Shkodra
«Lojra Popullore Fest» në edicionin e 14- të
sheshi i Shirokës mirëpret eventin e radhës
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«Lojra Popullore Fest» ka mbërritur sivjet në edicionin
e 14- të. Në sheshin e Shirokës, kanë marrë pjesë në
event grupe nga Shkodra, Shqipëria dhe shtete të
tjera.
Atmosfera e krijuar ka qenë mbresëlënëse, me
interpretime të arrira por edhe të larmishme.

6 TETOR 2021

Prezantohet “Plani i Menaxhimit të Rrezikut
nga Përmbytjet për zonën e Shkodrës”
Bashkia Shkodër është më e prekura dhe e më e dëmtuara
nga fenomeni I përmbytjeve. Vetëm në dy përmbytjet e viteve
të fundit, 2018 dhe 2021, vlera e demit të shkaktuar ka qenë e
konsiderueshme, respektivisht 301 milion lekë dhe 1 miliardë
lekë.
Fenomeni i përmbytjes vijon të mbetet kërcënim kryesor për
komunitetin dhe menaxhimi I këtij rreziku është shumë i
rëndësishëm.
Në këtë kuadër, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore në
bashkëpunim me GIZ po përgatit “Planin e Menaxhimit të
Rrezikut nga Përmbytjet për zonën e Shkodrës” ku përfshihet
Bashkia Shkodër (Njësia Administrative Shkodër, Ana e Malit,
Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Rrethinat dhe Velipojë) dhe Bashkia
Vau i Dejës (Njësia Administrative Bushat).
Plani, I cili u prezantua ditën e sotme, ndër të tjera parashikon
hartimin e një katalogu masash ndërhyrëse ku përfshihen
masa që kanë të bëjnë me mirëmbajtje dhe infrastrukturë
(përmirësimi i sistemit të kanaleve kulluese, vaditëse dhe
argjinaturave), informim dhe përfshirje e publikut dhe masa
planiﬁkuese për hartimin e dokumenteve zhvillimore.
Ky do të jetë plani i parë me të gjitha parametrat sipas
kërkesave të Direktivës të BE-së për Përmbytjet, i vlefshëm
për periudhën 2022-2028 dhe do të shërbejë si model për
hartimin e planeve për basenet e tjera.

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

Shkodra
Bashkia Shkodër agjendë takimesh për
muajin Antitraﬁk, bashkëbisedim me nxënës
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Traﬁkimi i qenieve njerëzore është një çështje
tepër aktuale që na prek të gjithëve, duke u
kthyer në rrezik për të ardhmen e kujtdo.
Traﬁkimi nuk është diçka e mbetur në të
kaluarën, është një çështje që vazhdon të
ekzistojë edhe sot, madje edhe në vendet më të
zhvilluara.
Me fëmijët e shkollës 9-vjeçare "Ismet Sali Bruqi",
Guci e Re, NjA Rrethina, diskutuam sot mbi
fenomenin e traﬁkimit, shkaqet, pasojat, mënyrat
si të mbrohemi, ku mund të drejtohemi e si të
raportojmë.
Aktivitetet në kuadër të muajit Antitraﬁk do të
shtrihen gjatë gjithë muajit në shkollat dhe
qendrat komunitare të qytetit nën moton "Është
koha për t'i thënë Mjaft".
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«Tetori rozë», aktivitete sensibilizuese për
diagnostiﬁkimin e kancerit të gjirit tek gratë
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Shkodra
Përmbyllet nisma e përbashkët e Bashkisë së
Shkodrës me Shoqatën e Para&Tetraplegjikëve
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Bashkia Shkodër përmbyll një nismë shumë të
vlefshme, në kuadër të bashkëpunimit me Shoqatën e
Invalidëve Para & Tetraplegjikë dhe me mbështjetjen e
UNDP Albania.
Kryebashkiakja Ademi i ka dërzuar kryetarit të
Shoqatës së Invalidëve Para & Tetraplegjikë Shkodër
Saimir Beqiri, dy lejet e para të parkimit për persona
PAK, si hapi i parë i një procesi që do të vijojë pa
ndërprerje.
Synimi i përbashkët është pajisja me një leje parkimi të
dedikuar për ta, për shfrytëzimin e këtyre hapësirave
dhe rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit, si dhe
marrjen e masave administrative për ata që bëjnë
shkelje duke i përdorur pa të drejtë ato.
Në zbatim të marrëveshjes me Shoqatën e Invalidëve
Para & Tetraplegjikë Shkodër, gjatë ofrimit të këtij
shërbimi Bashkia, përgatit dhe shpërndan lejen për
parkim në vende të dedikuara për PAK, si dhe
monitoron në terren, në mënyrë të vazhdueshme
përmes Policisë Bashkiake, respektimin e
vendparkimve teë dedikuara.
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Kryebashkiakja Ademi takohet me kryetarin
e Shoqatës "Komuniteti Malazez në Shqipëri"

Kryetarja e Bashkisë Shkodër znj. Voltana Ademi
është takuar dhe ka bashkëbiseduar me z. Marinko
Culaﬁc, president i Shoqatës "Komuniteti Malazez
në Shqipëri".
Gjatë bisedës me z. Culaﬁc, zjnj. Ademi u njoh nga
afër me këtë shoqatë, diskutuam mbi komunitetin
malazez në Shkodër, kontributin e tij dhe mundësitë
për zhvillim, për të intensiﬁkuar bashkëpunimin në
interesin reciprok.
Shkodra është bashkia ku jeton pjesa më e madhe e
komunitetit malazez në Shqipëri, i cili është një
pjesë integrale dhe e rëndësishme.

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
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Shkodra
Aktivitet për 13 Tetorin, “Dita ndërkombëtare
për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësitë”
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13 Tetori është “Dita ndërkombëtare për zvogëlimin e
rreziqeve nga fatkeqësitë”, një ditë së cilës i
kushtohet tepër rëndësi, veçanërisht nga shtetet
anëtare të OKB.
Është e rëndësishme që banorët të sensibilizohen, të
informohen për rreziqet nga fatkeqësitë. Kjo, duke
ﬁlluar nga shkollat me nxënësit, por edhe me
komunitete që tashmë po preken periodikisht nga
fenomeni i fatkeqësive natyrore.
Fryma e vullnetarizmit, ndihma e të gjithëve në raste
fatkeqësish, është mjaft e rëndësishme dhe duhet
stimuluar.
Por nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që
strukturat shtetërore, të marrin përgjegjësitë ligjore, të
bashkërendojnë përpjekjet e tyre për minimizimin e
pasojave që mund të vijnë nga fatkeqësitë natyrore.
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Festivali «Dita Jonë» në Maqedoninë e Veriut
si homazh për maestron Kujtim Alija

Në Kërçovë të Maqedonisë së Veriut, u mbajt edicioni
i 8-të i Festivalit “Dita Jonë” i drejtuar nga Besjana
Mehmedi, i cili u zhvillua si një natë homazh për
maestro Kujtim Alija.
Festivali solli në skenë natën ﬁnale të edicionit të 59-të
të Festivalit Mbarëkombëtar të Këngës për Fëmijë, i
zhvilluar në Shkodër , si dhurata e fundit e mësues
Kujtimit, i cili e drejtoi atë festival për 35 vite me
rradhë.
Solistët dhe kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve të
Shkodrës morën emocione të veçanta në Kërçovën e
bukur dhe mikpritëse!
Në kuadër të kësaj nate homazh, kryetari i Komunës
së Kërçovës z.Fatmir Dehari, me vendim të Këshillit
Komunal, i dorëzoi znj.Ermira Alija “Mirnjohjen për
z.Kujtim Alija” me motivacionin “Personalitet i rrallë që
i fali jetën muzikës dhe u bë model i ngritjes së
festivaleve për fëmijë në të gjitha viset shqiptare”.
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Bashkia Shkodër nis shpërndarjen e druve
për ngrohje në shkollat në territorin e saj
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Sherbimi i ngrohjes në shkolla, ofrohet nga Bashkia e
Shkodrës për stinën e dimrit. Ky sherbim është në
funksion të mirë edukimit dhe mirërritjes, duke krijuar
kushte sa më të mira për nxënësit dhe stafet
pedagogjike në shkolla.
Shpërndarja e druve të zjarrit për ngrohje, ka nisur
ditën e djeshme dhe do të vazhdojë pa ndërprerje deri
në furnizimin e plotë të shkollave në territor.
Nga viti në vit, ka qenë prioritet i bashkisë ndërtimi i
kaldajave qendrore, ku sot janë 10 shkolla me këtë
sistem, drutë e zjarrit me synim minimizimin deri
maksimum të përdorimit të gazit të lëngshëm për
ngrohje.
Në këtë formë, Bashkia Shkodër mundëson
sherbimin e ngrohjes për periudhën 15 nëntor – 15
mars, për 81 shkolla në qytet dhe në njësitë
administrative.
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Takim mbi sﬁdat e Bashkisë Shkodër në
menaxhimin e mbetjeve në territorin e saj
Në Bashkinë e Shkodrës është zhvilluar një takim
pune në mes kryebashkiakes znj. Voltana Ademi dhe
ministres së Turizmit dhe Mjedisit znj. Mirela
Kumbaro. Në fokus kane qenë sﬁdat e bashkisë ne
menaxhimin e mbetjeve në territorin e Bashkisë
Shkodër.
Kryebashkiakja Ademi paraqiti një panoramë të
detajuar të shërbimit të mbledhjes, grumbullimit dhe
transportit të mbetjeve në territorin e Bashkisë
Shkodër, duke evidentuar vit pas viti shtrirjen e
sherbimit në qytet dhe në njësitë administrative,
popullsinë qe merr shërbim fhe koontribuon,
ediçiencën e procedurave inovative të monitorimit
dhe ﬁnancimit të shërbimit, sﬁdat me të cilat përballet
Bashkia Shkodër.
Gjatë takimit, kryetarja Ademi ka paraqitur propozime
konkrete duke ﬁlluar me krijimin e mundësive për
miratim të lejeve oërkatëse për stacionet e selektimit
të mbetjeve urbane duke respektuar kushtet
mjedisore, me impakt direkt në disa drejtime.
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150 vjetori i lindjes së Poetit Kombëtar të
shqiptarëve, At Gjergj Fishta
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«Për atme e fe!». Ka personalitete që jetojnë
përjetësisht sepse vepra e tyre shoqëron e udhëheq
brezat ndër shekuj!
At Gjergj Fishta është ndër më të spikaturit, mesazhet
që përçon vepra e jeta e tij në sherbim të Kombit e të
Gjuhës Shqipe, ngjallin krenari e respekt edhe në
këtë përvjetor të 150- të të lindjes së tij!
Sot Provinca Françeskane “Zoja Nunciatë” në
Shqipni dhe Mal të Zi, ka përkujtuar Poetin Kombëtar
në 150- vjetorin e lindjes, ku është promovuar botimi i
plotë i veprave të Át Gjergj Fishtës si dhe është hapur
një ekspozitë e veçantë me dorëshkrime, objekte
personale, por edhe me blenet e para të Poetit në
ambientet e Bibliotekës “Át Gjergj Fishta”.
Kjo ekspozitë rrin e hapun deri me datёn 23 tetor dhe
të gjithë mund ta vizitojnë.

18 TETOR 2021

Shkodra mikpret ﬁnalet e Supërkupës
Mbarëkombëtare të Ligës Unike në basketboll

Në qytetin e Shkodrës janë zhvilluar ﬁnalet e
Superkupes Mbarëkombëtare të Ligës Unike të
basketbollit. Në një publikim të saj, kryebashkiakja
Ademi shprehet:
«E lumtur të mirëpres në Shkodrën tonë ﬁnalet e
Superkupës Mbarëkombëtare të Ligës Unike të
basketbollit. Jam shumë e kënaqur që mirëprita në
këtë event mbarëshqiptar Kryeministrin e Kosovës
SHTZ Albin Kurti dhe autoritetet e tjera shtetërore.
Më shumë se një event sportiv, një festë kombëtare
shqiptare, manifestim i forcës që ka sporti për të
bashkuar zemrat kuqezi në të dy anët e një trungu
amëtar që kuﬁri konvencional veçse i bashkon».
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Shkodra
Bashkia Shkodër nis nga Ana e Malit takimet
konsultuese me banorët për projektbuxhetin
Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Ana e Malit:
Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022 dhe
atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për qeverisjen
vendore bashkë me komunitetin.
Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Ana e Malit diskutuam për
shqetësimet, nevojat, prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
• Nevojat për mbështetje për shërbimet e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës në
arsimim;
• Përdorimin e burimeve ﬁnanciare me eﬁçencë duke marrë në konsideratë uljen e
numrit të nxënësve në shkolla dhe kopshte;
• Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
• Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe shtrirjen e shërbimit të mbledhjes dhe
transportimit të mbetjeve urbane në zonat ku tashmë është shtrirë infrastruktura
rrugore;
• Nevoja për sensibilizim dhe angazhim të komunitetit në vullnetarizëm dhe në
mbajtjen pastër të mjedisit;
• Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve,
kryesisht në rrugën nacionale Shkodër - Muriqan, në qendrat e fshatrave, ku
akoma nuk kanë ndriçim rrugor;
• Mbrojtjen civile, si një territor, që vuan nga përmbytjet e shkatuara nga shkarkimet
në kaskadën e Drinit, përballimin e vështirësitë në rastet e fatkeqësive natyrore;
• Kërkesën e banorëve për përfundimin e procesit të shqyrtimit dhe miratimit të
vlerësimit të dëmeve të përmbytjeve të vitit 2021, për të vijuar më pas procedurën
me Ministrinë e Mbrotjes për dëmshpërblimin e detyrueshëm;
• Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese;
• Nevojën për vlerësimin dhe projektimin e sistemit, rrjetit të ujitjes, një projekt i
rëndësishëm për të cilin duhet të punojmë hap pas hapi, duke marrë në
konsideratë mundësitë tona lokale. Rrjeti i ujitjes është tërësisht jashtë funksioni,
prej mëse 30 vitesh. Kjo ndërhyrje kërkon investim të qënësishëm, për një
periudhë më shumë se afatmesme. Aplikimi i një tarife vendore për ujitjen mund të
sigurojë ﬁnancim të qendrueshëm për mirëmbajtjen dhe investimet vit pas viti.
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• Infrastrukturën nacionale rrugore, nevojën për zgjerimin e rrugës nga dogana e
Muriqanit deri tek rruga e Shtuﬁt, meqenëse nuk përballon traﬁkun gjatë
periudhës së sezonit turistik.
• Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Anës së Malit në fshatrat: Muriqan Goricë,
Lami – Rashkë, Pallate Oblikë, Alimetaj, Lagja e Re Oblikë; Shtuf, Dodaj.
• Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
banorëve të Anës së Malit për të mundësuar ﬁnancimin e nevojave dhe
prioriteteve më sipër.

Njësia Administrative Dajç ndalesa e radhës
për konsultimet publike për projektbuxhetin
- Përmirësimin dhe shtimin e terreneve sportive, rritjen e mbështetjes për
shërbimet e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës në shkolla e kopshte;
- Përmirësimin e infrastrukturës në kopshtin në Dajç, kryesisht për disa
riparime të nevojshme.
- Problemin e transportit të nxënësve dhe ndërmjetësimin me ZVA Shkodër për
mundësmin e përﬁtimit të këtij shërbimi nga të gjithë;
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe shtrirjen e shërbimit të mbledhjes
dhe transportimit të mbetjeve urbane në zonat ku tashmë është shtrirë
infrastruktura rrugore;
- Nevoja për sensibilizim dhe angazhim të komunitetit në vullnetarizëm dhe në
mbajtjen pastër të mjedisit;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve dhe
vendosjen e tyre në zona me densitet të lartë të banorëve.
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese
dhe vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes;

Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Dajç:

- Nevoja për përmirësimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike,
duke parë mundësinë e punësimit të disa banorëve të zonës.
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022 - Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për prioritetetit të vendosur nga banorët e Dajçit dhe konkretisht: Dajç- Rruga e
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
Dakajve, Rruga e Shirqit, Rruga e Lac Gjusheve, Rruga e Mandajve, Rruga e
Rrushkullit, Mushan (te stallat).
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Dajç, ku ishte një pjesëmarrje e
gjërë edhe e zonjave, diskutuam për shqetësimet, nevojat, prioritetet për - Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
banorëve të Dajçit për të mundësuar ﬁnancimin e nevojave dhe prioriteteve
më sipër.

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
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Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Velipojë
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Velipojë,me pjesëmarrjen e zonjave
dhe zoterinjve, familjarë dhe biznwse, diskutuam për shqetësimet, nevojat,
prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Rritjen e mbështetjes për shërbimet e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës në shkolla
e kopshte; zëvendësimin e ngrohjes me gaz me atë me dru zjarri në ato pak shkolla
që kanë mbetur;
- Furnizimin me mjete kancelarie për shkollat, me mjete didaktike dhe argëtuese
për arsimin parashkollor dhe baze e të mesëm;
- Krijimi i mundësisë për një vend parkimi për mjetin që transporton nxënësit në
shkollën "Nikoll Zagorjani";
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe shtrirjen e shërbimit të mbledhjes dhe
transportimit të mbetjeve urbane në zonat ku tashmë është shtrirë infrastruktura
rrugore, sidomos në zonën e plazhit, duke vendosur në afërsi të bregut kosha të
vegjël për hedhjen e mbeturinave nga turistët.
- Mbjelljen e pemëve dhe luleleve dekorative përgjatë pedonales në bashkëpunim
me bisneset, mbajtjen pastër të mjedisit, përmes angazhimit të vetë banorëve apo
bizneseve që ushtrojnë aktivitetin në këtë zonë turistike;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve në
shëtitoren kryesore në plazh, e cila ka nevojë për ndërhyrje të plotë rikualiﬁkuese;
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese dhe
vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes, duke kërkuar ndërmjetësim me Bordin
Rajonal të Kullimit për kanalet e para kulluese që janë nën juridiksionin e tij;

22 TETOR 2021

Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Berdicë
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Berdicë, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për shqetësimet,
nevojat, prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
Shtimin e hapësirave sportive për arsimin në përgjithësi, atë parashkollor në
veçanti duke vënë në eﬁcencë prona publike, rritjen e mbështetjes për shërbimet
e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës në shkolla e kopshte; shtimin e sasisë së
lëndës drusore për ngrohje në disa shkolla.

- Nevoja për përmirësimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në
bashkëpunim me institucionet, duke parë mundësinë e angazhimit të vetë
banorëve të zonës.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Velipojës;
- Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
bisneseve por edhe banorëve të Velipojës për të mundësuar ﬁnancimin e
nevojave dhe prioriteteve më sipër.
Diskutimet në këtë njësi administrative, ku turizmi është produkti kryesor, u
fokusuan edhe tek nevoja për sigurinin e rendit dhe qetësisë publike.

Banorët e Njësisë Administrative Berdicë
diskutojnë për projektbuxhetin e Bashkisë
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe shtrirjen e shërbimit të mbledhjes
dhe transportimit të mbetjeve urbane në zonat ku tashmë është shtrirë
infrastruktura rrugore;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet bashkëpunimit me komunitetin, aty
ku infrastruktura rrugore është përfunduar, ku theksi u vendos në koordinimin
me bashkinë që në fazën e përzgjedhjes së ndriçuesve për të mundësuar
mirëmbajtjen në vijimësi të investimit të përbashkët;
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese
dhe vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes, duke kërkuar ndërmjetësim
me Bordin Rajonal të Kullimit për kanalet e para kulluese që janë nën
juridiksionin e tij; aplikimi i një tarife për familjet që përﬁtojnë nga shërbimi i
vaditjes, kjo do të ndihmonte në ngritjen e fondit për investime dhe mirëmbajtje
në sistemin e ujitjes, që ka aq shumë nevojë.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Berdicës;
- Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
bisneseve por edhe banorëve të Berdicës për të mundësuar ﬁnancimin e
nevojave dhe prioriteteve më sipër.

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

Shkodra
Projektbuxheti i Bashkisë Shkodër diskutohet
me banorët në Njësinë Administrative Guri i Zi
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Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Guri i Zi
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Guri i Zi, me pjesëmarrjen e zonjave
dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për shqetësimet, nevojat,
prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
- Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Në shtimin e dy kopshteve të reja për arsimin parashkollor; sigurimin afatgjatë të
furnizimit me gaz për kaldajën në një shkolle; krijimin e një këndi sportiv- argëtues
në një kopësht; rrethimin e oborreve të dy kopshteve për të rritur sigurinë e
fëmijëve;
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla në zonë; furnizimin ritmik me
ujë të pijshëm aty ku është e nevojshme;
- Krijimin e mundësisë për laboratore dhe biblioteka në bashkëpunim me biznesin
apo me donatorë të ndryshëm për të krijuar një fond të qendrueshëm, meqenëse
nuk është një funksion dhe mundësi për ti siguruar nga qeverisja vendore;
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve, shtrirjen e shërbimit të mbledhjes dhe
transportimit të mbetjeve urbane në zonat ku tashmë është shtrirë infrastruktura
rrugore, zëvendësimin e konteinerëve të dëmtuar në disa vendgrumbullime
mbetjesh urbane;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve në në
rrugët ku ka përfunduar infrastruktura rrugore, edhe përmes bashkëpunimit me
komunitetin.
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese dhe
vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes, duke parë mundësinë e vendosjes së
një tarife sherbimi për përdorimin e mirëmbajtjen e rrjetit vaditës në zonë.

24 TETOR 2021

Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Rrethina
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Rrethina, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për shqetësimet,
nevojat, prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Në shtimin e ambjenteve të reja dy kopshte të arsimit parashkollor; shtimin e
ambjenteve në disa shkolla ku është rritur numri i nxënësve;
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla në zonë, duke kërkuar që
në përcaktimin e fondeve për këtë qëllim, të përdoret si kriter numri i nxënësve;

- Bashkëpunimin me komunitetet fetare për shërbimin e mirëmbajtjes së
varrezave dhe ndërhyrjen në infrastrukturën rrugore pranë tyre.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Gurit të Zi, duke përzgjedhur me shkrim
renditjen e rrugëve për rikonstruksion;
- Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
bisneseve por edhe banorëve të Gurit të Zi, për të mundësuar ﬁnancimin e
nevojave dhe prioriteteve më sipër.

Njësia Administrative Rrethina konsultim
publik për projektbuxhetin e Bashkisë
- Krijimin e mundësisë për laboratore të informatikës, si një domosdoshmëri
për stadin e zhvillimit teknologjik;
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe të frekuencës së evadimit të
mbetjeve, shtrirjen e shërbimit të mbledhjes dhe transportimit të mbetjeve
urbane në zonat ku tashmë është shtrirë infrastruktura rrugore, largimin e
konteinerëve që mund të jenë në afërsi të hyrjes së shkollave apo pranë
varrezave;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve në
në rrugët ku ka përfunduar infrastruktura rrugore;
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese
dhe vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes, duke parë mundësinë e
vendosjes së një tarife sherbimi për përdorimin e mirëmbajtjen e rrjetit vaditës
në zonë, ndërhyrjen për lirimin e kanaleve kulluese e vaditëse, mbi të cilat
mund të jetë ndërtuar apo futur brenda avullive të banesave;
- Koordinimin me komunitetet fetare për shërbimin e mirëmbajtjes së
varrezave dhe ndërhyrjen në infrastrukturën rrugore pranë tyre, sidomos në
kuadër të ndriçimit publik.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Rrethinave, duke përzgjedhur me
shkrim renditjen e rrugëve për rikonstruksion; ndërtimin e rrugës së Dukagjinit
nga qeveria qendrore, kerkesë kjo e vazhdueshme e banorëve dhe Bashkisë
Shkodër, duke mos anashkaluar apo aneksuar asnjë njësi administrative të
Dukagjinit;
- Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
bisneseve por edhe banorëve të Rrethinave, për të mundësuar ﬁnancimin e
nevojave dhe prioriteteve më sipër.

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

Shkodra
Banorët e Njësisë Administrative Postribë
takim për projektbuxhetin e Bashkisë
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Rezultate të konsultimit me publikun në njësinë Postribë
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin 2022
dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i rëndësishëm për
qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin në njësinë Njësinë Administrative Postribë, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për shqetësimet, nevojat,
prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Ndarjen e ambjenteve të kopshteve nga shkollat; rrethimin e një kopshti dhe
punime mirëmbajtje në disa të tjerë;
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla në zonë; shtimin e rojeve dhe
sanitareve në ato me numër të madh nxënësish;
- Riparim- sistemimin e një rruge që të çon drejt një shkolle në zonë; vlerësimi i
mundësisë për transport publik për studentët e zonës;
Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Sherbimi i pastrimit duhet të vazhdojë me këtë ritëm, një vëmendje e shtuar duhet
për Urën e Mesit, monument kulture;
- Përmirësimin e ndriçimit publik në brendësi të fshatrave; ndriçimin e rrugës
lidhëse Shkodër- Postribë;
- Vijimin e punës për mirëmbajtjen dhe hapjen e sistemit të kanaleve kulluese
dhe vazhdimin e investimeve në rrjetin e ujitjes; investimi i kryer në sistemin e
vaditjes ka dhënë efektet e veta; duhet identiﬁkuar mënyra e menaxhimit të
përbashkët.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore sipas
prioritetetit të vendosur nga banorët e Postribës, ku kërkohet rikonstruksioni i dy
rrugëve në këtë zonë.
- Nevojën për sensibilizim dhe aplikimin e masava përkatëse për pagesën e
taksave dhe tarifave vendore, si një detyrim për tu përmbushur nga ana e
bisneseve por edhe banorëve të Postribës, për të mundësuar ﬁnancimin e
nevojave dhe prioriteteve më sipër.

26 TETOR 2021

Nisin konsultimet publike për projektbuxhetin në lagjet e qytetit të Shkodrës
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla në zonë,
duke veçuar shkollën e Shirokës dhe shkollën "Ndre Mjeda",
ku u evidentua nevoja e shtimit të terreneve sportive.
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe të frekuencës së
evadimit të mbetjeve në disa zona, kryesisht në periferi dhe
zonën e Livadeve.
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të
ndriçuesve kryesisht në zonën që i është bashkuar qytetit pas
vitit 1990.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës
rrugore, veçanërisht në zonat e ashtëquajtura informale, të
cilat kanë nevojë për urbanizim.
- U propozua ideja e shpërndarjes së investimeve duke u
bazuar në kritere si popullsia, të ardhurat e siguruara nga lagjet
e qytetit por edhe përqendrimi i bisneseve.
- Për qendrat shendetësore u kërkua parashikimi i investimeve
në mirëmbajtje dhe rikonstruksione.

Ditën e sotme kanë nisur konsultimet publike në lagjet e qytetit të
Shkodrës.
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë
Shkodër për vitin 2022 dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një
proces shumë i rëndësishëm për qeverisjen vendore bashkë me
komunitetin.
- Në takimin banorë të Lagjes 1 të qytetit, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për
shqetësimet, nevojat, prioritetet për mbështetje nga Konsultimet publike vazhdojnë me Lagjen nr. 2 të qytetit.
bashkëadministrimi vendor.

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

Shkodra
“Vjeshta n’Shkodër”, Bashkia e Shkodrës
organizon panairin promovues për të 5- in vit
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Bashkia Shkodër organizon për të 5- in vit rradhazi
aktivitetin “Vjeshta n’Shkodër”. Aktiviteti realizohet në
kuadër të promovimit të produkteve territoriale të 11
njësive administrative të Bashkisë së Shkodrës.
Njohja e territorit dhe promovimi i vlerave të tij në
funksion të zhvillimit ekonomik dhe social është një
nga prioritetet kryesore të politikave zhvilluese të
Bashkisë Shkodër.
Integrimi i këtyre elementeve me ofertën turistike,
përfaqësojnë një potencial të rëndësishëm për
zhvillimin e mëtejshëm të territorit.
Përmes panairit, synohet të promovohen vlerat e
trashëgimisë natyrore, kulturore dhe produkteve
vendase të 11 njësive administrative por mbi të gjitha
të kthehet vemendja ndaj këtyre zonave, të cilat
mbartin vlera të medha të trashëgimisë kulturore dhe
natyrore.

28 TETOR 2021

Ditën e sotme kanë vijuar konsultimet publike në lagjet e qytetit
të Shkodrës.
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë
Shkodër për vitin 2022 dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një
proces shumë i rëndësishëm për qeverisjen vendore bashkë me
komunitetin.
- Në takimin banorë të Lagjes 2 të qytetit, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për
shqetësimet, nevojat, prioritetet për mbështetje nga
bashkëadministrimi vendor.

Konsultim publik për projektbuxhetin me
banorë të Lagjes nr. 2 të qytetit Shkodër
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla, duke parë
mundësinë e përmirësimit të ambjenteve jashtme të tyre, duke patur
në vëmendje terrenet sportive; krijimi i kushteve optimale të sigurisë
rrugore në shkollat me hyrje nga rrugë kryesore me qarkullim të
dendur mjetesh;
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe të frekuencës së evadimit të
mbetjeve në disa zona, kryesisht në periferi dhe zona të ashtëquajtura
informale.
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të
ndriçuesve kryesisht në zonën që i është bashkuar qytetit pas vitit
1990.
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore,
veçanërisht në zonat e ashtëquajtura informale, të cilat kanë nevojë
për urbanizim;
- U propozua që panairet që organizohen nga bashkia, të
shpërndahen edhe në lagje të qytetit si dhe u kërkua që të shihet
mundësia e shtrirjes së zbukurimeve për festa edhe në zona të tjera
nga ato që realizohen zakonisht çdo vit;
- Për qendrat shendetësore u kërkua rikonstruksioni i Qendrës Nr. 4,
për të cilën u informua se do të ndërtohet e re si pjesë e projektit te ishshkolla Veterinare.
- U diskutua për çeshtje të trasportit publik në qytet dhe u vendos që të
organizohet një konsultim i veçantë për shqyrtimin dhe zgjidhjen e
problematikave të mundshme.
Konsultimet publike vazhdojnë me Lagjen nr. 3 të qytetit.
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Shkodra
Bashkëbisedim me banorët e Lagjes nr. 3
të qytetit të Shkodrës për projektbuxhetin
Ditën e sotme kanë vijuar konsultimet publike në lagjet e qytetit të
Shkodrës.
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për vitin
2022 dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i
rëndësishëm për qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin banorë të Lagjes 3 të qytetit, me pjesëmarrjen e zonjave dhe
zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për shqetësimet, nevojat,
prioritetet për mbështetje nga bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në tre shkolla, duke parë
mundësinë e përmirësimit të ambjenteve jashtme të tyre në funksion të
sigurisë së nxënësve dhe mësuesve, duke parë mundësinë e shtimit të
terreneve sportive; ndërhyrje për zgjerimin e kopshtit "Fetah Barbullushi"
dhe në ambjentet e banjove si dhe ndarjen e oborrit; krijimi i kushteve
optimale të sigurisë rrugore në shkollat me hyrje nga rrugë kryesore me
qarkullim të dendur mjetesh; krijimin e një kopshti dhe çerdhe tek ishFermentimi.
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe të frekuencës së evadimit të
mbetjeve në disa zona, kryesisht në periferi dhe zona të ashtëquajtura
informale; heqjen e kazanëve plastikë dhe zëvendësimin me konteiner
metalikë; përdorimin e mjeteve të vogla për evadimin e mbetjeve në
rrugica të ngushta; u hodh ideja e një projekti- pilot për diferencimin e
mbetjeve; gjetja e një zgjidhje të qendrueshme për mbetjet që hidhen
ilegalisht përgjatë lumit Kir;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të ndriçuesve
kryesisht në zonën që i është bashkuar qytetit pas vitit 1990;
zëvendësimin e shtyllave të dëmtuara në rrugën e Gjuhadolit;
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Ditën e merkurë kanë vazhduar konsultimet publike në lagjet e qytetit
të Shkodrës.
- Konsultimi me publikun për projektbuxhetin e Bashkisë Shkodër për
vitin 2022 dhe atë afatmesëm 2022- 2024, është një proces shumë i
rëndësishëm për qeverisjen vendore bashkë me komunitetin.
- Në takimin banorë të Lagjeve 4 dhe 5 të qytetit, me pjesëmarrjen e
zonjave dhe zotërinjve, familjarë dhe biznese, diskutuam për
shqetësimet, nevojat, prioritetet për mbështetje nga
bashkëadministrimi vendor.
Diskutimet e propozimet e banorëve janë perqendruar në:
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- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës rrugore,
veçanërisht në zonat e ashtëquajtura informale, të cilat kanë nevojë për
urbanizim; ndërhyrje mirëmbajtje por edhe rikonstruksioni në disa rrugë të
rëndësishme të Lagjes 3; ndërhyrje në rrugët në afërsi të fushës sportive "Reshit
Rusi";
- U diskutua për çeshtje të trasportit publik në qytet dhe u vendos që të
organizohet një konsultim i veçantë për shqyrtimin dhe zgjidhjen e
problematikave të mundshme.
Konsultimet publike vazhdojnë me Lagjen nr. 4 të qytetit, me datë 3 nëntor 2021,
ora 13.00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Shkodër.

Përfundojnë konsultimet publike për
projektbuxhetin në Bashkinë Shkodër
- Vazhdimin e procesit të mirëmbajtjes në disa shkolla, duke
parë mundësinë e përmirësimit të ambjenteve jashtme të tyre
në funksion të sistemit dhe gjelbërimit; krijimi i kushteve
optimale të sigurisë rrugore në shkollat me hyrje nga rrugë
kryesore me qarkullim të dendur mjetesh;
- Përmirësimin e shërbimeve publike në tërësi:
- Nevojën për shtimin e kontenierëve dhe të frekuencës së
evadimit të mbetjeve në disa zona, kryesisht në periferi dhe
zona të ashtëquajtura informale;
- Përmirësimin e ndriçimit publik nëpërmjet shtimit të numrit të
ndriçuesve kryesisht në zonën që i është bashkuar qytetit pas
vitit 1990 por edhe në disa rrugë të tjera; zgjidhjet e problemit të
ndriçimit në Unazën Lindore që është akoma në inventarin e
ARRSH;
- Nevojën për të vijuar me projektet e nisura të infrastrukturës
rrugore, veçanërisht në zonat e ashtëquajtura informale, të
cilat kanë nevojë për urbanizim; ndërhyrje mirëmbajtje por
edhe rikonstruksioni në disa rrugë të rëndësishme të këtyre
lagjeve sipas prioriteteve të vetë banorëve;
- Lidhur me transportin publik në qytet u vendos që të
organizohet një konsultim i veçantë për shqyrtimin dhe
zgjidhjen e problematikave të mundshme.
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Shkodra
Ul siparin Festivali «Luleborë», edicioni i
6- të shënon një rritje të dukshme artistike
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Festivali “Luleborë” këtë vit na përcolli emocione me
16 krijimtari të reja.
Interpretime të mrekullueshme të këngëtarëve
konkurues, me një lojë të gjallë të muzikës dhe zërit,
mbushën hapësirën e Teatrit “Migjeni”, duke u
shpërblyer me duartrokitje e kënaqësi.

Në vitin e 6- të të tij “Luleborë” aﬁrmohet si festival i
promovimit të vlerave muzikore qytetare shkodrane.
Bashkia Shkodër, organizatore dhe mbështetëse e
përvitshme e festivalit “Lulebore”, përgëzon të gjithë
artistët, muzikantët, kompozitorët e poetët,
këngëtarët, të gjithë ata që punuan me përkushtim,
zemër e vullnet për ta realizuar, duke i dhënë
festivalit vlerën e merituar.
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