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Fillon nga Shkodra projekti EU4Municipalities
financuar nga Bashkimi Europian.  

2 DHJETOR 2021 Vazhdojnë investimet e Bashkisë Shkodër
në qytet, Lagjja nr. 5 në fokus të tyre

1 DHJETOR 2021
S t a r t o i  n ë  B a s h k i n ë  S h k o d ë r  p r o j e k t i 
EU4Municipalities financuar nga Bashkimi 
Europian. 

Ky projekt i dedikohet 61 bashkive të Shqipërisë 
dhe ka për qëllim nxitjen e zbatimit të planeve dhe 
objektivave strategjike dhe zhvillimore të bashkive 
dhe forcimin e kapaciteteve vendore për 
menaxhimin e  fondeve të BE-së.

Fushat prioritare për Thirrjen e Parë për Aplikime 
për Grante janë:

Rehabilitimi dhe modernizimi i infrastrukturës dhe 
shërbimeve publike vendore.

Promovimi dhe mbështetja e zhvillimit ekonomik 
vendor të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe 
krijimi i vendeve të punës.

Në qytetin e Shkodrës, në lagjen nr. 5, ka nisur puna për 
rikonstruksionin e degëzimit të rrugës “Besnik Ceka”. 
Investimi me vlerë 2.9 milion lekë bëhet i mundur nga të 
ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër.

Projekti që po realizohet, parashikon ndërhyrje 
nëntokësore dhe mbitokësore, duke e transformuar 
plotësisht këtë rrugë.

Investimet në zbatim të buxhetit të vitit 2021 do të 
vazhdojnë në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodër, në 
qytet dhe në njësi administrative.
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Aktivitet festiv me rastin e 3 Dhjetorit, Ditës
Ndërkombëtare të Personave me Aftësi Ndryshe

4 DHJETOR 2021 Ndërtimi i tre moleve në Liqenin e Shkodrës
zhvillohet dëgjesë publike për «Almonit»

3 DHJETOR 2021
3 Dhjetori është dita ndërkombëtare e personave me 
aftësi ndryshe. Në këtë kuadër, organizohen 
aktivitete të shumta sensibilizuese por edhe festive. 
Shoqata e Invalidëve, Para dhe Tetraplegjikëve Dega 
Shkodër, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër ka 
organizuar një aktivitet festiv me pjesëmarrjen edhe 
të autoriteteve vendore.

Kryetarja e Bashkisë Voltana Ademi, ka përcjellë 
mesazhet e saj, duke garantuar vëmendje dhe 
mbështetje për këtë kategori sociale.
Në vazhdim, Zj. Ademi i ka dorëzuar kryetarit të kësaj 
shoqate Saimir Beqiri një certifikatë vlerësimi 
"Falenderim" për punën dhe kontributin e tij për këtë 
kategori shoqërore.
Festa ka vijuar me një program të shkurtër artistik me 
pjesëmarrjen e këngëtarit të mirënjohur Bujar Qamili 
dhe humoristit Tan Brahimi. Bashkia Shkodër, me 
rastin e 3 Dhjetorit, ka shpërndarë dhurata për antarët 
e shoqatës.

Bashkia Shkodër në bashkëpunim me FSHZH ka 
zhvilluar sot dëgjesën publike për projektin "Almonit".  
I zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit përmes 
konsulentit GEOSAT, projekti "Almonit" synon krijimin 
e lidhjes multimodale të transportit liqenor.
Qëllimi kryesor i këtij projekti do të realizohet pa prekur 
komunitetin dhe përditshmërinë e tyre, përkundrazi do 
të përmirësojë kushtet e tyre të transportit dhe mjedisit 
në zonën ku do të ndërhyhet.
Janë identifikuar tre pika të përshtatshme për 
vendndodhjen e këtyre moleve, në afersi ose në molet 
ekzistuese, duke zbatuar legjislacionin në fuqi, 
konkretisht:  një në afërsi të qytetit Shkodër, një në 
qendër Shirokë dhe një tjetër në Zogaj.
Në të tre vendndodhjet në varësi të situatës do të 
ndërhyhet nga ana infrastrukturore përmes ndërtimit 
të moleve pluskuese si dhe rikualifikimit urban të 
zonës përreth. Ky projekt financohet nga Bashkimi 
Europian dhe është një tjetër komponent plotësues i 
vizionit që ka Bashkia Shkodër për rijetësimin e liqenit 
Shkodër.
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Drejt fundit punimet në rrugën që lidh
Gurin e Zi me Njësinë Administrative Rrethina 

6 DHJETOR 2021 Aktivitete në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit
kundër dhunës me bazë gjinore në Shkodër

5 DHJETOR 2021
Bashkia Shkodër po përmbush një premtim por edhe 
prioritet të banorëve të Rrethinave dhe Gurit të Zi. 
Punimet për rikonstruksionin e rrugës nga Varrezat e 
Dëshmorëve në Bardhaj,  po shkojnë drej t 
përfundimit.
Është një rrugë shumë e rëndësishme për lëvizjen 
dhe qarkullimin e njerëzve, mjeteve dhe produkteve 
të zonës nga ajo kalon.

Me një gjatësi rreth 2 kilometër, kjo rrugë ka qenë ndër 
prioritetet e vendosura nga banorët për buxhetin e vitit 
2021. Fondi 9.3 milion lekë, i akorduar nga të ardhurat 
e vetë Bashkisë Shkodër, ka mundësuar shtresën 
asfaltike dhe veprat e e kullimit të rrugës.
Investimet publike në Bashkinë e Shkodrës 
vazhdojnë në qytet dhe në njësitë administrative në 
zbatim të buxhetit të vitit 2021. Do të vazhdojmë 
kështu edhe në vitin 2022 me synim përmirësimin e 
standarteve të jetesës. 

Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me 
bazë gjinore vazhdon zhvill imi i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese dhe informuese mbi fenomenin e 
dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.
Takimi i rradhës u organizua me nxënësit  e shkollës 9 
vjeçare "Salo Halili",  nga Qendra Komunitare 
Multifunksionale "Për Familjen" në bashkëpunim me 
organizatën Terre des Hommes.
Tematikat e diskutuara në takim ishin rreth përkufizimit 
të dhunës me bazë gjinore, shkaqeve, pasojave si dhe 
formave të parandalimit dhe raportimit të këtij 
fenomeni.
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Rikonstruksioni i rrugës «Treni i mallrave» në
qytetin e Shkodrës në kuadër të buxhetit 2021

14 DHJETOR 2021 «Nën siluetën e një histori gruaje», Bashkia
Shkodër përmbyll fushatën «Fol! Kërko ndihmë!»

9 DHJETOR 2021
Kanë nisur punimet për rikonstruksionin e rrugës 
degëzim "Treni i mallrave". 

Investimi është planifikuar në kuadër të buxhetit të 
vitit 2021 të Bashkisë Shkodër.

Bashkia Shkodër në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit 
kundër dhunës me bazë gjinore , në përmbyllje të 
fushatës “Fol‼ Kërko ndihmë‼” ka organizuar 
aktivitetin “Nën siluetën e një histori gruaje”. 

4 gra, viktima të dhunës në familje prezantuan 
historinë e tyre,  me vështirësitë, sfidat dhe guximin 
për të ndryshuar jetët e tyre. 

Qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi i rasteve të 
suksesshme dhe rëndësia e raportimit në lidhje me 
dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në marrëdhëniet 
familjare.
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Vazhdon sipas planit të veprimit për vitin 2021
pastrimi i kanale kulluese në Bashkinë Shkodër

16 DHJETOR 2021 Zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e
Forumit të Qyteteve Adriatik dhe Jon

15 DHJETOR 2021
Sipas planit të veprimit për vitin 2021, vazhdon puna 
për pastrimin e kanaleve kulluese në territorin e 
Bashkisë Shkodër.

Aktualisht, po punohet për pastrimin e kanaleve të 
dyta dhe të treta kulluese (KKII dhe KKIII) në fshatin 
Berdicë të NJA Berdicë dhe në fshatin Shtoj të NJA 
Rrethina.

U zhvillua sot sesioni i XXI i Asamblesë së 
Përgjithshme të Forumit të Qyteteve Adriatik dhe Jon. 
Bashkia Shkodër si anëtare e Forumit të Qyteteve të 
Adriatikut dhe Jonit angazhohet të bashkëpunojë me 
qytete të tjera që i përkasin territorit të Makro rajonit 
Adriatik dhe Jonian, në drejtim të promovimit të 
trashëgiminë kulturore, zhvillimit social - ekonomik 
dhe mbrojtjes së mjedisit.
Temat e sotme të diskutimit kishin të bënin me:
1. Miratimin e bilancit final 2020
2. Miratimin e planit buxhetor të vitit 2022
3. Prezantimin e politikave dhe linjave programore për 
vitin 2022
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Dëmtohet sërish sistemi i ndriçimit rrugor në
rrugën e Shirokës, Bashkia thirrje policisë

18 DHJETOR 2021 Prezantohet në Shkodër monografia «Kullat
e sahatit në Shqiperi, Historia dhe Arkitektura»

17 DHJETOR 2021
Persona të papërgjegjshëm kanë dëmtuar përmes 
vjedhjes rrjetin e ndriçimit në rrugën e Shirokës. Janë 
192 metër kabëll që janë grabitur, duke bërë që të 
mungojë ndriçimi publik në një pjesë të aksit që 
frekuentohet më së shumti nga shkodranët.

Njesia e Ofrimit të Sherbimeve e Bashkisë Shkodër, 
ka  ndërhy rë  men jëherë  duke  mundësuar 
zëvendësimin e kabllit që është grabitur nga 
keqdashës dhe rikthimin e ndriçimit publik në rrugën e 
Shirokës.

Fatkeqësisht, ndriçimi publik është dëmtuar disa herë 
në këtë rrugë dhe është dashur ndërhyrja e Bashkisë 
Shkodër për zëvendësimin e kabllit elektrik. 
Përsërisim thirrjen tonë për Komisariatin e Policisë së 
Shkodrës që të gjejë dhe të vendosë para 
përgjegjësisë keqbërësit që dëmtojnë pronën tonë të 
përbashkët.

Trashëgimia kulturore, historike e materiale është 
elementi me karakterizues i kombit tonë dhe të gjithë 
së bashku, me mundësitë tona, duhet të kontribuojmë 
në vlerësimin, promovimin e tyre.

Pikërisht këtë ka bërë z. Dritan Çoku me studimin dhe 
botimin e monografisë "Kullat e sahatit në Shqiperi, 
Historia dhe Arkitektura", një kontribut real përmes një 
studimi që shkon në vite e shekuj pas për të percjellë 
tek lexuesit një material të plotë e specifik për historinë 
e secilës kulle të sahatit në Shqiperi. Ky botim duhet të 
nxisë të gjitha institucionet të bëjnë shumë më tepër 
për rikualifikimin dhe mirëmbajtjen e aseteve tona 
historike si provë e trashëgimi e një qyteterimi që nis 
me shekuj përpara.

Aktiviteti i prezantimit të librit u zhvillua me 
bashkëpunimin e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë 
Kul turore Shkodër,  Dre j tor ise Rajonale të 
Trashëgimisë Kulturore Berat dhe Biblotekës Publike 
"Marin Barleti".
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Drejt përfundimit punimet në rrugët «Magjoni»
dhe «Amadeo» në zonën e ish- Fermentimit

20 DHJETOR 2021 Festivali Mbarëkombëtar i Këngës për Fëmijë
vazhdon rrugëtimin, Deçani nderon Kujtim Alinë

19 DHJETOR 2021

Zona e ish- Fermentimit në periferi të Shkodrës, iu 
bashkua qytetit pas vitit 1990. Ato janë kthyer në lagje 
të qytetit dhe kanë domosdoshmëri për urbanizim. 
Punimet për rikonstruksionin e dy rrugëve, në këtë 
zonë po shkojnë drejt fundit. 

Rruga "Magjoni" dhe rruga "Amadeo" shumë shpejt 
do të jenë në funksion dhe sherbim të plotë të 
banorëve. Investimi me të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, ka bërë të mundur rikonstruksionin e plot, 
me infrastrukturë nëntokësore dhe mbitokësore, 
punime për rrjetin e ujësjellësit, ndriçim LED, 
sinjalistikë.

Përfundimi i punimeve mundëson shtimin dhe 
përmirësimin e sherbimeve për të këtë zonë që i 
bashkohet pjesës urbane të qytetit të Shkodrës. 

Festivali Mbarëkombëtar i Këngës për Fëmijë 
vazhdon rrugëtimin e tij…
 
Mbas Kërçovës, ishte Deçani ai që ftoi në natën 
speciale të edicionit të IV të festivalit “Ardhmëria” 
festivalin tonë, në nder dhe në kujtim të Mjeshtrit të 
Madh Kujtim Alija.

Kryetari i Komunës z. Bashkim Ramosaj akordoi për 
Mjeshtrin Alija, titullin e Mirënjohjes (pas vdekjes) 
m e  m o t i v a c i o n i n  “ S i m b o l  i  k u l t u r ë s 
mbarëkombëtare, orientues dinjitoz i brezave të rinj 
në muzikë dhe mbështetës i pakursyer në ngritjen e 
festivaleve shqiptare”.

Faleminderit Komuna Deçan, në veçanti Drejtorit 
artistik të festivalit “Ardhmëria” për ftesën z. 
Shkodran Tolaj dhe koordinatores Besjana 
Mehmedi.
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«Mjedisi shtëpia jonë», vazhdon pastrimi i
territorit në Bashkinë e Shkodrës

23 DHJETOR 2021 QKF Shkodër organizon mbrëmjen tradicionale
të ndërrimit të viteve, dhurata për më të mirët

22 DHJETOR 2021
Në kuadër të punës për pastrimin e territorit të Bashkisë 
Shkodër me nismën “Mjedisi, shtëpia jonë e 
përbashkët”, procesi ka vijuar me njësinë administrative 
Bërdicë sipas një plani të mirë përcaktuar nga 
administrata e Bashkisë. Monitorimi po realizohet nga 
njësia administrative, Drejtoria e Shërbimeve dhe 
Drejtoria e Mjedisit të Bashkisë Shkodër.
Në njësinë administrative Bërdicë me datë 21 dhe 22 
dhjetor janë pastruar tre pika të nxehta me një volum të 
konsiderueshëm mbetjesh prej rreth 20 ton. Këto pika 
më së shumti kishin vendodhjen e tyre pranë kanaleve 
kulluese dhe vaditëse, përmes fshatrave ose në rrugë 
nacionale.

Konkretisht, dje dhe sot janë pastruar pika në 
segmentin e rrugës të vjetër të velipojës nga Bërdica e 
sipërme deri në bërdicë të madhe , vazhdohet sot me 
pikën në kanalin kullues të fshatit Mali Hebaj tek "Ura e 
kanalit" dhe pritet të nisë pastrimi në urën e Xanës në 
fshatin Trush afër velipojës.
Nga monitorimi në terren u vu re që pikat ishin me 
mbetje të hedhura pa kriter nga banorët e fshatrave 
duke i kthyer ato në vende informale të grumbullimit të 
mbetjeve. Administata e njësive dhe kryetarëve të 
fshatrave do ti kërkohet në vijim të dialogojnë me 
banorët e fshatrave për një ndërgjegjësim të 
përditshëm në mbajtjen pastër të mjedisit urban dhe 
ruajtjen nga ndotja e dëmtimi.

Qendra Kulturore e Fëmijëve "Kujtim Alija" ka 
organizuar festën tradicionale të ndërrimit të viteve. 
Fëmijë nga shkollat publike në territorin e Bashkisë 
Shkodër, i dhanë jetë një programi të pasur artistik 
për bashkëmoshatarët, mësuesit e prindërit e 
pranishmëm.
Për nxënësit më të talentuar dhe me rezultate më të 
larta, Bashkia Shkodër ka shpërndarë dhurata të 
cilat u përzgjodhën nga vetë fëmijët përmes një 
shorti të momentit.
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Vazhdojnë punimet në rrugën «Dani» në
Bardhaj të Njësisë Administrative Rrethina

25 DHJETOR 2021 Kryetarja Ademi pret vogëlushët e Shtëpisë së
Fëmijës Shkollor me rastin e festave të fundvitit

24 DHJETOR 2021
Vazhdojnë punimet në rrugën "Dani" në Bardhaj të 
Njësisë Administrative Rrethina.

Me një gjatësi 370 ml, sipas projektit të Bashkisë 
Shkodër,  parashikohen punime për rr jet in e 
kanalizimeve të ujrave të bardha KUB, trotuare, shtresa 
asfaltike dhe sinjalistikë rrugore.

Investimi është nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër.

Festat e fund vitit tregojnë që qyteti jonë është një 
familje e madhe. Në këtë familje janë fëmijët ata që 
janë ylli i shpresës për një të ardhme që na 
përmbush plot me gëzim.

Si çdo fundviti, Kryetarja e Bashkisë u takua me 
fëmijët e Shtëpisë së Fëmijës Shkollor Shkodër. 
Duke bashkëndarë  ëndrra dhe dëshira, treguan 
edhe histori të vogla të tyre. Në fund të takimit 
fëmijët morën dhuratat e fund vitit.

Fëmijët kanë qenë dhe do të jenë në qendër të 
vëmendjes së Bashkisë Shkodër, duke u përpjekur 
çdo ditë për mirërritjen e tyre.

Një falënderim për kompaninë “Gega Oil” që si çdo 
vit, është pranë fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës 
Shkollor Shkodër me mirësi e mbështetje.
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Vëmendje ndaj familjeve në nevojë për festat
e fundvitit, ndihmohen 600 familje shkodrane

27 DHJETOR 2021 «The Hosting Homeland», aktivitet sportiv i
përbashkët me sportistët afganë në Shkodër

26 DHJETOR 2021
Në prag të festave të fundvitit u mbështetën 600 familje 
në nevojë në qytet dhe në Njesitë Administrative 
Berdicë, Velipojë, Dajç, Gur i Zi, Postribe dhe Rrethina. 

Kjo mbështjetje u realizua falë bashkëpunimit me Kisha 
Ungjillore "Shpresë për Shkodrën" .

Bashkia Shkodër i uron të gjithë: Për shumë vjet dhe 
gëzuar festat e fundvitit.

«The Hosting Homeland» ishte aktiviteti i zhvilluar 
nga Bashkia Shkoder me mbështet jen e 
organizatës «Hope for the world». 

Aktiviteti i fundit sportiv i vitit mirepriti ekipin e 
kombetares afgane në basketboll për të rritura si 
dhe ekipin e volejbollit të të rriturve, në ndeshjet 
miqësore.
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«FoodBank Albania», Bashkia Shkodër
kontribut edhe këtë vit për njerëzit në nevojë

29 DHJETOR 2021 Kremtohet 90 vjetori i Bibliotekës Publike
«Marin Barleti» në Bashkinë e Shkodrës

28 DHJETOR 2021

U kremtua sot 90 vjetori i Bibliotekës “Marin Barleti”. 
Një histori përpjekjesh, përkushtimi intelektual dhe 
qytetar të shumë brezave për ruajtjen, pasurimin 
dhe vënien  në shërbim të publikut, të dijes së 
kultivuar në shekuj. 

Me këtë rast u inaugurua ekspozita me fonde të 
hershme të kësaj biblioteke.

Kjo veprimtari shënon njëkohësisht krijimin e 
Muzeut të Librit i cili do shërbejë edhe si një ndalesë 
e re në itineraret turistike të qytetit tonë.
Drejtori Maxhid Cungu i uroi mirëseardhjen të 
ftuarve si dhe evidentoi arritjet e bibliotekës dhe 
veçantitë e ekspozitës. Kryetarja e Bashkisë 
Voltana Ademi përshëndeti të pranishmit dhe 
shprehu mbështetjen ndaj institucionit dhe stafit të 
tij. Z. Gjovalin Çuni, ish drejtor i bibliotekës, foli për 
historikun e bibliotekave në Shkodër dhe vlerat e 
rralla që mbartin fondet e bibliotekës "Marin Barleti".

Edhe sivjet si çdo vit, Bashkia e Shkodrës i është 
bashkuar nismës së "FoodBank Albania" në prag të 
festave të fundvitit. Punonjës të institucionit tonë, 
familjarë të tyre, kanë dhuruar për njerëzit më në nevojë 
që të gjithë të kenë mundësi të festojnë në këtë 
periudhë.

Të gjithë ata që kanë mundësi, duhet të kontribuojnë me 
mundësitë e tyre për të sjellë sado pak gëzim në 
shtëpitë e bashkëqytetarëve tanë.
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«Ndermendje 2021», Bashkia e Shkodrës
vazhdon traditën e saj shumëvjeçare

31 DHJETOR 2021 VIT TË MBARË TË GJITHËVE!

30 DHJETOR 2021
"Ndermendje 2021", një buqetë e freskët nga Shkodra 
për të gjithë shkodranët e shqiptarët në prag të ndërrimit 
të viteve!

"Me dashtë" është mesazhi që përcolli nga Teatri 
"Migjeni" arti dhe artistët e mrekullueshëm shkodranë 
që vazhdojnë traditën bashkë me urimin e përvitshëm: 
Gëzuar Vitin e Ri!


