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Premtimet elektorale të z. Fatos Tushe, Kryetari i Bashkisë Lushnjë 

(Qershor 2019) 

 

1. Do të hapen 1600 vende pune në një ndërmarrje fasone, e cila ka nisur punën në qytetin e 

Lushnjës. 

2. Rikthimi i Universitetit Bujqësor në Lushnjë. Shumë shpejt me mbështetjen e qeverisë, do 

të nisim punën për ndërtimin e një kampusi universitar. 

3. Shumë investime në bujqësi dhe infrastrukturë, për të krijuar kushte të favorshme në 

zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit e të të ardhurave për të gjithë banorët e 

Lushnjës. 

4. Do të hapen rrugët e parcelave. 

5. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Hajdaraj në Njësinë Administrative Golem.  

6. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Kurtin në Njësinë Administrative Hysgjokaj. 

7. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Ballagat në Njësinë Administrative Ballagat. 

8. Rehabilitimin e rrugës së Karbunarës.  

9. Vëmendje e veçantë do i kushtohet edhe infrastrukturës së institucioneve arsimore. Kemi 

në plan të restaurojmë të gjitha kopshtet, shkollat dhe të mundësojmë rrethimin e këtyre 

objekteve. 

10. Në zonat e banuara ku nuk kemi kopshte dhe shkolla kur kjo duket e domosdoshme, 

atëherë do të ndërtojmë të reja. 

 

Burimi: Reporter.al - Pushteti Vendor - http://pushtetivendor.reporter.al/fatos-tushe-bujqesia-

do-te-jete-objektivi-im/  

 

 

Premtimet e arritura  
 

1. Rikonstruksioni i çerdhes nr. 1 në qytetin e Lushnjës. 

2. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Toshkëz, Njësia Administrative Allkaj.  

3. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët”. 

4. Shtrimi me pllaka i hapësirave publike në qytet. 

5. Rehabilitimi i rrugës “Ramadan Thana” në lagjen “Gafur Muço”. 

6. Shtrimi me pllaka i lagjes “Kadri Qystri”. 

7. Asfaltimi i rrugës Hysgjokaj-Ballagat. 

8. Rehabilitmi i degës ujitëse të Çukasit dhe Lushnjës. 

9. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Lifaj i Vjetër. 

10. Asfaltimi i rrugës së fshatit Pirrë, Njësia Administrative Bubullimë. 

11. Asfaltimi i rrugës së fshatit Balaj, Njësia Administrative Karbunarë. 

12. Rehabilitimi i bllokut të pallateve në lagjen “Kadri Qystri”. 

13. Asfaltimi i rrugës së fshatit Rrapëz, Njësia Administrative Kolonjë. 

14. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Lekaj, Njësia Administrative Hysgjokaj. 

15. Asfaltimi i segmentit rrugor ish-Plastmas-Karbunarë. 

16. Rehabilitimi i rrugës së varrezave në fshatin Balaj, Njësia Administrative Karbunarë. 

http://reporter.al/
http://pushtetivendor.reporter.al/fatos-tushe-bujqesia-do-te-jete-objektivi-im/
http://pushtetivendor.reporter.al/fatos-tushe-bujqesia-do-te-jete-objektivi-im/
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17. Asfaltimi i rrugës së fshatit Shegas, Njësia Administrative Golem. 

18. Rehabilitimi i blloqeve të banimit në lagjen “Skënder Libohova”. 

19. Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Stan-Karbunarë, Njësia Administrative Karbunarë. 

20. Rikonstruksioni i plotë i ambienteve të shkollës së mesme “Dituria” në Krutje. 

21. Asfaltimi i rrugës në fshatin Pluk. 

22. Sistemim - asfaltimi i rrugës në fshatin Gjazë të Njësisë Administrative Krutje. 

23. Asfaltimi i Unazës së Vogël në Njësinë Administrative Dushk. 

24. Sistemim-asfaltim i rrrugës në fshatin Konjat. 

25. Rikonstruksioni i Çerdhes nr.2 nëë qytetin e Lushnjës. 

26. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Karbunarë e Vogël”. 

27. Rehabilitimi dhe sistemimi i hapësirave publike në lagjen “Loni Dhamo”. 

28. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme të Bashkuar “10 Korrriku” në Dushk. 

29. Pastrimi i kanalit kullues që përshkon fshatrat Gjonas, Bubullimë, Imsht, Halilaj dhe Pirrë 

të Njësisë Administrative Bubullimë. 

30. Asfaltimi i segmentit rrugor Murriz Kozare, Nj. Adm. Fiershegan.  

31. Asfaltimi i rrugës “Dora Distria”, në lagjen “Kongresi i Lushnjes”.  

32. Asfaltim i rrugës së fshatit Gjyshaj, Nj. Adm. Ballagat.  

33. Asfaltimi i rrugës së fshatit Manasufaj, Nj. Adm. Ballagat.  

34. Asfaltimi i rrugës “Arif Kurti” në lagjen “18 Tetori” në Lushnje.  

35. Asfaltimi i rrugës së fshatit Skilaj, Nj. Adm. Karbunarë.  

36. Asfaltimi i rrugës së fshatit Mazhaj, Nj. Adm. Allkaj.  

37. Asfaltimi i rrugës së Kishës së fshatit Mazhaj, Nj. Adm. Allkaj.  

38. Rikonstruksioni i plotë i shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët”. 

39. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme të Bashkuar “Thanas Bozo” në Kolonjë.  

40. Ka përfunduar rindërtimi i të gjitha rrugëve lidhëse rurale të zonës bujqësore të fushës së 

Myzeqesë.  

41. Asfaltimi i rrugës së fshatit Kupas, Nj. Adm. Hysgjokaj.  

42. Asfaltimi dhe rehabilitimi i i rrugëve “Qerim Arapi” dhe “Xhevdet Nepravishta”, në qytetin 

e Lushnjes.  

43. Asfaltimi i rrugës së varrezave në fshatin Hysgjokaj, Nj. Adm. Hysgjokaj.  

44. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave, në fshatin Shegas, Nj. Adm. Golem.  

45. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave në fshatin Karbunarë, Nj. Adm. Karbunarë.  

46. Ka përfunduar asfaltimi i katër rrugëve ndërlidhëse në Lagjen e Pallateve, Nj. Adm. Dushk.  

47. Asfaltimi i rrugës “Isa Mebelli” dhe “Ejup Sabri” në lagjen “Kadri Qystri” në qytetin e 

Lushnjes.  

48. Asfaltimi i rrugës “Sazan Zeka” në Njësinë Administrative Nr.2. 

49. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave në Njësinë Administrative Golem.  

50. Rehabilitimi i rrugës, ndriçimi dhe pastrimi i kanalit kullues në zonën e Njësisë 

Administrative Nr. 4.  

51. Pastrimi i kanalit kullues në Njësinë Administrative Allkaj.  

52. Hapja e Zyrës së Ndihmës Juridike në Lushnje, e cila ka fokus të drejtpërdrejtë tek 

qytetarët, të cilët do të përfitojnë nga shërbimet ligjore falas për një akses edhe më të mirë 

në organet e drejtësisë. 

53. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave në fshatin Xibrakë, Nj. Adm. Ballagat. 
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54. Kënd i ri lojërash për fëmijët e lagjes “Xhevdet Nepravishta” në qytetin e Lushnjes.  

55. Shtrirja e 32 kilometrave rrjet të brendshëm dhe vendosja e 4700 ujëmatësave inteligjente, 

mundësoi ujë 24 orë për banorët e Lushnjes.  

56. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave në fshatin Kurtin, Nj. Adm. Hysgjokaj.  

57. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve të parcelave në Njësinë Administrative Dushk.  

58. Pastrimi i kanalit ujitës në fshatin Gorre, Nj. Adm. Kolonjë.  

 

 

 

Premtimet pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Drejt përfundimit asfaltimi i rrugëve në fshatrat Qerret i Ri, Çukas i Vjetër dhe Biçakaj i 

Ri, Nj. Adm. Fiershegan.  

2. Vazhdojnë punimet për sistemimin e trotuareve dhe shesheve në Rajonin nr. 2, lagjet 

“Xhevdet Nepravishta” dhe “Kongresi i Lushnjes”  

3. Vazhdon puna për pastrimin e kanalit vaditës në fshatin Cinar, Nj. Adm. Fiershegan.  

4. Vijon pastrimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Kolonjë.  

5. Vijon puna për pastrimin e kanalit kullues në fshatin Gramsh, Nj. Adm. Dushk.  

6. Vijon pastrimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Bubullimë. 

7. Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kulluese në fshatin Zhymë, Nj. Adm. Krutje. 

8. Vijon puna për pastrimin e kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Fiershegan. 

9. Drejt përfundimit rindërtimi i rezervuarit të Thanës, më i madhi në dispozicion të bujqësisë 

në rajon. 

10. Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kulluese në fshatin Bitaj, Nj. Adm. Kolonjë. 

11. Vazhdon puna për pastrimin dhe sistemimin e kanalit ujitës në fshatin Lifaj i Ri, Nj. Adm. 

Allkaj. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Lushnje-466454856703688 


