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Teatri «Migjeni» rikthen shfaqjet e teatrit
të kukullave për fëmijët e vegjël

2 MAJ 2021 Nis rrugëtimin Çmimi «Pjetër Gaci», eventi
mbërrin në edicionin e tij të 20- të

1 MAJ 2021
Pas ndërprerjes për shkak të kushteve dhe masave të 
autoriteteve për pandeminë, Teatri «Migjeni» ka 
rinisur shfaqjet e teatrit të kukullave për fëmijët më të 
vegjël.

Oborri i Teatrit «Migjeni» ka mirëpritur fëmijët, të 
shoqëruar nga prindërit e tyre. Interesi i vogëlushëve 
ka qenë mjaft i lartë, teksa janë argëtuar nga loja e 
aktorëve që i dhanë jetë kukullave, personazhe të 
njohur dhe të dashur për fëmijët.

Edicioni i 20- të i Çmimit «Pjetër Gaci», ka çelur 
siparin e tij edhe për këtë sezon. Për shkak të 
kushteve të pandemisë, edhe ky edicion jubilar, 
është parashikuar të zhvillohet në versionin online.

Të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje, mund të 
regjistrohen online për tu bërë pjesë e garës, 
tashmë me jehonë ndërkombëtare.

Si çdo vit, gara zhvillohet në këto disiplina artistike: 
Kanto, harqe, frymore dhe në piano. Drejtimi artistik 
i Çmimit «Pjetër Gaci» i është besuar Klevis Gjergjit 
ndërsa konsulent artistik është Markelian Kapidani.
Pas regjistrimit dhe konkurrimit, juria do të shpallë 
fituesin sipas disiplinave.
 
Pjesëmarrja dhe vlerësimi me çmime në këtë event, 
është një etapë mjaft e rëndësishme në jetën 
artistike por edhe karrierën e mëvonshme të secilit.  



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 30, Qershor 2021

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Festa e Luleve, tradita vazhdon në qytetin
e Luleborës, me mbi 150 këngë për lulet

4 MAJ 2021 Përfundon sistemim- asfaltimi i rrugës
«Ramoshaj» në Trush të NJA Berdicë

3 MAJ 2021
Festa e Luleve, 6 maji i çdo viti, është festë 
tradicionale prej shumë vitesh. Qyteti që i kushtoi më 
shumë se 150 këngë luleve, qyteti i Luleborës së 
famshme, e kishte të natyrshme një ditë që ti 
kushtohej luleve. 
 Nga viti në vit, tradita është pasuruar, duke u kthyer 
në një event qytetar, me përfshirje të grupmoshave të 
ndryshme, të zhanreve të ndryshme të artit e sportit.
Këtë vit, aktivitetet nisin me panairin “Lulet e qytetit” 
tim, për të vijuar me ekspozitë pikture dhe 
demonstrim prodhimesh që kanë në qendër lulet nga 
nxënës të shkollave të Shkodrës.
Koncerti final i eventit “Bilbilat e vegjël në Shkodër 
këndojnë”, edhe ky një traditë që pasuron Festën e 
Luleve, do të pasohet me një event sportiv.
Rekordmeni Agim Agushi do të tentojë thyerjen e 
rekordit “Guinness” në mbajtjen e topit me kokë.
Pasditja e Festës së Luleve ka rezervuar një 
ekspozitë pikture për të kulmuar me koncertin “N’ 
GeN” (New Generation). 

Punimet për sistemim- asfaltimin e rrugës 
“Ramoshaj” në fshatin Trush të Berdicës, po 
shkojnë drejt fundit. Një rrugë e rëndësishme për 
qarkullimin e njerëzve, mjeteve dhe produkteve 
bujqësore e blegtorale të zonës, e kishte të 
nevojshme ndërhyrjen.

Projekti i realizuar me të ardhurat e Bashkisë së 
Shkodrës, me një vlerë 9.1 milion lekë, do të 
mundësojë përveç lehtësive në akses në banesa 
dhe prona përgjatë saj, edhe ofrimin e më shumë 
shërbimeve për banorët. 

Rruga është ndërtuar sipas të gjitha parametrave, 
duke garantuar jetëgjatësi në funksionalitetin e saj. 
Përveç sipërfaqes asfaltike dhe sinjalitikës, përgjatë 
kësaj rruge me gjatësi 640 meter linear, janë 
ndërtuar vepra arti si ura, strukturë monolite, 
tombino.
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Festivali «Bilbilat e vegjël në Shkodër
këndojnë» vjen me Festën e Luleve

6 MAJ 2021 Kampioni Agim Agushi zgjedh Shkodrën
për të thyer rekordin e tij për «Guinness»

5 MAJ 2021
Festivali «Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë», një 
traditë shumë vjeçare e Qendrës Kulturore të 
Fëmijëve, ka qenë pjesë e agjendës së eventit Festa e 
Luleve në qytetin e Shkodrës.

Finalja e eventit është organizuar në Pedonalen para 
Bashkisë së Shkodrës, duke qenë e hapur për tu 
ndjekur nga të gjithë të interesuarit.

Këngëtarët e vegjël më të mirë, janë ndjekur dhe 
duatrokitur nga bashkëmoshatarët por edhe prindërit 
që ishin ndër spektatorët e eventit.

Edhe ky edicion, ishte një tjetër sukses dhe nuk u ndal 
pavarësisht masave kundër pandemisë. «Bilbilat e 
vegjël në Shkodër këndojnë» ka konsoliduar nga viti 
në vit peshën e tij në jetën artistike edhe në nivel 
kombëtar.

Kjo falë edhe ideatorit dhe dirigjentit të mirënjohur 
Kujtim Alija.

Shkodra shënon emrin e në librin e rekordeve 
“Guinness”. 

Në sallën e Këshillit Bashkiak, Agim Agushi, 
kosovari i mirënjohur për rekordet e tij, ka vendosur 
një të ri.

Ai ia ka dalë të veshë dhe të zhveshë bluzën e tij 165 
herë, duke mbajtur topin me kokë pa ndërprerje. 

Rekordi i mëparshëm botëror, ishte vendosur po 
nga ai në Kosovë me 156 veshje- zhveshje të 
fanellës duke mbajtur tipin me kokë.

Edhe 5 viteve Agim Agushi provoi të thyejë rekord, 
ndërsa rekordin e ri e vendosi sot, në kuadër të 
aktiviteteve në kuadër të Festës së Luleve, si i ftuar 
special i Bashkisë Shkodër.
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«N'geN», Shkodra jonë e traditës, artit e
kulturës po krijon një traditë të re

8 MAJ 2021 Përfundojnë punimet për rikonstruksionin
e bllokut të pallateve «Osja i Falltores»

7 MAJ 2021
Një ide e mjeshtrit Markelian Kapidani, i ka dhënë jetë 
një tradite të re, në Shkodrën e traditës, artit dfhe 
kulturës.

«N'geN» ishte epilogu i eventeve të organizuara për 
Festën e Luleve në Shkodër. Një koncert me një 
buqetë lulesh, i kombinuar për shijet dhe preferencat 
e të gjithëve.

Koncerti u mirëprit dhe u duartrikit nga të pranishmit, 
duke i hapur rrugë organizimit të eventeve të tjera.

Përfundojnë punimet për rikonstruksionin e bllokut 
të pallatave “Osja i Falltores” në lagjen nr. 1 të 
Shkodrë. 

Ndërhyrja ka qenë e domosdoshme dhe kerkesë e 
banorëve të zonës. 

Nga ky investim përfitojnë rreth300 familje, të cilat 
do të marrin shërbime të plota nga Bashkia e 
Shkodrës.

Investimet publike do të vazhdojnë në qytet dhe në 
njësitë administrative, duke konsoliduar kështu një 
model bashkëqeverisje me banorët me synim 
përmirësimin e vazhdueshëm të standartit të jetës.

Realizimi i projekteve të Bashkisë së Shkodrës 
vazhdon në qytet dhe në njësitë administrative, në 
zbatim të buxhetit të vitit 2021.
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Bashkia Shkodër thirrje publike agjensive
ligjzbatuese për veprim kundër ndotjes 

10 MAJ 2021 Nis puna për realizimin e projekteve për
Shkodrën, në fokus turizmi dhe ekonomia

9 MAJ 2021
Persona të papërgjegjshëm, ndotin mjedisin e 
përbashkët, duke rrezikuar shendetin e shkodranëve. 
Në brigjet e lumit Buna, janë djegur goma makinash 
paraditen e sotme. 

Menjëherë, efektivët zjarrëfikës të MZSH- së Shkodër, 
kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë bërë shuarjen e 
zjarrit.

Bashkia e Shkodrës i bën thirr je agjensive 
ligjzbatuese,Policisë së Shtetit, Inspektoriatit 
Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, të vënë para 
përgjegjësisë ligjore e penale të gjithë personat që 
dëmtojnë mjedisin, shëndetin dhe imazhin e 
Shkodrës.

Kërkojmë të veprohet shpejt, në mënyrë të 
vazhdueshme dhe me të gjithë ashpërsinë e ligjitndaj 
këtyre individëve. Është e pafalshme të tolerohen 
veprime të gjitha, në nisje të sezonit turistik!

Gjatë punës për realizimin e zbatimit të projekteve 
më të bukura të Shkodrës:
 
 Ndërtimi i rrugës Shirokë -  Zogaj,
 
 Rikualifikimi urban i qendrës së fshatit Theth,
 
 Ndërtimi i rrugës Theth - Ndërlysaj,
 
 Rikualifikimi urban i bregut të Liqenit të Shkodrës,

 Ndërtimi i rrugës nga Shëngjini në Velipojë

Me mbështetjen e Bankës Europiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim & BE, financues të projekteve tē 
Bashkisë Shkodër, përmes Fondit Shqiptar të 
Zhvillimit që kryen procesin e tenderimit, punojmë 
për zhvillimin e Shkodrës, për turizmin dhe 
ekonominë.
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«A ta laçë», nis rrugëtimin nga Dajçi
«Koliqiana» nga Teatri «Migjeni»

12 MAJ 2021 Përfundojnë punimet në rrugën «Degrand»
në lagjen nr. 5 të qytetit të Shkodrës

11 MAJ 2021

Artistët e Teatrit “Migjeni” në bashkëpunim me të rinjtë 
e qendrës rinore ATELIÉ, përmes fuqisë së artit, 
përcjellin për ne emocione dhe sensibilitet për 
dashurinë për jetën, për vlerësimin e të mirës çdo 
sekond të jetës tonë, si një vlerë e paçmuar e që 
shpesh pa vetëdije as që i japim sens apo kuptim.

Në Dajç tek restorant "Lumi i jetës", ka nisur rrugëtimi 
me  shfaqjen e parë të ciklit të përjavshëm 
"KOLIQIANA".

“A ta laçë" është vepra e vënë në skenë nga Krist 
Lleshi, Linda Jarani, me interpretimin e Fritz Selmani, 
Lusi Bregu, Silvia Kacarosi, Arber Bala, Anrida Lopçi. 

Të rinjtë tanë janë frymëzim. 

Ajo çfarë u pa në këtë shfaqje, ishte pikërisht një 
dëshmi i fuqisë së tyre.

Rruga “Degrand” në lagjen nr. 5 të qytetit, është një 
tjetër premtim i mbajtur nga Bashkia e Shkodrës. 
Punimet po shkojnë drejt fundit, në një rrugë që po 
ndërtohet nga e para në zonën e ashtëquajtur 
informale që iu bashkua qytetit pas viteve ’90.
Investimi është i plotë duke filluar me infrastrukturën 
nëntokësore, mbitokësore, ndriçimin LED, 
sinjalistikën, sipërfaqen asfaltike. Shumë shpejt, do 
të nisë puna edhe në dy rrugë të tjera shumë të 
rëndësishme në lagjen “Mark Lula”, duke 
mundësuar akses më të favorshëm në këtë zonë 
rezidenciale si dhe shërbimet e plota.

Falenderojmë banorët për bashkëpunimin, 
mirëkuptimin, mbështetjen por edhe sugjerimet e 
vlefshme gjatë punimeve. Të gjitha këto investime 
në Bashkinë Shkodër, bëhen të mundura nga të 
ardhurat tona, kontribute të banorëve, që ndikojnë 
në përmirësimin e jetës sonë në qytet dhe në njësitë 
administrative.
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Bashkia e Shkodrës nis aktivitetet në
kuadër të Javës së Familjes

14 MAJ 2021 Stuhi e pazakontë breshëri në Shkodër,
dëme të konsiderueshme në bujqësi

13 MAJ 2021

Bashkia Shkodër, në kuadër të Javës së Familjes 
organizon javën e aktiviteteve me moton: “Familja 
është aty ku është zemra”.

Puna jonë e përditshme për fuqizimin e familjes si 
bërthama e shoqërisë, do të shoqërohet me një javë 
fushate sensibilizimi që synon të promovojë vlerat e 
Familjes dhe rëndësinë e saj si qeliza bazë e 
shoqërisë.

U hapën sot aktivitetet e planifikuara në kuadër të 
javës së familjes. Në bashkëpunim edhe me 
organizatat partnere informuam dhe promovuam 
shërbimet që ne ofrojmë në mbështetje të familjes.

Aktivitetet do të shtrihen përgjatë të gjithë javës, në 
rrjetin e Qendrave Komunitare “Për Familjen” dhe 
Qendrën Rinore “Atelie”.

Orët e para të ditës së sotme kanë sjellë një situatë 
asmosferike të pazakontë në disa pjesë të territorit 
të Bashkisë Shkodër. Reshjet e breshërit, kanë 
sjellë probleme jo të pakta në qytet dhe në njesitë 
administrative.

Në mëngjes, ka nisur menjëherë puna për pastrimin 
e rrugëve dhe rrugicave të qytetit të Shkodrës, duke 
rikthyer normalitetin në qarkullimin e mjeteve dhe 
këmbësorëve. 

Po ashtu, ka vijuar evidentimi i dëmeve në kulturat 
bujqësore, ku situata është më e rëndë në NJA Guri i 
Zi. Grupet në territor kanë evidentuar dëme në 
kultura bujqësore si: perime fushe, duhan, pemë 
frutore, ullishte, vreshta dhe agrume. 

Sipërfaqja e dëmtuar, e mbjellë me këto kultura 
bujqësore, llogaritet në rreth 350 Ha.
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Hapet ekspozita «Pasqyrat duhet të
mendojnë më gjatë para se të reflektojnë»

16 MAJ 2021 «Anmiku në shtëpi» shfaqet në pedonalen
e Gjuhadolit, «Koliqiana» vazhdon...

15 MAJ 2021
Ÿ “Mirrors should think longer before they reflect” 
Ÿ Ekspozitë e veçantë ajo e hapur pasditen e sotme në 

mjediset e Galerisë së Arteve në Shkodër nga Ardian 
Isufi. E kuruar me kujdes nga Vladimir Myrtezaj- Grosha, 
ekspozita është një mundësi për reflektim dhe meditim. 

Ÿ Njeriu, shoqeria, hapësira, koha, botëkuptimi, janë të 
gjitha “site specific”(vende të caktuara) për autorin Isufi. 
Por çështja qëndron në atë që këto hapësira ku futet 
vepra e autorit janë dhe hapësirat tona. Njeriu i afërt, 
shtëpia, rruga kisha, xhamia, historia, monumentet janë 
dialogu  përditshëm i unit tonë me atë çka është jashtë 
dhe rreth nesh. 

Ÿ Në finalen e të përditshmes kur mbyllen qepenat dhe 
kyçen dyert e dritaret, prej sintezës së këtyre dialogjeve 
në fund të orës pamja qaset të shfaqet disi e paqartë, e 
ngatërruar, pa hierarki. Aty ku nuk merret vesh ku fillon 
shoqëria dhe ku rri individi?! 

Ÿ Aty ku nuk merret vesh ku ndahet e shkuara dhe dhe ku 
fillon e ardhmja. Aty ndërhyn vepra e autorit e cila 
saktëson distancën mes asaj çka është lokale (ne) dhe 
globale (përtej nesh) duke qartësuar pamjen e sintesëz , 
pozitën e njeriut, rolin e shoqërisë dhe misionin e artistit. 

Ÿ Ekspozita mirëpret vizitorët deri me 12 qershor 2021.

Ÿ Shfaqja e dytë nga «KOLIQIANA», një tjetër 
sukses i trupës së Teatrit «Migjeni».  

Ÿ

Ÿ «ANMIKU NË SHTËPI», i dramatizuar dhe vënë 
në skenë nga Frtiz Selmani, është shfaqur në 
Pedonalen e Gjuhadolit.

Ÿ

Ÿ Aktorët Simon Shkreli, Rezarta Smaja, Nikolin 
Ferketa, Sara Prençi, Aleksander Prenga, 
Antonio Shllaku kanë interpretuar me mjeshtri 
një nga krijimet e Koliqit të madh.

Ÿ

Ÿ «KOLIQIANA» vazhdon....
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«Mbrojtja fillon në familje», vazhdojnë
aktivitetet në kuadër të Javës së Familjes

18 MAJ 2021 «Familja është qeliza e shoqërisë», vijojnë
aktivitetet në kuadër të Java e Familjes

17 MAJ 2021
“Mbrojtja fillon në familje” ishte aktiviteti i radhës, i 
organizuar në kuadër të Javës së Familjes, në Njësinë 
Administrative Bërdicë. 
Mirëqënia e fëmijës qëndron së pari në familje, një 
vend që nuk e zëvendëson dot askush dhe që me 
shumë mund e përkushtim, të gjithë bashkë duhet ta 
ndërtojmë të shëndetshme dhe të fortë.
Familja është hallka e parë e sistemit të mbrojtjes, e 
cila bëhet pjesë e planit të mobilizimit, që lufton 
dhunën si mjet edukimi. Vetëm bashkarisht,  të 
unifikuar, me një sistem të fortë mbrojtjeje për fëmijët, 
ne mund të përmbushim zotimin tonë për mbrojtjen e 
fëmijëve.
Familja dhe komuniteti duhet të krijojnë një mjedis 
mbështetës për fëmijët, një mjedis që nuk e pranon 
dhunën, që e refuzon atë, por edhe e raporton dhe bën 
detyrën e vet ndaj së ardhmes së vendit.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e ndërgjegjësimit rreth 
mënyrave të mbrojtjes së fëmijëve nga neglizhimi dhe 
abuzimi. U diskutua dhe u ndanë përvojat në bazë të 
eksperiencave të ndryshme. 

Individi ka nevojë për një mjedis familjar, jo vetëm 
gjatë fëmijërisë dhe foshnjërisë, por në çdo fazë të 
jetës së tij.
Familja është institucioni më i rëndësishëm dhe i 
parë arsimor pasi edukatori dhe mësuesi i parë i 
fëmijës konsiderohen si prindërit e tij. 

Familja është vendi ku hidhen themelet e zhvillimit 
kognitiv, afektiv, psiko – motorik dhe socio – kulturor 
të fëmijëve. Hulumtimet kanë treguar se shumica e 
sjelljeve të fituara në fëmijëri formojnë strukturën e 
personalitetit, zakonet, besimet dhe vlerat e individit 
në moshë madhore.
Për këtë arsye nga familja e tij, fëmija mund të 
mësojë shumë njohuri, shkathtësi, sjellje dhe aftësi 
që nuk mund t’i mësojë në shkollë.
Bashkë me shkollën e Shtojit të Vjetër, përcollëm 
mesazhin e rëndësishëm që familja është qeliza e 
shoqërisë.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 30, Qershor 2021

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Kryebashkiakja Ademi takohet me
ambasadorin e Italisë Frabrizio Bucci

20 MAJ 2021 «Ditët e Qendresës», përkujtohet 2 vjetori
i ngritjes së Memorialit në Shkodër

19 MAJ 2021
Shqipëri dhe Itali kanë një urë historike, tradicionale të 
bashkëpunimit dhe forcimit të marrëdhënieve mes tyre, 
Shkodrën. Këtë ide bashkëndamë sot me ambasadorin e 
Italisë në Shqipëri Fabrizio Bucci, me të cilin zhvilluam një 
takim të këndshëm e miqësor.
Prania gati prej mëse 20 vitesh e Konsullatës Italiane në 
Shkodër, si vazhdim i asaj që u çel së pari në vitin 1861, 
është tregues i miqësisë tradicionale që shuan kufijtë mes 
dy vendeve.
Mëse 700 mijë bashkëkombas që jetojnë e punojnë në Itali, 
ku 250 mijë janë me dy shtetësi, mbi 3000 mijë biznese 
italiane në Shqipëri, 50 mijë të tilla të shqiptarëve në Itali, 
mbështetja e vazhdueshme e agjensive ligjzbatuese dhe 
sistemit të drejtësisë në vend nga homologet italiane, janë 
një urë e fortë bashkëpunimi mes dy vendeve tona.
Me përfundimin e punimeve në Konsullatën Italiane, e cila 
siç tha ambasadori Bucci do ti rikthehet në funksion dhe 
hapje të plotë qytetit, edhe prania e tij fizike do të jetë më e 
shpeshtë.Shqipëria dhe Italia kanë një urë historike, 
tradicionale të bashkëpunimit dhe forcimit të madhënieve 
mes tyre, Shkodrën. Këtë ide bashkëndamë sot me 
ambasadorin e Italisë në Shqipëri Fabrizio Bucci, me të cilin 
zhvilluam një takim të këndshëm e miqësor.

Dy vite më parë, më të shumtë në pjesëmarrje, 
përuruam Memorialin kushtuar qëndresës dhe 
persekutimit komunist në Shkodër. 

Të gjithë bashkë, përmbushëm një detyrim, që 
duhej  k ryer  shumë v i te  më përpara.  Të 
persekutuarit dhe të përndjekurit politikë, të rënët në 
emër të vlerave më të larta, të lirisë, demokracisë, 
fjalës së lirë, janë krenaria jonë e ligjshme sot dhe e 
fëmijëve e trashëgimtarëve tanë.
Vit pas viti, kemi nderin dhe detyrimin të përkulemi 
me respekt para sakrificave, vuajtjeve por edhe 
qëndresës së rrallë përballë bishës komuniste.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 30, Qershor 2021

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Kryetarja e Bashkisë Voltana Ademi pret
ambasadorin e Austrisë Christian Steiner 

22 MAJ 2021 Panairi «Studio dhe puno», mundësi për
forcimin e bashkëpunimit për zhvillim

21 MAJ 2021
Austria ka qenë dhe mbetet një partner i rëndësishëm 
i Shqipërisë. Shkodra në historinë e këtij partneriteti të 
shtrirë në kohë, ka qenë pikë referimi dhe qendër e 
rëndësishme për perqendrimin e vemendjes.

Kontributi i qeverisë austriake në Shkodër ka qenë 
konkret me investime në fushat e infrastrukturës, 
investimeve publike, çështje të menaxhimit të ujrave, 
bashkëpunimet kulturore dhe projektet social – 
ekonomike, duke mbështetur rrugëtimin tonë drejt 
zhvillimit dhe Bashkimit Evropian.

Nga viti 2007, Shkolla Austriake, është një gur i çmuar 
i qytetit që ndikon direkt në edukimin e brezave.

Gjatë takimit me ambasadorin e Austrisë në Shqipëri 
z.  Christ ian Steiner,  evidentuam arr i t jet  e 
përbashkëta si  dhe diskutuam mundësi të 
intensifikimit të bashkëpunimit me projekte të reja 
konkrete.

Qyteti i Shkodrës, mirëpriti  panairin “Studio dhe puno” organizuar nga 
Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me 
universitetet.
Promovimi i forcës aktive të specializuar sipas sektorëve të ndryshëm të 
ekonomisë,  të përgatitur nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 
dhe universitete të tjera pjesëmarrës në këtë panair, sistemi i shkollave 
të mesme profesionale, kurse të ndryshme profesionale që zhvillojnë 
aktivitetin e tyre në Shkodër, si dhe nderlidhja e tyre me bizneset  e 
ndryshme me potencial punesimi që operojnë në territor, është qëllimi i 
këtij panairi.
Ai është në funksion të forcimit të lidhjeve ndërmjet universitetit – arsimit 
profesional – bizneseve dhe institucioneve publike, por gjithashtu edhe 
numrit të larte të të papunëve sidomos të rinj në qytetin e Shkodrës. 
Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes pushtetit vendor, bizneseve 
dhe punëkërkuesve, Bashkia Shkodër ka marrë pjesë dhe ka 
organizuar në vite panaire punësimi apo ka mbeshtetur projekte të 
punësimit, duke ditur dhe mbajtur në vëmendjen nevojën që kanë të 
rinjtë për tu njohur me mundësitë e tyre, por edhe nevojën që kanë 
bizneset për të patur staf të kualifikuar.  
Orientimi dhe promovimi i ofertës dhe kërkesës për fuqi punëtore duhet 
të jetë qëllimi kryesor i institucioneve që mbështesin punësimin dhe 
bizneset në mënyrë që të kemi zhvillim të harmonizuar të sektorit të 
formimit në universitete apo shkolla profesionale me nevojat dhe 
kapacitetet që bizneset kanë. 
Kjo ditë urojmë të jetë një mundësi e mirë për të gjithë të rinjtë e 
përgatitur që ka Shkodra, që të kenë kontaktet e para me kompani të 
ndryshme në Tiranë dhe Shkodër, të cilat kanë nevojë për staf të 
specializuar.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 30, Qershor 2021

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Teatri «Migjeni» pikë referimi për fëmijët,
vazhdojnë shfaqjet me kukulla për të vegjlit

24 MAJ 2021 KFF Vllaznia shpallet kampione 4 javë para
fundit të kampionatit, hera e 8- të radhazi

23 MAJ 2021

KFF Vllaznia zyrtarisht kampione për sezonin 2020- 
2021! Vajzat kuqeblu e siguruan titullin 4 javë para 
mbylljes së kampionatit! 
Me 27 maj kampionet do të synojnë edhe trofeun 
tjetër, Kupën e Shqipërisë!
Faleminderit vajza kampione! Faleminderit stafit! 
Faleminderit presidentit Matija!

Teatri “Migjeni” plot me fëmijë! Shfaqjet për fëmijë 
janë eventi më i bukur në fundjavë! E meritën pêr këtë 
e kanë aktorët, teknika dhe drejtuesit pasionantê e 
punëtorë.
Unë jam shumë e kënaqur që projekti i shfaqjeve të 
teatrit të kukullave është tashmë realitet.
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Përfundon sistemim- asfaltimi i rrugës në
fshatin Pentar i Poshtëm në NJA Dajç

26 MAJ 2021 Zhvillohet në Bashkinë Shkodër takimi i
parë i Komisionit të Censit në nivel vendor

25 MAJ 2021

U zhvillua takimi i parë i Komisionit të Censit në nivel 
vendor. Bazuar në ligjin 140/2020 “Për Censin e 
popullsisë dhe të banesave” INSTAT ka nisur punën 
përgatitore për zbatimin në terren të Censit.
Komisioni, i kryesuar nga Kryetari i Bashkisë 
Shkodër, zhvilloi sot mbledhjen e parë, ku u 
prezantua rregullorja për funksionimin e procesit të 
Censit si dhe detyrat dhe përgjegjësitë që 
institucionet vendore, të përfaqësuara në Komision, 
kanë në mbështetje të procesit, i cili udhëhiqet dhe 
realizohet nga INSTAT.
Censi i Popullsisë dhe Banesave parashikohet të 
zhvillohet në muajin Tetor 2022, ndërkohë që gjatë 
kësaj kohe parashikohen një sërë aktivitetesh 
përgatitore të cilat kërkojnë edhe mbështetjen e 
bashkisë, për të siguruar cilësinë e të dhënave të 
prodhuara.
Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim me INSTAT-
in do të mbajë gjithnjë të përditësuar qytetarët lidhur 
me këtë aktivitet të rëndësishëm.

Përfundojnë punimet e sistemim- astaltimit të rrugës 
në fshatin Pentar i Poshtën në Njësinë Administrative 
Dajç të Bashkisë së Shkodrës. Investimi i parashikuar 
në buxhetin e vitit 2021, me një vlerë 6.3 milion lekë 
nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, ishte i 
domosdoshëm dhe është realizuar nga e para.

Rruga me një gjatësi 500 metër linear, zgjidh 
problemin e qarkullimit të banorëve por edhe të 
produkteve të zonës drejt qendrës së njësisë 
administrative por edhe drejt qytetit të Shkodrës. 
Projekti ka parashikuar sistemimin e kanaleve 
kulluese, ndërtime të veprave të artit dhe tombino si 
dhe sipërfaqen asfaltike rreth 1600 metër katror.

Përfundimi i punimeve mundëson edhe përfitimin e 
sherbimeve publike nga Bashkia e Shkodrës, të cilat 
nuk mund të ofroheshin për shkak të mungesës së 
rrugës sipas standarteve. Investimet publike në Dajç, 
njësitë administrative dhe qytet, do të vazhdojnë pa u 
ndalur.
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Gjetja dhe rikuperimi i trupave të të
zhdukurve në komunizëm, të nisë menjëherë

28 MAJ 2021 Kryetarja e Bashkisë Voltana Ademi takohet
me ambasadorin e OSBE- së Del Monaco

27 MAJ 2021

Gjetja dhe rikuperikimi i trupave të të zhdukurve gjatë 
diktaturës komuniste në Shqipëri, është një borxh që 
të gjithë ne i kemi atyre, familjeve të tyre por edhe të 
sotmes e të ardhmes. 
Pas 30 viteve, ky mision duhet përmbushur dhe është 
detyra e çdo institucioni dhe individi. 
Të gjithë viktimat e sistemit më të egër në Europë, 
duhet të kenë një vend ku të prehen, ti kujtojmë 
gjithmonë dhe ku të mund ti vendosim një kurorë me 
lule. 
Të nisim menjëherë, pa humbur kohë, duke 
mospërfillur burokracitë e instancave shtetërore.

Në vizitën e parë të tij në Shkodër, i urova 
mirëseardhjen ambasadorit të Prezencës së 
OSBE- së në Shqipëri z. Vincenzo Del Monaco. 
Kjo organizatë, luan një rol të rëndësishëm në 
mbështetjen e vendit tonë në rrugëtimin drejt 
integrimit europian. 
Me ambasodorin Del Monaco diskutuam mbi 
zhvillimet në vend, qeverisjen vendore duke u 
ndalur veçanërisht në ngritjen e Këshillit Vendor të 
Sigurisë Publike, ku mbështetja e asistenca e 
OSBE- së dhe ekspertëve të t i j ,  është e 
rëndësishme.
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Koncerti «Prandverë me kangë» vijon traditën
vit pas viti mirëpritet më shumë nga spektatorët

30 MAJ 2021 «Koliqiana» vazhdon rrugëtimin e saj,
«Tingëllimat» ishin suksesi i katërt

29 MAJ 2021
Koncerti "Prandverë me kangë" edhe sivjet ishte një 
buqetë me lule për Shkodrën e shkodranët. Një 
traditë e konsoliduar e Shkodrës, vit pas viti mirëpritet 
më shumë nga spektatorët. 
Shkodra vazhdon të jetë epiqendër e artit, kulturës 
me aktivitete të larmishme që gjallërojnë edhe këtë 
fillim sezoni turistik.

"Tingëllimet", shfaqja e katërt nga "KOLIQIANA", 
suksesi i radhës i trupës.
Konceptuar dhe vënë në skenë nga Rajmonda 
Marku.
Interpretuan: Astrit Fani, Vladimir Doda, Rajmonda 
Marku, Granit Halili, Marsela Mjeda, Marko Prendi, 
Enio Dashi, Luelda Stani.
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VLLAZNIA FITUESE E KUPËS SPECIALE
Pas një sezoni fantastik, ku u shpall nënkampione e Shqipërisë, duke humbur titullin e Superligës vetëm për 
shkak të golavarazhit, Vllaznia ka arritur një sukses tjetër, duke fituar Kupën e Shqipërisë.
Në finalen e zhvilluar në stadiumin «Air Albania», kuqeblutë kanë mundur ekipin e Skenderbeut me 
rezultatin 1 - 0, me një gol të shënuar nga braziliani Da Silva.
Trofeu erdhi në Shkodër pas 13 viteve, ndërsa Kupa e Republikës e fituar sivjet, është trofeu i vetëm i 
Vllaznisë në 10 vitet e administrimit nga Bashkia e Shkodrës.

#gjithmonekuqeblu


