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Vazhdon situata e rënduar e përmbytjeve
në territorin e Bashkisë së Shkodrës

3 SHKURT 2021 Bashkia e Shkodrës zëvendëson kabllin
elektrik të ndriçimit publik në Shirokë

E FUNDIT

1 SHKURT 2021
Situata e përmbytjeve në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës, ka vijuar të jetë e rëndë. Rifilimi i reshjeve 
të shiut dhe shkarkimi i ujit të tepërt nga hidrocentralet 
në kaskadën e lumit Drin, ka sjellë rritjen e nivelit të ujit 
në territor dhe shtimin e sipërfaqes nën ujë.

Dëmet janë të shumta, në bujqësi dhe blegtori, 
ndërsa nën ujë kanë qenë mbi 5600 hektarë tokë, 
kryesisht e kultivuar.

Probleme ka me furnizimin me bazë ushqimore për 
gjënë e gjallë. Për herë të parë në Shqipëri, në kushtet 
e refuzimit të ndihmës nga Ministria e Bujqësisë dhe 
agjensitë e tjera shtetërore përgjegjëse, Bashkia e 
Shkodrës ka prokuruar me fondet e veta sigurimin e 
bazës ushqimore për blegtorinë.

Paralelisht, ka vijuar furnizimi me ujë të pijshëm në 
zonat e përmbytura, ku ujësjellësit u nxorrën jashtë 
funksioni. Familjet më në nevojë janë mbështetur me 
pako ushqimore dhe gjëraa të nevojës së parë. 

Skuadra e mirëmbajtjes së rrjetit të ndriçimit publik 
në Bashkinë e Shkodrës, ka zëvendësuar kabllin e 
grabitur për të disatën here në rrugën e Shirokës.
Kablli në një gjatësi 565 ml, morseteritë e shtyllave 
dhe kapakët, janë vjedhur nga keqbërës ditët e 
kaluara. Bashkia e Shkodrës ka bërë denoncimet 
përkatëse në Komisariatin e Policisë dhe është në 
pritje të identifikimit dhe vënies para përgjegjësisë të 
personave që dëmtojnë pronën publike.

Rrjeti i ndriçimit publik në rrugën e Shirokës, është 
grabitur disa herë dhe është zëvendësuar nga 
Bashkia e Shkodrës. Kërkojmë nga Komisariati i 
Policisë Shkodër, patrullim 24 orë të rrugës së 
Shirokës për të parandaluar dëmtimin e pronës së 
përbashkët.
I kërkojmë banorëve të zonës, frekuentuesve të 
kësaj rruge, të sinjalizojnë për çdo keqbërës që 
dëmton investimet e Bashkisë Shkodër realizuar me 
fondet e siguruara nga të gjithë banorët.
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Vazhdojnë punimet në bllokun e pallateve
në rrugën «Mehmet Pashë Plaku»

5 SHKURT 2021 Bashkia e Shkodrës vazhdon mbështetjen
me bazë ushqimore në zonat e përmbytura

4 SHKURT 2021
Blloku i pallateve në rrugën «Mehmet Pashë Plaku» 
në qytetin e Shkodrës, e ka patur domosdoshmëri 
ndërhyrjen për sistemimin dhe asfaltimin e tij.
Një zonë në «zemër» të qytetit, me një densitet të 
lartë banorësh, me pallate por edhe banesa private e 
njesi tregtare, do të ndryshojë pamjen falë këtij 
projekti të Bashkisë së Shkodrës.

Si në projektet e tjera të Bashkisë së Shkodrës, 
ndërhyr ja  ka qenë e p lo t ,  duke n isur  me 
infrastrukturën nëntokësore si kanalizimet e ujrave të 
bardha, kanalizimet e ujrave të zeza, rrjeti i 
ujësjellësit, sipërfaqja asfaltike, ndriçimi dhe 
sinjalistika vertikale dhe horizontale.
Përfundimi i punimeve, do të rritë numrin dhe cilësinë 
e sherbimeve të ofruara për banorët, do të 
përmirësojë aksesin por do të krijojë një ambjent të 
këndshëm e çlodhës për banorët por edhe ata që do 
të frekuentojnë këtë zonë qoftë edhe si kalimtarë ose 
vizitorë.

Situata e përmbytjeve në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës, ka krijuar mjaft problematika të cilat 
kërkojnë zgjidhje nga strukturat e qeverisjes 
vendore teksa Ministria e Bujqësisë dhe agjensitë e 
ngarkuara me ligj në situata të tilla, nuk janë në 
nivelin e përgjegjësisë së situatës.
Problematika kryesore, vijon të mbetet sigurimi i 
ushqimit për gjënë e gjallë në zonat e përmbytura. 
Me fondet e veta, Bashkia e Shkodrës ka prokuruar 
ushqim për gjënë e gjallë, duke i ardhur në ndihmë 
banorëve e fermerëve që mbarështojnë bagëti.

Një nga zonat që ka emergjencë për bazë 
ushqimore për gjënë e gjallë, janë Livadhet në 
periferi të qytetit.
Strukturat e Bashkisë së terren, kanë identifikuar 
nevojat dhe kanë kryer shpërndarjen e bazës 
ushqimore për gjënë e gjallë. Po ashtu, familjet më 
në nevojë, janë mbështetur me pako ushqimore dhe 
ujë të pijshëm të ambalazhuar.
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Drejt përfundimit punimet në rrugën e
varrezave në Grudë të Re të Rrethinave

7 SHKURT 2021 Rikualifikimi urban i bllokut të banimit
«Europa» në qytetin e Shkodrës

6 SHKURT 2021
Një investim publik i Bashkisë Shkodër, i parashikuar 
në buxhetin e vitit 2020, po shkon drejt përfundimit. 
Punimet për rrugën e varrezave në Njësinë 
Administrative Rrethina, kanë arritur në fazën e tyre 
përfundimtare.

Është një rrugë që do të lehtësojë ndjeshëm aksesin 
në një zonë me densitet të lartë banorësh, siç është 
Gruda e Re, por do të jetë në funksion edhe të 
fshatrave të tjerë që e shfrytëzojnë këtë rrugë.

Investimet në Nj. A. Rrethina do të vazhdojnë edhe 
me projektet e parashikuara në buxhetin e vitit 2021, 
duke mundësuar çdo ditë e më shumë, në cilësi dhe 
në sasi, sherbimet e ofruara nga Bashkia e Shkodrës.

Lehtësimi i aksesit në prona, njësi tregtare e boznese 
por edhe në banesa, krijon mundësi reale për 
zhvillimin e zonës por edhe përmirësimin e 
standarteve të jetesës.

Blloku i banimit «Europa» (ish- Qendra Ekonomike 
e Arsimit) në qytetin e Shkodrës, është investimi i 
radhës i Bashkisë së Shkodrës.
Është një zonë që ka patur nevojë për ndërhyrje jo 
vetëm e aksesit por edhe kanalizimet  për lehtësimin 
e ujrave të zeza, rrjetin e ujësjellësit dhe  të bardha, 
ndriçimin.
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Bashkia e Shkodrës sensibilizon për
mbajtjen pastër të ambjenteve publike

9 SHKURT 2021 Kryebashkiakja Ademi takim për rendin e
sigurinëme drejtues të DVP Shkodër 

8 SHKURT 2021
Të mbajmë pastër ambientin dhe jo ta dhunojmë atë! 
Akte të tilla të papërgjegjëshme, jo civilizuese dhe anti 
sociale janë në dëm të përpjekjeve të qytetarëve dhe 
të Bashkisë Shkodër për një ambient sa më të pastër. 
Individë të tillë duhen denoncuar!

Qarkullimin rrugor, për administrimin e proceseve të 
rëndësishme për kontrollin dhe parandalimin e 
përhapjes së Covid- 19, për sensibilizimin dhe 
parandalimin e kultivimit dhe shpërndarjes së 
bimëve narkotike- problematikë e territorit të 
Shkodrës, për mbarëvajtjen e procesit të zgjedhjeve 
sipas dispozitave kushtetuese e ligjore për të 
garantuar të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur etj.
Bashkia e Shkodrës si deri më tani, ofroi kapacitetet 
e saj për mbështetjen e strukturave të policisë në 
punën e tyre në zbatim të ligjit, me synim sigurimin e 
rendit, sigurisë publike, pronës dhe jetës së 
qytetarëve.

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi 
propozoi që takime si i  sotmi, të jenë të 
përmuajshme me synim bashkërendimin më të mirë 
sipas fushave të bashkëpunimit, në mes qeverisjes 
vendore dhe policisë.

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi 
ka pritur në një takim drejtorin e DVP Shkodër z. Niko 
Brahimaj dhe stafin e tij.
Në këtë takim u diskutua për çështje të rëndësishme 
që lidhen me rendin dhe sigurinë publike në Shkodër. 
Kryesisht u diskutua për koordinimin në mes 
qeverisjes vendore dhe policisë për:  
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Ndotja e mjedisit nga kompanitë fasone,
inerte e industriale, Bashkia paralajmëron

13 SHKURT 2021 Bashkia e Shkodrës merr masa për largimin
e borës dhe akullit nga rrugët rurale

12 SHKURT 2021
Informojmë qytetarët dhe bizneset e Bashkisë 
Shkodër që në pikat e grumbullimit të mbetjeve 
urbane është e ndaluar të hidhen mbetje të një 
natyre tjetër p.sh. MBETJE FASON, INERTE, 
INDUSTRIALE etj. 

N jë  vep r im  i  t i l l ë  pë rbën  kundrava j t j e 
administrative dhe penalizohet në zbatim të nenit 
62 të  Ligjit Nr.10463 datë 22.09.2011 “Për 
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, i ndryshuar:

"Çdo krijues i mbetjeve që transferon mbetje te një 
person tjetër që nuk është i autorizuar të marrë ate 
mbetje, në kundërshtim me nenin 21 të këtij ligji 
dënohet me gjobë, në vlerën nga 500,000 
(pesëqind mijë lekë) deri në 1,000,000 (një milion 
lekë) nga strukturat përgjegjëse sipas kuadrit ligjor 
në fuqi dhe aktet nënligjore përkatëse.

Emergjencës së përmbytjeve në Bashkinë e 
Shkodrës,  iu  bashkang j i tën  edhe u l ja  e 
temperaturave dhe reshjet e borës. Intensiteti i 
reshjeve, krijoi probleme në disa akse rurale 
kryesisht dhe Bashkia e Shkodrës bëri të mundur 
pastrimin e rrugëve brenda një kohe të shkurtër.
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Pastrohen Pedonalja e Molos nga mbetjet
e sjella nga uji i përmbytjeve në qytet  

15 SHKURT 2021 Edicioni i III- të i Festivalit të Shahut «Çesk
Jubani» shpall fituesit për vitin 2021

14 SHKURT 2021
Përmbytjet në Bashkinë e Shkodrës, kanë sjellë me 
vete edhe mbetje të ndryshme, të cilat janë 
depozituar edhe në bregun e liqenit.
Zona ku ka patur më shumë grumbillim të mbetjeve, 
ka qenë Pedonalja e Molos në qytet. Pavarësisht 
kushteve të vështira të motit, punëtorët e sh  të erbimit
pastrimit, i kanë evaduar. Ky proces është  kryer disa
herë brenda pak ditëve. 

Ka ulur siparin Festivali i shahut Çesk Jubani” 
edicioni lll-të, i organizuar nga Bashkia Shkodër në 
bashkëpunim me lulebora.al. 
Në këtë aktivitet morën pjesë 8 shahistë, rezultatet e 
ndeshjeve nxorën fitues te vendeve të para: 
Vendi i parë: Erjon Harusha
Vendi i dytë: Franc Ashiku
Vendi i trete: Elvis Tavasja
Kategoria senior : Muhamet Gradeci 
Kategoria junior : Erjon Vogli
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Fillon konstatimi dhe vlerësimi i dëmeve
nga përmbytja në Bashkinë e Shkodrës

20 SHKURT 2021 1- vjetori i krijimit të IPA Seksioni Shqipëri,
marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën

17 SHKURT 2021
Prej disa ditësh grupet e punës për konstatimin dhe 
vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në 
Bashkinë Shkodër, kanë filluar punën në njësitë 
administrative për të verifikuar dëmet e mëdha në toka 
bu jqësore,  banesa,  in f rast rukturë bu jqësore, 
infrastrukturë rrugore, ndërtesa, prona private, ferma 
stalla etj.
Me tërheqjen e ujit, mbetet pas një situatë e rëndë për 
kulturat bujqësore që tashmë janë dëmtuar rëndë për 
shkak të qendrimit nën ujë mëse 40 ditë. Bashkia Shkodër 
do të vijojë për dy javë evidentimin në vend, sipas 
mundësisë që do të na jepet nga tërheqje e ujit, duke 
shpresuar që të mos kemi përmbytje të reja. Më pas, puna 
do të vijojë me vlerësimin financiar të dëmit të shkaktuar. 
Brenda muajit mars, do të paraqesim në Këshillin 
Bashkiak projektvendimin për vlerësimin e dëmeve.

Kjo faturë financiare, do të kërkohet që të paguhet nga 
Agjensia për Mbrojtjen Civile, Ministria e Mbrojtjes dhe 
Këshilli i Ministrave si një e drejtë e banorëve të Shkodrës, 
pas shkaktimit të një dëmi të konsiderueshëm nga 
shkarkimet në hidrocentralet në kaskadën e lumit Drin.

Në përvjetorin e parë të krijimit të IPA- International 
Police Assocation- Seksioni Shqipëri, Bashkia Shkodër 
ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit.
 Ky bashkëpunim ka në themel interesin e qytetarëve, 
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave e lirive 
universale, organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, 
promovimin e tur izmit  në nivel  kombëtar e 
ndërkombëtar, bashkëpunimin për sensibilizimin dhe 
mbështetjen e grupeve vurnerabël etj.
Bashkia e Shkodrës dhe unë si kryetare, kemi 
mbështetur Shoqatën Ndërkombëtare të Policisë- 
Seksioni Shqipëri, që në krijimin e saj. Ajo ka antarë të 
saj punonjës dhe ish- punonjës të policisë. IPA 
promovon bashkëpunimin dhe shkëmbimin e vlerave 
më të mira njerëzore e profesionale të punonjësve të 
policisë në mbarë botën.
Në kuadër të 1 vjetor i t  të kr i j imit ,  Shoqata 
Ndërkombëtare e Policisë, Seksioni i Shqipërisë, ka 
vlerësuar me çertifikatë nderimi disa institucione e 
individë që e kanë mbështetur gjatë vitit të parë të 
aktivitetit të saj.
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Vazhdon pastrimi i kanalave kulluese dhe
evidentimi i dëmeve nga përmbytjet

24 SHKURT 2021 Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Gjon
Shllaku» në qytetin e Shkodrës

23 SHKURT 2021
Skuadra që punon për shërbimin e pastrimit të 
kanaleve kulluese, aktualisht ndodhet në fshatin 
Trush, Nj.A. Berdicë dhe në Pentar të Nj.A. Dajç. 

Pastrimi i kanaleve kulluese vazhdon të mbetet 
prioritet dhe sipas një plani të përcaktuar, ne punojmë 
në territor, tashmë edhe si një nevojë shtesë për 
rivënien të shfrytëzim të tokave bujqësore të liruara 
nga uji i përmbytjeve, për të rehabilituar të gjitha 
dëmtimet e bëra në kanalet kulluese.

Kontretisht, po punojmë për pastrimin e kanaleve  
kulluese KKll, KKlll në Nj. A. Berdicë n. fshatin Trush 
dhe në Nj. A. Dajç, fshati Pentar. 

Bëjmë të mundur të pastrojmë kanalet kulluese qoftël 
nga mbetjet disa vjeçare por njëkohësisht edhe aty ku 
janë dëmtuar nga përmbytjet për të rehabilituar sa të 
mundemi situatën shumë të rëndë të lënë nga 
përmbytjet e këtij viti

Rruga “Gjon Shllaku” në qytetin e Shkodrës, është 
investimi i radhës i Bashkisë në infrastrukturën rrugore. 
Është një nga lagjet më të vjetra të qytetit, zonë 
rezidenciale me densitet të larte banorësh.

Ndërhyrja është e plotë me KUZ, KUB, ujësjellës, 
sipërfaqe asfaltike, sinjalistikë. Fondi limit, me të 
ardhurat e vetë Bashkise Shkoder, është 2.5 milion 
leke.

Paralelisht, grupet e verifikimit në terren por bëjnë 
edhe evidentimin e këtyre dëmeve, në mënyrë që të 
kemi një vlerë financiare të përllogaritur mirë e cila 
do të duhet të përballohet nga buxheti i shtetit. 
Bashkia Shkodër do të vijojë punën pa ndaluar në 
mënyrë që të bëjmë të mundur që kontributi i 
njerëzve, i fermerëve, i qytetarëve, i të gjithë atyre që 
jetojnë në Shkodër, të përdoret sa më me eficencë, 
për të arritur një produkt të mirë kur bëhet fjalë për 
punimet për standartin dhe efektshmërinë e punës 
aty ku me të vertetë ka nevojë.
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Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Imzot
Zef Simoni» në qytetin e Shkodrës

26 SHKURT 2021 Përfundon rikonstruksioni i rrugës «Safet
Hoxha» në lagjen nr. 1 të qytetit

25 SHKURT 2021
Rruga “Imzot Zef Simoni” në lagjen nr. 5 të qytetit, një 
zonë  me  banesa  p r i va te ,  ka  pë r fundua r 
rikonstruksionin.
Impakti i këtij investimi publik të Bashkisë Shkodër, 
është i dukshëm dhe ndikon në përmirësimin e 
standartit të shërbimeve për qytetarët.
Në qytetin e Shkodrës, janë disa rrugë ku po punohet, 
të tjera pritet të fillojnë këto ditë e shumë tashmë kanë 
përfunduar.
Infrastruktura rrugore është një pr ior i tet  i 
vazhdueshëm i Bashkisë së Shkodrës. Vit pas viti, në 
buxhetin e bashkisë, janë parashikuar dhe realizuar 
investime në qytet dhe në njësitë administrative. 

Punimet në rrugën “Safet Hoxha” në lagjen nr. 1 të 
qytet i t ,  kanë përfunduar.  Me përmbyl l jen e 
rikonstruksionit, kësaj zone në një nga lagjet më të 
vjetra të Shkodrës, ofrojmë të gjitha shërbimet e 
duhura: ujin e pijshëm, kanalizimet e ujërave të zeza 
dhe të bardha, ndriçim, asfalim e sinjalistikë. 
Po punojmë paralelisht në shumë objekte, në të gjitha 
lagjet e qytetit dhe në njesitë administrative, me synim 
përmirësimin e shërbimeve dhe të standarteve të jetës 
për banorët në territor. 
Të gjitha këto investime, mundësohen me mbështetjen 
e banorëve, të cilët meritojnë falënderimet më të 
sinqerta.
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Ndërtimi i rrugës «Rragame» në Njësinë
Administrative Guri i Zi 

28 SHKURT 2021 Bashkëpunimi me komunitetin në Rrethina
jep rezultate të dukshme dhe konkrete

27 SHKURT 2021

Në Njësinë Administrative Rrethina të Bashkisë 
Shkodër, bashkëpunimi me komunitetin sjell rezultate 
të dukshme dhe konkrete. 

Në zonën e Vinotekës, janë riparuar dy rrugë të 
rëndësishme për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve 
motorike.

Rruga nga Vinoteka tek shkolla në Shtoj të Vjetër dhe 
një segment i rrugës nga Vinoteka në Shtojin e Ri, në 
to ta l  1500 metër  l inear,  janë r iparuar  fa lë 
bashkëpunimit të administratorit të Nj.A. Rrethina Tonin 
Deda me banorët dhe bisneset e zonës.

Investimet publike të Bashkisë së Shkodrës vazhdojnë 
në të gjithë territorin. Ka përfunduar ndërtimi i rrugës 
“”Rragame” në fshatin Juban të Njësisës Administrative 
Guri i Zi.
Është një rrugë shumë e rëndësishme për qarkullimin e 
njerëzve dhe mallrave por edhe komunikimin në mes 
fshatrave të Gurit të Zi. Infrastruktura rrugore është 
prioritet, sepse ka ndikim të drejtpërdrejtë për zhvillimin 
e mirëqenien e banorëve.
Rrugët e ndërtuara shtojnë mundësitë për banorët e 
kësaj zone që produktet e tyre të larmishme bujqësore e 
blegtorale, të arrijnë në tregjet e qytetit të Shkodrës, 
duke siguruar më shumë të ardhura për familjet.


