
Bashkia: LUSHNJE 

Kryetar: FATOS TUSHE 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet urbanizim i kodrës nga Varrezat Publike-ish-Fabrika e Qumështit 

2. Do të kryhet rikualifikim i qendrave dhe infrastrukturës mbështetëse të qendrave në 

njësitë administrative: Bubullimë, Krutje, Allkaj, Golem, Fiershegan 

3. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve që lidhin fshtrat me qendrën administrative 

4. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve që lidhin qendrat administrative me rrugët 

nacionale 

5. Do të ndërhyet dhe sistemohen rrugët e parcelave në territorin e bashkisë 

6. Do të kryhet rehabilitimi i linjave të brendshme të ujësjellësit në territorin e bashkisë 

7. Do të kryhet rehabilitim i ndriçimit rrugor në çdo rrugë në territorin e bashkisë 

8. Do të kryhet ndriçimi i bashkisë së re me teknologjinë LED 

9. Do të krijohet një stacion multi-modal për transportin urban dhe interurban 

10. Do të kryhet shtrirja e transportit urban në të gjitha njësitë administrative 

11. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Plasmas-Karbunarë 

12. Do të rikonstruktohet rruga "Sabri Kosturi" 

13. Do të kryhet urbanizim i lagjes "18 Tetori" 

14. Do të kryhet urbanizim i lagjes "Karbunarë" 

15. Do të kryhet rikualifikim i bllok-banimeve në lagjet: "Xhevdet Nepravishta", "Kongresi i 

Lushnjes", "Loni Dhamo", "Kadri Qystri" dhe "Gafurr Muço" 

16. Do të kryhet rruga Toskës-Zherizhan-Mazhaj 

17. Do të rikonstruktohet rruga e Imshtës 

18. Do të rikonstruktohet rruga Hysgjokaj-Kurtinë  

19. Do të kryhet ndërtimi i pedonales në Dushk 

20. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Depo Karbunarë- Çërragë 

21. Do të rikonstruktohet rruga Lushnje-Ballagat 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet rikonstruksion i shkollave, palestrave dhe terreneve sportive në territorin e 

bashkisë 

2. Do të ngrihet një Qendër Multifunksionale për të Rinjtë në territorin e bashkisë 

3. Do të ndërtohet Pallati i Sportit në territorin e bashkisë 

4. Do të ndërtohet shkolla në Kashëbardhë 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  



1. Do të kryhet rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara duke shtuar kurorën e gjelbër në kodër 

2. Do të kryhet rikualifikim i fushës së mbetjeve dhe kthim në një brez të gjelbër 

3. Do të kryhet promovimi i ecoturizmit dhe turizmit historik e kulturor 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet rehabilitim i kanaleve të dyta dhe të treta 

2. Do të ngrihet qendra për asistencë bujqësore dhe blegtorale në territorin e bashkisë 

3. Do të kryhet mbështetje për produktet bujqësore dhe blegtorale "made in Lushnje" 

4. Do të ngrihet një qendër për shitjen e bagëtive dhe shpendëve 

5. Do të kryhet organizim i panaireve të agrobiznesit në nivel lokal dhe kombëtar 

6. Do të ngrihen qendra për grumbullimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale 

7. Do të kryhet organizimi i fermerëve në shoqata dhe konsociume 

8. Do të ngrihet një qendër grumbullimi në kapanone frigoriferike pranë tregut të shitjes me 

shumicë fruta-perime 

9. Do të mbështeten fermerët, në bashkëpunim me ZVRPP, për regjistrimin e tokave 

bujqësore në zonat ku ky proçes nuk është finalizuar 

10. Do të rritet kontrolli në terren me qëllim ndalimin e çdo iniciative informale për të 

ndërtuar në tokat bujqësore  

11. Do të kryhet parandalim i ndotjes të ujërave nëntokësor duke mbjellë drufrutor 

12. Do të hartohen skema të PPP për rehabilitimin e aseteve publike dhe përshtatja e tyre në 

qendra magazinimi 

13. Do të hapen rrugët e parcelave në territorin e bashkisë 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:                                                                                       

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  


