
Bashkia: TEPELENË 

Kryetar: TËRMET PEÇI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet mirëmbajtja e varrezave në të gjithë territorin 

2. Shërbimi i varrimit do të kryhet nga njësitë vendore 

3. Do të kryhet rikonstruksion total i  ujësjellësit për të shpërndarë ujin në çdo shtëpi 

4. Do të mirëmbahen dhe rikonstuktohen varrezat e dëshmorëve 

5. Do të rikonstruktohet rruga kryesore e bashkisë 

6. Do të restaurohen muret e Kalasë dhe rehabilitohen disa prej akseve në brendësi 

7. Do të ndërhyrjeh brenda kalasë me investime të mëdha për ta bërë atë të vizitueshme dhe 

njëkohësisht dhe një burim punësimi dhe të ardhurash për banorët e kalasë. 

8. Do të kryhet sistemimi i rrjetit të kanalizimeve në territorin e bashkisë 

9. Do të kryhet inventari i të gjithë infrastrukturës rrugore, godinave arsimore dhe atyre 

shëndetësore; Do të përcaktohen prioritetet dhe brenda 300 ditëve të para do të mund të 

buxhetohen dhe të realizohen ndërhyrjet e menjëhershme në mirëmbajtje dhe 

meremetime si dhe do të mundësohet realizimi i një sërë investimesh për përmirësimin e 

mëtejshëm të gjendjes 

10. Do të ndërhyet me buxhetin e Bashkisë në të gjitha institucionet shëndetësore në të gjithë 

territorin e bashkisë duke mundësuar dhe ngritjen e qendrave shëndetësore të reja 

11. Do të kryhet ndërtimi i një pedonaleje për ta bërë të vizitueshme të gjithë perimetrin e 

Kalasë 

12. Do të restaurohen rrugët e brendshme të qytetit  

13. Do të krijohen mjedise çlodhëse për pensionistët dhe fëmijët në qytet 

14. Do të rikonstruktohet rruga e Lopësit 

15. Do të rikonstruktohen rrugët e brendshme në Kurvelesh 

16. Do të rikonstruktohet rruga e Kurveleshit 

17. Do të rikonstruktohet dhe mirëmbahet kanali i ujërave të zeza në Kurvelesh 

18. Do të rikonstruktohet mini-spitali në Kurvelesh 

19. Do të rikonstruktohet rruga nga Nivica në Fushë Nivicë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të rivlerësohet trashëgimia kulturore 

2. Do të punësohen të rinjtë që mbarojnë studimet e larta 

3. Do të hartohet një kalendar i aktiviteteve sportive 

4. Do të mbështetet Sport Klub Tepelena 

5. Do të rikonstruktohen institucionet arsimore në territorin e bashkisë 

6. Do të ndërtohen ambiente çlodhëse dhe argëtuese për fëmijët në territorin e bashkisë 



7. Do të ngrihen kënde sportive në territorin e bashkisë 

8. Do të nxiten dhe përkrahen talentet në territorin e bashkisë 

9. Do të investohet në kualifikimin profesional të të rinjëve 

10. Do të restaurohet gjimnazi 'Abaz Shehu' 

11. Do të rikonstruktohet shkolla 'Lek Dushi' 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të hapet Zyra e Turizmit e cila do të ndihmojë në promovimin e zonës 

2. Do të hartohen një guidë turistike shqip dhe anglisht me të gjitha traksionet që ofron zona 

dhe më pas guidë në gjuhë të tjera 

3. Do të vendoset sinjalistikë turistike në objekte dhe monumente kulturore 

4. Do të hapet një faqe interneti e cila do të ofrojë informacion mbi atraksionet e zonës dhe 

do të paraqiten video, foto dhe dokumentarë që promovojnë zonën 

5. Do të krijohen guida dhe harta të lëvizjes për ekskursione ditore dhe gjysëmditore 

6. Ofrimin e incentivave për ferma e biznese agro-bujqësore për të zhvilluar agro-turizmin. 

 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të jepen subvencione në bujqësi, në fshatra 

2. Do të ofrohen lehtësira për agro përpunimin dhe krijimin e një marke me produktet 

blegtorale të zonës  

3. Do të krijohen qendra të grumbullimit dhe përpunimit të produkteve blegtorale 

4. Gjallërimi i sipërmarrjeve të vogla në fushën e kultivimit të bimëve medicinale dhe gjetja 

e mundësive për eksportin e tyre do të jetë një nga drejtimet e punës  dhe pjesë e 

programit dhe e kontratës me qytetarët për këtë 4-vjeçar 

5. Do të mundësohet mbjellja e çdo m² tokë bujqësore me qëllim arritjen e objektivave në 

nxitjen e punësimit dhe në përmirësimin e gjendjes ekonomike të banorëve 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Hartimi i të gjithë buxheteve, planeve  urbanistike dhe investimeve prioritare do të 

kalojnë nëpërmjet konsultimit me qytetarët 

2. Buxhetet do të mbështeten tërësisht në kërkesat dhe interesat e qytetarëve si dhe grupeve 

të interesit. Kjo do të arrihet nëpërmjet dëgjesave dhe takimeve të herëpashershme të 

punës që do të bëjnë administratorët e njësive dhe këshilltarët si perfaqësues të tyre në 

paralamentin vendor 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  



1. Do të krijohet një qendër ditore për pensionistët, ku do ju ofrohet: shtypi ditor, kafe dhe 

shërbime të vogla mjekësore 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1.  të hapen vende të reja pune 

2. Do të nxiten sipërmarrjet e vogla dhe të mesme nëpërmjet lehtësirave që do tju ofrohen 

3. Do të ketë lehtësira fiskale për ato biznese që ofrojnë shumë vende pune 

4. Do të ndihmojë në uljen e papunësisë nëpëmjet hapjes së dy bizneseve të reja fason 

5. Do të hapen vende të reja pune nëpërmjet zbatimit të projektit për restaurimin e Kalasë 

6. Do të punësohen disa persona, kryesisht femra, në qendrën ditore për pensionistët 

7. Do të jenë një nga drejtimet kryesore të punës zhvillimi i turizmit kulturor dhe natyror  

8. Do të punohet ngushtësisht dhe me kompanitë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin 

e bashkisë, me qëllim nxitjen e tyre për të rritur kapacitetet dhe rrjedhimisht dhe numrin e 

të punësuarve 


