
Bashkia: URA VAJGURORE 

Kryetar: JULIANA MEMAJ 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të rehabilitohen hapësirat midis pallateve në territorin e bashkisë                                                          

2. Do të hartohet Plani i ri Urbanistik 

3. Do të ngrihen qendra shëndetësore në fshatra ku mungojnë 

4. Do të kryhet përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm, rrjetit ujësjellës dhe 

kanalizimeve në territorin e bashkisë                                                          

5. Do të kryhet ngritja e digës për mbrojtjen e qytetit nga përmbytja 

6. Do të kryhet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe rehabilitimi i infrastrukturës 

bujqësore në territorin e bashkisë                                                          

7. Do të kryhet bashkërendim i punës me qeverinë për zgjidhjen e problemit që lidhet me 

mosmarrjen e certifikatave të pronësisë  

8. Do të  kryhet ndërtimi i rrjetit të brendshëm të rrugëve në nivel bashkie (rrugë rurale) 

9. Do të kryhet pedonalja e qytetit  

10. Do të kryhet kanalizim i ujërave të zeza për fshatin Pashalli  

11. Do të kryhet ujësjellësi në Bistrovicë 

12. Do të kryhet rruga e Konisbaltës 

13. Do të ndërhyet në KUZ, lagjia "28 Nëntori" 

14. Do të ndërhyet në KUZ, Konisbaltë 

15. Do të kryhet sistemimi dhe përfundimi i projektit për rrugët e brendshme në fshatin 

Poshnje qendër dhe Poshnje e vogël 

16. Do të kryhet përfundimi i projektit të rrugës Çiflig - Arrëz dhe në vazhdim Arrëz - 

Polizhan 

17. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugëve të brendshme në fshatin Çiflig 

18. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Çiflig - Shkolla e Poshnjes 

19. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Shesh Gajdë - Gajdë 

20. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës në fshatin Hinkë me degëzimet deri në lagjet 

Correj dhe Musenj 

21. Do të kryhet ndërtimi i një ure në kanalin e Shahinovës për lidhjen e fshatit Çiflig me atë 

të Poshnjes në dy rrugët kryesore 

22. Do të kryhet projekti për ujësjellësin e fshatit Poshnje deri në Polizhan 

23. Do të kryhet projekti për ujësjellësin e fshatit Çiflig dhe zgjidhja e vendburimit të tij 

24. Do të kryhet projekti për ujësjellësin, stacion i pompave, Banaj-Syzes-Malas Gropë-

Qamis 

25. Do të ndërhyet në KUZ, fshati Kutalli 

26. Do të ndërhyet në KUZ, fshati Drenovicë 

27. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim në rrugët e brendshme të fshatit Kutalli L=1,6km  



28. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim në rrugët e brendshme të fshatit Drenovicë L=5,9km  

29. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Pobrat-Protoduar  L=3,2km 

30. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Rërëz-Pleshiz L=1,6km 

31. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Nacionale-Sqepur L=1,9km 

32. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës së varrezave, fshati Drenovicë, L=1,9km 

33. Do të kryhet ujësjellësi i fshatit Pobrat me vlerë 40544755 lekë 

34. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Pobrat-Donofrosë 

35. Do të realizohet, në lagjen e Selamajve,  një Qendër Shëndetësore sipas standardeve që 

do të ofrojë një shërbim më të mirë për të gjithë banorët e kësaj zone                                                                

36. Do të ndërtohet rruga që lidh njësinë administrative Cukalat me njësinë administrative 

Ura Vajgurore 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të përmirësohen kushtet në çerdhe, kopshte dhe shkolla  në territorin e bashkisë                                                                                                           

2. Do të inkurajohen dhe zhvillohen aktivitete sportive në territorin e bashkisë                                                                                                                  

3. Do të krijohen më shumë hapësira sportive në territorin e bashkisë                                                          

4. Do të kryhet sistemimi, rrethimi i oborrit, ndërtimi i palestrës dhe fushës sportive për 

shkollën e mesme të bashkuar 

5. Do të kryhet ngritja e infrastrukturës për të mundësuar mbajtjen e ekipit të futbollit " Ura 

Vajgurore" 

6. Do të zbatohen programe për zhvillimin e qendrave rinore dhe kulturore për promovimin 

e traditave dhe identitetit kulturor të zones në territorin e bashkisë                                                          

7. Do të kryhet rikonstruksion i kopshtit në qendër, në qytet 

8. Do të rikonstruktohet kopshti "4 Shtatori", në qytet 

9. Do të rikonstruktohet kopshti i fëmijëve, Hajdaraj, në qytet 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kontribuohet në ruajtjen dhe zhvillimin e hapësirave të gjelbëra në territorin e 

bashkisë                                                                                              

2. Do të hartohet Plani i ri për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane 

3. Do të kryhet menaxhim më i mirë i mbetjeve dhe pastrimit të territorit për të garantuar 

një ambient të pastër dhe të shëndetshëm në territorin e bashkisë                                                          

4. Do të kryhet monitorim i vazhdueshëm i veprimtarisë së guroreve dhe bashkrendim i 

punës me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe Ministrinë e Mjedisit për zbatimin e 

ligjit në fushën e veprimtarisë së shfrytëzimit të lejeve minerare me qëllim mbrojtjen e 

mjedisit dhe jetës e shëndetin e qytetarëve 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  



1. Do të rehabilitohen kanalet e kullimit, sistemi i vaditjes, subvencioni i prodhimeve 

bujqësore në territorin e bashkisë,  në 100 ditët e para të mandatit                          

2. Do të ngrihet një sektor i veçantë që do të merret vetëm me çështjen e bujqësisë                                    

3. Do të mundësohet infrastrukturë më e mirë për zhvillimin e tregjeve bujqësore në 

territorin e bashkisë                                                                                  

4. Do të ofrohet asistencë teknike dhe konsulencë në mënyrë që banorët të kenë mundësi të 

përfitojnë nga skemat mbështetëse duke orientuar fermerët sipas prioriteteve të MBU për 

qarkun e Beratit 

5. Do të krijohet një brand i territorit për dy-tre produkte tipike të tij, si përpunimi i ullirit, 

djathi, vera etj 

6. Do të kryhet reduktim i detyrimeve administrative për sipërmarrjet e reja bujqësore, të 

cilat do të menaxhohen nga gratë apo të rinjtë 

7. Do të kryhet një treg unik në nivel territori për produktet bujqësore dhe blegtorale  

8. Do të zhvillohet infrastruktura që do të ndikojnë në zhvillimin e zonës së Bistrovices, në 

mbështetje të zhvillimit të bujqësisë              

9. Do të kryhet rehabilitim i sistemit vaditës në nj. ad. Kutalli 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të sigurohet që në Këshillin Bashkiak të ketë përfaqësues nga çdo lagje për të marrë 

pjesë në mbledhje, për të përcjellë shqetësimet dhe më pas sugjeruar se çfarë është më e 

mira për zgjidhjen e problemeve në zonë                                                       

2. Do të ofrohet informacion për qytetarët në faqen e bashkisë, do ju shpërndahet edhe 

nëpërmjet broshurave informative dhe më pas do të organizohen konsultime dhe 

pjesëmarrje e tyre në politikat publike 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të sigurohet më shumë mirëqenie ekonomike dhe sociale                                                   

2. Do të ofrohet trajtimi i duhur për shtresat në nevojë                                                                         

3. Do të krijohen më shumë hapësirash pushimi për veteranët dhe do të ndërtohet një 

memoriali kushtuar atyre që dhanë jetën për Çlirimin e Shqipërisë                                                       

4. Do të inkurajohen dhe mbështeten gjithmonë nisma të komuniteteve fetare për t’i ofruar 

të gjitha lehtësitë e nevojshme në mënyrë që të besimtarët të kenë objektet e tyre ku të 

zhvillojnë ritet fetare                                                      

5. Do të kryhet rikonstruksion i banesave të komunitetit rom në bashki në territorin e 

bashkisë                                                          

6. Do të ngrihet një  qendër multifunksionale në territorin e bashkisë                                                          

7. Do të përpunohen programe zhvillimi për të promovuar inovacionin social për kategoritë 

vulnerabël, duke ofruar mundësi të reja për arsimim dhe formim 



8. Do të kryhet vlerësim i përshtatshmërisë dhe qëndrueshmërisë së sistemeve të pensionit 

dhe mbrojtjes sociale, me qëllim që të aplikohen ndërhyrje të tjera shtesë, të cilat mund të 

jenë të nevojshme për kapërcimin e këtij handikapi shoqëror 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të rritet punësimi i grave dhe do të mbështeten  për të qenë pjesë aktive e shoqërisë                                                 

2. Do të rritet përfaqësimi i grave në vendimmarrje, nga ku në listën e Këshillit Bashkiak 

për Ura Vajgurore  propozohen gjysmën e anëtarëve gra                                                                                                             

3. Do të ndryshojë niveli i papunësisë nga 18,8% në 12% në fund të mandatit, nga ku duhet 

të rritet niveli i punësimit të grave nga 22,8% në 30%  si dhe punësimi i moshave të 

rritura të cilët e kanë të vështirë të përballojnë fleksibilitetin e tregut 

4. Do të synohet të reduktohet niveli i braktisjes së shkollës në nivel bashkie me 25% 

5. Do të reduktohet varfëria me 30 % 

6. Do të kryhet rritja e PBB nga 431071 për frymë, në 454000 

7. Do të kryhet promovimi i mobilitetit të punës së dorës në brendësi të territorit të Bashkisë 

(punime tradicionale) dhe garantimi i një ekuilibri midis kërkesës dhe ofertës së punës 

8. Do të kryhet mbështetja e formave të reja të ndërmarrjes, duke përfshirë ekonominë 

sociale dhe ndërmarrjet sociale, për tu përqëndruar më shumë tek të rinjtë 


