
Bashkia: KAVAJË 

Kryetar: ISA SAKAJ 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet asfaltimi i çdo rruge para çdo shtëpie në territorin e bashkisë 

2. Do të sigurohet uji në çdo parcelë në territorin e bashkisë 

3. Do të synohet zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm në të gjithë bashkinë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Pallati i Kulturës do të shërbejë vetëm si qendër arti dhe kulture dhe jo qendër 

shërbimesh të përziera 

2. Do të rriten financimet e bashkisë në fushën e artit dhe kulturës, nëpërmjet sanksionimit 

të financimeve në buxhet 

3. Do të zbatohen mekanizmat financiare të ekonomisë së tregut, në organizimin dhe 

financimin e aktiviteteve kulturore artistike, nëpërmjet nxitjes së bashkëpunimit me 

sektorin privat 

4. Do të ofrohen aktivitete social-kulturore dhe të shërbimeve publike, për të kthyer qytetin 

në djep kulture dhe arti 

5. Do të ngrihet një park në territorin e bashkisë që do të zbavisë, do të promovojë artet, 

sportet dhe kulturën me fusha sporti, organizmin e aktiviteteve sportive dhe rikthimin e 

kinemasë verore 

6. Do të shfrytëzohen idetë për bibliotekat e hapura, si dhe do të investohet në bibliotekën e 

qytetit, duke synuar kthimin e bibliotekës në qendër kulturore dhe intelektuale me 

promovime dhe diskutime mbi librin 

7. Do të krijohen terrene sportive në territorin e bashkisë 

8. Do të rikonstruktohen shkollat në territorin e bashkisë 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të investohet për vendosjen e palmave në zonën e bashkisë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ndërtohet një fond i posaçëm për mbështetjen e fermerëve të zonës 

2. Do të asistohen (këshillohen) falas fermerët nëpërmjet agronomëve dhe veterinierëve të 

bashkisë 



3. Do të ndërmerren politika për të favorizuar grumbullimin dhe shitjen e prodhimeve të 

fermerëve 

4. Do të promovohen me organizimin e panaireve 2 herë në vit prodhimet e fermerëve 

5. Do të kryhet pastrimi i kanaleve ekzistuese, kulluese dhe vaditëse në territorin e bashkisë 

6. Do të kryhet fuqizimi me pompa të rezervuarëve, aty ku ka rezervuarë, me qëllim shtimin 

e sipërfaqeve që sigurojnë ujë për vaditje 

7. Do të sigurohen pesticide falas me qëllim mbrojtjen e prodhimeve bio 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të ketë transparencë, llogaridhënie dhe konsultim publik për çdo vendimmarje 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të nxiten idetë novatore të rinisë për krijimin e bizneseve duke u falur tatimet vendore 

për vitin e parë të punës  

2. Do të ulen taksat për biznesin e vogël në minimumin që lejohet ligjërisht 

3. Do të reduktohen të gjitha taksat dhe tarifat vendore, veçanërisht përgjysmimi i taksave të 

rritura padrejtësisht në dy vitet e fundit 

4. Do të ndërmerren politika që nxisin tregëtarët dhe fermerët me qëllim krijimin e vendeve 

të reja të punës 

5. Nuk do të taksohet asnjë biznes që do të punësojë familjarë në vitin e parë të tij 

6. Do të ngrihet një fond për kreditimin dhe punësimin e të rinjëve dhe grave kryefamiljare  

7. Do të mbështeten politikat e punësimit të bizneseve për të rinjtë, grave kryefamiljare dhe 

prindërve me fëmijë të sëmurë 


