
Bashkia: VAU I DEJËS 

Kryetar: ZEF HILA 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të përmirësohet sistemi i transportit brenda bashkisë  

2. Shërbimi shëndetësor do të funksionojë 24 orë dhe pranë qendrave të banuara nuk do të 

ketë mungesë të qendrave shëndetësore, të pajisura me standarte optimale dhe me 

shërbim të kualifikuar 

3. Brenda dy viteve të para të mandatit, në 4 lagje të qytetit do të bëhet i mundur ndërtimi i 

plotë i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza 

4. Të gjitha shërbimet e bashkisë do të ofrohen në qendrat administrative për të lehtësuar 

qytetarët 

5. Do të legalizohet çdo shtepi që është në porçes legalizimi dhe do të pajiset me leje 

ndërtimi çdo shtëpi që është në fazë ndëritmi 

6. Do të hartohet një Master Plan dhe plane të tjera zhvillimi  

7. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore për lidhjen e qendrave të njësive administrative 

me qendrën e qytetit 

8. Do të ndërtohen ujësjellësat për të gjithë bashkinë 

9. Do të rishikohen emërtimet e lagjeve, rrugëve (qytetit dhe fshatrave) dhe shesheve 

10. Do të hartohet plani urbanistik i qytetit  

11. Do të kryhet asfaltimi i të gjitha lagjeve të qytetit 

12. Do të ndërtohet një poliklinikë në qendrën e qytetit 

13. Do të asfaltohet çdo rrugicë tek Fshati i Ri 

14. Do të asfaltohet rruga deri tek Kisha 

15. Do të ndërtohet rruga e varrezave në fashatin Vig 

16. Do të përfundojë projekti i rezevuarit në fshatin Vig 

17. Do të kryhet rikonstrsioni i rrugës në fshatin Vig  

18. Do të marrë fund çështja e çertifikatave të pronësisë për banorët në Fshatin Vig 

19. Do të vendoset një ambulancë në Vig Mnel 

20. Do të zgjidhet problemi i sistemit të ujësjellësit në Hajmel, Paçram dhe Pistull 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të përmirësohen kushtet në çerdhe, kopshte dhe shkolla në territortin e bashkisë duke 

bërë të mundur ngrohjen e ambientieve 

2. Të rinjtë të cilët kanë përfunduar studimet e larta me rezultate të larta do të bëhen pjesë e 

administratës publike 

3. Të gjithë gjinazistët që kanë përfunduar gjimnazin me rezultate të larta dhe kanë dëshirë 

të vazhdojnë studimet e larta, por për shkak të të ardhurave nuk arrijnë të jenë pjesë e 



universiteteve shqiptare, Bashkia Vau Dejës, do ti mbështesë jo vetëm me bursa studimi, 

por edhe me fonde shtesë  

4. Do të përcaktohet një person i cili do të ndjekë të gjithë funksionimin e sitemit arsimor në 

bashki  

5. Do të sigurohen kontrata të përkohshme punësimi për të rinjtë 

6. Do të mbështeten me bursa nxënësit ekselet dhe ata nga familjet në nevojë 

7. Do të mundësohet transport falas për nxënësit e shkollave 9-vjeçare në gjithë territorin e 

bashkisë 

8. Në vitin e parë të mandatit, do të hapet një kopësht për fëmijët në Spathar 

9. Do të ndërtohet biblioteka në qendrën e qytetit 

10. Do të rikonstruktohet shkolla në zonën e Pallateve, Vau i Dejës 

11. Do të kryhet ndarja (brenda vitit të parë të mandatit) të shkollës së mesme të bashkuar në 

zonën e Pallateve (Vau i Dejës), në shkollë 9-vjeçare dhe gjimnaz 

12. Do të rikonstruktohet Qendra e Kulturës  

13. Do të rikonstruktohet shkolla në fshatin Dheu i Lehtë 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të zgjidhet problemi i sistemit të vaditjes dhe kullimit në të gjithë sipërfaqen e 

bashkisë 

2. Do të jepen subvensione në bujqësi dhe blegtori 

3. Do të ngrihet një zyrë në bashki e cila do të merret me hartimin e projketeve në fushën e 

bujqësisë dhe blegtorisë  

4. Çdo fermer do të pajiset me çertefikatën e pronësisë, me shpenzimet e bashkisë 

5. Do të ngrihet një treg i produkteve bujqësore dhe blegtorale i standarteve ndërkombëtare, 

duke krijuar lehtesi jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për biznesin duke krijuar 

kushte sa më të mira për tregtimin e ketyre produkteve 

6. Fermerët e nj. ad. Hajmel do të jenë përfitues të subvencioneve 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të ketë konsultime me qytetarët si dhe transarencë në faqen e internetit të bashkisë për 

çdo vendim që do të merrret 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  



1. Do të kryhet rishikimi për futjen në listën e ndihmës ekonomike të gjithë atyre që u është 

hequr padrejtësisht dhe çdo kujt që e meriton 

2. 50% e administratës publike do të përbëhet nga gratë 

3. Qendra sociale në Bushat do të ndërtohet dhe në qytetin e Vaut të Dejës 

4. Të gjithë ata që i kanë larguar nga skema e ndihmës ekonomike dhe që e meritojnë atë do 

të bëhen pjesë e skemës 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1.  Do të ndiqet politikë lehtësuese ndaj taksave për bizneset ku do të vendosen taksat më të  

ulëta në Shqipëri 

2. Do të kryhet ulja e çmimit të energjisë me 25% 

3. Do të kryhet falja e kamatë-vonesave 

4. Do të kryhet rritja e rrogave dhe pensioneve 

5. Do të sigurohen kushte normale në ambientet e punës  

6. Do të hapen sportelet e QKR dhe QRL 

7. Në bashki do të hapet një Zyrë Juridike që do të merret me zgjidhjen e problemeve të 

banorëve të zonës 

8. Do të aplikohen taksa 0 për një periudhë 5 vjeçare për bizneset që hapen për herë të parë 

nga gratë si dhe nga të rinjtë  

9. Do të ulen taksat deri në 30 %   

10. Do të krijohet Dhoma e Bizneseve 


