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Kalaja e Skënderbeut në Varosh - Stelushit

Ndodhet në skajin verilindor të luginës së Matit në afërsi të fshatit

Vig. Në dokumentat turke kjo kala quhej Istulush ose Stelush kurse
banorët vendas përreth kalasë e quajnë Varosh ndërsa shkembin ku ka
qenë e ndërtuar kalaja e quajnë Kalaja e Skënderbeut ose dhe kalaja e
Varoshit.
Kjo kala dhe objektet përreth përbëjnë një qytet të lashtë dhe, janë kryer
punime studimore nga një ekspedite arkeologjike e udhëhequr nga
arkeologu i shquar Skënder Anamali i cili ka bërë dhe publikimin e këtyre
studimeve.
Vërtetohet se nga gjysma e parë e mijëvjeçarit të fundit para erës së re,
këtu
ka
patur
një
vendbanim
të
lashtë
ilir.
Ekzistenca e qytetit sipas gojëdhënave ishte mjaft i madh, ku
tregon për lashtësinë e kalasë dhe tërë vendbanimit të fortifikuar.
Qyteti i Varoshit në bazë të gojëdhënave, toponimeve dhe terrenit,
shtrihej që nga Pylla e Zezë e deri në fushën e Bunarit. Në anën lindore të
këtij qyteti ndodhej pazari dhe shumë vendbanime apo punishte për të
cilat flasin toponimet e sotme. Ndërsa nga ana e Qafë Murrës ishte kisha
e Limoces jo shumë larg qytetit të Varoshit. Marin Barleti kur flet për
Stelushin thotë "Edhe ky qytet megjithëse nga madhësia me të drejtë
nuk mund të lavdërohet, por nga mbrojtja natyrore e vendit, nga bukuria
BIOështë një mal në fushat
dhe shëndeti, me plot të drejtë mund ta çosh në qiell,
e Matit, i lartë në mes të një lugine të bukur si të ishte vënë atje me qëllim".
Dr. Shpëtim
Cami ka studiuar për
për Shkenca
Vetë qafa e këtijë mali, e rrethuar por të krejt territorit
Mat-Tiranë-Krujë
Politike në Universitetin Ndërkombëtar
të dalë në bregdet në Durrës.për bukuri me mureStrugë,
, formonte
këtë qytezë. Kjo
Maqedoni e Veriut. Ai ka marrë
gradën
Doktor
i Shkencave
Politike
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së Matit
pra në vitin
2014 dhe titullin Profesor i Asociuar në vitin
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e ushtrive pushtuese që
2019 pranë këtij Universiteti.
vinin nga ana e lindjes. Këtë funskion kjo kala e kreu më së miri gjatë shumë
Ka një eksperiencë të gjatë profesionale në
periudhave por në veçanti gjatë kohës së Kastriotëve.
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KARRIERËS
së Kastriotëve.
Dr. Shpëtim Cami është përgjegjës i
Departamentit të Qeverisjes,
Shkencave Politike dhe Komunikimit.

FUSHA E EKSPERTIZËS
KËRKIMORE
Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë Mat, por edhe më gjerë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh
në territor. Jepni sugjerimin
në adresën e postës elektronike: kontakt@bashkiamat.gov.al dhe bashkiamat@gmail.com
Marrëdhënie tuaj
Ndërkombëtare,
Organizatat Ndërkombëtare dhe
Studime bashkëkohore të Sigurisë,
Vetqeverisja lokale, Partitë Politike,
Qeverisje dhe zhvillim i qëndrueshëm,
Institucionet, Politikat e Jashtme dhe të
Brendshme të BE
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FIRMOSET MARRVESHJA ME KATARIN PËR HAPJEN E 40 PUSEVE TË UJIT
2 SHTATOR 2022

Kryetari

i Bashkisë Mat z. Agron

Malaj, ditën e sotme priti në një takim
zyrtar Z. Abdulaziz Mohammad AlSahly, Sekretar i Dytë i Ambasadës së
Shtetit të Katarit në Shqipëri ku u
nënshkrua marrveshje bashkëpunimi me

shoqatën e Katarit për hapjen e 40 puseve uji në 8 Njësitë
Administrative të Bashkisë Mat. Në çdo shkollë, qëndër
shëndetësore, park dhe çdo godinë tjetër publike që nuk ka pas
furnizim të mjaftueshëm me ujë, tashmë do ketë pusin e hapur për
plotësimin e nevojave imediate të këtyre institucioneve.Bashkia
Mat midis të tjerash diskutoi me Ambasadën e Katarit dhe për
tre projekte të tjera në fushën e strehimit, arsimit dhe
ndërtimin e depove të ujit. Furnizimi i banorëve me ujë të
pijshëm përgjatë gjithë 24 orëve është një nga prioritetet tona
absolute!

DITA E PARË NË KOPËSHT DHE ÇERDHE

DITA E SHENJTËRIMIT TË NËNË TEREZES
5 SHTATOR 2022

Ishte dita e
parë
e fëmijëve që
shkojnë për herë
të
parë
në kopshte
dhe
çerdhe. Bashkia
Mat i ka marrë masat
për të siguruar kushte
sa më të mira për
fëmijët që frekuentojnë
kopshtet dhe çerdhet
në territorin e Bashkisë
Mat.

6 SHTATOR 2022

“Nuk ka rëndësi
sa
shumë
jemi
të
angazhuar të bëjmë, por
sa
shumë
dashuri
vendosim në të.”

Anjezë Gonxhe
Bojaxhiu u lind më 26
Gusht 1910 në Shkup të
Maqedonisë dhe vdiq më
5 shtator 1997
në
Kalkuta (Indi), ishte
humaniste
e
njohur
shqiptare,
fituese
e
çmimit Nobel për Paqe,
ndërsa më 19 tetor të vitit
2003 u shpall e bekuar
nga Vatikani.

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me Banorët e Bashkisë Mat, por edhe më gjerë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jepni sugjerimin tuaj në adresën e postës elektronike: kontakt@bashkiamat.gov.al dhe bashkiamat@gmail.com
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STADIUMI I BURRELIT

DHUROHEN ÇANTA DHE MJETE SHKOLLORE
9 SHTATOR 2022

9 SHTATOR 2022

Fal punës së Bashkisë Mat,
Stadiumi i Burrelit ishte gati
për ndeshjen e datës 10
shtator
ku luajtën ekipet
Burrel – Terbuni.
Bashkia Mat me mbështetjen e Vizion OJF
dhuroi çanta, mjete shkollore dhe veshmbathje
për këtë vit të ri shkollor për fëmijët e 32
familjeve të kategorisë; gra kryefamiljare duke iu
ardhur sado pak në ndihmë kësaj kategorie.
Kontributi në edukimin e fëmijëve është dora
më e fortë që mund t’iu japim në rrugën e rritjes!
FILLIMI I VITIT TË RI MËSIMOR
Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor
2022-2023, Bashkia Mat, uron të gjithë nxënësit e
mësuesit për një vit të mbarë shkollor. Urimi më i
veçantë është padyshim për ata që sot për herë të
parë do të ulen në bankat e shkollës. Suksese në
rrugëtimin tuaj drejt dijes!. Bashkia Mat e ka si
prioritet
përkujdesjen
ndaj nxënësve duke u
krijuar atyre kushte sa më bashkëkohore
në
institucionet
Arsimore, investimet nuk do të
mungojnë, për më shumë terrene
sportive,
salla
kompjuterike, loboratorike etj. Në emër
të Bashkisë Mat, përshëndeti fillimin e vitit të
ri shkollor Zv.Kryetari i Bashkisë Z.Myslim Zeneli.
12 SHTATOR 2022

SAVE THE CHILDREN
Save the Children ditën e sotme i ka dhuruar
Kopshtit nr 3, në qytetin e Burrelit,disa
materiale të
ndryshme
si
:
Kuzhinë,
Lavatriçe, Blender, Grirëse mishi, Sobë me
pianurë, Shtrydhëse frutash,
Tenxhere,
Tigana,
Set
pjatash, Tasa, Mbajtëse
ushqimi,
Lugë
,Tepsia Kosha buke etj.
Bashkia Mat, falenderon “Save the Children”,
për ndihmesën që po jep në institucionet
Arsimore e Kulturore në Mat.

12 SHTATOR 2022
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AKTIVITET SENSIBILIZUES-INFORMUES
Drejtoria e Shërbimit Social në Bashkinë Mat
në bashkëpunim me Qendrën Komunitare
Burrel dhe Kryqin e Kuq Mat organizuan një
aktivitet sensibilizues-informues
me
të
rinjtë
që
frekuentojnë
Qendrën
Komunitare
dhe vullnetarët e Kryqit të
Kuq, ku u shpjegua rëndësia e Ndihmës së
Parë, si ndikon ndihma e parë në uljen e
dëmtimeve serioze dhe si përmirëson
shanset
për
mbijetesë.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi
për
shpëtimin
e
jetës.
Çdokush duhet të dijë si të shpëtojë një jetë.

13 SHTATOR 2022

VLERSOHEN ME TITUJ MIRËNJOHJE
Në sallën e Këshillit Bashkiak Mat, u organizua ceremonia
ku u vlerësuan me tituj nderi:
“ MIRËNJOHJE’’, ish-punonjësit e Bashkisë Mat, që kanë dhënë
kontributin e tyre për një periudhë të gjatë kohore në disa
sektorë të ndryshëm në Bashkinë e Matit, të cilët kanë dalë në
pension gjatë vitit 2022 .
Kryetari i Bashkisë Mat, i falenderoi që të gjithë për kontributin
dhe punën e tyre që kanë bërë ndër vite në Bashkinë Mat.
Me dhënie tituj nderi “ MIRËNJOHJE ’’ u vlerësuan: Rifat
Kadri Pasha, Zenel Ibrahim Kuka, Nderim Rrahman Marqeshi,
Lumbie Nezir Kuleni, Shegë Hajdar Bushati, Qazim Shaban
Beqiri, Adem Ahmet Çupi, Zeqir Halil Ruçi, Arif Mehmet
Gjini, Rifat Shefqet Progja, Ferit Bajram Gjika dhe Rifat
Xhemal Isaku.

13 SHTATOR 2022
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STARTON NË MAT "KEY ADVISER"
Bashkia Mat në bashkëpunim me drejtorinë e
Shërbimit Social startuan implementimin e ciklit të
trajnimeve për aftësitë dixhitale dhe aftësitë e buta
në
kuadër
të
programit
"Transformimi
i
Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qënieve
Njerëzore nga Shqipëria" i cili financohet nga
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe implementohet
nga
UNICEF
Albania.
Pjesë e këtyre trajnimeve janë bërë 25 individë,
ku kemi pjesëmarrës jo vetëm nga zona urbane por
edhe ato rurale të cilët kanë treguar interes për të
qenë pjesë e këtij programi. Ky cikël trajnimesh ka si
qëllim informimin, aftësimin, përgatitjen e tyre në
fushën e aftësive të buta dhe aftësive dixhitale
për një ndërmjetësim të suksesshëm në tregun e
punës. Pas përfundimit të ciklit të trajnimeve nga ky
target grup do përzgjidhet dhe një ide biznesi.

Vijon investimi në rrjetin e ujësjellsit, ku
së shpejti do të kemi ujë të pishëm 24 orë
në qytetin e Burrelit , por jo vetëm pasi ky
investim shtrihet në 17 fshatra të njësive
Administrative Derjan, Rukaj dhe
Macukull.

14 SHTATOR 2022

PARKU "NËNA MBRETËRESHË GERALDINË "

14 SHTATOR 2022
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INAGUROHET NJË KLASË NË SHKOLLËN 9-VJEÇARE " REXHEP KËRTUKA", NË
16 SHTATOR 2022
FRANKTH
Bashkia Mat, në bashkëpunim me '' Vizion OJF " prej disa
ditësh ka nisur punën për ndërtimin e një klase të re në shkollën
9-vjeçare në Frankth. Të pranishëm në inagurimin e kësaj
klase ishin Kryetari i Bashkisë Mat, z. Agron Malaj dhe
Drejtoresha Ekzekutive e ''Vizion OJF" Suela Koçibellinj.
Kryetari
i
Bashkisë
falenderoi Vizion OJF" dhe International Project IPA, që
mundësuan ndërtimin e kësaj klase me kushte bashkëkohore në
shkollën 9-vjeçare “Rexhep Kërtuka”, Frankth.

LËVIZJE E SIGURT DHE E SHËNDTSHME

SHFAQJE TEATRALE
16 SHTATOR 2022

Në Pallatin e Kulturës
" Shefqet DODA "
Burrel,me datë 20 shtator
ora 18 : 00 kemi zhvilluar
shfaqjen teatrale " Pa zë ".
Në
Kuadër
të
Javës
Europiane
të
Lëvizshmërisë, Njësia për Koordinimin e Integrimit
Evropian , Ndihmës së Huaj dhe Diasporës pranë
Bashkisë
Mat
në bashkëpunim me Shkollën "
Abdyrrahman Përmeti " LIS organizoi sot një aktivitet i
cili synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të përdorur
sa më pak mjete që ndotin mjedisin dhe të
përqafojnë qasjet e reja të transportit alternativ, duke
ecur ose pedaluar më shumë. Në këtë aktivitet
nxënësit
kishin
përgatitur
postera
si
dhe
fletëpalosje në të cilat përcillnin mesazhe për të
mbrojtur mjedisin dhe për të përdorur sa më shumë
mjete që nuk ndotin ambjentin .

22 SHTATOR

JAVA EVROPIANE E LËVIZSHMËRISË!
Në datat 16-22 Shtator të çdo viti, me
nismën e Bashkimit Europian, organizohet
“Java Europiane e Qarkullimit”, e cila
finalizohet me datën 22 Shtator.
Njësia e
Koordinimit Evropian dhe Ndihmës së Huaj në
Bashkinë Mat, në bashkëpunim me Zyrën
Vendore Arsimore Mat, Komisariatin e Policisë
Mat dhe Policia Bashkiake kanë zhvilluar një
aktivitet sensibilizues ditën e sotme, ku synon
përmirësimin e cilësisë së jetesës duke
promovuar
përdorimin
e
transportit
publik ,biçikletën e mjete të tjera alternative dhe
sigurisht ecjen.
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ndodh në territor. Jepni sugjerimin tuaj në adresën e postës elektronike: kontakt@bashkiamat.gov.al dhe bashkiamat@gmail.com

7
INOVACIONI DHE KULTURA
PËR TË FUQIZUAR MATIN

CEO ALBADRON

23 SHTATOR

Në pallatin e Kulturës në
Burrel u zhvillua një takimi në
kuadër të Projektit “Inovacioni dhe
Kultura për të fuqizuar Matin – ICTe
Mat” që fokusohet tek fuqizimi i të
rinjve, vajzave dhe djemve, me aftësitë
e nevojshme digjitale për tregun e
punës por edhe për shkollat. Ky
projekt
bashkëfinancohet
nga
Bashkimi Evropian në kuadër të
Projektit
“BE
për
Bashkitë”.
Të pranishëm në këtë takim ishin:
Kryetari i Bashkisë Mat, z. Agron
Malaj, Drejtori i Projektit “BE për
Bashkitë”, z. Elton Stafa. Drejtues
institucionesh, intelektual të rinjtë e
Matit etj. Në fjalën e t’i përshëndetëse
Kryetari i Bashkisë tha se rivitalizimi i
Pallatit të Kulturës, do të ofrojë
shërbime publike, të cilat nxisin
inovacionin për zhvillimin ekonomik
vendor dhe mbështesin aftësitë dhe
aktivitetet e të rinjve në TIK.
Prezantimi i Projektit “Inovacioni dhe
Kultura për të fuqizuar Matin – ICTe
Mat” u bë nga Menaxherja e Projektit
znj.Amarilda Loku, ku na informoj më
me detaje rreth këtijë projekti.

Për ne ishte një nder që ditën e premte
në takim e zhvilluar, mori pjesë edhe Z.
Adrian Haxhiaj i cili është CEO i Albadron.
Albadron është kompania e parë në
Shqipëri e fokusuar në sistemet UAS
(dronet). Ofron trajnime dhe konsulencë në
përputhje me rregullat e BE-së dhe ato
të aprovuara kohët e fundit edhe në
Shqipëri. Atë ditë një rëndësi e veçantë i’u
kushtua dhe të rinjëve të moshave 10-14
vjeç ku patën mundësi të shikonin më nga
afër për përdorimin e dronëve, duke ju ofruar
pjesën teorike të funskionimit dhe pjesën
praktike duke i përdorur gjithsecili
individualisht.

QENDRA KULTURORE E FËMIJËVE
BURREL DO TË MBAJË EMRIN E
“MJESHTRIT TË MADH” DHE “ARTISTIT
TË MERIRUAR” IMER NELI

Kjo qendër jo vetëm është
rikonstruktuar kohët e fundit, por ajo
është emërtuar me vendim të Këshillit
Bashkiak Mat “Qendra Kulturore Imer
Neli”.
Godina e ndërtuar në vitet ’40-të tashmë
do të mbajë emrin e një kolosi të
muzikës tonë popullore, instrumentistit
me përmasa kombëtare, talentit që i dha
Asamblit Mati jehonë brenda dhe jashtë
vendit!

DITA EVROPIANE E GJUHËVE

Dita Evropiane e Gjuhëve është për të
gjithë!
Njësia e Koordinimit Evropian dhe
Ndihmës së Huaj në Bashkinë Mat, në
bashkëpunim
me
shkollën
"Gjergj
Kastrioti" Baz organizuan një aktivitet në
Kuadër të Ditës Evropiane të Gjuhëve. Me
anë të këtij aktiviteti nxënësit përcollën
mesazhe si
ndërgjegjësimin e publikut
për rëndësinë e mësimit të gjuhëve të
huaja
në
mënyrë
që
të
rrisë
plurilingualizmin
dhe
mirëkuptimin
ndërkulturor.

• Promovimi i diversitetit të pasur kulturor
dhe gjuhësor të Europës.
• Inkurajimi i të mësuarit të gjuhës gjatë
gjithë jetës brenda dhe jashtë shkollës.

Një falenderim i veçantë shkon edhe për
“Projektin Bashkitë për në Evropë” të cilët na
mbështesin me finacimet e tyre për të bërë
të mundur
realizimin e
gjithë
aktiviteteve
që Njësia
e Integrimit
realizon .
Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me Banorët e Bashkisë Mat, por edhe më gjerë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në
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Këshilli i Bashkisë Mat Vendosi:
Këshilli i Bashkisë Mat, i mbledhur
me datë 27.09.2022 ka miratuar këto pika
në rend dite.
1. Miratimi i Projekt – Vendimit për
fondin 6 % te ndihmës ekonomike muaji
Gusht 2022.
2. Miratimi i Projekt – Vendimit për një
shtesë në buxhetin e vitit 2022.
3. Miratimi i Projekt-Vendimit për një
shtesë në buxhetin e vitit 2022.
4. Miratimi i Projekt – Vendimit për një
ndryshim në buxhetin e vitit 2022.
5. Miratimi i Projekt-Vendimit të kërkesës
së Bashkisë Mat për dhënien me kontratë
huapërdorje të pasurisë 3/104/ND-B1.
VL.24.F 1.ZK.1326. pronë e Bashisë
Mat,Ministrisë Mbrojtjes.
6. Miratimi i Projekt-Vendimit të kërkesës
së Bashkisë Mat për një shtesë në
vendimin Nr.771,date 14.11.2007 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
listës përfundimtare të pronave të
paluajtshme
publike,shtetërore,që
transferohen,në
pronësi
ose
në
përdorim,te Bashkisë Burrel,të Qarkut të
Dibrës” Pas miratimit nga Këshilli i
Ministrave.
7. Raporti i Monotorimit të buxhetit të
Bashkisë Mat për 8-Mujorin 2022.
8.Miratimi i Projekt-vendimit për
vendgroposjen e kafshëve,shpendëve të
ngordhura.
9.Projekt-Vendim për hapjen rruge
automobilistike në Lagjen “Cibaj”,fshati
“Burgajet”Njësia Administrative Lis,
Bashkia Mat.”
10. Projekt-Vendim për hapjen e rrugës
automobilistike
në
Lagjen
“Stafasani”,fshati
“Burgajet”Njësia
Administrative Lis,Bashkia Mat.’’
11.Miratimi i Projekt-Vendimit për
vendosjen e emërtimit të Qendrës
Kulturore të Fëmijëve Mat me emërtimin
“Imer Neli”.
12. Informacion nga Aleanca për punën
dhe Fushatën ndërgjegjësuese “Përfshihu
në qytetin tënd.’
13. Analizë nga Drejtoria e Shërbimeve
për çështjen e rrugëve rurale dhe urbane
në Bashkinë Mat,ecuria e investimeve etj.
14. Të ndryshme.

Inagurohet Qendra Kulturore e
Fëmijëve në Mat

Bashkia Mat, në bashkëpunim me
”Projekt Albanien dhe Vizion OJF ” Kanë
bërë të mundur rikonstruksionin total të
godinës në Qendrën Kulturore të
Fëmijëve në Mat. QKF frekuentohet nga
200 fëmijë të moshave të ndryshme, të
cilët mësojnë në pikturë ,skulpturë,çifteli,
fyell, e vegla të ndryshme muzikore. Të
pranishëm në inagurimin e QKF-së ishin
Kryetari i Bashkisë Mat, z. Agron Malaj,
Drejtori i Projektit Albanien z. Bernard
Köb, Drejtoresha Ekzekutive e ” Vizion
OJF ” Suela Koçibellinj dhe përfaqësues të
tjerë nga Bashkia Mat. Kryetari i Bashkisë
Mat falenderoj
”Projekt Albanien dhe
Vizion OJF ” për këtë investim kaq të
vlefshëm që prek drejt për drejt të
ardhmen e fëmijëve matjanë ku kanë
mundësi të shprehin talentet e tyre.

Takim me Princ Leka II
Kryetari i Bashkisë zhvillon
takim me Princin Leka II, ku
diskutua mbi rindërtimin e
Sarajeve
në
Burgajet.
Rindërtimi
i
Sarajeve
në
vendlindjen e Mbretit të parë
shqiptar Ahmet Zogu, përveç një
detyrim moral për ne është
edhe një ndërmarrje që i
shërben nxitjes së turizmit dhe
promovimit të turizmit në Mat.

Aksioni i Pastrimit
Bashkia Mat, ka vijuar edhe
këtë të premte që përkon me të
fundit
të
muajit
shtator,aksionin e pastrimit në
të gjithë territorin e saj. Pjesë e
aksionit janë bërë edhe
punonjësit
e institucioneve
qëndrore në nivel vendor.
#Për_Një_Ambient_Të_Pastër

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me Banorët e Bashkisë Mat, por edhe më gjerë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor. Jepni sugjerimin
tuaj në adresën e postës elektronike: kontakt@bashkiamat.gov.al dhe bashkiamat@gmail.com
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REHABILITIMI I RRUGËVE NË SHTATOR

Bashkia Mat, vijon punën për
rehabilitimin e rrugëve rurale.
Gjatë Shtatorit është ndërhyrë në
këto Fshatra për rehabilitimin e
rrugëve rurale: Fshati Zenisht,
Stojan,
Gjoçaj,
Shqefën,
Dukagjin, Rukaj, Kodër-Laç,
Barbullej, Batër po ashtu jan bërë
disa gërmime në rrugicat dhe
lagjet e qytetit të Burrelit.

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me Banorët e Bashkisë Mat, por edhe më gjerë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor. Jepni
sugjerimin tuaj në adresën e postës elektronike: kontakt@bashkiamat.gov.al dhe bashkiamat@gmail.com

