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Premtimet elektorale të z. Gledian Llatja, Kryetari i Bashkisë Elbasan 

(Qershor 2019) 

1. Elbasani do të ketë përmasat e një qyteti me standarde europiane dhe do të vazhdojë me 

ritmin e transformimeve si dhe në adresimin e çdo problematike të qytetarëve;  

2. Bashkia Elbasan do të jetë edhe më afër fermerëve dhe blegtorëve  për ti dhënë një tjetër 

ritëm zhvillimit rural të zonës; 

3. Fëmijët do të jenë prioritet i Bashkisë Elbasan, për t’i dhënë atyre një qytet me standarde 

europiane. 

 

Burimi 1: https://ata.gov.al/2019/06/06/llatja-te-vendosur-qe-te-punojme-per-elbasanin-qe-

duam/ 

Burimi 2: https://ata.gov.al/2019/06/24/foto-llatja-me-prane-fermereve-dhe-blegtoreve-te-

elbasanit-ne-kater-vitet-e-ardhshme/ 

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Rehabilitimi i bllokut të banimit në Njësinë nr.1, Bashkia Elbasan. 

2. Rehabilitimi i kanaleve anësore, rrugëve të brendshme dhe ndriçimit në lagjen “Emin 

Matraxhiu”. 

3. Riparimi i ndriçimit të fasadës së Kalasë mijëvjeçare e Elbasanit. 

4. Sistem i ri i furnizimit me ujë për më shumë se 200 banorët në Bathës të Shirgjanit. 

5. Ambiente optimale dhe një pus i ri për furnizimin me ujë në shkollën “Alush Lleshanaku” 

në Bradashesh. 

6. Rehabilitimi i plotë i rrugës së fshatit Bixellë në Njësinë Administrative Funar. 

7. Pajisja me pus të ri uji në shkollat 9-vjeçare të Balëzës në Njësinë Administrative 

Bradashesh. 

8. Ndërrimi i linjës kryesore të shpërndarjes së ujit në stacionin e pompave në Mengël, që do 

të sjellë një minimizim të kostove të mirëmbajtjes  dhe furnizim më cilësor për 800 banorët 

e asaj zone. 

9. Ujësjellësi i ri në fshatin Branesh, Njësia Administrative Funar. 

10. Rikonstruksioni i plotë i shkollës “Musa Beqiri” në Labinot Mal. 

11. Hapja e aksit Gracen - Mamël – Dopaj, duke i dhënë zgjidhje problemit të infrastrukturës 

dhe izolimit më shumë se 500 banorëve. 

12. Ndriçim i ri për rrugën “Thoma Kalefi”. 

13. Impiant i ri ujësjellësi për Njësinë nr. 5 dhe 6. Impianti i ri me kapacitet 1000 m3 do të 

përmirësojë ndjeshëm oraret e furnizimit me ujë të pijshëm të një prej zonave më informale 

në bashkinë e Elbasanit.  

14. Në Gjergjan, më shumë se 700 hektarëve tokë bujqësore iu shtuan dhe 30 km kanale 

kulluese që do të jenë një lehtësim i madh për fermerët e zonës.  

15. Qendër e re shëndetësore në lagjen Skënderbej në Njësinë nr. 3.  

16. Pajisja me ndriçim LED i lagjes Llixhë-Hidraj në Njësinë Administrative Tregan. 

https://ata.gov.al/2019/06/06/llatja-te-vendosur-qe-te-punojme-per-elbasanin-qe-duam/
https://ata.gov.al/2019/06/06/llatja-te-vendosur-qe-te-punojme-per-elbasanin-qe-duam/
https://ata.gov.al/2019/06/24/foto-llatja-me-prane-fermereve-dhe-blegtoreve-te-elbasanit-ne-kater-vitet-e-ardhshme/
https://ata.gov.al/2019/06/24/foto-llatja-me-prane-fermereve-dhe-blegtoreve-te-elbasanit-ne-kater-vitet-e-ardhshme/
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17. Impiant i ri i trajtimit të mbetjeve urbane në Elbasan, një impiant i ri ultramodern i 

teknologjisë së fundit, ku trajtohen mbetje nga të gjithë bashkitë e qarkut Elbasan, të cilat 

shndërrohen në energji të rinovueshme.  

18. Riparimi i stolave të dëmtuar në lulishten “Aqif Pasha” në qendër të qytetit.  

19. Rikonstruksioni total i kopshtit publik nr. 11, me të gjitha kushtet e përshtatshme për 

fëmijët, përfshirë edhe sistemin e ngrohjes. 

20. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanalit vaditës “Naum Panxhi, si një shërbim jetik për prodhimet 

bujqësore e fermerëve të zonës 

21. Ndërtimi i urës të Pajunit në Njësinë Administrative Papër.  

22. Rehabilitimi i rrugës Qerret - Lugaxhi. Sistemimi i aksit kryesor të rrugës dhe pastrimi i 

kanaleve kulluese.  

23. Rikonstruksioni i banesave të komunitetit rom dhe egjiptian. Projekti u aplikua në dy faza.  

24. Në Njësinë Administrative Shushicë ka përfunduar puna për pastrimin e kanaleve kulluese 

të tokave bujqësore. 

25. Rikonstruksioni i fasadave të pallateve. Rikonstruksioni i fasadave parashkoi edhe krijimin 

e kushteve optimale për banesat, për t’i mbrojtur ato nga i ftohti dhe nxehtësia. 

26. Rikonstruksioni i shkollës “Adem Krasniqi”. 

27. Rikonstruksioni i shkollës “Jorgji Dilo”. 

28. Në fshatin Shirgjan u riparua ura e cila lidh një lagje me pjesën tjetër të fshatit. Ndërhyrje 

e domosdoshme për lëvizjen e sigurtë të fëmijëve drejt shkollës. 

29. Pastrimi i rrugëve të arave në fshatin Bathës, Njësia Administrative Shirgjan.  

30. Rikonstruksioni tërësor i shkollës profesionale “Ali Myftiu”. Prioritet kryesor i është dhënë 

reparteve të praktikës. Gjithashtu janë modernizuar të gjithë laboratorët. 

31. Rikonstruksioni total i përroit të Zaranikës.   

32. Ndërtimi i një këndi sportiv modern, konform të gjitha standardeve në kopshtin nr. 9 në 

Elbasan. 

33. Rikonstruksioni i shkollës “Bardhyl Popa. 

34. Shtimi i një shërbimi tjetër publik në Bashkinë Elbasan - Zyrat e reja të ADISËS - Agjencisë 

së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara që do të ofrojë më shumë se 300 shërbime 

publike  përfshirë dhe shërbimet vendore të bashkisë përmes sporteleve të dedikuara. 

35. Rikonstruksioni i Shkollës së Formimit Profesional  “Salih Çeka” me ndryshime rrënjësore 

në infrastrukturë, laboratore dhe terrene sportive.  

36. Çerdhe e re (nr.4) në Njësinë 2, Elbasan. Për fëmijët e Njësisë 2 shtohet një ambient 

modern, totalisht i ri, me kushte cilësore dhe staf të përkushtuar. 

37. Rrjet i ri ujësjellës – kanalizimesh, sheshe pallatesh të rehabilituara dhe hapësira publike të 

gjelbëruara për më shumë se 1200 banorë në lagjen “Syrja Dylgjeri”, rruga “Ali Çaushi” 

në Njësinë 3.  

38. Rehabilitimi i  rrugës Gjergjan - Muriqan me gjatësi 1.5 kilometra, për të lehtësuar lëvizjen 

e më shumë se 350 familjeve dhe për t’i dhënë një impuls zhvillimit rural të zonës.  

39. Mbjellja e 260 pemëve të reja përgjatë segmentit të unazës së qytetit.  

40. Rehabilitimi i  rrugëve “Mustafa Demiri” e “Muharrem Tabaku” në  Njësinë nr. 6. Trotuare 

të reja, ndriçim dhe gjelbërim.  

41. Investim i rëndësishëm në Njësinë nr. 1 - Qendra Komunitare Multifunksionale, Bashkia 

Elbasan me në fokus ri-integrimin e fëmijëve dhe familjeve e kthyera nga emigrimi.  

https://www.facebook.com/hashtag/nj%C3%ABsin%C3%AB6?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCesBP4adcrcnzhPtjFOBx4tI9BsaTYQYoHqaPIKky05GxTHdhGkSFkaLqjhw9QDP8YwICvOg-AsSM1mDaVBUH0u_tpYrAgmnvlkKOfBDB5pOMw1Z0bBvmVhTwS93rcc-44xtcp9ry-32eWj4tb4ELrFy59CW2t8d_U4JvWTL3Yy7HqxdAZq7-zv3fyPGkvhW41LPkdpE7gLVdnSU-Md6c-GvB-Zk8mnYD0xdXpW8iOdOCTBzM0lp_YtWIQghtuZLxWQxBpxKkpSn7mLbGl5DLM8VpC3wTLBY88W4Xy5Rvm4elbljH-RzHO2EB3OtZ4i5ixJK_AbauYP4Oi2w09P7okiV9a6dNUa5j_ZaVqacEGvi17sOA7l83TbSOinRjt4hIzxXXe01CxvzXp0y8Gjd06Gs4_TIrC7EKFWr0nMivNmqxhjPEKN-mOHJAVL_ZHt6OWkB7cs6aQ71rQ5TJMTaKONrPUYBnobTW9bqtiG1ffCT0wyFuOMQ&__tn__=%2ANKH-R
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42. Rehabilitimi i lulishtes “Kozma Naska” në Njësinë nr.1. Kënd rekreativ pushimi i 

rivitalizuar me një shatërvan të ri dhe duke shtuar me 40% hapësirën e gjelbër. 

43. Pajisja e qytetit me kosha të rinj. Në dy rrugët më të frekuentuara nga qytetarët u vendosën 

100 kosha të rinj.  

44. Investim në ndërtimin e pritave përgjatë pjesës jugore të lumit Shkumbin pranë lagjes së 

Cogës në Shushicë të Elbasanit. 

45. Spital i ri i Urgjencës dhe Patologjisë në Elbasan. Ky spital është nga sot në funksion të 

plotë për 275 mijë banorët e Qarkut të Elbasanit, me një standard të ri dhe modern shërbimi 

për urgjencën, kardiologjinë dhe neurologjinë. 

46. Nis funksionin Korsia e Parë e biçikletave në qytetin e Elbasanit. Qytetit i shtohet një 

hapësirë totalisht e dedikuar për pedaluesit përgjatë bulevardit “Qemal Stafa”.  

Burimi: Bashkia Elbasan - https://www.facebook.com/elbasanbashkia/ 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

1. Po punohet për kanalizimet nëntokësore të ujërave të zeza në lagjen “5 Maj” në Elbasan. 

2. Në Bradashesh po kryhen ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës së fshatit Kusarth. Si një 

prej problematikave kryesore të banorëve të zonës, po riparohet 1 km rrugë.  

3. Në Njësinë 6 po i jepet zgjidhje përfundimtare kanalizimeve nëntokësore të rrugës “Josif 

Papamihali”.  

4. Nisin punimet për rikonstruksionin e rrugës “Abdyl Kajanaku”, kanalizime të reja 

nëntokësore, trotuare të aksesueshëm dhe të ndriçuar. 

5. Është drejt përfundimit rikonstruksioni i godinës së Arkivit Vendor të Elbasanit.  

6. Në Njësinë Administrative Tregan po zhvillohet një aksion i gjerë në shtimin e hapësirave 

të gjelbra.  

7. Ndërhyrje në infrastrukturën e Njësisë Administrative Tregan. 

Shumë shpejt do të përfundojnë:  

• Qendra e re e ofrimit të shërbimeve të Njësisë Administrative;  

• Filiali i Postës Shqiptare; 

• Tregu i ri ambulant; 

• Pedonalja panoramike. 

8. Drejt përfundimit ura Murriqan – Thanë, një vepër e rëndësishme infrastrukturore e Unazës 

Bujqësore të Elbasanit.  

9. Ka nisur puna në aksin e ri Gracen - Mamël - Dopaj, rruga e re 5 km do të jetë një mbështetje 

e madhe për fermerët e zonës në tregtimin e produktet të tyre bujqësore. 

10. Drejt përfundimit Unaza Bujqësore e Elbasanit, aksi Kuqan – Bujqës- Jagodinë – Muriqan 

– Thanë. Falë këtij investimi do të lehtësohet ndjeshëm jeta e mijëra familjeve fermere, 

transporti i prodhimeve të punës së tyre të palodhur dhe do të dyfishohet sipërfaqja e 

mbjellë me sera. 

11. Për qytetarët e Njësisë 2 po i jepet zgjidhje problemit të furnizimit me ujë të pijshëm. 

https://www.facebook.com/hashtag/nj%C3%ABsin%C3%AB1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCQ8sqWmnzYg0PXzIKGyPvWAiJkQAZsV7yKVf7j4HZVpJJUxnBSGEpDs0m03LjnyOP3tXt856A-dWjnr1u31O18onMuiep2LRg4bePWEOQ5NFCLqnkRSW5ylVkevqtv_qy7SNVFrePWSvB0ROjLzhYMtoejIIN5BwSkHhMkr1OlM1rawxDOZLX1kZmGQb7f934MUiHvIwrocHWn_b6zdj8DW2Sq1XkddY75RTSu60jb7Ql1otMQ8sHWLl0I2-DPSCeG3IIl5D6Zpkx4-yFlc4b6tOOx46YLevyc3fQPZppMI8aW3y4aruPWi9_wlHvw4Ju5uLJK0RtTkifswULcHS1ohC5tvkxzu26xzs8EoPSdJmMZYbjcAX5TAzXQ5A0HPSHd91vYoubQyKPIbubG0EaOPRo4rDSytsfk0qztqtzb6Ig8EeCcKU9C2vMubZFmfzgrTOIrW9Uu3yvvzcc6-n9xzAVbvj9uJoQ7H4d3Hr-V8v6jdFuqQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/elbasanbashkia/
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Ka nisur investimi i ri i UKE në rrugët  “11 Nëntori”, “Ali Caushi”, “Faik Neziri”, “Veli 

Stafa”. Po vijon puna pa ndërprerje për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimeve nga ku do 

të përfitojnë më shumë se 500 familje. 

12. Punime për rehabilitimin e aksit Letan - Rrilë.  

13. Vazhdojnë punimet për rikualifikimin e fasadave të pallatave përgjatë Unazës së 

qytetit.  Një projekt që çel një plan të ri për rivitalizimi të blloqeve të pallateve në Njësinë 

nr. 2 me kënde të reja rekreative, hapësira të gjelbra dhe parkime për rezidentët. 

 

Burimi: Bashkia Elbasan - https://www.facebook.com/elbasanbashkia/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/elbasanbashkia/

