
Bashkia: KAMËZ 

Kryetar: XHELAL MZIU 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet njësimi i transportit publik Kamëz-Paskuqan 

2. Do të kryhet projekti i ndërtimit të poliklinikës shumëfunksionale sipas modelit gjerman 

në territorin e bashkisë 

3. Do të asfaltohen të gjitha rrugët në çdo lagje të territorit të bashkisë 

4. Do të ndërtohen disa ura lidhëse me kryeqytetin 

5. Do të kryhet investimi prej 55 milionë eurosh (Banka Botërore, Qeveria Gjermane dhe 

Qeveria Zvicerane) për furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë në Kamzë e Paskuqan (faza 

1, dy vite); do të kryhet rrjeti i kanalizimeve (faza 2); do të kryhet impianti i përpunimit 

të ujërave të zeza (faza 3) 

6. Do të vendoset shërbim urban i integruar dhe abone në linjat Kamzë – Paskuqan – Tiranë 

7. Do të ndërtohet spital, qendra shëndetësore e ambulanca në çdo lagje 

8. Do të rikonstruktohet rruga “Roskovec” 

9. Do të kryhet rehabilitimi i plotë i rrjetit të ujësjellës-kanalizimeve, në lagjen 1 

10. Do të rikonstruktohet rruga “Napoli” 

11. Do të rikonstruktohet rruga “Aleksandria” 

12. Do të rikonstruktohet rruga “Strasburgu” 

13. Do të rikonstruktohet rruga “Roma” 

14. Do të kryhet tregu në Qendër-Kamëz 

15. Do të rikonstruktohet rrjeti  për ujësjellës-kanalizime në lagjen 5 

16. Do të rikonstruktohet rruga “Argjinatura” 

17. Do të rikonstruktohet Rruga “Burimi” 

18. Do të rikonstruktohet Rruga “Miqësia” 

19. Do të kryhet projekti i zgjerimit dhe rehabilitimit të urave që lidhin Paskuqanin me 

Tiranën 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të sigurohen bursa për studentë 

2. Do të stimulohen nxënësit e dalluar 

3. Do të ndërtohen shkolla, kopshte e çerdhe në çdo lagje 

4. Do të ndërtohet Kampusi Universitar në Valias 

5. Do të ndërtohet pallati i sportit 

6. Do të ndërtohet Pallat Kulture në Paskuqan 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  



1. Do të kryhet projekti i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane në territorin e bashkisë 

2. Do të kryhet rehabilitimi i zonave pranë lumenjve në territorin e bashkisë 

3. Do të kryhet gjelbërimi dhe ndriçimi në Kamëz e Paskuqan 

4. Do të kryhet gjelbërimi i të gjitha rrugëve në lagjen 1 

5. Do të kryhet gjelbërimi i rrugëve të lagjes 5 

6. Do të kryhet projekti i zhvillimit të liqenit të Paskuqanit 

 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ndërtohet tregu agro-ushqimor në Kamzë e Paskuqan 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të krijohen ambiente çlodhëse për moshën e tretë në Kamëz dhe Paskuqan 

2. Do të punohet për hapjen e qendrave të tjera ditore për moshën e tretë 

3. Do të futen në skemën e ndihmës ekonomike të gjitha familjet e hequra nga qeveria dhe 

familjet e tjera në nevojë 

4. Do të ndihmohen fëmijët jetimë 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të zbatohet një paketë fiskale duke pasur taksa më të ulëta, tatime më të ulëta, tarifa 

familjare më të ulëta që t'u vihet në ndihmë familjeve dhe zhvillimit të biznesit 

2. Do të hapen qindra e mijëra vende të reja pune për të rinjtë 

3. Do të falen të gjitha debitë për ujin, taksat e tarifa për çdo familje 

4. Do të stimulohet zhvillimi i biznesit 

5. Do të punësohen në administratën e bashkisë 400-500 persona 


