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Deklarate shtypi 

Zgjedhjet për Dhomen e Deputeteve të Parlamentit Rinor Shkodër 
 

 

Në kuadrin e projektit “Ndërtojmë së bashku të ardhme transparente në 

Shqipëri“ i cili zbatohet nga shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë“ (IRSH) me 

mbështetjen e UNDEF, dhe në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Shkodër, 

Komisionin Qëndrore të Zgjedhjeve dhe Drejtorinë e Policisë Shkodër , me datë 20 Tetor 

2017 jane zhvilluar zgjedhjet për deputete në Parlamentin Rinore Shkodër. 

Në këtë proces kane marre pjesë 12 shkolla të mesme të qytetit dhe Njesive 

Administrative të Shkodrës dhe kanë votuar në total 3104 nxënës te këtyre shkollave. 

Procesi i votimit është zhvilluar normalisht pranë seciles shkollë nën kujdesin e 

Drejtorive dhe qeverisë së nxenësve përkatësë. Me pas kutitë janë grumbulluar pranë 

Shkolles së mesme Prenkë Jakova, ku është përgatitur procesi e numerimit sipas modelit 

zgjedhore të përcaktuar në Kodin Zgjedhore të Republikes së Shqiperise. Procesi i 

numerimit të fleteve të votimit filloi në oren 14.00 dhe perfundoi në oren 18:00 të dates 

20 Tetor 2017.  

Deshirojme të falenderojmë të gjithe te rinjte shkodrane të cilët moren pjesë në 

menyre aktive, në këtë proces duke demostruar deshire dhe vullnet, për një përfaqesim sa 

me dinjitoz të të rinjve dhe të problematikave me të cilat ndeshet rinia sot! 

Diten e Premte me date 27 Tetore 2017, ora 14.00 prane qendres IRSH do te 

zhvillohet seanca e pare e Parlamentit Rinore Shkodër, ku do të bëhet konstituimi i 

Parlamentit Rinore Shkoder, shperndarja e mandatave dhe krijimi i kryesise së 

Parlamentit Rinore! 

 



Pas përfundimit të afatit të ankimeve nga numerimi i fleteve të votimit shpallet, 

sot, rezultati zyrtar i votimit sipas specifikimeve perkatëse për cdo shkollë si mëposhtë: 

 

Në shkollen e mesme 28 Nentori kanë votuar 619 nxënës, ku nga 10 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Luana Golemi        me 122 vota 

2. Rikardo Verri         me 150 vota 

3. Samanda Zadrima   me  97 vota 

 

Në shkollen e mesme Jordan Misja kanë votuar   351 nxënës, ku nga 12 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Alberto Kosteri    me 145 vota 

2. Aulona Guraj       me 136 vota 

3. Mario Mici           me 206 vota 

 

Në shkollen e mesme Oso Kuka kanë votuar 589 nxënës, ku nga 13 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Anton Ndoja      me  67 vota 

2. Elvis Mali          me  72 vota 

3. Eugen Zaimaj    me 124 vota 

 

Në shkollen e mesme Shejnaze Juka kanë votuar 319 nxënës, ku nga 11 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues : 

 

1. Eduard Kola      me 65 vota 

2. Nikoleta Mjeda  me 48 vota 

3. Syrjan Rahova   me 67 vota 

 

Në shkollen e mesme At Gjon Karma kanë votuar 118  nxënës, ku nga 7 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues : 

 

1. Adela Ndoca    me 28 vota 

2. Desara Vuka    me 43 vota 

 

 

 



Në shkollen e mesme Adem Haxhija  kanë votuar 200 nxënës, ku nga 10 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Aida Bajraktaraj  me 64 vota 

2. Leart Hasaj          me 58 vota 

Në shkollen e mesme Peter Mahinger kanë votuar 146  nxënës, ku nga 14 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Aldo Sheldija    me 29 vota 

2. Bekim Toskaj   me 64 vota 

Në shkollen e mesme Kolë Idromeno kanë votuar 108 nxënës, ku nga 13 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues : 

 

1. Eridan Qardaku  me 30 vota 

2. Erisa Cufaj         me 24 vota 

 

Në shkollen e mesme Haxhi Sheh Shamia kanë votuar 152 nxënës, ku nga 15 kadidatë 

të rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Erjon Dulaj  me 18 vota 

2. Rais Muhja  me 22 vota 

 

Në shkollen e mesme Arben Broci kanë votuar 254 nxënës, ku nga 3 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues: 

 

1. Arbri Sinori    me 103 vota 

2. Franc Shytan  me 105 vota 

Në shkollen e mesme Prenkë Jakova kanë votuar  152  nxënës, ku nga 15 kadidatë të 

rregjistruar, personat me me teper vota, që janë zgjedhur përfaqësues : 

 

1. Gjorgjina Kolaj  me 24 vota 

2. Megi Frroku       me 23 vota 

Në shkollen e mesme Oblike kanë votuar  96  nxënës, ku nga 15 kadidatë të rregjistruar, 

personi me me teper vota, që është zgjedhur përfaqësuese është : 

 

1. Elsida Ramja  me 35 vota 

 

 

      


