
Bashkia: DURRËS 

Kryetar: VANGJUSH DAKO 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të ndërtohen 24 rrugë të reja, kryesore dhe të brendshme, me gjatësi 75 km 

2. Do të kryhet mbyllja e kanaleve dhe shndërrimi i tyre me rrugë automblistike në zonat e 

Durrësit të Ri, Spitallës, Shkozetit, Plazhit, Rrashbullit, Katundit të Ri, Sukthit, Ishmit 

dhe Manzës 

3. Do të mbyllen kanalet e ujërave të zeza dhe do të sistemohen rrugët në zonat e Durrësit të 

Ri, Spitallës, Shkozetit dhe Plazhit 

4. Investimi për rehabilitimin e rrjetit të ujit të pijshëm në qytet me vlerë 7 milion euro 

5. Do të zgjidhet përfundimisht furnizimi me ujë të pijshëm dhe do të sistemohen 

kanalizimet e ujërave të zeza me investimin (62 mln) të Bankës Botërore; Në muajt 

korrik-gusht, pas një viti, zona e Shkozetit dhe gjithë Durrësit do të ketë tre herë më 

shumë ujë të pijshëm; Projekti për ndërtimin e linjës së re të ujit dhe stacionit të 

pompimit në vendburimin në Fushë-Milot nis që këtë vit (2015), dhe në përfundim të tij, 

zgjidhet problemi i furnizimit me ujë 

6. Do të ndërtohet 14 km rrugë e re që lidh autostradën SH2 me bregdetin në Sukth dhe 

Hamallaj 

7. Do të ndërtohet 8 km rrugë e re që lidh autostradën Sh2 me bregdetin në sektorin Rinia 

8. Do të përmbyllet ristrukturimi i rrugës "Pavarësia" në plazh, një investim 3,5mln $ që e 

shndërron atë nga një rrugë autombilistike në një shëtitore me sheshe dhe hapësira 

publike në të dy anët 

9. Do të rikonstruktohen tërësisht rrugët kryesore që lidhin fshatrat me bregdetin 

10. Në muajt janar-shkurt të vitit të ardhshëm të gjitha blloqet e banimit do të rikualifikohen 

për të vazhduar me lyerjen e fasadave dhe izolimin me polisterol të pallateve me sistemin 

kapot, në mënyrë që banorët të kursejnë energjinë elektrike dhe të kenë banesa të ngrohta 

në dimër 

11. Të gjitha rrugicat e brendshme në lagjet e fshatit do të asfaltohen dhe do të kryhen 

kanalizimet 

12. Banorët do të zgjedhin një emër për vendin, qytezën apo fshatin e banimit, që sot njihet 

vetem me emrin e një njësie mekanike, Hidrovor 

13. Do të ndërtohet një pishinë verore moderne me përmasa olimpike (500 mijë dollarë) në 

territorin e bashkisë 

14. Do të kryhet ndërtimi i infrastrukturës rrugore ku në të gjithë trotuaret do të ndërtohen 

ramba lehtësuese për lëvizjen e karrocave për fëmijët dhe të gjithë njerëzit me aftësi të 

kufizuar 

15. Do të zbatohet projekti për Urbanizimin dhe integrimi social-mjedisor i zonave informale 

në drejtim të ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes së komunitetit 

16. Do të ndërtohet Veliera si vepra më e rëndësishme turistike (4-5 milion euro) 

17. Do të investohen 750 mln $ për instalimin e sistemit të monitorimit me kamera nëpër 

qytet, me qëllim rritjen e sigurisë së qytetarëve dhe ruajtjen e pronës publik 



18. Do të riorganizohet Sheshi i Portit me projektet përgjatë vijës bregdetare, për ta 

zëvendësuar atë me një port me destinacion kryesisht turistik 

19. Do të ndërtohet "Sheshi i Drejtësisë" me ndërtesa të reja të Gjykatës, Prokurorisë dhe 

Bibliotekës publike të qytetit 

20. Me Waterfront-in do të realizohet një hapësirë e re plazhi ranor në 1,5 km vijë bregdetare 

në zonën e Currilave 

21. Do të ndërtohet Porti i Jahteve, me Marinën e Durrësit si promotor i zhvillimit vendor 

22. Do të kryhet kthimi i Kënetës në një zonë të mirëfilltë rezidenciale, duke përfunduar 

rehabilitimin e rrjetit rrugor e shtimin e ndjeshëm të gjelbërimit 

23. Do të mbyllen të gjitha kanalet e hapur dhe do të asfaltohen të gjitha rrugët e pashtruara, 

në zonën e ish-Kënetës 

24. Në zonën e Currilave, plazhet publike dhe private do të jenë në raportin 50% me 50% 

25. Të gjitha pallatet parafabrikate në lagjen nr. 18 do të suvatohen nga jashtë dhe do të 

izolohen me polisterol, gjë që do të kursejë ndjeshëm konsumin e energjisë elektrike për 

familjet që banojnë në këto pallate 

26. Do të ndërtohet rruga në zonën e Portoromanos 

27. Do të rikonstruktohen rrugët midis lagjeve të Sukthit  

28. Në Sukth do investohet për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ( 6 milion 

euro) nga i cili pritet të rrisë ndjeshëm cilësinë e furnizimit të banesave me energji 

elektrike, duke nxjerrë jashtë funksionit linjat e vjetra 

29. Do të kryhet legalizimi i pronave të patundshme në Sukth 

30. Do të hapet një qendër e re shëndetësore në Romanat 

31. Do të investohet për ndërtimin e infrastrukturës rrugore për në Bazilikën e Arapajve 

32. Në lagjen e mirditorëve, në Shënavlash, që në fillim të mandatit do të kryhet ndërtimi i 

rrugës kryesore që kalon në këtë lagje drejt plazhit të Bishtkamzës, si dhe dy rrugëve të 

tjera të kësaj ish-komune me dalje në bregdet 

 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të ndërtohen terrene sportive në të gjitha shkollat e Bashkisë së re 

2. Do të promovohet formimi profesional në shkollat aktuale teknike me vëmendje të 

posaçme për bujqësinë 

3. Do të rikthehet tradita e garave të notit me rikonstruksionin e pishinës olimpile publike 

4. Do të orientohen investimet në organizimin e lojrave të ujit dhe kampionateve 

ndërkombëtare të garave të ndryshme 

5. Do të kryhet mbështetje për përmirësimin dhe mbajtjen gjallë të të gjitha vlerave dhe 

aseteve arekeologjike të Durrësit të Ri 

6. Do të restaurohet Kalaja e Skënderbeut në Kepin e Rodonit 

7. Do të kryhet zbulim i plotë i amfiteatrit si dhe transformimi i të gjitha objekteve 

arkeologjike në burime për zhvillimin ekonomik të qytetit 

8. Do të ndërtohen 12 shkolla moderne në të gjithë territorin e bashkisë, nga projektet e 

qeverisë  



9. Do të kryhet ndërtimi i terreneve sportive në zonën universitare, duke i’u dhënë një 

mundësi reale studentëve jo vetëm për të studiuar në kushte të përshtatshme, por edhe të 

argëtohen gjatë kohës së lirë 

10. Do të hapet kinemaja duke përdorur sallën e madhe të pallatit të kulturës ose ndonjë 

ambient tjetër 

11. Do të ndërtohet shkolla e fshatit Manskuri 

12. Në Romanat që vitin e ardhshëm (2016) do të hapet një klasë për vitin e parë të shkollës 

së mesme në mënyrë që shkolla e fshatit të marrë statusin e shkollës së bashkuar dhe do 

të ketë edhe terrenin sportiv 

13. Rrashbulli do të jetë përfituese në projektin e ndërtimit të shkollave të reja në territorin e 

bashkisë së Durrësit, pasi edhe në këtë zonë do të hapet një shkollë e re 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të zbatohet një projekt për zhvillimin e EKO-Resorteve dhe krijimin e fshatit-

ekologjik në kodrat e Kallmit 

2. Do të përmirësohen strukturat ekzistuese hotelerie të turizmit masiv sipas standardeve 

ndërkombëtare 

3. Do të zbatohet projekti për rikthimin e Amfiteatrit Antik dhe përdorimin e tij si një 

hapësirë kulturore, artistike dhe turistike 

4. Do të nxitet ndërtimi i resorteve turistike, strukturave me shumë shtretër, në Gjirin e 

Lalëzit 

5. Brenda vitit të ardhshëm (2016) do të fillojë ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të 

ndotura në Gjirin e Lalëzit, i cili do të jetë shumë shpejt funksional dhe do të garantojë 

pastërtinë e plazheve dhe ujit të detit në këtë zonë 

6. Do të synohet zhvillimi i resorteve turistike dhe zhvillim rezidencial për zhvillimin 

ekonomik të fshatrave bregdetare të Katundit të Ri 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të vihet në punë rezervuari i Tarinit dhe do të vihen në efiçencë 17 rezervuarët e tjerë 

2. Do të krijohet Inspektorati i Tokave Bujqësore dhe Arave si një instrument kyç për 

zhbllokimin e kanaleve vaditëse të tokave bujqësore 

3. Do të krijohet një Komision Ekspertësh për të bërë avokatinë për çdo problematikë të 

tokave bujqësore dhe fermerëve 

4. Do të pastrohen 240 km kanale kulluese dhe do të rivihen në funksion 230 km kanale 

vaditëse 

5. Do të lidhen parcelat me rrugët e asfaltuara në territorin e bashkisë 

6. Do të përkrahen me plane konkrete nxitja e investimeve në Agro-Turizëm-Vreshtari-

Ullinj 

7. Do të krijohen pika grumbullimi për produktet bujqësore, duke ndërtuar një pikë 

grumbullimi për të gjithë zonën Rrushkull-Perlat-Ishëm 



8. Brenda vitit të parë të mandatit, do të shpërndahen çertefikatat dhe do të nisë regjistrimi 

hipotekor i tokave bujqësore 

9. Do të orientohen fermerët se çfarë është më me leverdi për të kultivuar, duke u orientuar 

sa më shumë drejt produkteve bio 

10. Do të shtrohen rrugët e parcelave në territorin e bashkisë 

11. Do të zbatohet projekti për nxitjen e sipërmarrjeve të agro-turizmit në zonën e Manzës 

dhe Ishmit 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të shpërndahen 88 banesa sociale brenda vitit 2016 në zonën e Shkozetit 

2. Do të rritet me 50% fondi i posaçëm për familjet në nevojë  

3. Do të krijohet Qendra Publike për Trajtimin e Fëmijëve Autikë në territorin e bashkisë 

4. Do të kthehen në Qendra Sociale Multifunksionale për të moshuarit e vetmuar, gratë e 

dhunuara, fëmijët në situatë rruge, pakicat etniko-kulturore dhe të gjithë bashkëqytetarët 

në nevojë, të gjitha godinat e ish-komunave dhe njësive vendore të Bashkisë së re 

5. Do të ketë më shumë akses të institucioneve publike dhe infrastrukturës së qytetit në 

ndihmë të Personave me Aftësi të Kufizuar 

6. Do të trefishohet fondi për familjet në nevojë dhe do të trefishohen shërbimet për familjet 

në nevojë në qytetin e Durrësit 

7. Në Qendrën Komunitare të ndërtuar në NISH-Tulla, do të shtohet personeli në shërbim të 

komunitetit që jeton në atë zonë 

8. Në çdo fshat që funksionon si qendër njësie administrative apo bashkie do të ketë nga një 

shesh që do të funksionojë si qendër argëtimi dhe çlodhje për moshën e tretë 

9. Do të ketë parkime dhe abone falas për personat me aftësi të kufizuar 

10. Do të hapet një Qendër Ditore për të moshuarit në Sukth 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të ketë vende të reja pune nëpërmjet promovimit të produkteve tradicionale dhe 

krijimit të markave rajonale (vreshtari, ullinj, dru-frutorë-agrume) 

2. Do të ketë 0 taksa vendore për 3 vitet e ardhshme për investime mbi 1 mln Euro me mbi 

30 punonjës në bujqësi 

3. Do të verifikohen të gjitha faturat dhe lidhjet në terren dhe aty ku nuk ka rrjet që furnizon 

banorët me ujë, të gjitha këto fatura do të zerohen 

4. Do të aplikohet menjëherë ulja e taksës së pasurisë për biznesin e madh në masën 30 %  



5. Do të krijohet "Zona e Lirë Ekonomike-Tregtare" në Spitallë, ku do të hapen mijëra 

vende të reja pune duke e shndërruar qytetin në liderin e zhvillimit industrial në rajon 


