
Bashkia: MIRDITË 

Kryetar: NDREC DEDAJ 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të jenë të aksesueshme, nga automjetet e vogla, të gjitha rrugët që shkojnë në qendrat 

e fshatrave, brenda 300 ditëve të para të mandatit                    

2. Do të përfundojë shtrimi me asfalt i rrugëve që të çojnë në fshat, brenda dy viteve                                                

3. Do të çohet ujë i pijshëm në çdo familje apo qendër lagjeje                                          

4. Do të kryhet ndërtimi i unazës së qytetit Rubik e cila shërben edhe si mbrojtje lumore 

5. Do të kryhet sistemimi dhe ndërtimi i tregut të qytetit  

6. Do të kryhet ndriçimi i rrugëve mes lagjeve në Rubik 

7. Do të kryhet rregullimi dhe lyerja e fasadave të pallateve në Rubik 

8. Do të kryhet ndërtimi i ujësjellësit të ri për qytetin dhe fshatrat përreth 

9. Do të kryhet shtrimi i rrugës mes fshatit me çakull dhe më pas asfaltimi në Rasfik 

10. Do të kryhet shtrimi i rrugës së Kishës Katund i Vjetër dhe nëpër lagje 

11. Do të kryhet ndërtimi i një urë për lagjen Molung  

12. Do të kryhet rikonstruksioni i rrjetit të shërndarjes së ujit të pijshëm në Fierzë  

13. Do të kryhet zgjerim i varrezave të fshatit Fierzë 

14. Do të kryhet rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Munaz - Velë, 7 km  

15. Do të kryhet disiplinim i lavatriçeve për rikthimin e rrugëve të prishura prej tyre në 

gjendjen e më parshme dhe mbrojtjen e shtratit të lumit Fan 

16. Do të kryhet rikonstruksion i ujësjellësit të ujit të pijshëm, rikonstruksion i kanalit 

vaditës, hapja e rrugëve dhe rikonstruktim i tyre mes lagjeve, hapja e nënkalimit të 

autostradës në fshatin Fang 

17. Do të kryhet ndërtimi i rrugës së varrezave në Velë rreth 1 km, pastrimi, sheshimi dhe 

rrethimi 

18. Do të kryhet përforcim i valëve të rrjetit celular në zonën e Velës, në bashkëpunim me 

kompanitë celulare 

19. Do të kryhet ndërtimi i ujësjellësit për ujin e pijshëm në Munaz 

20. Do të kryhet rikonstruksion i stacionit të pompimit Munaz, prishur nga ndërtimi i 

autostradës 

21. Do të kryhet ndërtimi i rrugës për lagjen "Drobaj" 

22. Do të kryhet ndërtimi i një rruge për në fshatin Qafë - Munaz 

23. Do të vendoset transformator për fshatin Vaushkjezë në bashkëpunim me OSHE, pasi e 

marrin energjinë nga fshati Rreth i Epër 

24. Do të vendoset ujësjellës për fshatin Vau Shkezë 

25. Do të kryhet rikonstruksion i stacionit të pompimit në Vau Shkezë, prishur nga ndërtimi i 

autostradës 

26. Do të vendoset transformator 100 për lagjen Lugje në bashkëpunim me OSHE 

27. Do të kryhet rregullim i pritës lumore per eleminimin e gërryerjes së tokave bujqësore në 

Rrethin e Epër 



28. Do të kryhet hapja e rrugëve mes lagjeve dhe rikonstruksioni i kanalit ujitës Rrethi Epër 

29. Do të kryhet mirëmbajtja dhe riveshja e rrugës së vjetër Rubik - Rrëshen 

30. Do të kryhet asfaltim i rrugës Livadhi Turkut Selitë 

31. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i rrugës Laku i Krys - Lëkundë - Bardhaj - Kurbnesh - 

Lufaj 

32. Do të kryhet lidhja e rrugës mes lagjeve (lagje Lugjaj) 

33. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Kurbnesh - Zajs 

34. Do të kryhet ndërtimi i urës që lidh dy lagjet e fshatit Zajs 

35. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Mërkurth - Livadhi i Priftit ( Kroi Bardhë) 

36. Do të kryhet shtrirja e linjës elektrike Kumbull - Livadhi i Priftit ( Kroi i Bardhë )  

37. Do të kryhet vendosja e një antene për telefoninë celulare në Kthellë Epër në 

bashkëpunim me kompanitë celulare 

38. Do të kryhet ujësjellësi i fshatit Kthellë Epër  

39. Do të kryhet përfundimi i rrugës për në Trangë 

40. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Kthellë Epër 

41. Do të kryhet riparimi i rrugëve nëpër lagjet e fshatrave 

42. Do të kryhet riparim i rrjetit elektrik në bashkëpunim me OSHE 

43. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Urakë - Lufaj 

44. Do të kryhet ndërtimi i Kishës së Selitës në bashkëpunim me Kishën dhe donatorët 

45. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Troje - lagje Hasanaj, 2km, lagjia Caraj dhe rikonstruksion 

i rrugës Tharri - Zalli i Nokut, lagjia Arapaj 

46. Do të kryhet rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Perlat Epër - fshati Shebe  

47. Do të rikonstruktohet rruga e varrezave të fshatit Perlat Epër 

48. Do të kryhet ujësjellësi i ujit të pijshëm në Perlat Epër 

49. Do të kryhet ndërtimi i Qendrës Shëndetësore në Perlat Epër 

50. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Trazh - Rrushkull - Ujeshtrez 

51. Do të kryhet riparim i rrugës Perlat - Vadhishte 

52. Do të kryhet riparim i digës së rezervuarit në Trojë  

53. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve nëpër lagjet e Prosekut  

54. Do të kryhet shtrimi i rrugës Prosek - Rrushkull 

55. Do të ndërhyet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nëpër fshatra duke 

bashkëpunuar me OSHE 

56. Do të kryhet ndërtimi i sifonit Bulsh - rezervuari Trojë (Vënia me kapacitet të plotë të 

rezervuarit Malaj 1) 

57. Do të kryhet vënia në funksion i ujësjellësit të Bargjanës për zonën e Kthellës 

58. Do të ndërtohet rruga Xhuxhë - Sang 

59. Do të kryhet shtrirja e linjës elektrike Bishez - Ish Stabilimenti i NPD (stanet) 

60. Do të kryhet ujësjellësi në Bishezë - Petoq 

61. Do të rikonstruktohet rruga Batra - Bishezë 

62. Do të kryhet rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Xhuxhë 

63. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Sang - Hebe 

64. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës dhe urës të Domgjonit 

65. Do të kryhet asfaltim i rrugës deri në qendër të fshatit Domgjon 



66. Do të kryhet rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Konaj 

67. Do të kryhet ndërtimi i rrugës së lagjes Sholth dhe ndërtimi i një ure për lagjen Shtil 

68. Do të kryhet ndërtimi i dy pusetave dhe rikonstruksioni i ujësjellësit të Klosit edhe për 

shkollën 

69. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugës Klos - Fan - Konaj 

70. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Klos - Katund i Ri - Konaj  

71. Do të kryhet rikonstruksioni ujësjellësit të fshatit Konaj 

72. Do të kryhet lidhja e ujësjellësit të Bargjanës për fshatin Bisak 

73. Do të ndërhyet për shpronësimin e tokave të prishura nga autostrada 

74. Do të kryhet ndërtimi i rrugës për lagjen Muspite  

75. Do të kryhet shtrimi i rrugës Klos - Shëngjin - Petoq 

76. Do të kryhet ndërtimi kabinës elektrike për fshatin Konaj në bashkëpunim me OSHE 

77. Do të kryhet rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Thirrë, Sang 

78. Do të asfaltohen në parametra bashkohorë, brenda këtij mandati katër-vjeçar, rrugët:                                 

Rrëshen – Kurbnesh me drejtim Lurën, Rrëshen – Kaçinar, Rrëshen – Malaj dhe Rubik – 

Velë, që lidhin qendrën e Mirditës, Rrëshenin, me qendra të komunave të deritanishme                     

79. Do të ndërtohet rruga që lidh qytetin Rrëshen me autostradën                                

80. Do të kryhet ndërtimi i rrugës për lagjen Vashenkollë 

81. Do të kryhet riveshja me asfalt e rrugës së vjetër që lidhet me Shpalin 

82. Do të ndërtohet kanali ujitës Ndërfan Epër 

83. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i kanalit 7 km i gjatë për dy fshatrat  Ndërfan dhe 

Ndërfushaz 

84. Do të kryhet ndërtimi i rrugës së varrezave në Ndërfan  

85. Do të kryhet ndërtimi i rrugës (zgjatim) deri në fund të fshatit Ndërfan rreth 1 km 

86. Do të kryhet sistemimi i ujërave të zeza në Ndërfan dhe Ndërfushaz 

87. Do të kryhet ndrrimi i Fidrit dhe shkëputja e marrjes së energjisë nga Gëziqi dhe lidhja 

me nënstacionin, në bashkëpunim me OSHE 

88. Do të kryhet zbatimi i kontratës me qeverinë Shqiptare nga kompania "AYDINER" për 

rrugën Bukmirë - Kaçinar  

89. Do të kryhet riparim i stacionit të pompimit dhe lidhja e kontratës së energjisë në fshatin 

Bukmirë 

90. Do të kryhet asfaltim i rrugës Blinisht - qytet Reps 

91. Do të kryhet lidhja e ujësjellësit të Bargjanës për qytetin Reps 

92. Do të kryhet lidhja e tensionit për lagjen Shulla të fshatit Kullaxhi në bashkëpunim me 

OSHE 

93. Do të kryhet përfundimi i unazës së qytetit Reps 

94. Do të kryhet rikonstruksion i kanaleve të ujërave të zeza në Orosh 

95. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm nga Bragjana në Blinisht dhe lagjeve Seftë - 

Kodër Ranë 

96. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Lisat e Marpepës - Kisha e Oroshit 

97. Do të kryhet riparim i rrugës Kisha e Oroshit - Gryk Orosh - Nënshejt 

98. Do të kryhet riparim i rrugës Bulshar - Kolike  



99. Do të kryhet riparim i transformatorëve dhe linjave elektrike në bashkëpunim me OSHE 

në Orosh 

100. Do të kryhet riparim i rrugës për lagjen Legjin 

101. Do të kryher riparim i rrugës Reps - Gurth Spaç 

102. Do të kryhet ndërtimi i rrugës së varrezave Blinisht 

103. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Reps - Kullaxhi 

104. Do të kryhet ujësjellësi i Bulsharit  

105. Do të vendoset përforcues për telefoninë celulare në bashkëpunim me kompanitë 

celulare në Orosh 

106. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugës së vjetër Mashtërkor - Nënshejt 

107. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës në lagjeën Fagje dhe Planet 

108. Do të sigurohet ujë i pijshëm nga Bragjana për fshatin Mashtërkor 

109. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugës Reps - Shpal 

110. Do të kryhet riparim i rrugës për lagjen Tushaj  

111. Do të kryhet ndërtimi i urës Mashtërkor - Shmri 

112. Do të kryhet riparim i rrugës për Seftë 

113. Do të kryhet ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Rrëshen- Kaçinar 

114. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Shëngjergj, Simon - Shpërdhezë, Kaçinar - 

Kushnen, Kaçinar - Shtuf 

115. Do të ndërhyet në rrjetin e energjisë elektrike në bashkëpunim me OSHE në Kaçinar 

116. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Simon - lagje Preçaj 

117. Do të kryhet riparim i rrugës Kaçinar - Arrëz 

118. Do të kryhet riparim i rrugës Kaçinar - Shtuf 

119. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugës Kaçinar - Kuzhnen 

120. Do të kryhet shtrirja e linjës elektrike Kaçinar - Kuzhnen, në bashkëpunim me OSHE 

121. Do të kryhet përfshirja e fshatit Simon në marrjen e ujit të pijshëm nga ujësjellësi Arrëz 

122. Do të kryhet rikonstruksion i urës së Shpërdhezë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të ndërtohen dhe rikonstruktohen shkollat, ku është e domosdoshme  

2. Do të stimulohen nxënësit ekselent  

3. Do të kryhet një studim, së bashku me instancat shtetërore, për krijimin e shkollave 

qendra ku të përqëndrohen nxënësit dhe mësuesit më të mirë  

4. Bibliotekat e shkollave do të pajisen me literaturën e nevojshme çdo vit për t'iu  

përgjigjur nevojave të nxënësve nga klasa e parë deri në vitin e fundit të shkollës së 

mesme 

5. Çerdhet dhe kopshtet do të jenë të pranishme në çdo fshat 

6. Do të kryhet transporti i nxënësve dhe mësuesve në territorin e bashkisë 

7. Do të vendoset sistemi i ngrohjes me dru në shkollat në zonat e larta dhe ngrohje 

qendrore në shkollat e mëdha 

8. Do të krijohet Drejtoria Kulturore e Mirditës dhe zgjerimi i atributeve të saj  



9. Do të kryhet vazhdim i traditës "Mirdita në Metropol" dhe mbështetja e saj çdo vit  

10. Do të kryhet mbështetje  për ansamblin "MIRDITA" 

11. Do të kryhet rikonstruksion i fushës së futbollit në Rubik 

12. Do kryhet ndërtimi i një këndi lojrash për fëmijët në Rubik 

13. Do të kryhet fuqizimi i arsimit profesional (shkolla profesionale Rubik) 

14. Do të sigurohet transporti i nxënësve për në shkollën e Rubikut 

15. Do të hapet një shkollë fillore dhe një kopësht për fëmijët në Munaz 

16. Do të ngrihet një kënd sportiv për fëmijët në Fierzë 

17. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në Katund i Vjetër 

18. Do të kryhet hapja e kopshtit të fëmijëve në Bardhaj 

19. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në Kurbnesh 

20. Do të sigurohet transport i nxënësve për fshatin Gurth e Pshqesh 

21. Do të kryhet ndërtimi i mjediseve sportive në Orosh 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të krijohet një hartë turistike për Mirditën 

2. Do të krijohen agjenci turistike të munguara në Mirditë                                                     

3. Do të realizohet prodhimi i doracakut turistik për Mirditën (shqip-anglisht)                                     

4. Do të vendoset sinjalistikë turistike në të gjitha vendet me monumente historike apo 

natyrore                                                        

5. Do të shtohen monumente të trashëgimisë historike, kulturore dhe natyrore për t’i 

përfshirë në databazën e Ministrisë së Kulturës                                                         

6. Do t’i jepet rëndësi turizmit speleologjik (turizmit të shpellave) duke listuar dhe kujdesur 

për to                                             

7. Do të ndërhyet në kullat monument, si në Rubik, Selitë, Përlat, Orosh, Fan, Kaçinar, etj.                                                   

8. Do të jetë si aktivitet i përvitshëm në çdo zonë të Mirditës “Mirditëa Turistike”                            

9. Do të realizohet harta digjitale e turizmit të zejeve dhe artizanatit, folkut, etj.                                              

10. Do të realizohet krijimi i destinacioneve turistike                                                        

11. Do të hartohen plane emergjente për rehabilitimin e dëmtimeve të kryera në mjedis 

12. Mbetjet urbane do të depozitohen në vende të caktuara; Çdo fshat nuk do ti derdhë më 

mbetjet në përrenj e lumenj por do të depozitohen duke krijuar mundësinë e ndarjes dhe 

përpunimit të tyre  

13. Do të kryhet shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe mirëmbajtja e lulishteve në Rubik 

14. Do të kryhet disiplinim i hedhjes së mbeturinave dhe inerteve në lumin Fan nga HEC-et 

dhe Lavatriçet 

15. Do të kryhet pastrimi i rezarvuarit të fshatit Gëziq 

16. Do të përfshihen në skemën e pastrimit të qytetit fshatrat Ndërfan, Tarazh etj 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të sigurohet uji për vaditje në çdo familje apo qendër lagjeje                                        



2. Do të ndalohet e gjithë masakra mbi lumenjtë dhe përrenjtë e Mirditës 

3. Do të vihen nën kontroll nga bashkia të gjithë rezervuarët duke siguruar mirëmbajtjen e 

tyre dhe shfrytëzimin për nevojat e bujqësisë  

4. Do të kryhet rikonstruksion i dy kanaleve ujitëse, në lagjet e Velës 

5. Do të ketë subvencionim nga shteti për shtimin e dhisë së rracës "Vela" 

6. Do të kryhet rikonstruksion i tre kanaleve vaditëse në të tre lagjet e fshatit Rreja e Zezë 

7. Do të kryhet riparimi dhe hapja e kanaleve e sistemimi i derdhjes së ujërave të rrugës së 

vjetër autombilistike Rubik - Rasfik   

8. Do të kryhet ndërtimi i argjinaturave të përroit Rasfik 

9. Do të kryhet rikonstruksion i kanalit ujitës për fshatin Fierzë  

10. Do të kryhet rikonstruksion i kanalit ujitës dhe rezervuarit Troje - Perlat Epër 

11. Do të kryhet rikonstruksion i rrjetit vaditës, rezervuarit Troje- rezevuari Perlat Qendër 

12. Do të kryhet riparim i rrjetit vaditës në Trojë 

13. Do të kryhet rikonstruksion i rrjetit vaditës, rezervuari Troje - Prosek  

14. Do të kryhet rrjeti ujitës pjesë e rezervuarit Malaj 1- rezervuari Troje - rrjeti ujitës Prosek 

- Rrushkull 

15. Do të kryhet kanali ujitës brenda fshatit Xhuxhë 

16. Do të kryhet riparim i kanalit vaditës, Gurrës së Domgjonit 

17. Do të kryhet riazhornim i tokës bujqësore për fshtrat që të krijohet mundësia e marrjes së 

tapive në Fan 

18. Do të kryhet riparim i kanalit të ujit vaditës të prishur nga ndërtimi i autostradës në Sang, 

Gjakëz, Zall Xhuxhë 

19. Do të kryhet kanali ujitës Gurra e Shëngjinit 

20. Do të kryhet ndërtimi i një rezervuari në Bukmirë për depozitimin dhe shpërndarjen e ujit 

për vaditje 

21. Do të kryhet azhornimi dhe regjistrimi i tokës bujqësore në Rrëshen 

22. Do të kryhet ndërtimi i një rezervuari për shpërndarjen e ujit për vaditje në Ndërfushaz 

23. Do të kryhet disiplinimi i rrugëve mes parcelave në Ndërfushaz 

24. Do të ndërhyet në rrjetin e kanaleve vaditëse në Orosh 

25. Do të kryhet rregullim i kanalit ujitës në Mashtërkor 

26. Do të kryhet hapja e kanaleve ujitëse nga autostrada për lagjet Bardhaj, Seftë, Kodër 

Ranë 

27. Do të kryhet ndërtimi i kanalit ujitës në Shpërdhezë 

28. Do të kryhet rikonstruksion i kanaleve ujitëse nëpër fshatra në Kaçinar 

 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:                                                                                       

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 



Premtime:  


