
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Lorenc Tosku, Kryetari i 

Bashkisë Peqin 

 

Periudha Qershor 2019 – Shtator 2020 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral”  (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: +(355) 822 42626 
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Premtimet elektorale të z. Lorenc Tosku, Kryetari i Bashkisë Peqin 

(Qershor 2019) 

 

1. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve; 

2. Përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës; 

3. Përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe çdo aspekti tjetër të jetës si në aspektin arsimor, social, 

kulturor, shëndetësor, ekonomik, sportiv etj; 

4. Në 4 vjeçarin e ardhshëm do të kemi më shumë investime në zonë dhe më shumë zhvillim. 

 
Burimi: https://ata.gov.al/2019/08/07/betohet-kryebashkiaku-i-ri-i-peqinit-lorenc-tosku/  

 

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Qendër e re shëndetësore në Njësinë Administrative Pajovë.  

2. Pastrimi i varrezave dhe mjediseve të tjera në fshatin Bishqem, Njësia Administrative 

Pajovë.  

3. Qendër e re shëndetësore në Njësinë Administrative Shezë.  

4. Rikonstruksioni i plotë i shkollës së mesme "Mustafa Kemal Ataturk", në Njësinë 

Administrative Pajovë.  

5. Mirëmbajtja, pastrimi dhe sistemimi i kanaleve në fshatin Gryksh të Njësisë Administrative 

Pajovë. 

6. Pastrimi dhe sistemimi i vend-depozitimit të mbetjeve nga bashkëpunimi i firmës së 

pastrimit Viola-Green me Drejtorinë e shërbimit publik të Bashkise Peqin. 

7. Pastrimi i kanaleve vaditëse në Njësinë Administrative Gjocaj. 

8. Restaurimi i (QFAK) Qendra e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara. 

9. Pastrimi i varrezave në të gjithe territorin e Bashkisë Peqin. 

10. Pastrimi i ambjenteve të institucionit I.E.V.P Peqin. 

11. Në parkun e pishave të qytetit u mbollën 1000 rrënjë pisha të reja 

12. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale, hapësirave të gjelbërta dhe varrezave në fshatrat 

e Njësive Administrative Pajove, Sheze dhe Gjocaj. 

13. Rregullimi i ambientit të lulishteve para Bashkisë. 

14. Pastrimi i rrugëve dhe hapësirave të tjera në Njësitë Administrative Pajovë dhe Shezë. 

15. Hapja dhe rehabilitimi i pjesshëm i rrugës mbi varrezat e fshatit Fatishe në Njësinë 

Administrative Përparim. 

16. Rehabilitimi i mbeturinave të mbartura ndër vite në Fshatin Bishqem, Njësia 

Administrative Pajove. 

17. Sistemimi i rrugëve në lagjet e qytetit. 

18. Pastrimi i rrugëve hyrëse dhe dalëse të qytetit dhe fshatrave.  

19. Riparimi dhe lyerja e stolave të qytetit. 

20. Pastrimi i varrezave në fshatin Bishqem, Njësia Administrative Pajovë. 

21. Pastrim i kanalizimeve në Njësinë Administrative Përparim. 

https://ata.gov.al/2019/08/07/betohet-kryebashkiaku-i-ri-i-peqinit-lorenc-tosku/
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22. Pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Pajovë. 

23. Rikonstruksioni i plotë i shkollës 9-vjeçare “Demir Godelli” në qytetin e Peqinit. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia.Peqinit 

 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

1. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e rrugës “Sulejman Bej Peqini”, në qytetin e Peqinit.  

2. Vazhdojnë punimet për restaurimin e Shkollës 9-vjeçare “ 28 Nëntori ” në fshatin Pekisht 

të Njësisë Administrative Shezë. 

3. Vazhdojnë punimet për sistemimin, lyerjen dhe pastrimin e Qendrës së Fëmijëve me 

Aftësi të Kufizuara, në qytetin e Peqinit.  

4. Vazhdon pastrimi dhe sistemimi brenda Kalasë së qytetit të Peqinit. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia.Peqinit 
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