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1. Hyrje 

Instituti Kërkimeve Urbane ka ofruar asistencë teknike dhe ka ndihmuar në lehtësimin e procesit 

të mobilizimit të komunitetit në kuadër të projektit “Ta pastrojmë Shqipërinë”. 

Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars – maj 2018, IKU është angazhuar në hartimin e 

planeve të punës si dhe kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, 

dakortësuar me kryetarët e bashkive. Gjithashtu, ka bashkëpunuar me zyrtarët e bashkive në 

organizimin dhe promovimin e aktiviteteve në media lokale, media sociale si dhe ka qenë e 

pranishme në disa prej aktiviteteve të zbatuara në tre bashkitë e përfshira në projekt.  

2. Aktivitetet e Zbatuara 

Në kuadër të këtij projekti bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë kanë zbatuar aktivitete të cilat 

ndihmojnë në sensibilizimin e qytetarëve duke synuar përfshirjen e sa më shumë aktorëve në të 

gjitha organizimet e zhvilluara.  

Aktivitete e zbatuara janë: 

 Aksione pastrimi 

 Mbjellje pemësh 

 Sfida inovacione 

 Seminare 

 Shfaqje filmi mjedisor 

Aktorët e përfshirë në aktivitete janë: 

 Zyrtarë Bashkia Shkodër, Lezhë dhe Pukë  

 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

 Ministria e Mbrojtjes 

 Prefektura 

 Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore) 

 Shkollat 9-vjeçare dhe shkollat e mesme 

 Media 

2.1 Bashkia Shkodër 

2.1.1 Aksione pastrimi 

o Vendi: Postribë, Ura e Mesit 

Datë:  16 Prill  
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Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër, DAR dhe strukturat e forcave të 

armatosura.  

Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrës  100 nxënësve nga shkolla “Adem Haxhia” me mësuesit e tyre 

si dhe 70 ushtarë. Nga aksioni i kryer u grumbulluan 17 ton mbetje të cilat u transportuan në 

landfill-in e Bushatit me mjetet e firmave sipërmarrësve të Bashkisë Shkodër, Firma “ALB-

KONSTRUKSION”. 

o Vendi: Shirokë-Zogaj 

Datë: 17 Prill 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër dhe DAR 

Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrës 100 nxënës nga shkolla Ndre Mjeda dhe mësuesit e tyre. 

Transporti u krye me autobus të shoqërive private të transportit. Nga aksioni i kryer u grumbulluan 

12 ton mbetje të cilat u transportuan në landfill-in Bushat me mjetet e firmës BORSHI SHPK, 

firmë sipërmarrëse e Bashkisë Shkodër. 

o Vëndi: Qendra Administrative Gur i Zi, Ura e Bahcallëkut dhe Ura e Vjetër e Bunës 

Datë: 18, 19, 20 Prill 

Aktorët e pranishëm: Nga njësia administrative Guri i Zi u angazhuan 100 nxënës për 

pastrimin e qendrës. Ndërsa për pastrimin e Urës së Vjetër të Bunës morën pjesë 50 nxënës duke 

ndihmuar në pastrimin e gjithë pedonales dhe zonave përreth. Tek Ura e Bahcallëkut Bashkia 

Shkodër aksionin e kreu ne bashkëpunim me punonjësit e saj 

Evadimi i mbetjeve në Njësinë Administrative Gur i Zi, dhe në Urën e Vjetër të Bunës u mundësua 

nga firmat sipërmarrëse të pastrimit që operojnë në këto zona. Në Urën e Bahcallëkut u evaduan 76 

ton mbetje të hershme që ishin depozituat aty në bashkëpunim me sipërmarrës privat për mjetin e 

transportit si dhe për makinerinë, dy ditë. 

Ditë Pastrimi në Derdhjen e Bunës, Velipojë ishin të pranishëm 50 nxënës të shkollës së mesme 

Gjeç Vatë Martini të Njësisë Administrative Velipojë të cilët u transportuan nga autobusët e 

shoqërive private të transportit. Të pranishëm ishin dhe 50 persona të stafit të Bashkisë. 

 

o Vendi: Unaza Perëndimore e qytetit 

Datë: 25 Prill 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër dhe DAR 

Të pranishëm në aktivitet 100 nxënës nga Shkollat “Salo Halili”, “Azem Hajdari” dhe “Xheladin 

Fishta”. Mbetjet u evaduan nga firma sipërmarrëse e “Bashkisë Borshi” shpk dhe u depozituan në 

landfill-in e Busha-tit  
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o Vendi: Rruga Gjovalin Gjadri 

Datë: 4 Maj 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër dhe DAR 

Në aktivitet u përfshinë 100 nxënësve nga shkolla “Arben Broci”. Sasia e Mbetjeve që u 

grumbulluan nga nxënësit u evaduan nga firma e pastrimit sipërmarrëse e Bashkisë Shkodër, 

“Borshi” sh.p.k. 

o Vendi: Kalaja e Rozafës 

Datë: 23 Maj 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër dhe DAR 

Ky është aktiviteti përmbyllës i aksioneve 2 mujore. Nxënësit e shkollës u aktivizuan në pastrimin 

rreth zonës së Kalasë së Rozafës. Fundi i aktivitetit u shoqërua me projektim të një filmi Mjedisor. 

Mbetjet u mblodhën nga firma sipërmarrëse. 

2.1.2 Seminar dhe shfaqje filmi 

o Vendi: Në ambientet e Shega e Egër 

Datë: 26 Prill 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër, grupi “Kosherja e bletëve” dhe DAR 

Ky aktivitet është i parë i tre prej aktiviteteve të  parashikuara për tu zhvilluar me materialet e 

ricikluara. Aktiviteti u organizua me grupin “Kosherja e bletëve” në bashkëpunim me DAR, ku 

morën pjesë 15 nxënës të klasës se V, të Shkollës “Ismail Qemali”. Me materialet e ricikluara çdo 

nxënës krijoi një objekt. U projektuan video duke treguar impaktin e plastikes mjedis, e u zhvilluan 

biseda ndërgjegjësuese me nxënësit.  

o Vendi: Në ambientet e Shega e Egër 

Datë: 10 Maj 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër, grupi “Kosherja e bletëve” dhe DAR 

Aktiviteti i dytë i këtij lloji u zhvillua me 15 nxënësit e klasës së 4 fillore, Shkolla “Ismail Qemali”.  

o Vendi: Në ambientet e shkollës “Ismail Qemali” 

Datë: 18 Maj 

Aktorët e pranishëm: Zyrtarë Bashkia Shkodër, grupi “Kosherja e bletëve” dhe DAR 

Mbyllja e 3 aktiviteteve ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollës “Ismail Qemali” dhe grupin 

“Kosherja e bletëve”. Të pranishëm në aktivitet 30 nxënës. 
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2.1.3 Mbjellje pemësh 

o Vendi: Ura e Bahçallëkut 

Datë: 3 Prill 

Aktorët e përfshirë: Punëtorët e firmës sipërmarrëse të gjelbërimit të Bashkisë Shkodër 

në praninë e supervizorit të gjelbërimit 

Në përfundim të aksionit të pastrimit në këtë zonë u bë mbjellja e 19 pemëve të tipit Ilqe (Quercus 

ilex). 

o Vendi: Rruga “Gjovalin Gjadri” 

Datë: 11 Maj 

Aktorët e përfshirë: Në aktivitet morën pjesë punonjës të Bashkisë Shkodër si dhe firma 

sipërmarrëse e gjelbërimit. 

Gjatë këtij aktiviteti u mbollën 51 pemë Gështenja të Egra në rrugën “Gjovalin Gjadri”, zonë në 

të cilën më parë ishte kryer aksioni i pastrimit.  

2.2 Bashkia Lezhë 

2.2.1 Aksione pastrimi 

o Vendi :  

 Gjimnazi “Hydajet Lezha” pastrim i rrugës Sake – Kunë 

 Rana e Hedhun dhe shëtitorja e Shëngjinit 

            Datë: 16 Prill 

            Aktorët e përfshirë: forca të Ministrisë së Mbrojtjes, 30 punonjës të institucionit të 

prefektit, njësisë Administrative Shëngjin dhe institucioneve mjedisore, 30 zyrtarë nga 

bashkia Lezhë dhe mjetet e bashkisë në dispozicion.  

Ky aksion ka filluar në dy drejtime: nga Zona e Ranës së Hedhun dhe shëtitorja e kryesore në breg 

të Shëngjinit, aksion i realizuar nga 30 forca të Ministrisë së Mbrojtjes, 30 punonjës të institucionit 

të prefektit, njësisë Administrative Shëngjin dhe institucioneve mjedisore. Tek shëtitorja e 

Shëngjinit kanë qenë 10 forca, një fadromë dhe një makinë transporti, të cilët kanë pastruar 

shëtitoren nga grumbujt e rërës të sjella nga era e fortë dhe dallgët e detit.  

Aksioni i pastrimit të rrugës lidhëse Kënalle-Kune i realizuar nga 100 nxënës të Gjimnazit 

“Hydajet Lezha” dhe 30 punonjës të bashkisë Lezhë, drejtorisë Arsimore Rajonale dhe mësues. 

Nga kjo ditë janë pastruar 9 ton mbetje. 

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 
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1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve. 

 

o Vendi :  

 Shkolla e mesme profesionale “Kolin Gjoka” pastrim i rrugës Lezhë-Balldre 

 Porti – lokali Molla dhe shëtitorja e Shëngjinit  

            Datë: 17 Prill 

            Aktorët e përfshirë:  Ky aksioni pastrimi u realizua në dy drejtime: Nga Porti detar deri 

tek lokali Molla, konkretisht zona e Plazhit, dhe shëtitorja e bregut të Shëngjinit. Në këtë 

aksion morën pjesë 30 forca dhe 3 mjete të Ministrisë së Mbrojtjes, 40 forca të 

administratës së portit Shëngjin, 5 punonjës të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit, 10 punonjës 

të Njësisë Administrative Shëngjin, 1 fadromë, 1 makinë transporti dhe 1 makinë  të cilët 

pastruan bregdetin dhe shëtitoren nga grumbujt e rërës dhe mbeturinat.  

Drejtimi tjetër i realizuar me 100 nxënës të shkollës se mesme profesionale “Kolin Gjoka” 

dhe 20 punonjës të Bashkisë Lezhë të cilët pastruan aksion rrugor Lezhë – Balldre. 

Nga kjo ditë janë pastruar 8 ton mbetje.  

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve. 

 

o Vendi :  

 Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Kastrioti” / shkolla 9 vjeçare “Besëlidhja” pastrim i Blloku Liria dhe 

Rruga e Kallmetit 

 Lokali Molla deri Kune dhe qendër Shëngjin 

Datë: 18 Prill 

Aktorët e përfshirë: Ky aksion sërish është realizuar në dy drejtime: Nga lokali Molla 

deri në Kune si dhe qendrën e Shëngjinit. Pjesëmarrës ishin znj. Ornela Çuçi, Z/Ministre e 

Turizmit dhe Mjedisit, z. Rikard Luka, koordinator kombëtar për aksionin e pastrimit, 

Prefekti, 4 punonjës të prefekturës,  30 forca dhe 3 mjete të Ministrisë së Mbrojtjes, 20 

punonjës të Institucioneve Mjedisore Vendor, 10 punonjës të Njësisë Administrative 

Shëngjin, 1 fadromë, 1 makinë transporti e Bashkisë dhe 1 makinë e kompanisë së 

pastrimit. 
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Drejtimi tjetër është pastrimi i Bllokut Liria, Lagjja Skëndërbeg dhe Rruga e Kallmeti, në këtë 

drejtim morën pjesë 50 nxënës të shkollës 9 vjeçare “Gjergj Kastrioti” dhe 50 nxënës të shkollës 

9 vjeçare “Besëlidhja”, si dhe 20 punonjës të Bashkisë Lezhë dhe mësues.   

Nga kjo ditë janë pastruar 8 ton mbetje.  

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve. 

 

o Vendi :  

 Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” / shkolla 9 vjeçare “Kosova” pastrim i Rruga Shtraus, 

Grumbullimi dhe lagjja e Spitalit 

 Plazhi i Vainit 

      Datë: 19 Prill 

           Aktorët e përfshirë: Aksioni është zhvilluar në dy drejtime: Në zonën e Plazhit të Vainit, 

me pjesëmarrjen e 30 forca dhe 2 mjete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe 10 punonjës të 

Institucioneve Mjedisore Vendor, 1 fadromë, 1 makinë transporti e Bashkisë dhe 1 makinë 

e kompanisë së pastrimit.  

Drejtimi tjetër është pastrimi i Rrugës “Shtraus”, rrugës së Lagjjes së Spitalit, në këtë drejtim 

morën pjesë 50 nxënës të shkollës 9 vjeçare “Gjergj Fishta” dhe 50 nxënës të shkollës 9 vjeçare 

“Kosova”, si dhe 10 punonjës të Bashkisë Lezhë dhe mësues.   

Nga kjo ditë janë pastruar 7 ton mbetje.   

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve. 

 

o Vendi :  

 Shkolla jopublike “Rogacionistet” / shkolla 9 vjeçare “Nënë Tereza”, pastrim Rruga e 

Shengjinit deri tek Shaljanet dhe mbjedhje pemësh 

 Plazhi i Tales  

Datë: 20 Prill 

Aktorët e përfshirë: Aksioni u realizua në dy drejtime: Në zonën e Talës, ku morën pjesë 

30 forca dhe 2 mjete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe 10 punonjës të Njësisë Administrative 
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Shënkoll, 1 fadromë, 1 makinë transporti e Bashkisë dhe 1 makinë e kompanisë së 

pastrimit.  

Drejtimi tjetër është pastrimi rrugës kryesore të lagjes Nënë Tereza dhe rrugës së Shëngjinit. Në 

këtë drejtim morën pjesë 50 nxënës të shkollës 9 vjeçare “Nënë Tereza” si dhe 10 punonjës të 

Bashkisë Lezhë si dhe mbledhja e pemëve nga 50 nxënës të shkollës jopublike “Rogacionistet”.  

Nga kjo ditë janë pastruar 5 ton mbetje. .    

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve. 

 

o Vendi : Plazhi i Shëngjinit 

Datë: 21 Prill 

Aktorët e përfshirë: Ky aksion u realizuar për pastrimin në pjesët e pa pastruar të 

Bregdetit të Shëngjinit me pjesëmarrjen e 30 forca dhe 2 mjete të Ministrisë së Mbrojtjes 

dhe 16 punonjës të Institucioneve Mjedisore Vendor, Prefekti së bashku me 3 punonjës të 

administratës së tij, 1 fadromë, 1 makinë transporti e Bashkisë dhe 1 makinë e kompanisë 

së pastrimit.  

Janë pastruar rreth 4 ton mbetje.   

Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve.  

 

o Vendi : Plazhi i Shëngjinit, Tales dhe Vainit 

            Datë: 22 Prill 

            Aktorët e përfshirë: Nxënësit e shkollave, Prefektura, forcat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe 

institucione të tjera pastrimi. 

Aksioni në plazhin Shëngjinit, Talës dhe Vainit u realizuar me pjesëmarrjen e shkollave, rreth 600 

nxënësve të shkollave të Shënkollit dhe Shëngjinit si dhe me pjesëmarrjen e 30 forca dhe 2 mjete 

të Ministrisë së Mbrojtjes dhe 18 punonjës të Institucioneve Mjedisore Vendor dhe 2 mjete, 2 

punonjës të administratës së prefektit, 10 punonjës të Njësive Administrative Shëngjin dhe 

Shënkoll, 1 fadromë, 1 makinë transporti e Bashkisë.  

Janë pastruar rreth 4.5 ton mbetje.   
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Mjetet e përdorura: 

1 fadromë; 

1 makinë transporti; 

1 makinë e grumbullimit të mbetjeve.  

 

o Vendi :  

 Shkolla e Shënkollit   

 Tale 1 + Gryke Lumi 

            Datë: 16 Maj 

            Aktorët e përfshirë: Ky aksion pastrimi u realizua ne njësinë administrative Shënkoll, 

përkatësisht ne fshatin Shënkoll me klasat e teta te shkollës se Shënkollit me te cilët u 

pastruan akset kryesore rrugore të këtij fshati, dhe në Plazhin e Talës i cili u pastrua nga 

nxënësit e shkollave Gryke Lumit dhe Tale Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 12 ton 

mbetje.  

Në aktivitet ishin të pranishëm 150 nxënës 30 zyrtarë nga Bashkia Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë në dispozicion  

Mjetet e përdorura: 

 1. Fadromë benfra e vitit 1992 

o Vendi:  

 Shkolla e Zejmenit 

 Shkolla e Pllanës 

 Shkolla e Treshit 

 Shkolla e Spitenit 

            Datë: 17 Maj 

           Aktorët e përfshirë: 100 nxënës, 30 persona zyrtarë të  Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion  

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 5 ton mbetje. 

 

o Vendi:  

 Shkolla e Manatise 

 Shkolla e Barbulloje 

Datë: 18 Maj 

Aktorët e përfshirë: 70 nxënës, 25 persona zyrtarë të  Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion. 

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 5 ton mbetje. 
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o Vendi:  

 Shkolla e Balldrenit 

 Shkolla e Torovicës 

 Shkolla e Kakarriq 

Datë: 22 Maj 

Aktorët e përfshirë: 150 nxënës, 30 persona zyrtarë të Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion 

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 7 ton mbetje. 

 

o Vendi:  

 Shkolla e Kallmetit 

 Shkolla e Rraboshtës 

Datë: 23 Maj 

Aktorë të përfshirë: 80 nxënës dhe 25 persona zyrtarë të Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion. 

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 4 ton mbetje. 

 

o Vendi:  

 Shkolla e Blinishtit 

 Shkolla e Troshanit 

Datë: 24 Maj  

Aktorët e Përfshirë: 50 nxënës, 20 persona zyrtarë të  Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion 

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 4 ton mbetje 

 

o Vendi:  

 Shkolla e Dajçit 

 Shkolla e Gjadrit 

Datë: 25 Maj  

Aktorët e Përfshirë: 50 nxënës, 20 persona zyrtarë të Bashkisë Lezhë dhe njësisë 

administrative si dhe mjetet e bashkisë ne dispozicion 

Nga kjo ditë janë pastruar dhe larguar 4 ton mbetje 
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2.3 Bashkia Pukë 

2.3.1 Aksione pastrimi dhe mbjellje pemësh   

o Vendi : Lagjja sipër Muzeut, ish Çeta vullnetare 

Datë: 22 Maj 

Aktorët e përfshirë: Kryetari i Bashkisë, zyrtarë Bashkia Pukë, banorët e pallateve, N/ 

Prefekti, Drejtoria e Shëndetit Publik, Media,   

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantimi i punës së kryer me financimin  e dldp për pastrimin e 

mbetjeve  urbane. Në këtë aktivitet është kryer pastrimi i mbetjeve nga ish çeta vullnetare deri tek 

ura e lagjes Zezaj, mbjellja e pemëve në sipërfaqen e pastruar si dhe ju është bërë thirrje banorëve 

të kësaj lagjeje  për mbajtjen pastër të hapësirave publike. 

Pastrimi i kësaj zone pati një rëndësi të madhe pasi është tepër e ndotur nga mbetjet urbane, inerte 

dhe bimësia e egër. Gjatë këtij aktiviteti u synua kthimi i kësaj zone në atraktive dhe të pastër. 
  

o Vendi: Ura e fshatit Gomsiqe 

Datë: 21 Maj 

Aktorët e përfshirë: Kryetari i Bashkisë, zyrtarë Bashkia Pukë, banorët e fshatit, N/ 

Prefekti, Njësia Administrative Qerret, Media.     

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantimi i punës së kryer me financimin  e dldp për pastrimin e 

mbetjeve urbane. Ky aktivitet përfshiu pastrimin e sipërfaqes poshtë urës së Gomsiqes dhe 

mbjelljen e pemëve në të dy krahët e saj.  

Nëpërmjet këtij aktiviteti u synua sensibilizimi i banorëve për ruajtjen dhe mbajtjen pastër të 

objekteve me rëndësi kulturore.        

o Vendi: lagjja tek ish nënstacioni elektrik   

Datë: 26 Prill 

Aktorët e përfshirë:  Kryetari i Bashkisë, zyrtarë Bashkia Pukë, banorët e lagjes së ish 

kampit, N/ Prefekti, Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, Biznese, Media.   

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantimi i punës së kryer me financimin  e dldp për pastrimin e 

mbetjeve  urbane dhe inerte në të dy anët e rrugëve  lidhëse, mbjellje të pemëve në sipërfaqen e 

pastruar, thirrje banorëve të kësaj lagjeje  për mbajtjen pastër të hapësirave publike. 

o Vendi: Liqeni artificial  

Datë:  18 Maj   

Aktorët e përfshirë:  Kryetari i Bashkisë, Bashkia Pukë, Biznese, Shoqata AgroPuka, 

 Media. 
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Aktiviteti nisi me prezantimin e punës së kryer me financimin e dldp për pastrimin e mbetjeve  

urbane dhe inerte. U zhvillua aksioni i pastrimit në të dy anët e rrugëve  lidhëse, mbjellje të pemëve 

në sipërfaqen e pastruar, thirrje banoreve të kësaj lagjeje  për mbajtjen pastër të hapësirave publike. 

  

o Vendi: Në të gjithë territorin e Bashkisë Pukë  

Datë: 24 Maj     

Aktorët e përfshirë: Kryetari i Bashkisë , zyrtarë Bashkia Pukë, Shkolla, Media 

 Ministria e Mjedisit,   

Ky aktivitet përbën organizimin e ditës së përgjithshme të aksionit të pastrimit në të gjithë 

territorin e Bashkisë Pukë si dhe  finalizimin e aktiviteteve "Për një Pukë të pastër dhe 

miqësore me Mjedisin 

Gjatë kësaj dite u zhvilluan: Aksion Pastrimi  në Njësitë Administrative; Lyerja e pemëve 

dekorative në hapësirat e gjelbëra të qytetit Pukë; Mbjellje pemësh dekorative; Vizitë në panairin 

e organizuar me punimet e shkollave pjesëmarrëse në konkursin e realizimit të punimit më të mirë 

për mbetjet e riciklueshme; Vlerësimi dhe dhënia e  çmimeve për punimet më të mira midis 

fituesve të shkollave në nivel Bashkie; Koktej përmbyllës.      

2.3.2 Prezantime në shkolla  

 

o Vendi: Shkolla e mesme e bashkuar Gjegjan dhe shkolla Gojan, NJA Gjegjan 

Datë: 18 Prill 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla e Mesme Gjegjan, 

Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë.  

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantim për realizimin e punimeve më të mirë me materiale të 

riciklueshme. 

o Vendi: Shkolla 9 vjeçare, NJA Rrapë 

Datë: 17 Prill 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla 9 vjeçare, NJA Rrapë, 

Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë.  

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantim për realizimin e punimeve më të mirë me materiale të 

riciklueshme. 

o Vendi: Shkolla e mesme “8 Dhjetori”, NJA Qelëz 

Datë: 13 Prill 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla e mesme “8 Dhjetori”, 

Qelëz NJA Qelëz, Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë. 
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Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantim për realizimin e punimeve më të mirë me materiale të 

riciklueshme. 

o Vendi: Shkolla e mesme “Luf Qerret”, NJA Qerret  

Datë: 13 Prill 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla e mesme “Luf Qerret”, 

NJA Qerret, Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë. 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantim për realizimin e punimeve më të mirë me materiale të 

riciklueshme. 

o Vendi: Shkolla 9 vjeçare “ Migjeni”, shkolla e mesme “Sabah Sinani” 

Datë: 12, 16 Prill 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla 9 vjeçare “ Migjeni”, 

shkolla e mesme “Sabah Sinani”, Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë. 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua prezantim për realizimin e punimeve më të mirë me materiale të 

riciklueshme. 

2.3.3 Sfida e inovacionit  
 

o Vendi: Shkolla e mesme e bashkuar Gjegjan , NJA Gjegjan  

Datë: 16 Maj    

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla e Mesme Gjegjan, 

Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë. 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe impakt 

tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  

Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe grupin 

fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi.  

o Vendi: Shkolla Gojan, NJA Gjegjan 

Datë: 16 Maj 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla Gojan, Media, zyrtarë 

të Bashkisë Pukë 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe 

impakt tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  
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Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe 

grupin fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi. Vendi: Shkolla Rrape, Nj.AD Rrapë 

Datë: 15 Maj 

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla Rrape, Nj.AD Rrape , 

Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe 

impakt tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  

Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe 

grupin fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi.  

o Vendi: Shkolla 9- vjeçare "Migjeni" Pukë   

Datë: 8 Maj    

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla 9- vjeçare "Migjeni" 

Pukë, Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë 

 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe impakt 

tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  

Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe grupin 

fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi.  

o Vendi: Shkolla e Mesme "Sabah Sinani" Pukë  

Datë: 10 Maj       

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla e Mesme "Sabah 

Sinani" Pukë, Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë Bashkia, Këshilli i Prindërve. 

 

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe impakt 

tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera. Komisioni i ngritur 

nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe grupin fitues në përfundim 

të prezantimeve të çdo grupi.  

o Vendi: Shkolla  "8 Dhjetori", Nja Qelëz  

Datë: 21 Maj     
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Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla  "8 Dhjetori",  Nja 

Qelëz , Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë, Këshilli i Prindërve   

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe impakt 

tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  

Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe grupin 

fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi.  

o Vendi: Shkolla  e Mesme, Nj. A Qerret 

Datë: 10 Maj        

Aktorët e përfshirë: Drejtoria Arsimore (Zyra Arsimore), Shkolla  e Mesme,  NjA Qerret, 

Media, zyrtarë të Bashkisë Pukë, Këshilli i Prindërve   

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua  konkursi  për punimin  më të mirë të materialeve të riciklueshme. 

Në aktivitet u përfshinë nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre dhe që kishin dëshirë për të 

krijuar objekte të ndryshme me materiale të riciklusheme. Ky aktivitet u pa me rëndësi dhe impakt 

tek nxënësit të cilët shprehën kënaqësinë për ta replikuar edhe herë të tjera.  

Komisioni i ngritur nga zyrtarët e bashkisë, me një larmishëmri pjesëmarrësish, shpalli  dhe grupin 

fitues në përfundim të prezantimeve të çdo grupi.  

3. Analiza e monitorimit dhe ndryshimet kryesore 

Instituti i Kërkimeve Urbane ka realizuar monitorimin e vazhdueshëm për çdo aktivitet të 

organizuar e zbatuar në territoret e bashkive Shkodër, Lezhë dhe Pukë. Stafi i IKU-t ka qenë i 

pranishëm në vizita monitoruese tre herë në secilën bashki për të ndihmuar edhe në zbatimin e 

aktiviteteve dhe siguruar pjesëmarrjen në tipologji të ndryshme të tyre. Koha e monitorimit të 

aktiviteteve të kryera përmbledh periudhën prill – maj 2018. Në këtë periudhë janë zhvilluar në 

total 44 aktivitete, në nivel bashkie përkatësisht në Pukë 17, në Lezhë 15, dhe Shkodër 12 

aktivitete. Gjithashtu, është ruajtura një komunikim i përditshëm me stafin e secilës prej bashkive 

përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të këtij projekti. Në secilën bashki, është caktuar një anëtar i 

stafit të bashkisë, kryesisht në drejtoritë që lidhen me shërbimet publike. Për çdo aktivitet të 

zbatuar, personi përgjegjës  ka koordinuar me ekspertët e IKU-t duke paraqitur komente dhe foto 

për çdo aktivitet të kryer dhe ato të planifikuara për tu zhvilluar. Gjatë vizitave monitoruese, 

angazhimi i zyrtarëve të lartë vendorë dhe i stafeve të secilës bashki ka qenë i kënaqshëm duke 

ndihmuar në vizita të suksesshme monitorimi dhe konstatimin në vlera reale të arritjeve për çdo 

aktivitet të kryer. 
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Gjatë punës monitoruese është konstatuar një rritje progresive në cilësinë e aktiviteteve të 

parashikuar nga projekti gjë e cila konfirmon vlerën e aktiviteteve për secilën bashki dhe vullnetin 

e aktorëve vendor për të qenë pjesë në dinamikën e ndryshimeve cilësore të të gjithë procesit. 

Pjesëmarrja aktive e stafeve bashkiake, ftesat e hapura për kontributin qytetar dhe angazhimi i 

drejtorive rajonale arsimore përbën një tregues se cilësia e mjedisit në përgjithësi dhe shërbimi i 

pastrimit në veçanti është një prioritet që po trajtohet me shumë angazhim përmes bashkëpunimit 

të ngushtë mes pushtetit vendor dhe strukturave të qeverisë qendrore. Kontributi i publikut 

gjithashtu ka qenë ndër zhvillimet më pozitive dhe pjesëmarrja e gjerë qytetare dhe veçanërisht e 

të rinjve të shkollave në aksionet e pastrimit ka qenë një tregues i ndërgjegjësimit në rritje, çka 

përkon me objektivin kryesor të këtij projekti. Organizimi i aktiviteteve argëtuese dhe konkurruese 

për moshat e vogla, kryesisht fëmijët e shkollave fillore, duke stimuluar krijimtarinë e tyre përmes 

parimeve të ruajtjes së mjedisit dhe riciklimit, ka shërbyer si një mekanizëm efikas për të 

promovuar fushatat ndërgjegjësuese interaktive dhe tërheqëse.  

4. Treguesit e arritur dhe Shpenzimet 

Në kuadër të këtij projekti bashkitë kanë organizuar aktivitete të cilat ndihmojë në rritjen e 

sensibilizimit qytetar për mbrojtjen e mjedisit si dhe në reduktimin e mbetjeve në zona të caktuara. 

Bazuar në buxhetin që bashkitë kanë pasur të përcaktuar ato kanë arritur që nëpërmjet këtij projekti 

të arrijnë rezultatet si më poshtë: 

Bashkia Shkodër ka përfshirë më shumë se 600 nxënës dhe përfaqësues të institucioneve të 

ndryshme në aksionet e pastrimit realizuar në kuadër të projektit duke siguruar në këtë mënyrë 

pastrimin e akseve më të rëndësishme në bashki dhe gjithashtu realizimin e pastrimit të zonës 

përreth dhe brenda Kalasë së Shkodrës1.  Bashkia ka realizuar dhe orë edukative duke përfshirë 

dhe shfaqje të filmave Mjedisor me synim ndërgjegjësim të qytetarëve, dhe specifikisht nxënësve 

të shkollave 9-vjeçare.  

Bashkia Lezhë në përfundim të këtij projekti ka grumbulluar dhe zhvendosur 86.5 ton mbetje2. 

Gjatë aktiviteteve të pastrimit në këtë bashki janë përfshirë rreth 1500 persona përfaqësues të 

institucioneve që u përfshinë në organizimin e projektit por edhe nxënës të shkollave. Nëpërmjet 

angazhimit të disa aktorëve realizohet shtrirja e informacionet rreth këtyre aktiviteteve si dhe rritja 

e ndërgjegjësimit në një shkallë të gjerë. 

Bashkia Pukë ka mbjellë 36 pemë dekorative dhe janë grumbulluar dhe zhvendosur 5 ton mbetje. 

Ndërkohë, në realizimin e aktiviteteve të pastrimit janë përdorur 4000 copë qese për mbledhjen e 

                                                           
1 Referohu aneks A për informacion të detajuar 
2 Referohu aneks A për informacion të detajuar 
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mbetjeve dhe 2000 palë Doreza, 10 kova për lyerjen e pemëve dekorative, 10 furça për lyerje, 500 

kg gëlqere për lyerje  ku rezulton se janë lyer të gjitha trungjet e pemëve  dekorative në qytetin e 

Pukës3.  

5. Mësimet e nxjerra 

Gjatë zbatimit  të projektit ‘Ta pastrojmë Shqipërinë’ në tre bashki të vendit, Shkodër Lezhë dhe 

Pukë, u ndërmorën një sërë aktivitetesh në të cilat u bënë pjesë aktive e tij komuniteti, institucione 

shtetërore e private, biznesi dhe nxënës e studentë të shkollave. 

Tipologjia e aktiviteteve të zhvilluara në këto bashki synonte të përmirësonte, situatën aktuale 

mjedisore, të përfshinte komunitetin në mirëmbajtjen e mjedisit e hapësirave të përbashkëta në 

territorin e bashkisë, si dhe të rriste ndërgjegjësimin e komunitetit dhe kryesisht të të rinjve për 

dëmet që i shkaktohen mjedisit nga hedhja e pa kontrolluar e mbetjeve. 

Përgjatë periudhës së shtirjes së këtij projekti  u nxorën disa mësime të mira të cilat do të shërbejnë 

në përfshirjen dhe ndërgjegjësimin e komunitetit, institucioneve, biznesit dhe nxënësve e 

studentëve të shkollave edhe në vazhdimësi. 

1. Përfshirja e komunitetit dhe institucioneve, duhet që në mirëmbajtjen e mjedisit dhe 

hapësirave të përbashkëta  në territorin e bashkisë edhe përtej këtij projekti, komuniteti dhe 

institucionet shtetërore e private të përfshihen në mënyrë vullnetare por edhe në 

bashkëpunim me bashkinë për të organizuar nisma të cilat kanë në qendër të tyre 

promovimin e mbajtjen pastër të mjedisit.  

 

2. Përfshirja e biznesit, në të tre bashkitë në të cilat është zbatuar projekti biznesi ka 

kontribuar në mënyra të ndryshme si me mjete pune e me burime njerëzore. Duhet theksuar 

që nga ana e biznesit duhet të ketë një pjesëmarrje e një kontribut më të madh në këto nisma 

të ndërmarra nga bashkia për përmirësimin e mjedisit dhe promovimin e një zhvillimi të 

qëndrueshëm.  

 

3. Aktivitetet ndërgjegjësuese në shkolla, në shkollat 9 vjeçare dhe të mesme duhet të 

organizohen në mënyrë më të shpeshtë aktivitete e konkurse inovacioni në të cilat fëmijët 

mund të angazhohen në ndërtimin e objekteve me materiale të riciklueshme e për të dhënë 

mesazhe sensibilizuese për mbrojtjen e mjedisit e promovimin e habitateve natyrore. 

 

                                                           
3 Referohu aneks A për informacion të detajuar 
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4. Aktivitete ndërgjegjësuese në shkolla, duhet parë mundësia  që në kurikulën mësimore 

të përfshihen orë të veçanta mësimore në të cilat trajtohet ruajtja e mbrojtja e mjedisit, dhe 

se si banorët mund të ndikojnë pozitivisht në promovimin e habitateve natyrore në territorin 

e bashkisë së tyre. 

6. Praktika të mira 

Gjatë zbatimit të këtij projekti janë evidentuar disa prej praktikave më të mira që janë zhvilluar në 

bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë. Në vijim disa nga aktivitetet më të suksesshme që bashkitë kanë 

realizuar: 

Bashkia Shkodër ka organizuar datë 23 Maj aktivitetin përmbyllës në Kalanë e Rozafës. Ky 

aktivitet bëri bashkë disa aktorë, si stafin e bashkisë Shkodër, Drejtorinë Arsimore, nxënësit e 

shkollave si dhe qytetarë të interesuar për tu përfshirë. Nxënësit e Shkollës u aktivizuan në 

pastrimin e zonës përreth Kalasë së Rozafës. Mbetjet u mblodhën nga firma sipërmarrëse. 

Gjithashtu, në përfundim të aksionit të pastrimit  u projektua një filmi Mjedisor për nxënësit të 

cilët u përfshinë gjithashtu në diskutime mbi mbrojtjen e mjedisit dhe mbajtjen pastër të tij.  

Në Bashkinë Lezhë, datë 16 Maj, është zbatuar një nga aktivitetet më të suksesshme në kuadër të 

këtij projekti. Në shkollën e Shënkollit dhe në zonën Tale 1 si dhe Gryke Lumi u realizua një 

aksion pastrimi nga ku janë larguar 12 ton mbetje.  

Ky aksion u realizua në njësinë administrative Shënkoll, përkatësisht ne fshatin Shënkoll me klasat 

e teta te shkollës se Shënkollit me te cilët u pastruan akset kryesore rrugore të këtij fshati, dhe në 

Plazhin e Talës i cili u pastrua nga nxënësit e shkollave Gryke Lumit dhe Tale. Në aktivitet ishin 

të pranishëm 30 zyrtarë nga Bashkia Lezhë dhe njësisë administrative si dhe mjetet e bashkisë në 

dispozicion  

Bashkia Pukë gjatë zbatimit aktivitetin përfundimtar ku u përfshi gjithë territori i bashkisë dhe bëri 

bashkë aktorë të ndryshëm të përfshirë në njësi të ndryshme administrative. U kryen në këtë 

mënyrë disa aktivitete, si: Aksion Pastrimi; Lyerja e pemëve dekorative në hapësirat e gjelbëra të 

qytetit Pukë; Mbjellje pemësh dekorative; Vizitë në panairin e organizuar me punimet e shkollave 

pjesëmarrëse në konkursin e realizimit të punimit më të mirë për mbetjet e riciklueshme;  Vlerësimi 

dhe dhënia e  çmimeve për punimet më të mira midis fituesve të shkollave në nivel Bashkie. 
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Aneks 

 

A. Plani i punës 

 

Bashkia Lezhë 

 

Total shpenzime për realizimin e aktiviteteve 

Nr. Emërtimi Njësia Sasia Çmimi Vlera 

1 Bluza copë 1,100 500 550,000 

2 Doreza pune copë 500 58.33 29,165 

3 Doreza plastike pako 70 500 35,000 

4 Naftë për kamion (transportim i mbetjeve 
në landfill), fadromë dhe transport të 
nxënësve 

litra 2,200 145.8 320,760 

5 Depozitim në landfill ton 86.5 875 75,688 

6 Qese mbeturinash 100 l pako 350 83.33 29,166 

    Shuma 1,039,778 

    TVSH 207,955.60 

      TOTAL 1,247,734 
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Kalendar i aktiviteteve 

Data Shkolla 
Nr. i 

nxënësve 
Zonat e pastrimit 

16.04.2018 Gjimnazi “Hydajet Lezha” 100 Rruga Sake - Kune 

17.04.2018 
Shkolla e mesme profesionale 

“Kolin Gjoka” 
100 Rruga Lezhe-Balldre 

18.04.2018 

Shkolla 9 vjeçare “Gjergj 

Kastrioti” / shkolla 9 vjeçare 

“Beselidhja” 

50 / 50 
Blloku Liria dhe Rr.e 

Kallmetit 

19.04.2018 
Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” 

/ shkolla 9 vjeçare “Kosova” 
50 / 50 

Rruga Shtraus, 

Grumbullimi dhe lagjja e 

Spitalit 

20.04.2018 
Shkolla jopublike “Rogacionistet” 

/ shkolla 9 vjecare “Nene Tereza” 
50 / 50 

Rruga e Shengjinit deri 

tek Shaljanet 

 

Data  Shkolla Njesia Ad. Vendi i pastrimit 

16.05.2018 Shkolla e Shënkollit Shënkoll Akset kryesore rrugore të Shenkollit 

16.05.2018 Shkolla e Rriles Shënkoll Akset kryesore rrugore të Rriles 

16.05.2018 Tale 1 + Gryke Lumi Shënkoll Bregdeti i Tales 

17.05.2018 Shkolla e Zejmenit Zejmen Akset kryesore rrugore të Zejmenit 

17.05.2018 Shkolla e Pllanes Zejmen Akset kryesore rrugore të Pllanes 

17.05.2018 Shkolla e Treshit Zejmen Akset kryesore rrugore të Treshit 

17.05.2018 Shkolla e Spitenit Zejmen Akset kryesore rrugore të  Spitenit 

18.05.2018 Shkolla e Manatise Kolsh Akset kryesore rrugore të Grykes dhe 

Manatise 

18.05.2018 Shkolla e Barbulloje Kolsh Akset kryesore rrugore të Barbullojes 

22.05.2018 Shkolla e Balldrenit Balldre Akset kryesore rrugore të Balldrenit 

22.05.2018 Shkolla e Torovices Balldre Akset kryesore rrugore të Torovices 

22.05.2018 Shkolla e Kakarriq Balldre Akset kryesore rrugore të Kakarriqit 

23.05.2018 Shkolla e Kallmetit Kallmet  Akset kryesore rrugore të Kallmetit 

23.05.2018 Shkolla e Rraboshtes Kallmet Akset kryesore rrugore të Rraboshtes 

24.05.2018 Shkolla e Blinishtit Blinisht Akset kryesore rrugore të Blinishit 

24.05.2018 Shkolla e Troshanit Blinisht Akset kryesore rrugore të Troshanit 

25.05.2018 Shkolla e Dajçit Dajç Akset kryesore rrugore të Dajçit 

25.05.2018 Shkolla e Gjadrit Dajç Akset kryesore rrugore të Gjadrit 
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Bashkia Pukë  

Pastrim Mbetjesh, Ura e Gomsiqes   

Nr. 
Emërtimi mjetit që 

u përdor 

Përshkrimi i punës së 

kryer 
Njësia 

Sasia e 

karburantit 

për ore 

pune/ rruge 

Op/ 

rrugë  

gjithsej 

Karbura

nt 

gjithsej 

1 

Kamionçinë   Targa 

PU – 0374-A 

 

Transport mbetjesh  deri 

18 km  të grumbulluara  

nga pastrimi i urës së 

Gomsiqes  depozitim 

Fushe Qarri 

Rruge 2 15 30 

Totali Litra 30 

 

Panairi final, transporti i nxënësve  nga Njësitë Administrative  për në Qendër  të Bashkisë 

Pukë  

Nr. 

Emërtimi 

mjetit qe u 

përdor 

Transport Nxënësish Njësia 

Sasia e 

karburantit për  

Rruge 

Mjet 

Gjithsej 

Karburant 

gjithsej 

1 

Furgon  Me 

targe 

PU 1294-A 

 

Trasport Nxënësish për ne 

panair Nga  Luf – Puke 

Anasjelltas 

Rrugë 15 1 15 

2 

Furgon Me 

targe 

AA- 308- SH 

Trasport Nxenesish per ne 

panair Nga  Bicaj – Breg  

Puke Anasjelltas 

Rrugë 25 1 25 

3 

Furgon Me 

targe 

AA- 346- BC 

Trasport Nxenesish per ne 

panair Nga  Qelez -  Puke 

Anasjelltas 

Rrugë 20 1 20 

4 

Furgon Me 

targe 

AA- 890- MV 

Trasport Nxenesish per ne 

panair Nga  Gjegjan  -  

Puke Anasjelltas 

Rrugë 30 1 30 

5 

Furgon Me 

targe 

AA- 356- LJ 

Trasport Nxënësish për në 

panair Nga  Gjegjan  -  

Pukë Anasjelltas 

Rruge 30 1 30 

Shuma totale litra 120 
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Aksioni i përgjithshëm pastrimi në të gjithë territorin e Bashkisë Pukë 

Nr. 
Emërtimi mjetit 

që u përdor 
Përshkrimi i punës së kryer Njësia 

Sasia e 

karburantit 

për orë 

pune/ rruge 

Op/ 

rrugë  

gjithsej 

Karburant 

gjithsej 

1 Kamioncinë   

Targa  

PU – 0374-A 

 

 Transport mbetjesh  deri 4 

km  te grumbulluara  nga 

aksioni.  Mbulim gjithë 

territori i  Qytetit Puke  

Op 6 5 30 

2 Kamioncinë  

Targa  AA-803- FR  

Transport mbetjesh  deri 

15  km nga Gjegjan dhe 

Gojan  

Rruge 15 2 30 

3 Kamioncinë   

Targa  AA-521 By  

Transport mbetjesh nga 

Bicaj – Rrape  Fushe Qarri – 

21  km 

Rruge 20 1 20 

4 Kamioncinë  Targa 

PU – 0374-A 

 

Transport Mbetjesh  nga 

Qendër Qelëz  Fushe Qarri  

18 km  

Rruge 15 1 15 

5 Kamioncinë  Targa 

PU – 0374-A 

 

Transport Mbetjesh  nga 

Gomsiqe – Luf   Fushe Qarri  

17 km 

Rruge 15 1 15 

Shuma totale litra  110 

 

Mbjellje pemësh dekorative  

Nr. Emërtimi Vendi i mbjelljes Njësia Sasia 
Çmimi për 

njësi 
Vlera Gjithsej 

1 Pemë dekorative 

Lloji Bli  

 

 Tek Sheshi Prapa 

Nënstacionit Pukë   copë 18 2500 45000 

2 Pemë dekorative 

Lloji Bli  

 

Tek Lagjja Kodër Hani  

Copë 18 2500 45000 

Totali 36 2500 90000 
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 Kalendar aktivitetesh 

Nr. Aktiviteti

Dt. 9Dt. 10Dt. 11Dt. 12Dt. 13Dt. 16Dt. 17Dt. 18Dt. 19Dt. 20Dt. 23Dt. 24Dt. 25Dt. 26Dt. 27Dt. 30Dt. 1Dt.2Dt.3 Dt.4Dt. 7Dt. 8Dt. 9Dt.10Dt.11Dt. 14Dt. 15Dt. 16Dt. 17Dt.18Dt.21Dt. 22Dt. 23Dt. 24

1

Prezantim për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkollat 

e Njësisë Ad. Gjegjan 

2

Prezantim për punimin  më të mirë të 

materialeve teëriciklueshme  Shkollat 

e Njesise Ad. Rrape 

3

Prezantim për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkollat 

e Njesise Ad. Qelëz  

4

Prezantim për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkollat 

e Njësisë Ad. Luf   

5

Prezantim për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme , Shkollat 

e Njësisë Ad. Qyteti Pukë 

6

Prezantimi i pastrimit dhe mbjelljes 

së pemëve në lagjen sipër Muzeut 

Pukë nga ish Ceta Vullnetare deri tek 

ura e lagjes Zezaj 

7

Prezantimi I pastrimit dhe mbjelljes 

së pemëve në urën e fshatit Gomsiqe 

( monument kulture ) në të dy anët e 

saj dhe mbjellje pemësh dekorative

8

Prezantimi I pastrimit dhe mbjelljes 

se pemeve ne ne lagjen tek 

Nn/Stacioni elektrik 

9

Prezantimi I pastrimit dhe mbjelljes 

se pemeve siper liqenit artificial 

10

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme  Shkollat 

e Njesise Ad. Gjegjan 

11

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkollat 

e Njesise Ad. Gjegjan 

12

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkollat 

e Njësisë Ad. Rrape  

13

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkolla 

9- vjecare "Migjeni" Pukë 

14

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme,  Shkolla 

E Mesme "Sabah Sinani" Pukë 

15

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme ,  Shkolla  

8 Dhjetori Nja Qelëz 

16

Konkursi  për punimin  më të mirë të 

materialeve të riciklueshme , Shkolla  

E mesme Nja Qerret 

17

Organizimi I ditës së përgjithshme të 

aksionit në të gjithë territorin e 

Bashkisë Pukë,  finalizimi I 

aktiviteteteve "Për një Pukë të pastër 

dhe miqësore me Mjedisin 

Java 1 Java 2 Java 3 Java 4 Java 5 Java 6 Java 7

Maj 2018
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Bashkia Shkodër 

Total shpenzime për çdo aktivitet 

Nr. Date Emërtimi i materialit Njësia Sasia Çmimi Vlefta 

1 16.04.2018 Pastrim Nj.A Postribë. Ura Mesit     

1/a  Depozitimi në landfill I mbeturinave nga pastrimi ton 17 863 14,671 

  Shuma Pa TVSH (1)    14,671 

2 17.04.2018 Pastrim Bregu Liqenit     

2/a  Transport fëmijësh me autobuza rruge 2 6,500 13,000 

2/b  Depozitimi në landfill i mbeturinave nga pastrimi ton 12 863 10,356 

  Shuma Pa TVSH (1I)    23,356 

3 18.04.2018 Pastrim Ura Bahcallekut ( Dubai)     

3/a  Makineri, fadromë ore/p 8 4,000 32,000 

3/b  Transport mbeturina ton 58 536 31,088 

3/c  Depozitimi në landfill I mbeturinave nga pastrimi ton 58 863 50,054 

4  Shuma Pa TVSH (I1I)    113,142 

4/a 19.04.2018 Makineri fadromë ore/p 3 4,000 12,000 

4/b  Depozitimi në landfill I mbeturinave nga pastrimi ton 18 863 15,534 

  Shuma Pa TVSH (IV)    27,534 

5 20.04.2018 Pastrim Plazhi Velipojë    - 

5/a  Transport me autobuza nga Bashkia rruge 1 16,000 16,000 

5/b  
Transport fëmijësh me autobuza (Shkolla mesme 
Velipoje) 

rruge 1 5,000 5,000 

5/c  Doreza dhe thasë plastikë lek 1 5,500 5,500 

  Shuma Pa TVSH (V)    26,500 

6  Mbjellje pemësh     

6/a 03.05.2018 Te Ura Bahcakllekut (Dubai) copë 19 10,704 203,376 

6/b 15.05.2018 Te rruga Gjovalin Gjadri (Shkolla Industriale) cope 51 10,704 545,904 

  Shuma pa TVSH (VI)    749,280 

7  Fanella të stampuara cop 600 500 300,000 

  Shuma pa TVSH (VII)    300,000 

  Shuma pa TVSH lek   1,254,483 

  TVSH 20% lek   250,897 

  Shuma me TVSH lek   1,505,380 
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Kalendar aktivitetesh 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.Aktiviteti Java 5
Dt. 16 Dt. 17 Dt. 18 Dt. 19 Dt. 20 Dt. 23 Dt. 24 Dt. 25 Dt. 26 Dt. 27 Dt. 30

1

Ditë pastrimi me nxënësit Qendra 

Administrative Postribë dhe Ura e Mesit

2

Ditë pastrimi me nxenësit Qendra 

Administrative Gur i Zi dhe përroi, Dubai 

dhe Ura e Vjetwr e Bunws

Tek 

Dubai  

vazhdim 

Dite Pastrimi ne Derdhjen e Bunws, 

Velipojw

3

Ditë pastrimi me nxënësit Unaza 

Perëndimore e qytetit 

4

Ditw pastrimi me nxwnwsit Rruga Gjovalin 

Gjadri

5

Aksion Pastrimi në Shirokë-Zogaj, dhe 

birdwatching

6

Workshop me materiale te ricikluara dhe 

shfaqje filmi

7

Mbjellje të pemëve mbas aksionit të 

pastrimit

8 Emision në media 

10

Aksion Pastrimi ne Kala të Rozafës, 

Projektim filmi Mjedisor 

Prill

Java 3 Java 4
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Nr.Aktiviteti
Dt. 1 Dt. 2 Dt. 3 Dt. 4 Dt. 7 Dt. 8 Dt. 9 Dt. 10 Dt. 11 Dt. 14 Dt. 15 Dt. 16 Dt. 17 Dt. 18 Dt. 21 Dt. 22 Dt. 23 Dt. 24

1

Ditw pastrimi me nxwnwsit Rruga 

Gjovalin Gjadri

2

Aksion Pastrimi në Shirokë-Zogaj, 

dhe birdwatching

3

Workshop me materiale te 

ricikluara dhe shfaqje filmi

4

Mbjellje të pemëve mbas 

aksionit të pastrimit Dubai
Lwvizja e 

Postribws

Gjovalin 

Gjadri

5 Emision në media 

6

Aksion Pastrimi ne Kala të 

Rozafës, Projektim filmi Mjedisor 

Maj 2018

Java 6 Java 7Java 5 Java 8



 

 

Address: Rr.”Asim Vokshi”; Sec 1, Kati 9;Ap D Tirane-Shqiperi 
Tel.: +355 42 256840; Fax: +355 42 245546 

 

 

B. Foto nga aktivitetet  

 

Bashkia Shkodër 

Aksione pastrimi 
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Seminar dhe shfaqje filmi 
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Mbjellje pemësh 
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