
Bashkia: MALLAKASTËR 

Kryetar: AGRON KAPLLANAJ 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të ndërhyet në të gjitha akset rrugore që janë pothuajse të pakalueshme 

2. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm i të gjithë zonës 

3. Do të kryhet lirimi i hapësirave publike në Bashki 

4. Do të kryhet blerje automjetesh për shërbime për Bashkinë 

5. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në të gjithë fshatrat e Mallakastrës 

6. Do të kryhet rikonstruksion i godinës së zjarrfikëses dhe blerja e automjetit zjarrfikës 

7. Do të kryhet rikonstruksion i godinës së Bashkisë 

8. Do të kryhet asfaltimi i rrugës “Varrezat e Dëshmorëve” 

9. Do të kryhet rehabilitimi i lagjes “5 Shkurti” 

10. Do të kryhet ndriçimi i qytetit  

11. Do të vendoset sinjalistika e Qytetit Ballsh 

12. Do të kryhet rehabilitimi i lagjes “28 Nentori” 

13. Do të kryhet sistemi K.U.Z dhe rikonstruksioni i lagjes“Bylis” 

14. Do të kryhet sistemi i K.U.Z dhe rikonstruksion i lagjes “Gllavenica” 

15. Do të kryhet ndërtimi i Depos Qëndrore Drenovë për shpërndarjen e ujit të pijshëm 

16. Do të kryhet vënia në punë e Ujësjellësit Lapulec, Lofkënd dhe Ngraçie 

17. Do të kryhet vënia në punë e Ujësjellësit Rromës  

18. Do të kryhet vënia në punë e Ujësjellësit Çorrush 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet përkujdesje për maturantët e ekselencës me Workshop-e dhe trajnime 

2. Do të kryhet mirëmbajtja dhe furnizimi me ngrohje i të gjitha shkollave dhe kopshteve në 

territorin e bashkisë 

3. Do të kryhet përkujdesje e vazhdueshme për ngjarjet historike 

4. Do të kryhet rikonstruksion i Bibliotekës dhe pasurimi i saj me libra 

5. Do të kryhet rikonstruksion i kinemasë 

6. Do të kryhet ndërtimi i një kompleksi sportiv dhe këndi lojërash në territorin e bashkisë 

7. Do të  kryhet rindërtimi i shkollës “Dino Kalenja”, Panahor 

8. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës “Besëlidhja”dhe shkollës“Dervish Hekali”, Hekal 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet shtimi i hapësirave të gjelbërta në territorin e bashkisë 



 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet vënia në punë e të gjithë ujëmbledhësve për vaditje 

2. Do të kryhet vënia në punë për vaditje e Rezervuarit të Çorrushit dhe pastrimi i kanaleve 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime: 

1. Do të kryhet përkujdesje për njerëzit në nevojë me nje fond të veçantë 

2. Do të kryhet rikonstruksioni i ambienteve për moshën e tretë 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të kryhet riorganizim i administratës së bashkisë 

2. Do të kryhet ulja e taksave 

3. Do të arrihet 2-fishim i të ardhurave në raport me të ardhurat e mëparshme në të gjitha 

njësitë administrative 


