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«Thriathlon Labeat» në edicionin e tij të
9- të, pjesëmarrës nga i gjithë rajoni

2 SHTATOR 2021 Vijon puna për pastrimin e kanalete të dyta
dhe të treta kulluese në Bashkinë Shkodër

1 SHTATOR 2021
Si çdo vit, Bashkia Shkodër organizoi në brigjet e 
liqenit të Shkodrës, edicionin e 9-të i “Triathlon 
Labeat”, një kompeticion tre garësh në not, çiklizëm 
dhe vrapim.

E veçanta është se garuesit, të cilët janë nga i gjithë 
rajoni, duhet ti provojnë të 3 disiplinat, pa pushim ne 
mes të garave.

“Une jam nga Nikshiqi i Malit të Zi. Kjo është hera e 
parë ne Triatlon dhe jam i kënaqur. Eshte një 
eksperience shume e bukur per mua dhe arrita një 
rezultat te mire. Une jam çiklist dhe erdha këtu të marr 
pjese në 3 garat, thjesht për te provuar diçka të re”, 
shprehet një pjesëmarrës në këtë event.

Synimi i organizatorëve është promovimi turistik, 
sportiv e kulturor i Shkodrës, por në të njëjtën kohë 
ruajtja e një tradite të hershme që ky qytet ka patur me 
sportet ujore.

Sipas planit të përcaktuar për vitin 2021, Bashkia e 
Shkodrës vazhdon pastrimin e kanaleve të dyta dhe 
të treta kulluese. 

Aktualisht puna vazhdon në Njësinë Administrative 
Berdicë, ku deri tani janë kthyer në eficencë të plotë 
40 mijë metër linear kanale kulluese. 

Në Njësinë Administrative Velipojë janë pastruar 22 
mijë metër linear kanale dhe vazhdon sipas planit të 
veprimit të përcaktuar. Ka mëse 30 vite që këto 
kanale kulluese nuk janë pastruar dhe praktikisht 
duhet të hapen nga e para.

Po punohet me ritme të larta, nisur edhe nga 
favorizimi i motit, duke bashkëpunuar ngushtë me 
fermerët. Pastrimi i kanaleve kulluese ndihmon 
edhe në largimin e ujrave të rast të reshjeve, të cilat 
siç dihet në këtë zonë, në stinën vjeshtë- dimër janë 
të shumta.
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Bashkia Shkodër vazhdon dezinfektimin
dhe larjen e rrugëve të qytetit

4 SHTATOR 2021 Hapin dyert institucionet e arsimit para-
shkollor në Bashkinë e Shkodrës

3 SHTATOR 2021
Vazhdon pa ndërprerje dezinfektimi dhe larja e 
rrugëve me densitet të lartë lëvizshmërie të 
këmbësorëve dhe mjeteve në qytetin e Shkodrës.

Pedonalet e qytetit, janë rrugët që frekuentohen më 
së shumti jo vetëm gjatë sezonit turistik por edhe gjatë 
gjithë muajve të vitit.

Dezinfektimi dhe larja e rrugëve të qytetit krijon një 
mjedis të pastër por ndikon edhe në rritjen e sigurisë 
për shendetin e banorëve, edhe në kuadër të masave 
për minimizimin e efekteve të pandemisë.

Kanë hypur dyert e tyre në territorin e Bashkisë 
Shkodër institucionet e arsimit parashkollor.
Ato ofrojnë ambjente komode, mjete didaktike dhe 
një staf i përkushtuar, të cilët janë në dispozicion të 
vogëlushëve.
Për familjet shkodrane ofrohet sherbim çerdhe dhe 
kopështi me drekë sipas institucionit që përzgjidhet, 
duke i ndihmuar prindërit në angazhimet e 
përditshme të punës dhe të jetës.
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Një mikrobuz i ri për nxënësit e Shkollës 
Speciale "3 Dhjetori" në qytetin e Shkodrës

6 SHTATOR 2021 Bashkia Shkodër marrëveshje bashkëpunimi
me  Institutin Yunus Emre Enstitüsü

5 SHTATOR 2021
Nga bashkëpunimi në mes të Kiwanis në Zvicër, The 
Door dhe të Bashkisë Shkodër për Shkollën Speciale 
“3 Dhjetori”, u mundësua një makinë (furgon) për 
transport të fëmijëve. 

Çelësat e makinës Citroen Jumper ju dorëzuan nga 
Josef Schmid, vullnetar nga Kiwanis në Zvicër për 
Znj. Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë Shkodër. 

Falenderime speciale shkojnë për Dave Saddiqui, 
Joe Schmid nga Kiwanis Zvicër dhe Kastriot Faci nga 
The Door që bënë të mundur finalizimin e këtij projekti 
në shërbim të komunitetit të fëmijëve me aftësi 
ndryshe në Shkodër.

Bashkia Shkodër ka nënshkruar marrëveshjen e 
bashkëpunimit me Institutin Yunus Emre Enstitüsü - 
Shkodër.

Marrëveshja është nënshkruar nga kryetarja e 
Bashkisë Shkodër znj. Voltana Ademi dhe z. Zafer 
Kiyici, drejtor i Institutit Yunus Emre.

Qëllimi i marrëveshjes është  bashkëpunimi me 
qëllim zhvillimin e aktiviteteve kulturore, promovimin 
e gjuhës, historisë, mësimdhënies në fusha të 
ndryshme si dhe rritjen e shkëmbimit kulturor dhe 
fuqizimin e miqësisë.

Në zbatim të marrëveshjes, synohet organizimi i 
aktiviteteve promovuese, në fushën e artit, kulturës 
trashëgimisë kulturore, historisë, turizmit dhe 
promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër, sipas 
një kalendarit të bashkëndarë.
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Check-in Fest Albania përmbyll me sukses
rrugëtimin 3 ditor të aktiviteteve në Shkodër

8 SHTATOR 2021 Aktivitete të larmishme në Shkodër në kuadër
të “Viti i Yunus Emre” në 700 vjetorin e vdekjes

7 SHTATOR 2021

Në kuadër të 700 vjetorit të vdekjes,  UNESCO ka 
shpallur vitin 2021 si “Viti i Yunus Emre” në të gjithë 
botën. 

Në vlerësim të kësaj figure, Instituti Yunus Emre në 
bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, mbrëmjen e të 
premtes, organizuan aktivitetin “Paqe e dashuri për 
të gjithë”, me pjesëmarrjen e artistëve të ndryshëm.

Aktiviteti u ndoq me mjaft interes nga qytetarët, të 
cilët duatrokitën performancat e artistëve të 
pranishëm në aktivitet.

Check-in Fest Albania ka përmbyllur rrugëtimin 3- 
ditor në Shkodër. Në sheshin para Bashkisë Shkodër, 
është zhvilluar edhe ceremonia zyrtare e hapjes dhe 
prezantimi i etapave të tij. 

Mes artit, muzikës dhe argëtimit, Check-in Fest 
Albania erdhi me një program të ngjeshur me 
ekspozita, workshop, festa për fëmijë, gjueti 
thesaresh, konferenca shkencore, street party me 
DJ, dhe një koncert të madh live me artistë të njohur. 

Check-in Fest Albania është krijuar si një festival 
lëvizës, duke qenë më shumë se një se sa një aktivitet 
kulturor.
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Përcillet për në banesën e fundit Mjeshtri
i Madh i humorit shqiptar Paulin Preka

10 SHTATOR 2021 Bashkia Shkodër përkujton 75 vjetorin e
Kryengritjes Antikomuniste të Postribës 

9 SHTATOR 2021

Bashkia Shkodër ka përkujtuar si çdo vit 
Kryengritjen Antikomuniste të Postribës. 

75 vite më parë, burra trima nga Postriba, Shkodra 
dhe zona të tjera, iu kundërvunë me armë diktaturës 
komuniste që kishte nisur të instalohej në Shqipëri. 

Kryengritja Antikomuniste e Postribës, e para në 
Europën Lindore, ishte sinjali i fortë se Shkodra do 
të ishte në ballë të qendresës kundër komunizmit. 

9 Shtatori është një datë që na bën të ndjehemi 
krenarë për të parët tanë, vlerat që ato bartën dhe 
që ne duhet ti çojmë përpara të paprekura si 
mesazh 
për brezat që vijnë.

Nderim përjetë heronjve dhe martirëve të 
Kryengritjes Antikomuniste të Postribës!

Në Teatrin "Migjeni" janë zhvilluar homazhet në 
nderim të Mjeshtrit të Madh të humorit shqiptar Paulin 
Preka. 

Aktorë, ish- kolegë të aktorit të mirënjohur, autoritete 
por edhe qytetarë shkodranë, i kanë dhënë sot 
lamtumirën e fundit njërit prej emrave më të shquar që 
ka nxjerrë Shkodra nga gjiri i vet.

Prej vitesh aktori i madh jetonte në Itali me familjen e 
tij por dëshira e tij ishte të prehej përjetësisht në 
Shkodrën, të cilës kaq shumë i dha me artin e talentin 
e tij unikal.
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Bashkia Shkodër nis dezinfektimin e 
shkollave në prag të fillimit të vitit shkollor

12 SHTATOR 2021 «Ekrani i Artit» edicioni i katërt, nis nga
Teatri «Migjeni» rrugëtimin në Shkodër 

11 SHTATOR 2021

Edicioni i katërt i festivalit të filmit “Ekrani i Artit” nisi 
nga teatri “Migjeni”. Disa nga filmat e përzgjedhur 
janë nga festivalet më të famshme të filmit europian.
Pas teatrit, 3 netët e tjera, “Ekrani i Artit” do të 
udhëtojë në oborret karakteristike të familjeve 
shkodranë.

I lindur në Firence, si një projekt që kërkon të 
promovojë lidhjet midis artit bashkëkohor dhe 
kinemasë, ishte Adrian Paci i cili në bashkëpunim 
me “Lo Schermo dell’arte” solli në Shkodër dhe në 
Shqipëri për herë të pare festivalin e filmit I cili 
tashme po kthehet në një tradite.

Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, ka nisur 
dezinfektimi i shkollave në territorin e Bashkisë së 
Shkodrës. 

Kompania e specializuar, përmes një protokolli 
profesional, në përfundim të punës, ofron një mjedis 
të sigurtë dhe higjenik për nxënës dhe mësues.
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Vazhdon puna për riparimin e shtresave
asfaltike në segementin Ura Bardhaj- Shkollë

14 SHTATOR 2021 Takim konsultativ për krijimin e Këshillit
Vendor të Sigurisë Publike Bashkia Shkodër

13 SHTATOR 2021

Me iniciativën e kryetares së Bashkisë Shkodër zj. 
Voltana Ademi dhe me mbështetjen e Prezencës së 
OSBE-së në Shqipëri, ditën e sotme është zhvilluar 
një takim konsultativ për krijimin e Këshillit Vendor të 
Sigurisë Publike (KVSP) në Bashkinë Shkodër.
Në takim kanë marrë pjesë përfaqësues nga Këshilli 
Bashkia, Policia Bashkiake, Prefektura, Prokuroria, 
gjykatat, DVP dhe Komisariati i Policisë Shkodër, 
përfaqësues të komuniteteve fetare, nga shoqëria 
civile dhe të rinjtë.
Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike janë struktura 
konsultative mbi çështjet e sigurisë publike në nivel 
vendor që funksionojnë pranë bashkive.
Gjatë takimit është përcjellë informacion lidhur me 
KVSP-në dhe rolin e saj në përballje me sfidat e 
sigurisë publike vendore; rritjen e bashkëpunimit 
ndër-institucional për çështjet e sigurisë dhe rendit; 
themelimin, rregulloren dhe planin e veprimit; si dhe 
lidhjen midis KVSP dhe Strategjisë së Sigurisë në 
Komunitet (2021-2025), të miratuar në dhjetor 2021.

Puna për riparimin e shtresave asfaltike dhe punime 
mbrojtëse në segmentin Ura Bardhaj- Shkolla 
Bardhaj në Njësinë Administrative Rrethina, po vijon 
nga kompania kontraktore.

Në fazën e parë do të ndërhyhet në një rrugë 610 
metër linear, për të vijuar menjëherë më pas edhe me 
fazën e dytë 105 metër linear.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK
Nr. 34, Tetor 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 

Biblioteka Publike «Marin Barleti» organizon
aktivitet në nderim të poetit Dante Alighieri

16 SHTATOR 2021 Përfundon pastrimi i kanalit të ujrave të
bardha Tepe- lumi Kir në Bashkinë e Shkodrës

15 SHTATOR 2021

Ka përfunduar puna për pastrimin e kanalit të ujrave 
të bardha Tepe- lumi Kir në Bashkinë e Shkodrës.

Pastrimi dhe funksionimi efikas i këtij kanali ka një 
rëndësi të veçantë për kullimin e zonës përendimore 
të qytetit, të blloqeve të banimit dhe pallateve në 
Tepe, ish- Fusha e Druve dhe një pjesë të lagjes 
"Mark Lula".

Në kuadrin e 700 vjetorit të vdekjes së poetit të madh 
italian Dante Alighieri Biblioteka “Marin Barleti” 
zhvilloi një veprimtari ku ishte i ftuar Prof. As. Dr. 
Vinçens Marku, pedagog i Letërsisë së Huaj në 
Universitetin e Shkodrës. 

Pas fjalës përshëndetëse të drejtorit të bibliotekës, z. 
Maxhid Cungu, Prof. Marku foli mbi rolin dhe ndikimin 
që kanë edhe në ditët e sotme veprat e Dante 
Alighierit. 
Ai u ndal në një analizë rreth përkthimeve në gjuhën 
shqipe të "Komedisë hyjnore". 

Në bisedë morën pjesë pedagogë, studiues, 
përkthyes, të cilët trajtuan veprën e Dantes nga 
këndvështrime të ndryshme. Një ndër përkthyesit e 
"Komedisë hyjnore", Meritan Spahija, shprehet se në 
Shqipëri, Dante është përkthyer pesë herë, pa 
përmendur përkthimet fragmentare, në një kohë që 
duhet të ishte shumë herë më tepër, pasi çdo 
kënvështrim sjell diçka të re.
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Sistemim- rehabilitimi i sheshit para hyrjes
së gjimnazit «Oso Kuka» drejt përfundimit

22 SHTATOR 2021 Bashkia Shkodër vijon mbështetjen për
familjet në nevojë për vitin e ri shkollor

21 SHTATOR 2021

Si në çdo fillim të vitit të ri shkollor, edhe këtë vit 
Bashkia Shkodër i kushton një vëmendje të veçantë 
fëmijëve të familjeve në nevojë. Në mjediset e 
Qendrës Komunitare Multifunksionale, duke uruar 
fëmijët për një vit sa më të mbarë, sot u shpërndanë 
për një grup të fëmijëve çanta dhe mjete shkollore 
që do i vijnë në ndihmë fëmijëve përgjatë vitit 
shkollor.
Duke dashur që asnjë fëmijë të mos mbetet pas, 
mbështetja jonë do vazhdojë edhe në ditët në 
vazhdim për fëmijë të tjerë përfitues të qendrave 
tona komunitare “Për Familjen” dhe ne do 
vazhdojmë punën ndërgjegjësuese për një 
frekuentim sa më të rregullt të procesit mësimor.
Bashkia Shkodër falenderon organizatat partneret 
që na mbeshtesin në këtë process, si YEA, World 
Vision, Terre des homes, Nisma Arsis/ Unicef/ SOS 
shtrat e Fëmijë, duke mbështetur 800 fëmijë të 
familjeve në vështirësi ekonomike-sociale në këtë 
fillim të vitit shkollor.

Po shkojnë drejt përfundimit punimet e sistemim - 
rehabilitimit të sheshit para hyrjes së gjimnazit "Oso 
Kuka". 

Projekti i zbatuar nga Bashkia Shkodër, parashikonte 
gërmime, sistemim të pusetave, të kunetave, 
vendosjen e bordurave, sinjalistikën horizontale dhe 
vertikale.

Po ashtu krijohet mundësia e një parkingu për mjetet 
e administratës së gjimnazit "Oso Kuka".
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Përfundon rehabilitimi urban i bllokut të
banesave, institucioneve në rrugën «Y.Prizreni»

24 SHTATOR 2021 Prezantohet në Galerinë e Arteve Shkodër
studimi kushtuar piktorit Jakup Keraj

23 SHTATOR 2021

Galerine e Arteve Shkoder u prezantua para publikut 
studimi i botuar monografik, kushtuar artistit piktor Jakup 
Keraj.
Kjo monografi e artistit Keraj erdhi si rezultat i nje kerkimi 
dhe permbyllje pune dy vjeçare e autores dhe studiueses se 
artit Suzana Varvarica Kuka e cila me mbeshtetjen e 
familjes i dhane publikut nje veper te plote mbi jeten artistike 
te piktorit Jakup Keraj.
Keraj renditet ne plejaden e artit modern shqiptar qe  fillon e 
kultivohet pas luftes se dyte boterore dhe paraqet jo vetem 
aspekte nga jeta dhe vepra, por çka eshte me e 
rendesishme ai paraqitet si nje manual i plote, i rralle, mbi 
mjeshterine artistike aq te nevojshme per t'u njohur si nga 
publiku i gjere dhe ai i specializuar ne fushat e artit figurativ , 
veçanerisht shqiptar.
Kesisoj botimesh krijojne hallken lidhese mes vepres dhe 
historise dhe behen nje faktor kyç ne njohjen e pergjitshme 
te zhvillimeve artistike ne Shqiperi e me gjere.
Galeria e Arteve Shkoder ka ne fondin e saj disa nga 
punimet e krijimtarise se ketij artisti Shkodran duke 
plotesuar kesisoj edhe nje nga shtyllat e misonit te saj 
funksional.Ate te promovimit dhe ruajtjes se trashigimise 
artistike.

Bashkia Shkodër përmbush një premtim të dhënë për 
banorët në rrugën "Ymer Prizreni" në qytetin e 
Shkodrës. Një zonë ku përveç shtëpive të banimit, 
zhvillojnë aktivitetin e tyre edhe institucione të 
rëndësishme publike, e kishte domosdoshmëri 
ndërhyrjen.

Investimi në një pjesë shumë të rëndësishme të 
lagjes nr. 4 të qytetit, përmirëson ndjeshëm 
lëvizshmërinë e banorëve dhe mjeteve, duke shtuar 
në cilësi e sasi sherbimet e ofruara nga Bashkia e 
Shkodrës.

Pas përfundimit të fazës së parë të rikonstruksionit, 
projektuam bashkë me banorët edhe fazën e dytë të 
rikonstruksionit, duke sistemuar plotësisht rrugën 
"Ymer Prizreni". Jam falenderuese për banorët, të 
cilët na mbështetën në përmbylljen e një tjetër 
investimi nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër.
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"Dorëshkrimet e fshehta të burgut» i Visar
Zhitit promovohet në Bibliotekën «M. Barleti»

26 SHTATOR 2021 «Dita e Biçikletës», Bashkia Shkodër dhe
The Door Albania aktivitete të larmishme

25 SHTATOR 2021

Bashkia e Shkodrës ka vijuar traditën për provomin 
e biçikletës, mjetit lëvizës më të dashur të 
shkodranëve. Aktiviteti «Dita e Biçkletës» ka nisur 
tek Pedonalja e Molos për të përfunduar në Njësinë 
Administrative të Dajçit. Organizatori i eventit The 
Door Albania, kishte ideuar një ditë mjaft aktive për 
pjesëmarrësit.

10 vite krijimtari në kushtet e tmerrshme të burgimit në 
diktaturën komuniste janë prezantuar nga autori i 
mirënjohur Visar Zhiti para një auditori të përzgjedhur 
në Bibliotekën Publike "Marin Barleti".
«Dorëshkrimet e fshehta të burgut", është libri që 
përmbledh krijimet e Zhitit ndërsa për 10 vite vuajti 
ferrin komunist në burgjet famëkëqinj të Spaçit dhe 
Qafë- Barit.
Libri tërhoqi interesin e të pranishmëve dhe shumë 
kopje të tij, u morën menjëherë në përfundim të 
promovimit të "Dorëshkrimet e fshehta të burgut".
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Nis viti i ri shkollor në Bashkinë e Shkodrës,
kryetarja Ademi uron nxënës, mësues, prindër

28 SHTATOR 2021 Përfundojnë punimet në një tjetër rrugë
në Njësinë Administrative Postribë

27 SHTATOR 2021

I shtohet sot Postribës një tjetër rrugë me standarde 
për qarkullimin e banorëve, mjeteve motorike dhe 
produkteve të zonës. 
Sistemim- asfaltimi i rrugës Qendër Mes- Kullaj, Loti 
3, ka përfunduar sipas parashikimeve në projektin e 
Bashkisë Shkodër.
Të gjitha këto investime në Postribë, qytet dhe 
njësitë e tjera administrative, bëhen të mundura nga 
mbështetja e banorëve në territor.
 
Janë ata që meritojnë falenderimet për përkushtimin 
dhe përgjegjshmërinë në zhvillimin e investimet 
publike në Bashkinë Shkodër.
Një falenderim të veçantë për banorët në dy anët e 
rrugës Qendër Mes- Kullaj. 
Me sugjerimin e sipërmarrësit, në zbatim të projektit, 
ata kanë shtyrë avullitë e tyre, duke bërë të mundur 
që rruga të gëzojë të gjitha standardet.

Ditën e sotme në të gjitha shkollat e arsimit 
parauniversitar në territorin e Bashkisë së Shkodrës, 
ka nisur viti i ri shkollor. Së bashku me drejtoren e 
ZVA- së Shkodër, zj. Sindis Sulja, kryetarja zj. Voltana 
Ademi, ka qenë në shkollën "Deshmorët e Prishtinës 
dhe në gjimnazin "Jordan Misja".

Bashkia e Shkodrës, bazuar në kompetencat ligjore, 
ka bërë ndërhyrjet e duhura për përmirësimin e 
ambjenteve të shkollave që mësues dhe nxënës të 
kenë kushte sa më optimale. Arsimi ka qenë dhe 
mbetet në fokus të Bashkisë Shkodër, si një 
komponent i rëndësishëm për të sotmen e të 
ardhmen e shoqërisë sonë.

Urojmë me zemër një vit të mbarë shkollor, për fëmijët 
që ulen për herë të parë në bankat e shkollës por edhe 
të gjithë ata, që një vit më të rritur, vazhdojnë 
rrugëtimin e dijes. Së bashku, mësues, nxënës e 
prindër, do të arrijmë më të mirën për ne dhe 
Shkodrën tonë.
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Festivali Rinor 2021, kryetarja Voltana Ademi
takohet e bashkëbisedon me të rinj shkodranë

30 SHTATOR 2021 «Ahengu Shkodran» vijon rrugëtimin e tij,
tradita përtërihet e pasurohet me vlera të reja

29 SHTATOR 2021

«Ahengu shkodran" kjo vlerë e patjetërsueshme e e 
trashëgimisë shqirtërore kombëtare shqiptare, 
vazhdon të promovohet çdo vit nga Bashkia e 
Shkodrës. 

Në Ditët e Trashëgimisë Kulturore, një mbrëmje 
shkodrane, na riktheu tek rrënjët që na bëjnë të 
ndjehemi krenarë por edhe të obliguar për ta 
trashëguar ndër breza.

Një kombinim në mes "Ahengut shkodran" dhe 
Muzeut Historik të Shkodrës, zbukuruar nga tingujt 
e këngëve të interpretuara nga zërat më të njohur, 
krijuan një atmosferë të mrekullueshme për të 
pranishmit por edhe ata që do të mund ta përcjellin 
përmes mediave.

Tradita vazhdon dhe përtërihet në Shkodër...

Festivali Rinor 2021, pritet të fillojë së shpejti, ku 
pjesëmarrës do të jenë edhe të rinj nga Shkodra.

Kryebashkiakja Voltana Ademi, ka pritur të rinj të 
Bashkisë Shkodër duke bashkëbiseduar me ta  para 
fillimit të Festivalit Rinor 2021 të organizuar nga World 
Vision in Albania and Kosovo dhe Regional Youth 
Cooperation Office - RYCO.


