
Bashkia: PËRMET 

Kryetar: NIKO SHUPULI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet hartimi i Planit të Përgjithshëm të Zhvillimit të Territorit që përfshin të 

gjithë zonën e bashkisë 

2. Do të përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm, brenda mandatit do të ketë furnizim  

pandëprerë në qytetin e Përmetit dhe çdo fshat që përfshin ndërmarrja aktuale e 

Ujësjellësit 

3. Do të kryhet përmirësimi dhe mirëmbajtja e përhershme e sistemit të ndriçimit publik në 

qytetin e Përmetit dhe në çdo fshat të bashkisë 

4. Do të kryhet zgjerimi me parcelë të re me siperfaqe prej 4000 m2 të varrezave publike të 

qytetit në krah të varrezave egzistuese si dhe mirëmbajtje e atyre në fshatra 

5. Do të kryhet përmirësim rrënjësor i sistemit të kanalizimeve (KUZ dhe KUB ) në qytet 

dhe fshatrat me probleme si dhe do të hartohet një projekt që sistemon dhe ndalon 

rrjedhjen e ujërave të zeza në lumin Vjosa 

6. Do të kryhet sistemim i Ujërave të Larta për mbrojtjen e qytetit nga vërshimet e rreshjeve 

7. Do të ketë bashkëpunim ndërvendor e rajonal me bashkitë fqinje, Këlcyrë, Tepelenë, 

Skrapar, Kolonjë, Berat dhe me aktorë të tjerë biznesi, donator vendas e të huaj, për 

ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve Këlcyrë- Berat si dhe rruga Piskovë -Skrapar e 

Frashër 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet zhvillim dhe mbrojtje e mjedisit dhe të resurseve natyrore, në gjithë 

territorin e bashkisë, duke vendosur e respektuar standarte për mbrojtjen e Lumit Vjosa, 

Parkut Kombëtar dhe çdo zone të mbrojtur 

2. Do të kryhet riorganizim i klubit të sportit duke e ndarë futbollin dhe kthyer në shoqëri 

aksionere me aksioner bashkinë dhe pronarë të ambienteve sportive duke afruar 

biznesmenë të fuqishëm që kanë ofruar mbështetjen e tyre çka do ti japë mundësi ekipit 

të futbollit të ketë përfitime më të mëdha financiare dhe pretendime për rezultate të atij 

niveli që kërkon tifozeria përmetare 

3. Do të kryhet shlyerje e detyrimeve të prapambetura për sportistët dhe detajim buxheti për 

çdo lloj sporti që do te mbështesë bashkia që në fillim të vitit 

4. Do të kryhet vazhdimi i traditës së mirë në ekipin e basketbollit duke rritur mbështetjen 

finacare si dhe gjetjen e formave të mbështetjes së sponsorëve për këtë ekip 

5. Do të kryhet mbështetje e ekipeve të moshave, ekipet zinxhir, duke e kthyer Përmetin në 

qendrën e organizimit të aktiviteteve rajonale e më gjerë  

6. Do të mundësohet  pjesëmarrje e ekipeve të moshave në aktivitete kombëtare 



7. Do të kryhet rritja e honorarit për trajnerët e moshave në basketboll dhe futboll 

8. Do të kryhet zgjerimi i disiplinave të sporteve që mbështeten nga bashkia duke filluar nga 

disiplinat që kërkojnë më pak shpenzime si shah, pingpong, atletikë e alpinizëm  

9. Do të shfrytëzohen mundësitë për krijim të ardhurash që do të përdoren për basketbollin 

në ambientet e pallatit të sportit 

10. Do të mbështeten klasat sportive edhe me bazën materiale 

11. Do të ketë mbështeje dhe shtim të numrit të aktiviteteve të traditës kulturore dhe 

promovimit të Përmetit, duke e shndërruar Përmetin në qendër të rëndësishme 

aktivitetesh rajonale e kombëtare 

12. Do të kryhet kthimi i shkollave në qendra komunitare ku fëmijët e të rinjtë jo vetem 

arsimohen, edukohen e argetohen por edhe kultivojnë e zhvillojnë edhe aftësitë në kulturë 

e sport 

13. Do të kryhet binjakëzim i shkollave të mesme në Përmet e Piskovë me shkolla homologe 

perëndimore 

14. Do të kryhet vijimi dhe thellimi i bashkëpunimit me organizata partnere vendase apo të 

huaja që janë të interesuar për vlerat muzeale e kulturore të zonës 

15. Do të mbështeten autorët përmetarë në botimin e librave dhe krijimeve të tyre artistike 

16. Do të ketë mbështetje për ripërtëritjen e traditës së orkestrinës popullore përmetare dhe 

një grupi valltarësh 

17. Do të kryhet kthimi i Përmetit në qendër rajonale të veprimtarive rinore ku ideohen, 

organizohen dhe kanë pjesëmarrje të të rinjëve 

18. Do të kryhet mbështetje dhe stimulim finaciar për të rinjtë e talentuar në fusha të 

ndryshme, si mësime, sport, art, dhe që kanë arritje në nivel rajonal apo kombëtar 

19. Do të kryhet shndërrimi i klubit të futbollit në shoqëri aksionere ku bashkia të ketë 

pronësinë mbi stadiumin 

20. Do të ketë mbështetje e financim për ekipin e futbollit  

21. Do të ketë mbështetje dhe financim për zhvillimin e veprimtarive sportive të çdo lloji, në 

nivel argëtues, edukues dhe garues, duke stimuluar të rinjtë që merren me sport, 

organizatorët dhe profesionistët e çdo lloj veprimtarie sportive 

22. Do të mbështetet tradita e baskebollit të femrave dhe ekipeve zinxhir 

23. Do të mbështetet zhvillimi i sporteve individuale si pingpong, alpnizëm, shah etj 

24. Do të kryhet detajim buxheti për çdo lloj sporti që do të mbështesë bashkia, që në fillim 

të vitit 

25. Do të kryhet përkujtim i datave historike që përbëjnë memorien dhe krenarinë e zonës 

ndër breza, mirëmbajtje e monumenteve dhe objekteve që përjetësojnë këto data dhe 

ngjarje 

26. Do të kryhet mirëmbajtje, gjatë gjithë vitit, për çdo çerdhe, kopësht, shkollë në territorin e 

bashkisë si edhe sigurimi i sistemit të ngrohjes në to 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  



1. Do të kryhet plan veprimi që evidenton, promovon dhe zhvillon potencialet turistike të 

Përmetit 

2. Do të kryhet shndërim i Përmetit në një qendër zhvillimi turizmi gjatë gjithë vitit për 

turizëm ekologjik, agroturizëm, malor, familjar, i aventurës etj 

3. Do të aplikohet në projekte që financohen nga Bashkimi Europian për zhvillimin e 

turizmit 

4. Do të kryhet ruajtja e vlerave historike, monumenteve të kulturës dhe natyrës si pasuri që 

i shërben jo vetëm turizmit dhe promovimit të Përmetit por edhe krijimit të të ardhurave 

5. Do të përmirësohet shërbimi i pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit publik  

6. Do të kryhet fuqizim shumëplanesh të ndërmarrjes së pastrim-gjelbërimit, duke realizuar 

përmirësim të organizimit dhe menaxhimit 

7. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i sistemit të gjelbërimit të qytetit me kombinim të 

traditës dhe bashkëkohores në mobilimin e sipërfaqeve të gjelbëruara (trëndafilat 

tradicional e hibrid me çelje gjatë gjithë vitit) 

8. Do të kryhet rijetëzim i parkut të gjelbër në hyrje të qytetit, dyfishim të sipërfaqes së 

gjelbëruar që mirëmbahet nga bashkia, për të arritur sheshe të gjelbëruara me ambjente 

çlodhëse në çdo bllok pallatesh 

9. Do të kryhet zgjidhje përfundimtare në menaxhimin e mbetjeve urbane jo vetëm për 

qytetin dhe për fshatrat e luginës duke i depozituar në një fushë grumbullimi e përpunimi 

që respekton normat e mbrojtjes së mjedisit 

10. Do të kryhet përgatitja e një projekti për ndërtimin e një landfilli për depozitimin e 

mbetjeve urbane të të gjithë zonës së banuar të luginës 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ngrihet një strukturë e posaçme në bashki për asistencë të kualifikuar profesionale 

dhe që do të shoqërojë fermerët nga momenti i planifikimit të të mbjellave dhe deri tek 

gjetja e tregut për produktet e tyre 

2. Do të kryhet aplikim, zbatim dhe mbështetje projektesh për zhvillimin rural bujqësor në 

përmirësimin e sistemit të ujitjes, nga burime me rrjedhje të lirë 

3. Do të kryhet aplikim, zbatim dhe mbështetje projektesh për zhvillimin rural bujqësor në 

mbështetje për sisteme pompimi për ujitjen, në zonat ku mungojnë burimet me rrjedhje të 

lirë e për sistemet e kullimit, për mbrojtjen e tokës bujqësore e shfrytëzimin sipas 

kritereve teknike të kësaj pasurie bazike me objektiv: rritje punësimi dhe shtim të 

ardhurash për banorët e fshatit e të qytetit 

4. Do të kryhet asitencë teknike falas për çdo subjekt apo shoqatë fermerësh që nxit rritjen e 

prodhimit bujqësor e blegtoral brenda bashkisë 

5. Do të kryhet nxitje e partneritet publik-privat për zhvillim në biznesin e grumbullimit dhe 

tregëtimit të prodhimeve të fshatit (bujqësi, blegtori, vreshtari, pemtari) 

6. Do të kryhet promovim dhe organizim aktivitetesh për produktet e markës bio të çdo 

zone të bashkisë të Përmetit  



7. Do të kryhet mbështetje nga bashkia dhe bashkëpunim të përhershëm me Institucionet 

qendrore të bujqësisë dhe zhvillimit rural për fermat e prodhimeve “BIO” në bujqësi 

8. Do të kryhet mbështetje për projektet për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen e tokës 

bujqësore për rritjen e shfrytëzimit të kësaj pasurie me fokus punësimin, gjenerim të 

ardhurash dhe afrimin e bizneseve për ngritjen e një qendre grumbullimi të prodhimeve 

me bazë territorin 

9. Do të kryhet krijimi i tregjeve lëvizëse në qytet dhe qendrat e ish komunave në ditë të 

caktuara të javës  

10. Do të kryhen projekte për lerat në zonat malore 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të kryhen konsulta periodike me biznesin në funksion të partneritetit bashki-biznes, 

për shërbime më të mira ndaj biznesit dhe qytetarëve si dhe transparencë për çdo 

shpenzim të kryer nga bashkia nga të ardhurat e krijuara nga biznesi 

2. Do të kryhet digjitalizimi i çdo shërbimi që ofrohet nga bashkia që çdo banor të ketë 

mundësi të evidentojë dhe kërkojë plotësimin e një shërbimi të munguar në kohë apo në 

cilesinë e duhur 

3. Shërbimet bazë për qytetarët me banim në fshat do të ofrohen pranë qendrave të ish 

komunave, sipas parimit “one stop shop" 

4. Do të kryhet institucionalizim i llogaridhënies periodike para banorëve dhe grupeve të 

interesit, transparencë e plotë ndaj publikut në çdo shpenzim e veprimtari të bashkisë; 

Website zyrtar i bashkisë do të funksionojë si mundësi e shtuar komunikimi si dhe për të 

bërë transparencën e çdo vendimi, urdhëri të dalë nga kryetari i bashkisë si dhe vendimet 

e këshillit 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do ketë ndjeshmëri, mbështetje dhe lehtësira maksimale për shtresat në nevojë, të 

papunët dhe personat me aftësi të kufizuar që jetojnë brenda territorit të bashkisë 

2. Do të kryhet krijimi i kushteve të përshtashme për veteranët dhe pensionistët për çlodhje 

e argëtim në mjediset publike veçanërisht në park dhe lulishte ku do të ketë edhe kënde 

lojrash për fëmijë 

3. Do të ketë respektim pa dallim të besimit të çdo religjioni fetar, përfaqësuesve të tyre dhe 

objekteve të kultit duke siguruar stadartet më të mira të bashkëjetesës brenda komunitetit 

në gjithë territorin e bashkisë 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  



1.  Do të ketë një paketë masash për lehtësi fiskale për investitorë të vendit dhe të huaj që 

investojnë në turizëm, dhe i shërben zhvillimit dhe rritjes së punësimit për banorët e 

bashkisë  

2. Do të ketë lehtësi fiskale për bizneset e reja, veçanërisht për sektorët e artizanatit në 

shërbimin e turizmit në qytet e fshat 

3. Do të kryhet reformim tërësor në sistemin e taksave dhe tarifave vendore mbi bazën e një 

studimi të plotë të të gjithë aktiviteteit të biznesit, veçanërisht në qytet, përcaktimin e 

detyrimeve mbi bazën e kritereve me objektivë si sipërfaqja e biznesit, natyra e tij dhe 

largësia nga qendra  

4. Do të kryhet zgjerim i bazës tatimpaguese dhe trajtim i barabartë për të gjithë biznesin në 

territorin e bashkisë, si gjenerues i krijimit të vendeve të punës dhe të ardhurave për 

shërbime ndaj komunitetit 

5. Do të kryhet ulje e taksave dhe tarifave vendore deri 30% të vlerave aktuale 

6. Do të ketë favorizim fiskal për bizneset e reja që nxisin punësim, biznesit fason dhe atyre 

prodhuese, me prodhime bazë nga territori 

7. Do të kryhet ripërtëritje e marrëdhënieve me bashkitë binjake në Greqi si Konica dhe 

Larisa për të kryhet aplikime të përbashkëta për të përfituar nga fondet e BE për projektet 

ndërkufitare 


