
Bashkia: DELVINË 

Kryetar: RIGELS BALILI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të përmirësohet uji i pijshëm në territorin e bashkisë 

2. Do të kryhet zgjidhja e problemit të regjistrimit të pronave dhe objekteve të banimit si 

dhe hipotekimi i tyre 

3. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugëve në territorin e bashkisë  

4. Do të rikonstruktohet sistemi i ujësjellës kanalizimeve të ujërave të zeza në qytet dhe 

fshatrat e bashkisë  

5. Do të kryhet heqja e antenave kanceroze nga Pallati i Kulturës 

6. Do të kryhet rikonstruksioni i spitalit dhe qendrave shëndetësore në territorin e bashkisë 

7. Do të kryhet rehablitim i qendrës së qytetit të Delvinës  

8. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Varfai dhe Leftrehor   

9. Do të rikonstruksioni i rrugës në Varfai dhe Leftrehor    

10. Do të kryhet ndriçimi i rrugicave në Varfai dhe Leftrehor    

11. Do të kryhet transferimi i kabinës elektrike në Varfai dhe Leftrehor    

12. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Rusan  

13. Do të kryhet hipotekimi i pronave në Rusan 

14. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Palavli    

15. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugëve e fshatit Palavli 

16. Do të hiqet antena kanceroze në qendër të qytetit, në lagjet "Kroi i Xhermahallës" dhe 

"Lejla Malo Llake" 

17. Do të kryhet rikonstruksioni i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ujit të pijshëm në 

lagjen "Papuçi"  

18. Do të kryhet asfaltimi i lagjes "Papuçi", ndriçimi si dhe ndërtimi i një këndi lojërash për 

fëmijët 

19. Do të kryhet rehabilitimi i lagjes "Sinan Ballaci 2" 

20. Do të kryhet rregullimi i ujit të pijshëm si dhe rikonstruksioni i kanalizimeve të ujërave të 

zeza në lagjen "Sinan Ballaci 2" 

21. Do të kryhet heqja e antenave nga kinoteatri në lagjen "Sinan Ballaci 2" 

22. Do të sigurohet ujë i pijshëm në fshatin Vanë   

23. Do të realizohet  sistemimi i ujërave të zeza në Vanë 

24. Do të kryhet rikonstruksioni i rrjetit elektrik në fshatin Vanë 

25. Do të kryhet furnizimin me ujë të pijshëm në Shijan 

26. Do të kryhet asfaltimi i hyrjes së fshatit Shijan  

27. Do të kryhet vendosja e ndriçimit të rrugës së fshatit Shijan  

28. Do të vendoset uji i pijshëm në Vllahat   

29. Do të rikonstruktohet rruga dhe do të vendoset ndriçimi në Vllahat  



30. Do të sigurohet ujë i pijshëm në Bamatat   

31. Do të rikonstruktohet rruga Delvinë-Lefterohor-Varfaj 

32. Do të sigurohet uji i pijshëm në Senicë  

33. Do të kryhet rikonstruksion  i rrugëve në Tatzat dhe Kalas  

34. Do të kryhet vendosja e një  trasformatori të ri elektrik në Tatzas dhe Kalas 

35. Do të kryhet rikonstruksioni i qendrës shëndetësore në Tatzat dhe Kalas 

36. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugës si dhe ndriçimi i rrugicave të fshatit Senicë 

37. Do të kryhet rikonstruksioni e rrugëve në Kopaçez 

38. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Kopaçez 

39. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugës në Fushë Vërri   

40. Do të vendoset uji i pijshëm në Fushë Vërri  

41. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugëve në Bajkaj  

42. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në Vergo 

43. Do të vendoset uji i pijshëm në Bajkaj  

44. Do të vendoset uji i pijshëm në fshatin Vergo 

45. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugës në fshatin Vergo 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet ndërtimi i këndeve të lojërave në lagjet e qytetit dhe fshatrave 

2. Do të kryhet rikonstruksioni i stadiumit të klubit të futbollit 'Delvina' 

3. Do të realizohet rikonstruksioni i shkollave dhe këndeve sportive 

4. Do të kryhet zbatimi i ligjit për ndarjen e bursave dhe jo selektim i tyre 

5. Do të rikonstruktohet Muzeu dhe Biblioteka e qytetit 

6. Do të arrihet rivitalizimi i jetës kulturore të qytetit, duke përfshirë Sazet e Delvinës dhe 

muzikën tradicionale Delvinjote  

7. Do të rikonstruktohet shkolla në Vllahat  

8. Do të vendoset një kënd sportiv, në Vllahat, ku fëmijët mund të argëtohen 

9. Do të rikonstruktohet një fushë futbolli ku të rinjtë e vendit, në Bamatat, të mund të 

argëtohen 

10. Do të kryhet rrethimi i shkollës në Bajkaj   

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të rritet cilësia e pastrimit të qytetit dhe fshatrave 

2. Do të kryhet me shërbim publik pastrimi dhe jo me firmë private, siç ka qenë deri tani 

3. Do të organizohen panaire nxitëse dhe mbështetëse të veprimtarive që reklamojnë 

punimet artizanale, duke respektuar çdo iniciativë sipërmarrëse  

4. Do të organizohen paketa promocioni me punimet nga Delvina dhe suvenireve që do të 

tregëtohen në afërsi të pikave me monumente kulture apo fetare 

 

 



Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet zgjidhja e problemit të regjistrimit të tokave bujqësore dhe hipotekimi i tyre 

2. Do të kryhet kontraktimi i kullotave në përputhje me ligjin  

3. Do të kryhet rishikimi i kontratave të kullotave në Varfai dhe Leftrehor    

4. Do të zgjidhet problemi i kullotave në Rusan  

5. Do të rishikohen kontratat e shpërndarjes së kullotave në Palavli 

6. Do të realizohet rikonstruksioni i kanaleve vaditëse dhe kulluese në Palavli   

7. Do të kryhet rikonstruksioni i kanaleve vaditëse dhe kulluese të tokave bujqësore në 

fshatin Vanë  

8. Do të kryhet rikonstruksioni i kanaleve kulluese të tokave bujqësore në Shijan  

9. Do të kryhet rishikimi i kontratave të kullotave në Shijan 

10. Do të rishikohet dhe zgjidhet problemi i kullotave në Vllahat  

11. Do të sigurohen toka bujqësore me kanalizime për kullim në Bamatat 

12. Do të zgjidhet problemi i kullotave në Senicë 

13. Do të kryhet pastrimi dhe rikonstruksioni i kanalizimeve të vaditjes dhe kullimit në 

Tatzat dhe Kalas  

14. Do të zgjidhet problemi i ndarjes së kullotave ku do të rishkohen të gjitha kontratat 

15. Do të kryhet rishikimi i kullotave si dhe hipotekimi i pronave në Bajkaj  

16. Do të zgjidhet problemi i shpërndarjes së kullotave në Kopaçez 

17. Do të kryhet rikonstruksioni i kanaleve vaditëse të tokave në fshatin Vergo 

18. Do të kryhet rishikimi i kontratave të kullotave në fshatin Vergo  

19. Do të kryhet rishikimi i kontratave të kullotave në Fushë Vërri 

 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të organizohen sistematikisht takime me qytetarët për të dëgjuar vërejtjet dhe 

mendimet e tyre ku do ju jepet llogari për punën e bërë dhe do të merren në konsideratë e 

do të vihen në zbatim vërejtjet dhe mendimet e tyre 

2. Do të ketë një bashkëpunim të afërt sistematik me këshillin e qytetit si dhe me partitë 

politike, përfshirë dhe opozitën në këshillin bashkiak, me organizatat joqeveritare, me 

biznesin, si dhe me institucionet e tjera për koordinimin dhe realizimin e objektivave të 

përcaktuara 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të rikonstruktohet lokali i pensionistëve në territorin e bashkisë 

2. Do të vendoset një fond i veçantë për pensionistët që t'ju sigurohet gazeta dhe kafeja e 

mëngjesit falas çdo ditë 



3. Në stafin e bashkisë do të jenë 50% femra 

4. Do të jetë prioritet arsimimi i fëmjëve rom dhe egjyptianë 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të nxitet punësimi nëpërmjet bizneseve private duke i'u ofruar atyre kushte të 

favorshme 

2. Do të arrihet nxjerrja e bashkisë nga kolapsi ekonomik  

3. Do të ulet papunësia nëpërmjet ndërtimit të reparteve këpucarie dhe rrobaqepësie 

4. Do të hapet një ‘call center’ në Sarandë ku do të punësohen 100 vajza dhe gra dhe 100 

burra të moshës 20 deri 25 vjeç 

5. Do të hapet një fabrikë fasonësh për të zgjidhur problemin e papunësisë 


