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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 13.09.2019 ora 14:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Dajç. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshëm për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 14:00, me dt.13.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

2.Alban Sekja. Drejtor I Bujqësisë. 

3.Specialiste sipas  funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Kryetari i Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Takimi i sotëm është një takim pune në 

vazhden e takimeve për buxhetin. Kemi bërë shumë takime të tilla dhe sot është rradha e Nj.A. 

Dajç. Në këtë takim jemi për të diskutuar për nevojat që kemi për territorin tonë dhe mundësive 

që kemi për të realizuar këto nevoja. Do të diskutohet për planin buxhetor 2020-2022 i Bashkisë 

Shkodër. Ky diskutim këtu do të merret në konsideratë nga specialistët, për tu përkthyer në 

llogaritje lekësh, mundësish që kemi në mënyrë që të parashikojmë kur dhe si mund ti 



 
 
 

realizojmë. Nga ana tjetër ne do ta përdorim këtë diskutim për ta paraqitur në Këshillin e 

Bashkisë Shkodër.  

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Në të gjithë 

Njësinë Administrative të Dajç-it ofrohet  shërbimi i pastrimit. Kemi problematika, por këto dua 

ti dëgjoj nga ana juaj. Përkundrejt asaj që bëhet sot,dua të bëj disa pyetje që t’i referohemi të 

gjithë thelbit të diskutimit:  

Cilat janë problematikat?  

A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? 

A kemi  nevojë për më shumë kontenjerë dhe më shumë frekuencë nga firma e pastrimit? 

 

Kryetar i fshatit Dajç- Edhe vitin që kaloj e kemi ngritur problemin që në periudhen e veres të 

rritet frekuenca e pastrimit. Pasi gjatë kësaj periudhe njësia jonë popullohet më shumë me 

ardhjen e emigrantëve. Njëkohësisht kemi kontinjerë shumë të amortizuar dhe kërkoj që të 

realizohet zëvendësimi i këtyre kontinjerëve me kontinjerë të rinj. 

Zj. Voltana Ademi- Kryetarë a mund të kemi për një javë nepërmjet administratorit, një numër të 

kontinjerëve që duhen të zëvendësohen në Dajç?  Kjo kërkesë vlen edhe për të gjithë kryetaret e 

fshatrave.  

Kryetarë i fshatit Mali i Gjymtit- Në fshatin tim kemi dy pika grumbullimi të mbetjeve. Mbetjet 

në këto pika nuk pastrohen. Do kërkoja që të rritet frekuenca dhe të bëhet shtimi me kontinjerë 

sepse ato që kemi nuk i mbulojnë nevojat e asaj zone. 

Kryetar i fshatit Mushan- Ne si zonë kemi nevojë që të shtohen edhe 5 kontinjerë. Në përgjithësi 

fshati im është pastruar rregullisht sepse është një fshat në qëndër të rrugës. 

Z.Ylli Kolaj, banor i fshatit Samrisht i Vjetër- Është e disata herë që e kam ngritur këtë 

shqetësim, që të bëhen vende përkatëse për kontinjerë(xhepa) në mënyrë që të mos dëmtohen. 

Zj. Voltana Ademi- Përsa i përket kësaj që u tha, sipas mundësisë financiare që kemi do të 

shikojmë mundësinë tonë për ti realizuar. 

z.Tom Pjetrani,Kryetarë i fshatit Samrish- Kam një shqetësim për problemin e makinës që bën 

pastrimin pasi është makinë e madhe dhe e ka të pamundur që të futet nëpër lagje duke lënë 

kështu edhe shumë vende pa pastruar. Të shikohet mundësia e caktimit të një automjeti më të 

vogël në mënyrë që të mund ta realizojë këtë shërbim. 



 
 
 

Zj. Voltana Ademi- Një ndër gjërat që vë re, është se ne nuk e realizojmë monitorimi i shërbimit 

të pastrimit. Unë nuk e di kush e firmos letrën për monitorimin e pastrimit, por një gjë që do bëj 

është që çdo ditë do të kërkoj monitorimin e pastrimit dhe t’ia dërgoj kryetarve të fshatrave që të 

bëjnë vlerësimin. 

Përsa i përket pastrimit, shërbimi a është më mirë apo më keq krahasuar me një vit më përpara? 

Salla- Situata është më mirë se vitin e kaluar, por sezoni i verës është periudhë e ngarkuar për 

arsye se vijnë dhe emigrantë dhe ka nevojë për më shumë frekuencë në pastrimin e mbetjeve. 

Kryetar i fshatit Pentar- Përsa i përket pastrimit në fshatin Pentar janë të dëmtuar 3 kontinjerë. 

Kemi probleme përsa i përket pastrimit në periudhën e muajit Gusht . 

Drejtori i Qendres Sheëndetësore Dajç- Do kërkoja që sezonin e veres të rritet frekuenca për 

pastrimin e mbetjeve për shkak të rrezikut së përhapjes së infeksioneve të virozave të stinës. 

Zj. Voltana Ademi- Duke shikuar situatën në këtë Nj.A, përpara firmosjes së situacionit të 

pastrimit do ju kërkoj kryetarëve të fshatrave që për çdo situatë të më japin një raport mbi 

situaten e pastrimit sipas fshatrave që mbulojnë. Në këtë mënyre mendoj që këto shqetësime që u 

shprehen më lart mund ti rregullojmë.. Në këtë mënyrë rrisim  përgjegjshmërinë për punën që 

bëjnë punonjësit tonë për monitorimin si edhe në drejtim të firmës që nëqoftëse nuk realizon 

punën të marrë penalitetin për mos plotësimin e pastrimit. 

-Kalojmë tek ndriçimi rrugor. 

 Ku kemi punuar ?  

Çfarë është realizuar?  

Çfarë prioriteti kemi për të vazhduar punën? 

z.Gjovalin Darragjati- Përsa i përket ndriçimit është bërë rruga e emigrantëve sipas prioritetit që 

kemi caktuar vitin që kaloj.Është bërë me kontributin e vetë komunitetit ndriçimi në fshatin 

Mushan, nga ku ne kemi bërë të mundur shtrimin e rrugës me asfalt dhe shërbimin e montimit të 

këtyre ndriçuesve. Me kontributin e vetë komunitetit është realizuar ndriçimi edhe në 3 lagje të 

fshatit Dajç. Në Samrishtin e Vjetër është zgjatur linja e ndriçimit përsëri me kontributin e 

banorëve. 

Zj.Voltana Ademi- Si e shikoni mundësinë e investimit në të ardhmen, kuptohet një pjesë 

Bashkia një pjesë komuniteti ashtu siç edhe kemi eksperienca të tilla, në mënyrë që të vazhdojmë 

me ndriçimin rrugor? 

Salla- Nga kush të paguhet taksa e ndriçimit? 



 
 
 

Zj.Voltana Ademi- E vlerësoj këtë pyetje. Po mundohem të shpjegohem. Ne kemi vendosur një 

tarifë ndriçimi para dy viteve që merrte në konsideratë koston e energjisë elektrike, situatën e 

ndriçimit rrugor të vitit 2017. Ku mbi bazë të asaj llogaritje kemi nxjerrur dhe tarifen e cila është 

300 lekë në vit. Në vitin 2019 kemi një situatë të shtuar të ndriçuesve dhe si rrjedhojë, dhe një 

situatë të shtuar të kostos së energjisë elektrike. Kostoja e energjisë elektrike paguhet nga tarifa. 

Gjë që do të thotë që edhe në vitin 2017 nuk e kemi mbuluar koston e tarifës së energjisë 

elektrike, kjo duke pasur parasysh  idenë që të fillojmë e të paguajmë diçka për energjinë 

elektrike. Sipas një përllogaritje të bërë,per të perballuar koston e një ndriçuesi në vit, duhen që 

32 familje të paguajnë tarifen e ndriçimit. Unë do kërkoja që të fillojmë e të mendojmë që pak e 

nga pak të rrisim tarifen e ndriçimit. Jemi te gjithë pjesë e komunitetit të Bashkisë së madhe, 

është mbase normale që ngadalë ngadalë të bëjmë të ndriçueshëm si pjesën e qytetit dhe fshatit 

njësoj. 

Salla –Jam dakord që të ngrihet tarifa e ndriçimit por do kërkoja që ky investim të shkojë në 

fillim në rrugët kryesore, dhe njëkohësisht edhe në zona që kanë popullsi më të madhe. 

Propozimi im është që të bëhet ndriçimi prej nga rruga e Velipojës deri në fund të Dajçit. 

Zj.Voltana Ademi- Meqënëse jemi tek prioritetet, ky është një propozim që përkrahet nga të 

gjithë. 

Salla- Do doja të shtoja një rrugë tjetër prej tek kryqëzimi i Dajçit deri në qëndër të Dajcit. 

Salla- Unë do thoja që në fillim të ndriçohen zonat e banuara pastaj të kalohet tek rruga e 

Velipojës deri në fund të Dajcit. 

Z.Gjovalin Darragjati- Unë jam dakord me idetë e gjithsecilit. Duhet shikohet mundësia që të 

përfshijmë të gjithë fshatrat për të pasur ndriçim.Çdo investim që është bërë, është realizuar sipas 

prioritetit mbi bazen e kërkesave të kryetarëve të fshatrave dhe zonave që ka pasur impakt më 

shumë. 

Salla – Përsa i përket ndriçimit, është e nevojshme që të behet investim në dy fshatra si në fshatin 

Shirq dhe Darragjat . 

Zj.Voltana Ademi- Kalojmë tek sherbimi i kullimit. Fjalën ja kaloj z.Alban Sekja, Drejtor i 

Bujqësisë. 

Z.Alban Sekja- Në Nj.A Dajç kemi rreth 3 muaj që punojmë me një skavator. Në fillim kemi 

punuar me rrjetin e fshatit Darragjat, kemi vazhduar me rrjetin e fshatit Shirq, kemi vazhduar me 

fshatin Mushan ku dhe jemi duke punuar aktualisht. Ndërhyrjet tona më pas do të jenë në fshatin 

Suka Dajc dhe me fshatin Dajc. Me këto punë që do të realizojmë këtë vit ne mbulojmë rreth 80 

të gjithë gjatësisë së kanaleve të dyta dhe të treta. Kemi punë për të bërë sidomos në fshatin 

Pentar  po ashtu edhe në kanale specifike ku ne nuk kemi mundur të hyjmë. 



 
 
 

Z.Mirjan Kopshti- Fshati Dajç është shumë keq, përsa i përket kanaleve. Kanalet lihen 

përgjysmë. Kur të fillohet një rrugë të realizohet deri në fund. 

Banor i fshatit Samrisht i Ri- Përsa i përket kanaleve është punuar shumë mirë. Por janë hapur 

disa kanale dhe nuk janë vendosur ura për të kaluar njerëzit. 

z.Gjovalin Darragjati- Për çdo parcelë që kërkohet ura për të kaluar nuk e kemi luksin që t’i 

realizojmë. Në ato vende që bëhet fjalë për shërbim të një bashkësie të madhe njerëzish kemi 

bërë investime në këtë aspekt. 

Kryetar i fshatit Pentar- Në fshatin Samrisht i Vjetër kanë mbetur disa kanale pa pastruar për 

arsye sepse ndodhen disa plepa bri kanaleve. Kemi problem sepse nuk priten plepat sepse nuk e 

lejon Drejtoria e Pyjeve. Ndodhen plepat mbi argjinaturen e kanalit gjë që bën të pamundur 

kalimin e skavatorit. Kërkoj zgjidhjen e këtij problemi. 

z.Gjovalin Darragjati- Kur plepat ndodhen nëpër kanale ne kemi të drejtën ligjore për ti prerë 

plepat. Ndërsa kur pemët ndodhen 10 m nga kanalet ne nuk e kemi këtë mundësi, pasi duhet të 

vazhdohet me disa proçedura që Bashkia nuk e mbulon këtë pjesë. 

Zj. Voltana Ademi- Në Nj.A Dajç mbetet prioritet pastrimi i kanaleve kulluese. Do të vazhdojë 

për tu punuar me të njëjtin intensitet sepse është një zonë problematike që ka nevojë për 

ndërhyerje të njëpasnjëshme. Do vazhdojmë punen aty ku jemi duke punuar, pastaj do të kalojmë 

në fshatin Suka dhe Dajç. Meqënëse në fshatin Pentar nuk kemi punuar fare, do të thotë që për 

vitin që vjen prioritet do të jetë fshati Pentar. 

-Kalojmë tek shkollat 

Z. Rrok Gavoçi, banor i fshatit Darragjat- Përsa i përket atyre që u diskutuan jam dakord. Përsa i 

përket pastrimit, investimeve, duhen të paguhen taksat për të marrë shërbimet. Unë kam rreth 18 

vite që kam jetuar në emigrim dhe kur jam kthyer nuk kam shikuar investime në fshatin 

Darragjat. 

Në fshatin Darragjat nuk kemi shërbim infermieror, shkolla nuk kemi, rruga është në gjendje të 

keqe. A mendohet për këtë kominitet si jetojnë? Transporti i fëmijëve paguhet nga prindërit për 

të shkuar në shkolla në fshatin Shirq. Do të kërkoja të shikohet me prioritet si krijimi i kushteve 

për vendosjen e një infermierie, si ndërtimi i rruges së fshatit Darragjat, si dhe pagesa për 

transportin e nxënësve që shkojnë në shkolla. 

Drejtori i Qëndres Shëndetësore Dajç- Për problemin që ngriti parafolësi , infermier përsa i 

përket fshatit Darragjat kemi. Kemi problem sepse nuk kemi ambjent për vendosjen e 

infermierisë. Në momentin që të sigurohet nje ambjent i tillë, ne do të vendosim edhe 

infermierinë. Ne kemi pasur një infermiere në fshstin Darragjat, e cila i ka kryer këto shërbime 

në shtëpinë e saj. Kemi rreth 4 vite që kjo punonjëse është larguar nga Shqipëria dhe fshati 

Darragjat ka mbetur pa një ambjent. Kemi diskutuar me administratorin e kësaj njësie për të na 



 
 
 

gjetur një ambjent. Kemi pasur angazhimin e tij përsonal, por nuk kemi gjetur një ambjent të 

përshtatshëm për ta ofruar këtë shërbim. Sipas problematikave që kemi pasur infermierja ka 

ardhur në fshat për të na shërbyer . 

Zj.Voltana Ademi- Doja të sqaroj diçka.Përsa i përket pagesës së shërbimit të transportit të 

nxënësve nepër shkolla, pagesa nuk bëhet nga Bashkia por nga Zyra Vendore Arsimore Shkodër. 

Kërkoj nga Kryetari i fshatit të gjithë listën e nxënësve që shkojnë në shkollë në fshatin Shirq. 

Do të shkoj vetë përsonalisht në Drejtorinë Arsimore për ta paraqitur këtë shqetësim. 

Përsa i përket Qendres Shëndetësore, do të shikojmë mundësinë se çfarë mund të bëjmë. 

Ndërsa për rrugen e fshatit Darragjat duhen shumë lekë, dhe nuk kemi pasur të ardhura për të 

investuar në  këtë rrugë. 

Drejtoresha, Shkolla e Mesme e Bashkuar- Është një shkollë që  ka  100 nxënës. Nuk kemi marrë 

asnjë shërbim për lyerjen e klasave të kësaj shkolle. Kemi nevoja emergjente pasi po fillon viti 

shkollor. 

Zj.Voltana Ademi- Ne kemi bërë tenderimin për lyerjen e shkollave, kemi pasur probleme përsa i 

përket proçedurës. Do e shënojmë si problematikë dhe besoj që mund ta realizojmë. 

Drejtoresha, Shkolla e Mesme e Bashkuar- Kam dhe një problematikë tjetër, që është rregullimi i 

derës kryesore të shkollës, e cila është mjaft e amortizuar. Të shikohet mundësia e rregullimit të 

kësaj dere. Një tjetër problematikë është vendosja e një roje sigurie ose e kamerave. 

Zj.Ardita Larushku, drejtoreshë e shkollës Pjetër Gaci- Ju falenderoj për gadishmërinë e 

herëpashershme në shërbim të problematikave që kemi. Problemi im është mungesa e një këndi 

sportiv. Tjetër shqetësim është pikimi i tarracës së shkollës dhe arredimi me banka pasi është e 

nevojshme që të zëvendësohen. 

Përsa i përket sigurimit të tarifës së transportit të nxënësve nëpër shkolla, Bashkia nuk ka 

kompetencë në këtë drejtim, sepse kompetencën për të siguruar këtë transport e ka Zyra Vendore 

Arsimore. E kam ngritur shumë herë këtë shqetësim dhe kam kontaktuar përsonalisht disa herë 

me zyren e financave në Zyren Vendore Arsimore, dhe më është kthyer përgjigje që lekët nuk 

kanë dalur akoma. Një të keqe ka zyra e finances në Zyren Vendore Arsimore,që fondi për lekët 

e transportit i nxjerrin pak e nga pak. Këtu lind edhe konflikti midis prindërve dhe shoferit 

transportues sepse shoferi i kërkon lekët në atë moment që bën transportin.  

 

Zj. Voltana Ademi- Përsa i përket pagesës së transportit , do të angazhohem vetë përsonalisht që 

të marrim listat e nxënësve që duhet t’i jepet pagesa për transport dhe do t`ia paraqesim 

problematikën Zyres Vendore Arsimore, në mënyrë që ti japim zgjidhje kësaj problematike. 



 
 
 

Këtu e mbyllim këtë takim, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj. 

 

 

 

Takimi mbyllet në oren 15.30. 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


