
Bashkia: GJIROKASTËR 

Kryetar: ZAMIRA RAMI 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet ngritja e drejtorisë së hartimit të projekteve të zhvillimit dhe bashkëpunimit 

me administratën qendrore për projektet e mëdha 

2. Do të kryhet krijimi i një drejtorie për hartimin e projekteve të financuara nga Bashkimi 

Europian 

3. Do të krijohen raporte dhe mundësi binjakëzimi të bashkisë me vendet e tjera Europiane 

4. Do të krijohen qendra shëndetësore lëvizëse në fshat  

5. Do të krijohen qendra ditore në territorin e bashkisë, ku prindërit e fëmijëve me aftësi të 

kufizuar të mund të lenë fëmijët e tyre disa orë në ditë 

6. Do të sigurohen fonde për ekzaminimin e gjirit falas, në qytet dhe fshatra 

7. Do të ketë bashkëpunim me farmacitë e bashkisë për të krijuar farmaci sociale për 

shtresat në nevojë në territorin e bashkisë 

8. Do të pajisen me rampa të gjitha institucionet publike dhe ndërtimet e reja në territorin e 

bashkisë 

9. Do të investohet në pjesën e re të qytetit për krijimin e sa më shumë zonave argëtuese dhe 

çlodhëse 

10. Do të kryhet vendosja e këndeve të lojërave për fëmijë në të gjitha hapësirat boshe 

ndërmjet pallateve dhe zonave të lira në territorin e bashkisë 

11. Do të kryhet infrastruktura rrugore dhe ndriçimi në zonën  Kodra e Shtufit  

12. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Gjirokastër, brenda viteve të para të mandatit 

(projekti me vlerën e 4.5 milionë dollarëve, financim i bankës gjermane KFW) 

13. Do të realizohet një organizim i rregullt urban 

14. Do të përmirësohet sistemi i parkimit dhe qarkullimit të mjeteve në territorin e bashkisë 

15. Do të kryhet rikonstruksion i gjithë fasadave të pallateve në territorin e bashkisë 

16. Do të kryhet ndërtimi i terminalit të autobusëve me orare të përcaktuara qartë për të gjitha 

destinacionet në territorin e bashkisë 

17. Do të lobohet për riaktivizimin e aeroportit të Gjirokastrës 

18. Do të rivihen abonetë për lëvizjen me transport urban 

19. Do të kryhet urbanizim i zonave rurale (infrastruktura rrugore, pastrimi, ndriçimi dhe 

transporti urban) 

20. Do të kryhet krijimi i unazës lidhëse në gjithë territorin e bashkisë Gjirokastër 

21. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në lagjen "Zinxhira" 

22. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në zonën SMT 

23. Nuk do të prishen ndërtimet në zonën muzeore por do të ketë përshtatje të tyre sipas 

arkitekturës tradicionale gjirokastrite  

24. Zona e parë që do të furnizohet me ujë të pijshëm 24 orë është lagjja “Zinxhira” 

25. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në zonën SMT nëpërmjet ndërtimit të ujësjellësit 

të ri  



26. Në lagjen Varosh do të kryhet mirëmbajtja e kalldrëmeve dhe rikonstruksion i 

segmenteve të dëmtuara 

27. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në lagjen "Granicë" 

28. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në lagjen "Cfakë" 

29. Do të rikonstruktohet qendra shëndetësore në lagjen "Cfakë" 

30. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në lagjen "Palorto" 

31. Do të zgjidhet problemi i rrejtit të kanalizimeve në lagjen "Palorto" 

32. Do të kryhet infrastruktura rrugore në lagjen Manalat  

33. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugës në fshatin Zhulat 

34. Do të kryhet ndërtimi i urave në fshatin Zhulat 

35. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në fshatin Plesat  

36. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në fshatin Golem 

37. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm në fshatin Golem 

38. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në ish-komunat Picar dhe Cepo  

39. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në fshatin Karjan  

40. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në fshatin Këllëz 

41. Do të kryhet lidhja e ish-komunave Lunxhëri e Odrie përmes segmentit Karjan- Andon 

Poçi 

42. Do të kryhet lidhja e ish-komunave Antigone e Lunxhëri, përmes segmentit Tranoshishtë 

– Qestorat 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet konservim dhe sigurim i projekteve për zhvillimin e zonës muzeale 

2. Do të kryhet zbatimi i projektit për menaxhimin e zonës muzeale 

3. Do të ngrihet Këshilli Rinor i bashkisë 

4. Do të ngrihet Qendra Rinore Gjirokastër 

5. Do të kryhen kurse trajnimi profesional për zanatet e traditës dhe artizananit 

6. Bashkia do të hartojë programe nxitjeje me bursa për rininë 

7. Bashkia do të mundësojë hedhjen në qarkullim të Kartës së Studentit  

8. Do të zbatohen projekte që mundësojnë materiale të vazhdueshme edukuese në arsimin 

parauniversitar, qendra sportive, rinore, në qytet dhe fshatra mbi pasojat e përdorimit të 

substancave narkotike, mungesës së aktivitetit fizik etj 

9. Do të kryhet ruajtja e të gjithë elementëve arkitekturorë dhe urbanistik tradicional  

10. Do të nxitet biznesi artizanal  

11. Do të kryhet menaxhim, restaurim dhe rijetëzim i trashëgimisë kulturore materiale 

12. Do të bashkëpunohet me Ministrinë e Çështjeve Sociale dhe Drejtorinë Rajonale të 

Formimit Profesional për hapjen e kurseve të artizanatit për të rinjtë 

13. Do të rikonceptohen dhe promovohen muzeumet aktuale  

14. Do të kryhet ngritja e një muzeumi arkeologjik 

15. Do të ndërtohet struktura e Klubit Sportiv 

16. Do të krijohet ekipi i parë konkurrues brenda grupit, në futboll 



17. Do të jenë konkurruese ekipet U19 dhe U17 

18. Ekipet U19 dhe U17 do të shërbejnë si kontigjentët bazë për ekipin e parë 

19. Do të kryhet shtimi i infrastrukturës sportive dhe mbajtja e tyre në nivele optimale për të 

siguruar stërvitje të nivelit të lartë sportiv 

20. Do të kryhet rikonstruksioni dhe vendosja në funksion të plotë të Pallatit të Sportit  

21. Do të kryhet ringritja e ekipeve të basketbollit  

22. Do të kryhet ringritja e ekipeve të volejbollit  

23. Do të funksionojë pranë bashkisë Këshilli Konsultativ Artistik e Kulturor 

24. Do të ngrihet Ansambli i Gjirokastrës 

25. Do të ketë buxhet të posaçëm për artin dhe kulturën 

26. Do të jenë 2 kinema funksionale në territorin e bashkisë 

27. Do të organizohen ekspozita alternative në territorin e bashkisë 

28. Do të ringrihet estrada profesioniste dhe trupa e cirkut në territorin e bashkisë 

29. Do të ketë elementë të rinjë në trupën e aktorëve profesionist të teatrit 

30. Do të lobohet për rikonstruksionin e godinës së Teatrit 

31. Do të rikonstruktohen të gjitha godinat arsimore të sistemit parauniversitar 

32. Do të sigurohet ngrohja e çdo godine arsimore të sistemit parauniversitar 

33. Do të ketë higjenë në nivele optimale në kopshte dhe shkolla në territorin e bashkisë 

34. Do të zhvillohen kurse profesionale për personat që punojne në biznesin fason  

35. Do të lobohet për rikonstruksionin e kinoteatrit "Zihni Sako" 

36. Do të punohet për hapjen e një shkolle dhe kopshti në lagjen "Kodra e Shtufit" 

37. Do të rikonstruktohen shkollat dhe kopshtet në lagjen "Granicë" 

38. Do të rikonstruktohen godinat shkollore në lagjen "Cfakë" 

39. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në fshatin Mashkullorë 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet largimi i mbetjeve dhe pastrimi i qytetit sipas mënyrës europiane: pastrim-

riciklim-depozitim 

2. Do të arrihet mirëmenaxhimi i mbetjeve urbane në territorin e bashkisë 

3. Do të ndërtohet një landfill në territorin e bashkisë me mbështetjen e Ministrisë së 

Mjedisit  

4. Do të pastrohet liqeni i Viroit, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit 

5. Do të kryhet integrimi i një masterplani të zhvillimit të turizmit kulturor  

6. Do të hartohet një paketë turistike e kompletuar  

7. Do të nxitet tregu turistik i Gjirokastrës  

8. Do të nxitet turizmi familjar  

9. Do të kryhet animimi i legjendave dhe fragmenteve të ndryshme të historisë së qytetit  

10. Do të hartohen guidat Kadare Tour 

11. Do të sigurohet pjesëmarrja e artizanëve në panaire kombëtare, ndërkombëtare dhe 

aktivitete të trashëgimisë kulturore me qëllim promovimin e kësaj vlere 

 



12. Do të restaurohet dhe do të jetë në funksion të turizmit Tuneli i Luftës së Ftohtë  

13. Do të kryhet hartimi dhe botimi i guidave dhe hartave që përfshinjë të gjitha resurset dhe 

pasuritë arkeologjike të rajonit 

14. Do të kryhet krijimi i një faqe interneti dedikuar turizmit  

15. Do të kryhet menaxhimi dhe përgjegjësi e përbashkët midis Ministrisë së Kulturës dhe 

Bashkisë për Kalanë dhe Zonën Muzeale  

16. Do të kryhet ngritja e biletarisë elektronike në Kala 

17. Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës do të krijohet një paketë turistike 

18. Do të kryhet rikonceptim i sinjalistikës turistike në territorin e bashkisë 

19. Do të kryhet rijetëzim i shtëpisë së lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare  

20. Do të kryhet identifikim dhe promovim i pikave tërheqëse dhe pak të njohura, si gjurmët 

e patriarkanës, sinagogës etj 

21. Do të kryhet shtimi i hapësirave të gjelbërta për çlodhje dhe argëtim për të gjitha 

grupmoshat në territorin e bashkisë 

22. Do të bëhet më funksional parku i Viroit si pikë turistike dhe çlodhëse për të gjithë 

banorët  

23. Do të sigurohen kazanë të veçantë për llojet e mbetjeve si edhe do të rehabilitohen zonat 

e degraduara duke mbjellë fidanë të rinjë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ketë mbështetje dhe subvencione për bujqësinë e blegtorinë në fshatin Kolonjë  

2. Do të kryhet vendosja në funksion e gjithë sistemit vaditës, që do të shtojë prodhimin e 

produkteve bujqësore 

3. Do të kryhet mbështetja e nismave për ngritjen e linjave përpunuese të produkteve 

blegtorale të cilat janë të kërkuara dhe të njohura në gjithë vendin 

4. Do të kryhet mbështetja e linjave përpunuese për prodhimin e verës, rakisë, etj 

5. Do të vendoset në funksion të plotë sistemi vaditës në fshatin Çepun 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të ngrihet Këshilli Konsultativ i urbanistikës dhe arkitekturës që do të funksionojë 

pranë bashkisë dhe do të jetë pjesë e çdo projekti që do të kryhet  

2. Do të ngrihet një komision për menaxhimin dhe mbrojtjen e Qendrës Historike të 

Gjirokastrës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Drejtorinë Rajonale të 

Kulturës Kombëtare  

3. Do të kryhet ngritja e zyrës së marrëdhënieve me publikun 

4. Do të konsultohet me qytetarët çdo vendim që prek ata  

5. Do të organizohen takime dhe konsulta të programuara me qytetarët  

6. Do të ngrihen zyra informimi dhe konsultimi me publikun 

7. Përfaqësues të shoqërisë civile do të jenë pjesë e Këshillave Konsultativë që do t'i 

bashkangjiten bashkisë 



Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të kërkohet mbështetje financiare për ngritjen e qendrave ditore në territorin e 

bashkisë për të moshuarit, ku mund të kalojnë kohën me njëri-tjetrin 

2. Do të ngrihet një strehëz me një stol dhe çezmë pranë varrezave, në mënyrë që vizitorët, 

veçanërisht të moshuarit, të kenë mundësi të pushojnë gjatë ditëve të tyre në varreza 

3. Do të sigurohet mbështetje për pajisjen e të moshuarve që jetojnë vetëm me pajisje me të 

cilat mund të sinjalizojnë qendrat shëndetësore dhe spitalet në rast problemi shëndetësor 

4. Bashkia do të ketë një llogari të posaçme bankare për strehimin  

5. Shtresat në nevojë dhe grupet e tjera të neglizhuara do të jenë të përfaqësuara me 

personel të dedikuar për ta 

6. Brenda dy viteve të para të mandatiti do të zbutet problematika e strehimit duke lobuar 

me qeverinë qendrore dhe sistemin bankar për sigurimin e kredive të buta 

7. Do të ndërtohen dy qendra sociale që do të mbështesin 100 familje pa të ardhura ose nën 

minimumin jetik të të ardhurave 

8. Do të mbështetet Qendra Rajonale e Autizmit në Gjirokastër në të cilën trajtohen 30 

fëmijë 

9. Do të hartohet Plani i Veprimit për Zhvillimin e Komunitetit Rom 

10. Familjet me persona me aftësi të kufizuar nuk do të paguajnë për shërbimet e bashkisë, 

vërtetime, librezë ndihme ekonomike dhe lëshim dokumenti nga arkivi 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të lehtësohen ose përjashtohen nga taksat dhe tarifat personat me të ardhura nën 

nivelin minimal jetik sipas kritereve të përcaktuara në nivelin kombëtar 

2. Do të ulen në masën 20 % tarifat e veterinarisë  

3. Do të ulen 15%-20% tarifat e pastrimit dhe ndriçimit për bizneset me xhiro 0-2000000 

Lekë 

4. Do të ulen taksat e regjistrimit për biznesin e vogël në masën 20% 

5. Do të përcaktohet në bazë të tonazhit tarifa e parkimit për automjetet e licensuara për 

transportin e mallrave: deri në 5 ton do të bëhet 5000 lekë; nga 5 ton deri më 16 ton do të 

bëhet 8000 lekë; mbi 16 ton do të bëhet 12000 lekë 

6. Për të gjithë artizanët e rinjë, që do të hapin biznese të reja, bashkia do të subvencionojë 

të gjitha taksat dhe tarifat për një periudhë 6 mujore 

7. Bashkia do të gjenerojë 700 vende të  reja pune nëpërmjet: zhvillimit të bujqësisë dhe 

blegtorisë;ndërtimit të infrastrukturës; zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm;                                  

aplikimit të projekteve të ndryshme 

8. Do të ulet taksa e hoteleve që ushtrojnë aktivitetin në zonën e Pazarit të Vjetër nga 4% do 

të bëhet 2%  

 



9. Taksa mbi ndërtesën, për hotelet që ushtrojnë aktivitetin në zonën e Pazarit të Vjetër, do 

të ulen në masën 30% (210 lekë/m
2
) 

10. Tarifat për automjetet e liçensuara për transportin e pasagjerëve deri në 5 vënde (taksi 

4+1), tarifa e ndriçimit dhe tarifa e pastrimit do të ulet në masën 20%, ndërsa parkimi do 

të jetë 3000 lekë 

11. Tarifa e parkimit për automjetet e liçensuara për transportin e pasagjerëve nga 9 e më 

shumë do të jetë: deri në 9 vënde 5000 lekë: nga 10 deri në 41 vende 8000 lekë; mbi 42 

vende 12000 lekë 

12. Gjatë vitit të parë, 30 të rinj të trajnuar, në bashkëpunim me agjencitë turistike dhe 

hotelerinë, do të punësohen si guida në shoqërimin e grupeve turistike, në bazë të paketës 

që do të ofrojë Bashkia e Gjirokastrës, 15 të rinj nga qyteti dhe 15 nga zonat e tjera 

13. Do të krijohet një agjenci që do të merret me orientimin e punësimi 


