 185 
nxenes nga te cilet 95  jane te gjinise femerore per shkollen Dragoc dhe 121 me 56 per ne shkollen Qazim Mehja. 
 Po ashtu ne shkollen Kole Idromeno , demitmi i nyjeve hidrosanitare po sjell demtimin e tualeteve të kateve , të poshtme. Ne 
kete shkolle zhvillojne mesim 550 nxenes nga te cilet 175  jane te gjinise femerore 
Ku vihet re një amortizim jo vetem i suvase , por edhe i ndricimit dhe rrejtit elektrik , i cili duhet zevendesuar. Ne shkollat 
Mehmet Shpendi ( Gjithsej 87 / Femra 40) ,  Baks Rrjoll (Gjithsej 48 / Femra 17) , shkollen Ernest Koliqi  (Gjithsej 90 / Femra 
41)  si dhe Gjergj Vate Martini (Gjithsej 220 / Femra 110)  , per shkak të rreshjeve dhe ererave te forta nje pjese e catise , duhet 
domosdoshmerisht të ndryshohet dhe zevendesohet , vonesat të metejshem mund te sjellin pasoja per shendetin e nxenesve 
dh stafit mesimdhenes . Ne kete te fundit , demtimet ne rrjetin e furnizimit me uje te tualeteve , kane shfaq shenja të lageshtires 
edhe ne korridore apo klasat ngjitur. 
Ne planifikimin tonë , shohim si të domosdoshme dhe ruajtjen e nje fondi rezerve , të padetajuar , per nderhyrje të paparikuara , 
të cilat nga pervoja e viteve të merparshme   
ii. Synimi i projektit  

Riparimi në kohë i amortizimeve dhe demtimeve ne godinen e insitucionit arsimor  për të ndaluar amortizimin e metejshem të 
godines dhe shmangien e problemeve shendetesore per nxenesit e shkolles. 
iii. Aktivitetet kryesore te projektit  
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Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorise Ekonomike të Arsimit 
Studimi i situatës në cdo objekt që do kërkoj ndërhyrje , dhe konceptimi i një nderhyrje sa më të pershtashme , ekonomike dhe 
frytdhënëse. .Gjendja estetike e fasadeve , sidomos lyerja e shkollave e tyre paraqytet jo dinjitoze per nje ambjent per femije. 
Ndjekja hap pas hapi  nga afer e punimëve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura.. 
Marrja në dorëzim dhe kontrollimi i dosjes përkatëse. 
Pergatitja e plotë e dosjes së prokurimit,me preventivin,specifikimet tëknike dhe grafikun e punimeve ,fondin limit etj, 
. Lyerja e shkollave nga jashte , per krijimin e nje ambjenti me te qeshur dhe estetikisht te pranueshem per femijet . 
b) Rezultatet qe prisni  
Rregullimi dhe riparimi në kohë i   shtresave të suvatimëve, shtresave të pllakave, të dyerve , të dritareve , nyjeve hidrosanitare 
, hidroizolimeve dhe  paisjeve të ndricimit preza/spina/llamba  në objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësine e 
duhur për nje proces mesimor të rregullt dhe brenda kishteve teknike , si dhe mundesia e zhvillimi të procesit mesimor në 
kushte me dinjitoze per nxenesit dhe stafin. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishtë dhe nje kosto me të madhe financiare për 
insitucionin tone. 
Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të nxenesve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte  
c) Aktoret e mundshem  d) Kontributet e mundshme ne projekt  
Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënes dhe komunitet e zonave përkatëse 

 Bashkia Shkoder 

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

Shpenzimet per cdo aktivitet 
Totali  
(000 lek) 

 Nga kjo: 

Paga, sig operative kapitale 
A.1 Konvikti i shkolles Industriale  400  400  

A.2 At Gjon Karma Guri Zi 400  400  

A.3 Mehmet Shpendi 230  230  

A.4 Hasan Dardhanjori Ana Malit 200  200  

A.5 Seit Tagani Berdice 600  600  

A.6 Veli Tela Ana Malit 250  250  

A.7 Gjergj Laca Dajc 250  250  

A.8 Shkolla Skenderbeg Shkoder 200  200  

A.9 Riparime Shkolla Edith Durham Shkoder 400  400  

A.10 Riparime cati Shkolla 28 Nentori Shkoder 250  250  

A.11 Salo Halili Riparime Terraca dhe tualete Shkoder 500  500  

A.12 Shtoj i vjeter  Rrethina  200  200  

A.13 Shkolla Zogaj Shkoder 250  250  

A.14 Dragoc  Postribe 300  300  

A.15 Qazim Mehja  Ana e Malit 200  200  

A.16 Punime te paparishikuara 700  700  

A.17 Kole Idromeno Shkoder 300  300  

A.18 Shkolla Ernest Koliqi Shkoder 320  320  

A.19 Gjergj Vate Martini Velipoje 140  140  

A.20 Boks Rrjolle Velipoje 160  160  

A.21 Lyerje Shkolla 900  900  
 

TOTALI 7150  7150  
f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur perfundon) 
Gjate vitit 2017 
 

g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Bashkia Shkoder 
Ing . Viktor Sheldija 

 
 
  



 

45 
 

 
 

Nr.26 Projekti:P9.F1.F2.O1.A5  
Shpenzime per  mirembajtje te ndertesave 

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  
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 m2 + oborr 900m2,. 
Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ambjente ne perdorim ka  afersisht 430 m2 + oborr 1000m2 ,. 
Kopshti “Bep Tusha” ka ,ambjente ne perdorim  500 m2 brenda dhe jashte.. 
Kopshti “Guerrile” , ambjente ne perdorim ka rreth 80m2,. 
Kopshti “1 Qershori”  ne perdorim ka rreth 70 m2.. 
Kopshti “Edit Durhan”,ambjente ne perdorim ka rreth 450m2.. 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimin e ketij sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Lyerjen dhe riparimin e te gjitha godinae qe lidhen me funksionimin normal te procesit mesimor edukativ.  

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te  mirembajtjes te ambjenteve  te godinave parashkollore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  
Femijet parashkollore te kene kushte normale per qendrimin dhe 
edukimin e tyre. 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per mirembajtje te objekteve ndertimore.    950   

  950   950   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per mirembajtje te objekteve ndertimore.    950   

 Shuma 950   950   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per mirembajtje te objekteve ndertimore.    950   

 Shuma 950   950   

f) Periudha e zbatimit  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr. 27 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A6 
Blerje paisje orendi për mobilimin e 
klasave për sistemin arsimor 
parauniversitar dhe zyrat e  Drejtorise 
Ekonomike te Arsimit 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar-shkolla 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore 
të sistemit shkollor parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Në vitin 2016  është realizuar blerie për paisje orendi. Meqense kerkesat jane shume me te medha se sasia qe kemi vene ne 
dispozicion, kerkojme qe dhe  për vitin 2017 kërkesat për paisje shkollore si karrige nxënesi dhe mësuesi, tryeza nxënesi dhe 
mësuesi, rafte shkollore e të tjera paisje, janë shumë të mëdha veçanërsiht nga shkollat e njësive administrative si Rrethina, 
Postriba, ato të zonave të thella si Pult, Shalë e Shosh, shkolla të veçanta në njësinëe administrative Guri i Zi, shkollave në 
qytet.  Parashikimi për blerie të paisje orendi për vitin 2017 do të mund të përmbushë nevojat e domosdoshme, dhe janë 
parashikuar këto blerie për institucionet e mësipërme. Gjithashtu kerkesat per paisje orendi per zyrat e Drejtorise Ekonomike te 
Arsimit(tavolina, karrige, rafte,) 

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe kushteve te punes 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse . 
Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   Bashkia Shkodër 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferime Kapital

e 
A.1 Karrige nxënesi 750     750 

A.2 Tryeza nxënesi dhe 
mësuesi  150     150 

A.3 Tryeza Pune per zyra 50     50 

A.4 Karrige per zyra 50     50 

 Shuma      1 000     1 000 

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 

Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Blerie paisje orendi       

 Shuma 1 000     1 000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferime Kapitale 

A.1 Blerie paisje orendi       

 Shuma 1 000     1 000 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2017, 2018, 2019 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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Nr. 28 

Projekti: P9.F1.F2.O2.A7 
Blerje paisje(ngrohese,) dhe kompiuterike, 
elektornike  për sistemin arsimor 
parauniversitar dhe zyrat e Drejtorise 
Ekonomike te Arsimit 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar-shkolla 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Për vitin 2016 ne baze te nevojave te paraqitura nga njësite administrative Rrethina, Guri i Zi, Dajc, Shosh, Bërdicë, Ana e Malit 
eshte kryer  blerie paisje ngrohëse, frigoriferike, larëse. Gjithashtu kërkesa si nga shkollat ashtu edhe nga konviktet dhe 
kopështet për blerje paisje. 
Per vitin 2017 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për paisje janë parashikuar : 
Stufa për grohje me dru zjarri copë 20, stufa për ngrohje me gaz copë 10 për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të 
institucioneve arsimore në qytet që ngrohen me gaz. Gjithashtu kerkesat per paisje orendi per zyrat e Drejtorise Ekonomike te 
Arsimit(kompjutera, printera, kondicioner). Me mbylljen e konviktit te Shkolles Pedagogjike dhe transferimin e nxenesve(vajza) 
ne Konviktin e Shkolles Artistike ku strehohen dhe nxenes(djem), eshte bere kerkese per tu paisur me kamera ne ambjentet e 
Konviktit te Shkolles Artistike. 

ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së jetes dhe te bshkejeteses ne te njejtin ambjent. 
Te kroijohen kushte optimale per sigurine e ketyre ambjenteve 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të furnizimit ,vendosjes dhe konfigurimit 

b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor dhe shërbimeve ndaj tyre 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigu
rime Operative Transferime Kapi

tale 

A.1 Stufa për ngrohje me 
gaz dhe dru zjarri  220     220 

A.2 Kompjutera 215     215 
A.3 
 Printera 50     50 

A.4 Kondicioner 100     100 

A.5 Rrjeti CCTV i 
kamerave  185     185 

 Shuma 770     770 

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 

Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Blerie paisje elektike 
dhe elektronike 770     770 

 Shuma 770     770 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 

Totali 
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigu
rime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Blerie paisje elektike 
dhe elektronike 770     770 
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 Shuma 770     770 

f) Periudha e zbatimit  
Gjatë vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkodër. 
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29. P9.F1.F2.O2.A8.Ndertim Fushe Sportive e mbuluar dhe rrjeti KUB, Shkollla e Mesme 28 Nentori, Shkoder   

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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

Ndertim Fushe Sportive e mbuluar  dhe rrjeti KUB  Shkolla e mesme 28 Nentori Shkoder 
 

 
Problemet per tu adresuar 

Mungesa e nje fushe polisportive te mbuluar dhe me ndricim  
Pamundesia e zhvillimit të orëve të edukimit fizik gjate periudhave me rreshje per nje 
numër të konsiderueshëm nxënësish ,776 nga te cilët 481 te gjinisë femerore. 
Pamundesia e shfrytëzimit maksimal e godinës si qendër komunitare gjate gjithë vitit për 
aktivitetet ne ambjentet e jashtme 
Mungesa e kanalizimeve të ujerave të bardha  në fushat sportive ekzistuese dhe me 
pasoje përmbytjen e herëpashershme të vete godinës  
Mungesa e dhoma të zhveshjes për nxënësit qe zhvillojnë orët e edukimit fizik 
 
Per ndërtimin e fushës të shfrytëzohet njëra nga fushat sportive ekzistuese  
Permasat e fushës te lejojnë mundësinë e zhvillimt të disa disiplinave sportive , këshillohet 
20 x 30 meter 
 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesem 

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

 
Zhvillimi i rregullt i orëve te edukimit fizik gjate gjithë periudhës së vitit shkollor 
Mundesia e shfrytëzimit të objektit si qendër komunitare gjate gjithë vitit , objekt i cili 
ndodhet në qendër te qytetit  
Mundesia e përdorimit të ambjenteve sportive gjate gjithë harkut ditor me ndriçimin e ri 
Paisje e shkollës me dhoma zhveshje per nxënësit  
Ndertimi i rrjetit KUB dhe largimi i ujera atmosferik , me largimin e mundësive te përmbytjes 
se godinës gjate periudhave me rreshje 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

11908 
 

Kosto e zbatimit  11000 
Kosto e supervizim 280 
Kosto Kolaudim 29 
Kosto Pojektim 599 
 
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) 
 
 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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30 P9.F1.F2.O2.A9. Rikonstriksion i pjesshem i terraces, tualeteve dhe dyerve  Shkolla Ded Gjo Luli Njesia 
Administrative Rrethina 

 
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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
00355696411334 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder /Nja Rrethina 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

Rikonstruksion i pjesshëm i terraces , tualeteve dhe dyerve te shkollës Ded Gjo Luli Njesia 
Administrative Rrethina 
 

 
Problemet per tu adresuar 

Amortizimi total i dyerve te shkollës  
Gjendja jo dinjitoze e tualeteve te godinës dhe hidrosanitareve  
Demtimi i pjesës se terraces dhe nje pjese te catise se objektit 
Mungesa e nje pjese te ulluqeve , dhe per rrjedhoje prania e lagështirës ne ambjentet ku 
zhvillohet mësim. 
Demtimi i derës se pasme te objektit 
Mungesa e furnizimit te rregullt me uje te pijshëm 
Per 268 nxenes nga te cilët 123 jane te gjinisë femerore 
 

 
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 
Zevendesimi i hidrosanitareve te godinës  
Nderrimi i gjithë dyerve te klasave te shkollës  
Krijimi i nje ambjenti te përshtatshëm dhe dinjitoz per zhvillimin e mësimit per 268 nxenes 
Vendosja e nje dere te re hyrëse per shkollen 
Furnizimi i rregullt me uje te pijshëm me hapjen e nje pusi te ri 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

1882 
 
 

Kosto e zbatimit  1800 
Kosto e supervizim 27 
Kosto Kolaudim 2.5 
Kosto Pojektim 52 
 
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) 
 
 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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31 P9.F1.F2.O2.A10. Rikonstruksion i tualeteve Shkolla e Mesme e Bashkuar Adem Haxhija Njesia 
Administrative Postrribe 
 
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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder / Nja Postribe 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

Rikonstruksioni i tualeteve Shkolla e mesme e bashkuar Adem Haxhija Njesia 
Administrative Postrribe 
  

 
Problemet per tu adresuar 

Demtimi i tubacioneve te shkarkimit të tualeteve te shkolles dhe shfaqja e problemeve të 
theksuara të lageshtires ne ambjetet e tualeteve , korridoreve dhe klasave ngjitur  
Shfaqja e mykut me pasoja të mundshme shendetesore për nxenesit 
Demtimi i rrjetit elektrik ne tualete per shkak të lageshtires 
Amortizim i mundshem i rrjetit të furnizimit me uje , i cili mbetet per tu verifikuar 
Tejmbushja me uje e shtresave të reres poshte atyre me pllaka 
Demtimi i shtresave të suvase se mureve dhe soletes  per shkak të pranise se ujit  
Gjendja e paisjeve hidrosanitare si lavamane , ëc apo dhe e dyerve duket e rregullt 
Kushtet jo të mira higjeno-sanitare per një numer të konsiderueshem nxenesish  562 nga te 
cilët 274 te gjinisë femerore 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesem 

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

Zevendesimi i plote i shtresave te dyshemesë  
Zevendesimi i lote i tubacioneve të shkarkimit me qellim largimin lageshtires 
Zevendesim i shtresave të dëmtuara të suvasë me probleme të theksuara myku 
Zevendesim i rrjetit elektrik ekzistues dhe largimi i rreziqe të mundshme per nxenesit 
Ndalimi i amortizimit të mëtejshme të infrastrukturës se godinës dhe krijimi i kushteve të 
duhura higjeno-sanitare për nxënësit e shkolles 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

2090 
 

Kosto e zbatimit  2000 
Kosto e supervizim 30 
Kosto Kolaudim 3 
Kosto Pojektim 57 
 
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) 
 
 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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32. P9.F1.F2.O2.A11 Rikonstruksion i tualeteve dhe rrjeti KUB Shkolla e Mesme “Nikolle Zagoriani” Njesia 
Administrative Velipoje 
 
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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder / Nja Velipoje 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

Rikonstruksion i tualeteve dhe rrjeti KUB Shkolla e Mesme Nikolle Zagoriani Njesia 
Administrative Velipoje 
 

 
Problemet per tu adresuar 

Mungesa e kanalizimeve të ujerave të bardha  në oborrin e shtruar  ekzistuese dhe me 
pasoje shfaqjen e problemeve shendetesore si rrjedhoje e lagështirës që krijohet nga  
ujerat atmosferik te padisiplinuar 
 
Per ndërtimin e fushës të shfrytëzohet ambjenti ekzistues i shtruar në pjesën e perparme të 
godines 
Permasat e fushës te lejojnë mundësinë e zhvillimt të disa disiplinave sportive , këshillohet 
20 x 30 meter 
Gjendja jasht standardeve te banjove te shkollës 
Mungesa e tualeteve te veçuara per kopshtin e shkollës 
Mungese e nje dyshemeje prej parketi  sipas standardit per kopshtin 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesem 

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

Ndertimi i rrjetit KUB përgjatë fushës  
Rikonstruksioni i tualeteve i shkollës dhe ndërtimi i tualeteve te kopshtit 
Shtrimi i kopshit te shkollës me shtresa parketi 
 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

1567 
 

Kosto e zbatimit  1500 
Kosto e supervizim 22 
Kosto Kolaudim 2 
Kosto Pojektim 43 
 
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) 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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33. P9.F1.F2.O2.A12 Rikonstruksion i Terraces Shkolla Fshatit Juban Njesia Administrative Gur i Zi 

 
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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
00355696411334 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder /Nja Guri Zi 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

Rikonstruksion i Terraces Shkolla Fshatit Juban Njesia Administrative Gur i Zi 

 
Problemet per tu adresuar 

Ndalimi i amortizimit te ndërtesës nga rreshjet e shiut dhe dëmtimi i izolimit ekzistues 
Ruajtja e shëndetit te nxënësve  
Prania e lageshtire ne ambjentet e brendshme nga  dëmtimi i ulluqeve horizonate dhe 
vertikale .    
Humbjet energjetike per shkak te mungese se termoizolimit te soletës  
Permasat e  terraces se  objektit 13x 34 meter ne te cilin zhvillojnë mësim 237 nxenes , 
prej te cilëve 114 jane te gjinisë femerore  

 
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 
Krijimi i nje ambjenti me te shëndetshëm dhe dinjotoz per zhvillimin e mësimit per 237 
nxenes 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 
Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

1567 
 

Kosto e zbatimit  1500 
Kosto e supervizim 22 
Kosto Kolaudim 2 
Kosto Pojektim 43 
 
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) 
 
 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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34 P9.F1.F2.O2.A13 Rikonstruksion i Terraces  se Shkolla Deshmoret e Rrencit Njesia Administrative Gur i Zi 
 

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  

 
Viktor.sheldija@gmail.com 
00355696411334 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder /Nja Guri Zi 

 
02.  Identifikimi i Idese se Investimit 
 
Projekt Idea  

 Rikonstruksion i Terraces  Shkolla Deshmoret e Rrencit Njesia Administrative Gur i Zi 

 
Problemet per tu adresuar 

Demtimi i me shum se gjysmës se shtresave hidroizoluese se terraces ekzistuese . 
Prania e lageshtire ne ambjentet e brendshme nga dëmtimi i ulluqeve horizontale dhe 
vertiakle ,dhe mungesës se pjesshme te tyre. 
Humbjet energjetike per shkak te mungese se termoizolimit te soletës 
Permasat e objektit  30 x 18 meter 
 

 
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 
Krijimi i nje ambjenti te shëndetshëm dhe dinjitoz per zhvillimin e mësimit per 120 nxenes 
nga te cilët 58 jane te gjinisë femerore . 
 
 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

1880 
 
 

Kosto e zbatimit  1800 
Kosto e supervizim 26 
Kosto Kolaudim 2 
Kosto Pojektim 52 
 
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) 
 
 
 
 

mailto:Viktor.sheldija@gmail.com
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.  Nr.35 

Projekti:P9.F1.F2.O2.A17 
Borxhe te prapambetura per supervizime te 
ndertimeve ne  insitucionet Shkolla 9 Vjecare 
Shiroke dhe Konvikti shkolla e mesme 
industriale, pjesa e papaguar e supervizimit, 
borxhe te pafinancuara nga Min e Arsimit 

Llojet e programit: P9. Arsimi parashkollor dhe edukimi 
Funksioni:P9.F1.F2.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
 “Ndertim Shkolla 9-vjeçare Shiroke, vlera e kontrates se lidhur me date 13.10.2008eshte 609 066 leke. 
  Deri ne fund te vitit 2010 jane likuiduar 393 588 leke.  
 Megjithe kerkesat e vazhdueshme nga Bashkia Shkoder drejtuar Ministrise se Arsimit per akordimin e fondeve per pjesen e 

mbetur pa financuar, deri sot nuk eshte dhene asnje fond per kete object. Bashkia Shkoder do te shohe me perparesi 
planifikimin nga fondet e veta per likuidimin e pjeses se mbetur te kontrates, sipas fatures se paraqitur nga supervizorja Elida 
Pajovi , date 02.02.2011, ne shumen leke 215 478. 
 

  “Ndertim konvikti shkolla e mesme industriale qytet”, vlera e kontrates se lidhur me date 11.08.2008 eshte me vlere 680 000 
leke, deri ne fund te vitit 2010 jane likuiduar 581 400 leke.    
Ky  objekkt eshte  i  financuar nga Ministria e Asimit dhe deri sot nuk jane alokuar fonde per pjesen  e papaguar te supervizimit.                     

 Bashkia Shkoder do te shohe me perparesi planifikimin nga fondet e veta per likuidimin e pjeses se mbetur te kontrates, sipas 
faturave te paraqitura nga supervizorja Elida Pajovi, me date 06.12.2010, leke 24 600 dhe date 02.02.2011,  leke 74 000. 

ii. Synimi i projektit  

Likuidimi total i borxheve  te prapambetura, pjesa e papaguar e supervizimit,   per supervizime ne ndertimin e insitucioneve 
Shkolla 9 Vjecare Shiroke dhe Konvikti shkolla e mesme industriale, borxhe te pafinancuara nga Min e Arsimit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 
b) Rezultatet që prisni  
  
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  
Drejtoria e finances se Bashkise Shkoder. 
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve. 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me kapitale 

 Likuidim i faturave te paraqitura  nga Elida Pajovi. 0        

Shuma  0        

f) Periudha e zbatimit  
Janar-Qershor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e finances se Bashkise Shkoder. 
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve. 
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Nr. 36 

Projekti: P9.F1.F2.O3.A1 
Sigurimi i objekteve te sistemit shkollor 
parauniversitar për raste të ngjarjeve të 
jashtezakonëshme si zjarr dhe termete. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Gjatë vitit 2016 është planifikuar per te bërë sigurimin e objkteve, ku janë përfshirë konviktet, kopshtet me dreke dhe shkollat 
që janë me numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve te jashtëzakoneshme si për zjarr 
dhe tërmete,  
Për vitin 2017 parashikojmë te sigurojme gjitha objektet sikur  gjatë vitit 2016 në qytet: 

 Konvikte, Industriale, Artistike, Pedagogjike, Pyjore 
 Shkolla, “3 Dhjetori “, “ Ndërtimi “, “Teknollogjike”,” 28 Nëntori”. “Jordan Misja”, “Oso Kuka”, “ Ismail Qemali”, “ Ndre Mjeda”, 

“Qendra Kulturore e fëmijëve” 
njësive administrative siguracionet e objekteve arsimore si më poshte :  
Shale,( 1), Postribe (2), Rrethina (4), Guri i zi (3), Berdice (2), Velipoje (2 ), Ana e Mali (2) dhe Dajç ( 2 ) që aktualisht kanë 
numrin më të madh të nxënësve që frekuentojnë. 
Synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim. 
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurisë në ambjentet e shkollave dhe institucioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit  
b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues   
Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Siguracion ndertese 720   720   

A.2        

 Shuma 720   720   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Siguracion ndertese 720   720   

A.2        

 Shuma 720   720   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Siguracion ndertese 720   720   

A.2        

 Shuma 720   720   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr.37 
Projekti:P9.F1.F2.O3.A2 
Shpenzime per sigurimin e ndertesave Dr e 
kopshteve. 

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  
Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor  eshte e  detyrushme qe te  sigurohen 1 here ne vit. Per kete aresye  eshte planifikuar 
nje shume e caktuar qe do te derdhet ne Insitutin e Sigurimit   te  Ndertesave ne menyre  qe kjo e fundit te pergjigjet  per 
ndonje rast fatkeqsie natyrore .. 

ii. Synimi i projektit  

Synohet  sigurimi i ndertesave  te sistemit arsimor parashkollor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Lidhja e kontratave me  SiGAL ose INSIG  per  sigurimin e ndertesave   te sistemit arsimor parashkollor.  

b) Rezultatet që prisni  
 
c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

   
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80   80   

  80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80   80   

 Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 
 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Shpenzime per sigurimin e ndertesave  80   80   

 Shuma 80   80   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr.38 
Projekti: P9.F1.F2.O3.A3  
Dizinfektimi i mjediseve të objekteve të 
shërbimeve mbështetëse. 

Llojet e programit: P9. Arsimi parauniversitar dhe Edukimi 
 
Funksioni : P9.F1. F2.  
Sistemin arsimor parauniversitar; 
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 
Gjatë vitit 2016 është kryer shërbimi i dizinfektimit per ambjente kuzhina. mensa dhe magazina për kopështet me dreke dhe 
konviktet.  
Për vitn 2017 është parashikuar një zvoglim  te sipërfaqes së dizinfektimit. nisur kjo nga kalimi i kopshteve nen administrimin e 
Drejtorise Kopshte-Cerdhe. 
 Kërkesat e vazhdueshme te bëra nga kontrollet e ushtruara prej institucioneve të kontrollit shëndetësor. 
Janë parashikuar për të kryer këtë proces: 

 Konviktet (Artistike, i vajzave “ Shejnaze Juka “dhe i shkolles Industriale )kuzhina, mensa, magazine ushqimore, dhomat e 
fjetjes në përdorim, sallat që përdoren për aktivitete të nxënësve konviktor dhe anekset sanitare 

 Shkolla special “ 3 Dhjetori “ kuzhina, mensa,magazine ushqimore dhe anekset sanitare 
ii. Synimi i projektit  
Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër.  
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë  dhe sigurisë në ambjentet e shkollave dhe institucioneve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të sherbimit 
b) Rezultatet që prisni  

Krijimi kushteve optimale të punës për stafin dhe jeteses per nxënësit gjatë qendrimit ne konvikte 

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

Nxënësit, mësuesit, stafi drejtues  Bashkia Shkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Shpenzime per dizinfektim 
ambjentesh. 250   250   

 Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Shpenzime per dizinfektim 
ambjentesh. 250   250   

 Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Shpenzime per dizinfektim 
ambjentesh 250   250   

 Shuma 250   250   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
Bashkia Shkoder 
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Nr. 39 
Projekti:P9.F1.F2.O3.A4 
Shpenzime per  dizinfektimin e ambjenteve Dr e 
kopshteve. 

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  
Per te pasur  ambjente sa me higjenike, dhe te mbrojtura ndaj infektimeve te ndryshme eshte e domosdoshme dizinfektimi i 
ambjenteve te godinave  
parashkollore 
 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimin e ketij sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
Bashkepunimin me Inspektoriatin i Sherbimeve Shendetsore per kryerjen e ketij sherbimi.. 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit  per dizinfektimin e te gjitha  ambjentevete kopshteve. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Femijet parashkollore te kene kushte higjeno-sanitare per qendrimin 
etyre. 

  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim) 50   50   

  50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018  

 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim) 50   50   

 Shuma 50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 
 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim). 50   50   

 Shuma 50   50   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Cerdheve dhe e Kopshteve. 
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Nr. 40 
P9.F1.F2.O4.A1 
“Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë”, 
edicioni i 23-të. 

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  
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 nevojës 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 nevoje 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 pune të kualifikuar dhe sigurimit të një zërimi sa më cilësor. 
  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 -Ndertimi i grupit të punes, 
-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 Televizionet. 
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 2017 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 
lekë 
Te ftuar               20.000 
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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  
Fituesit:  
Çmimi i parë                     12.000 
leke 
Çmimi i dytë                       8.000 
leke 
Çmimi i tretë                       6.000 
leke 
Çmimi inkurajues                4.500 
leke   

A.2 Total 410                
410   

 Shuma 410               410   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(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 
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  
Fituesit:  
Çmimi i parë                     12.000 
leke 
Çmimi i dytë                       8.000 
leke 
Çmimi i tretë                       6.000 
leke 
Çmimi inkurajues                4.500 
leke   

    

 

 

A.2 Total 410               410   

A.3                                        

 Shuma 410               410     

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali 
(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 
lekë 
Te ftuar               20.000 
lekë dita per person 
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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  
Fituesit:  
Çmimi i parë                     12.000 
leke 
Çmimi i dytë                       8.000 
leke 
Çmimi i tretë                       6.000 
leke 
Çmimi inkurajues                4.500 
leke   

A.2 Total 410   410   

A.3        

 Shuma 410   410   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 41 P9.F1.F2.O4.A2 
Festivali  55-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  
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. Emocionet 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  

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

-Ndertimi i grupit të punes,  
-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 punes,  
-Bashkëpunimi me institucionet e tjera. 

b) Rezultatet që prisni  
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 2017 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Skenografi        800           800   
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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  2018 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 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            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 2017, 218, 2019 

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

 
  
  



 

71 
 

 

Nr. 42 
P9.F1.F2.O4.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 terrene dhe palestra të qytetit tone 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, trainere, 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  
Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Idenfikimi i talenteve te reja ne fushen e interpretimit te kenges nepermjet 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  

-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 
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b) Rezultatet që prisni  
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 2017 Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferi

me kapitale 

A.1 

Honorare 
    Fituesit e veprimtarive:  
Vendi i pare              5000 lekë 
Vendi i dyte              4500 
Vendi i trete             4000 
Gjygjtar                     1200 leke dita 
per person 
Ant.jurie                    1200 leke dita 
per person 
Moderimi                  6000 leke dita 
per person 
Skenografi              40000 leke  
Skenari                    10000 leke 
 

   280   

 Shuma    280   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferi

me kapitale 

A.1 

Honorare 
    Fituesit e veprimtarive:  
Vendi i pare              5000 lekë 
Vendi i dyte              4500 
Vendi i trete             4000 
Gjygjtar                     1200 leke dita 
per person 
Ant.jurie                    1200 leke dita 
per person 
Moderimi                  6000 leke dita 
per person 
Skenografi              40000 leke  
Skenari                    10000 leke 
 

   280   

 Shuma    280   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferi

me kapitale 

A.1 

Honorare 
    Fituesit e veprimtarive:  
Vendi i pare              5000 lekë 
Vendi i dyte              4500 
Vendi i trete             4000 
Gjygjtar                     1200 leke dita 
per person 
Ant.jurie                    1200 leke dita 
per person 
Moderimi                  6000 leke dita 
per person 
Skenografi              40000 leke  

   280   
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Skenari                    10000 leke 
 

 Shuma    280   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 43 
P9.F1.F2.O4.A4 
Veprimtaria  me  rrethet  artistike sportive 
e  shkencore   

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  
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 ne 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 ne 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  
 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  
-Përcaktimi i strukturës 
-Ndërtimin i planeve 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  
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  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

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

972         972   

 Shuma 972           972   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 
Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

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

972          972   
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 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  ne  
muaj                                                   

972          972   

 Shuma 972           972   

f) Periudha e zbatimit  
Gjate   vitit 2017, 2018, 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike  Arsimit 
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Nr. 44 
 

P9.F1.F2.O4.A5 
Mbremja  Tradicionale  e  Vitit  te  Ri 

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

-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 Televizionet.   

b) Rezultatet që prisni  
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  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Stimulimi i nxenesve 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  2018 Totali Nga kjo: 
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(lekë) 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Stimulimi i nxenesve 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 2019 Totali 
(lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Stimulimi i nxenesve 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 2017, 2018, 2019 

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

 

 

 

  

 

 

  


