
Bashkia: PUKË 

Kryetar: GJON GJONAJ 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të përgatitet dhe miratohet Plani Urbanistik i bashkisë 

2. Do të përfundojë rehabilitimi i fasadave të pallateve të banimit, trotuareve, ndriçimit dhe 

lulishteve në territorin e bashkisë 

3. Do të zbatohet projekti 'Puka e së nesërmes' 

4. Do të ndërtohet dhe standartizohet infrastruktura rrugore nacionale, rrugët e brendëshme, 

rrugët dytësore, ura këmbësore, ura auto dhe vepra të tjera arti që i shoqërojnë ato në të 

gjithë territorin e bashkisë 

5. Do të kryhet ndërtimi dhe rikonstruksioni i rrjetit të ujërave  të bardha dhe të zeza në 

territorin e bashkisë 

6. Do të ndërtohet dhe rikonstruktohet ujëmbledhësi dhe rrjeti i sistemit të ujitjes në 

territorin e bashkisë 

7. Do të riparohet rrjeti elektrik në tërësi dhe do të realizohet ndriçimi i qendrave të 

fshatrave 

8. Do të realizohet ndërtimi dhe rikonstruksioni i objekteve shëndetësore në territorin e 

bashkisë 

9. Do të kryhet plotësimi me personel mjekësor për trajtimin e sëmundjeve të kardiologjisë, 

endokrinologjisë dhe alergologjisë 

10. Do të kryhet përmirësimi i shërbimit spitalor në territorin e bashkisë dhe pajisja me 

mjetet e duhura teknologjike  

11. Do të kryhet rikostruksion i ambulancave dhe objekteve të Qendrave Shëndetësore 

12. Do të ndërtohet spitali rajonal i konceptuar si një kompleks spitalor për trajtimin e 

sëmundjeve Pneomo-Ftiziatrike 

13. Do të vihet në efiçencë shërbimi i urgjencës me auto-ambulanca në territorin e bashkisë 

14. Do të përfundojë resgjistrimi fillestar i territorit të qytetit Pukë, Qelëzës, Rrapës, 

Gjegjanit dhe Luf- Qerret, në bashkëpunim me Qeverinë Qendrore dhe institucione të 

tjera qendrore 

15. Do të realizohet harta digjitale e bashkisë 

16. Do të kryhet legalizimi dhe regjistrimi i ndërtimeve  pa leje, në bashkëpunim me 

Agjensinë përkatëse për kthimin dhe kompesimin e pronave 

17. Do të arrihet përforcim i rolit të policisë bashkiake dhe të policit të lagjes/zonës  

18. Do të kryhet shtrirja e shërbimit farmaceutik me ndihmës/farmacist pranë qendës 

shëndëtësore në Gjegjan  

19. Do të rikthehet shërbimi 24 orë në qendën shëndetësore në Rrapë 

20. Do të kryhet shtrirja e shërbimit farmaceutik me ndihmës/farmacist pranë qendës 

shëndëtësore në Rrapë 



21. Do të rikthehet shërbimi 24 orë në qendën shëndetësore në Qelëz 

22. Do të kryhet shtrirja e shërbimit farmaceutik me ndihmës/farmacist pranë qendës 

shëndëtësore në Qelëz 

23. Do të rikthehet shërbimi 24 orë në qendën shëndetësore në Luf-Qerret 

24. Do të kryhet shtrirja e shërbimit farmaceutik me ndihmës/farmacist pranë qendës 

shëndëtësore në Luf-Qerret 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të realizohet ndërtimi dhe rikonstruksioni i objekteve arsimore dhe social-kulturore në 

territorin e bashkisë 

2. Do të ngrihen klasa dhe kurse të aftësimit profesional në territorin e bashkisë, në 

bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë  

3. Të rinjtë e arsimuar do të jenë pjesë e personelit dhe vendimmarrjes në bashki si dhe në 

njësitë e tjera administrative 

4. Do të ndërtohen qendra rinore argëtimi dhe edukimi, si dhe salla interneti në territorin e 

bashkisë 

5. Do të mbështeten aktivitetet social-kulturore dhe sportive për të rinjtë 

6. Do të kryhet përmirësimi i kushteve higjeno-sanitare në çdo shkollë në territorin e 

bashkisë 

7. Do të kryhet ndërtimi i terreneve sportive pranë çdo shkolle për edukimin fizik të 

nxënësve dhe krijimin e ekipive zinxhir shumë-sportëshe në territorin e bashkisë 

8. Do të ketë mbështetje financiare me bursa për nxënësit që kanë vështirësi ekonomike 

9. Do të ketë mbështetje financiare për të gjithë nxënësit dhe mësuesit që arrrijnë rezultate 

të larta në procesin mësimor-edukativ 

10. Do të ketë mbështetje financiare për aktivitetet që organizohen nga institucionet arsimore, 

kulturore dhe sportive të bashkisë 

11. Do të realizohet shkëmbim eksperiencash dhe organizim i aktiviteteve të ndryshme 

ndërmjet shkollave të bashkisë Pukë dhe shkollave të tjera në Shqipëri 

12. Do të kryhet pasurimi i bibliotekave të shkollave në bashki me literaturë bashkë-kohore 

të autorëve vendas dhe të huaj 

13. Do të ketë mbështetje për skuadrën e fubollit Tërbuni dhe krijimin e ekipeve të grup 

moshave të ndryshme për këtë sport 

14. Do të kryhet përmirësim i kushteve të ruajtjes dhe ekspozimit të objekteve në muzeun 

Etnografik dhe muzeut Migjeni 

15. Do të kryhet pasurimi i ditës së kulturës pukjane, 9 qershorit, me aktivitete të ndryshme 

për promovimin e vlerave kulturore 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të ndërtohen dy landfille për grumbullimin e mbetjeve urbane në territorin e bashkisë 



2. Do të kryhet hapja e zyrës për zhvillimin e turizmit malor në bashki me specialist të 

ndryshëm për të orientuar, asistuar dhe këshilluar bizneset që të investojnë për turizmin  

3. Do të krijohet një faqe web për të promovuar resurset e zonës 

4. Do të hartohet një guidë turistike 

5. Do të vendoset në terren sinjalistikë turistike në territorin e bashkisë 

6. Do të kryhet mbrojtja e specieve të rralla dhe florës e faunës në tërësi 

7. Do të krijohen kushtet e përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor të gjelbër dhe të 

bardhë, historik, kulturor, shëndetësor dhe sportiv 

8. Do të krijohen kushte të përshtatshme për promovimin e kulturës së Komanit   

9. Do të bashkëpunohet me shoqatën Agro-Puka, si dhe organizatat të tjera partnere, njësi 

vendore dhe Ministrinë e Turizmit për krijimin dhe zhvillimin e 'Parkut Malor Puka'   

10. Do të realizohen kushtet e përshtatshme për shfrytëzimin e liqenit të Komanit, 2 liqeneve 

artificiale në qytet dhe ambienteve përreth, si dhe objekteve të tjera natyrore: lumenjë, 

male, shpella etj, për qëllime turistike   

11. Do të bashkëpunohet me Ministrinë e Mjedisit për pyllëzimin, përmirësimin, sistemimet 

malore për shtimin dhe mirëmbajtjen e bimësisë pyjore 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet regjistrimi i pronave të paluajtshme pranë Z.V.R P. P dhe pajisja me Aktin e 

Marrjes së Tokës në Pronësi për ti hapur rrugën procesit të ngritjes së fermave bujqësore 

dhe blegtorale, për përfitimet e subvencioneve shtetërore 

2. Do të zgjidhet problemi i ujit vaditës në bashki 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të kryhen shërbimet online në kohë rekord për  kërkesat e qytetarëve dhe do të ketë 

komunikimim të drejtpërdrejt me zyrën e kryetarit të bashkisë 

2. Do të firmoset kontratë sociale me gratë si standart llogaridhënie për premtimet tona 

3. Do të hapet Zyra e Komunikimit me Publikun në Pukë për të informuar, asistuar dhe 

zgjidhur problemet e banorëve të bashkisë 

4. Do të hapet Zyra e Komunikimit me Publikun në Gjegjan për të informuar, asistuar dhe 

zgjidhur problemet e banorëve të bashkisë 

5. Do të hapet Zyra e Komunikimit me Publikun në Rrapë për të informuar, asistuar dhe 

zgjidhur problemet e banorëve të bashkisë 

6. Do të hapet Zyra e Komunikimit me Publikun në  Qelëz,  për të informuar, asistuar dhe 

zgjidhur problemet e banorëve të bashkisë 

7. Do të hapet Zyra e Komunikimit me Publikun në  Luf-Qerrret, për të informuar, asistuar 

dhe zgjidhur problemet e banorëve të bashkisë 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  



1. Do të krijohen ambiente  çlodhëse dhe plotësohet me pajisjet e nevojshme qendra e 

fizioterapisë për persona me aftësi ndryshe dhe pensionistët 

2. Do të vihen në funksion të personave me aftësi ndryshe dhe pensionistëve punonjës 

social dhe psikolog 

3. Do të lehtësohet procedura e tërheqjes së pensioneve 

4. Do të merret mendimi i personave me aftësi ndryshe dhe pensionistëve gjatë fazës së 

parashikimit dhe miratimit të buxhetit të bashkisë për të plotësuar kërkesat dhe interesat e 

tyre 

5. Do të sigurohet mbrojtja e personave me aftësi ndryshe dhe pensionistëve për të aksesuar 

mundësitë ligjore për shërbimin në transport, në taksa, tarifa dhe shërbime të ndryshme 

6. Do të mbështeten gratë që marrin iniciativë për të investuar në biznes  

7. Do të mbështeten aktivitetet social-kulturore të organizuara nga gratë 

8. Gratë do të jenë pjesë e personelit të bashkisë dhe njësive administrative 

9. Do të rikonstruktohen dhe kthehen në mjedise të përshtatshme për banim disa nga 

ndërtesat jashtë funksioni që janë në pronësi të bashkisë, për të zgjidhur problemin e 

strehimit  

10. Do të vendoset në buxhetin e bashkisë një linjë e dedikuar personave me aftësi ndryshe 

për gjithë aktivitetet dhe nevojat e tyre 

11. Do të punësohen familjarë të aftë për punë nga familje me persona me aftësi ndryshe  

12. Do të jepen pagesat e personave me aftësi ndryshe ndryshe brenda ditës së përcaktuar  

13. Do të bashkëpunohet me Ministrinë e Mirqenies Sociale per të mundësuar transport falas 

pë personat me aftësi ndryshe 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1.  Do të ketë mbështetje për biznesin vendas e të huaj që ushtron aktivitetin  në 

shfrytëzimin dhe përpunimin e mineraleve jo-metalore, për të siguruar rritje të punësimit 

2. Do të ketë mbështetje për bizneset që operojnë në fushën e energjisë hidrike dhe eolitike, 

për të siguruar rrije të punësimit 

3. Do të sigurohen lehtësira ligjore dhe financiare për subiektet që do të ushtrojnë aktivitetin 

në tregëtimin e ujit  të pijshëm të ambalazhuar, për të siguruar rritje të punësimit 

4. Do të krijohen kushtet dhe lehësimet për hapjen e biznesit fason në bashkinë Pukë për 

punësimin e vajzave dhe grave, me prioritet gratë kryefamiljare 

5. Do të nxiten dhe krijohen kushtet për  ngritjen e fermave bujqësore dhe blegtorale në 

mënyrë që popullsia të vetëpunësohet dhe të orientohen drejt tregjeve 

6. Do të ketë politika nxitëse për sektorin privat që të investojnë në strukturat pritëse si: 

bujtinat, hane dhe hotele në mënyrë që të punësohen banorët në profesione të ndryshme 

7. Do të ketë lehtësira fiskale brenda kornizave ligjore për biznesmenët vendas për të rritur 

mundësinë e të ardhurave dhe hapjes së vendeve të reja të punës 

8. Do të kryhet nxitja e bizneseve që operojnë në grumbullimin dhe përpunimin e bimëve 

medicinale, frutave të egra dhe prodhimeve të tjera pyjore, për rritjen e punësimit 



9. Do të ketë politika nxitëse për kultivimin e vreshtarive dhe pemtarive, për rritjen e 

punësimit 

10. Do të ketë politika fiskale në uljen e çmimeve të mekanikës bujqësore dhe inputeve  

bujqësore, për rritjen e punësimit 

11. Do të kryhet nxitja e bizneseve vendase që merren me prodhimet artizanale, si mundësi 

vetëpunësimi dhe prezantimi  të kulturës vendase 

12. Do të negociohet me bizneset për të punësuar gratë kryefamiljare 

13. Do të punësohen të gjithë ata që kanë përfunduar shkollën e mesme, të lartë apo shkollë 

profesionale  

14. Do të krijohen lehtësira për biznesin dhe do të diskutohet para miratimit të buxhetit  

për taksat vendore me biznesmenët" 

15. Do të ndërmjetësohet me bankat për kreditimin e biznesit 

16. Do të ulen taksat vendore 


