
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Redjan Krali, Kryetari i 

Bashkisë Kavajë 

 

 

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 

 

 
  

http://www.matesielektor.al/
mailto:rdakorca@gmail.com
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Premtimet elektorale të z. Redjan Krali, Kryetari i Bashkisë Kavajë 

(Qershor 2019) 
 

1. Bashkia do t’i rikthehet njerëzve me vizion, njerëzve të punës dhe një administrate të 

ndershme; 

2. Do të sistemojmë kanalet kulluese dhe vaditëse: 

3. Do të kemi projekte për vitalizimin e zonës urbane; 

4. Do të sistemojmë infrastrukturën; 

5. Do të përmirësojmë sistemin e ujit të pijshëm; 

6. Mirëqënie dhe zhvillim i turizmit. 

 

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/06/krali-me-30-qershor-bashkia-e-kavajes-do-ti-rikthehet-

njerezve-me-vizion/ 

 

Premtimet e arritura  

1. Rehabilitimi total i rrugës “Drita”, si urë lidhëse ndërmjet dy arterieve kryesore të 

qarkullimit rrugor në qytetin e Kavajës. 

2. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanalit të madh të ujërave të larta Memzotaj-Shtodher në Njësinë 

Administrative Helmas.  

3. Zgjerimi dhe sistemimi i rrugës Bago-Hadaraj në Njësinë Administrative Synej. 

4. Rikonstruksioni i kopshtit "3-Dëshmorët" në qytetin e Kavajës.  

5. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve vaditëse të tokave bujqësore në Njësinë Administrative 

Luz i Vogël. 

6. Vendsja e ndriçimit rrugor tek rruga "Kosova", një segment shumë i rëndësishëm për 

komunitetin dhe për bizneset. 

7. Vendosja e ndriçimit rrugor LED tek rruga "Kisha e Shën Kollit" dhe tek një pjesë e 

bulevardit kryesor të qytetit të Kavajës. 

8. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në fshatin Agonas, Njësia Administrative 

Golem.  

9. Shtrimi i linjës së re të ujësjellësit prej 400 m, e cila zgjidhi problemin e furnizimit me ujë 

për fshatin Memzotaj, Njësia Administrative Helmas. 

10. Riparimi dhe asfaltimi i segmentit rrugor nga Zyra Postare deri tek rruga "Teferiçëve", në 

Njësinë Administrative Synej. 

11. Rehabilitimi me çdo standard infrastrukturor i rrugës së “Kripores”, duke filluar nga 

kanalizimet e ujrave të zeza/bardha, deri tek gjelbërimi e ndriçimi. 

12. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugicave dhe pastrimi i varrezave të Njësisë Administrative 

Synej.  

13. Pastrimi i kanaleve kulluese Sefere 1 dhe 2 në Njësinë Administrative Golem. U pastrua 

intensifikisht vija 5340 m e gjatë.  

14. Rehabilitimi dhe vendosja e mbrojtëseve anësore në urën e fshatit Rikaj, Njësia 

Administrative Synej.  

15. Rehabilitimi i klasave dhe ambienteve të brendshme në shkollën 9-vjeçare 
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"3- Dëshmorët" në qytetin e Kavajës. 

16. Shtrimi me asfalt i rrugës “Fshatrat Turistikë”. 

17. Përfundoi proçesi i rehabilitimit dhe zhbllokimit të të gjitha kanaleve kyçe për ujitjen e 

tokave bujqësore në Njësinë Administrative Helmas. 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

 

1. Vazhdon sistemim-asfaltimi i rrugës “Ismail Qemali”, ku po punohet për zgjerimin e rrugës 

dhe proçese të tjera si gërmim, mbushje me çakëll, etj. 

2. Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e shkollës "26-Marsi" me çdo standard 

bashkëkohor.  

3. Ecin me ritme të shpejta punimet për rindërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti i 26 

Nëntori. Banesat e reja do të ngrihen mbi një sistem ujësjellësi, kanalizimesh, ndriçimi e 

rrjeti rrugor të standardeve më të larta. 

4. Vazhdojnë punimet për rindërtimin e shkollës “Shtodher”, godina e së cilës ishte dëmtuar 

nga tërmeti i 26 Nëntorit.  

 

Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiakavaj 

Burimi 2: https://www.facebook.com/RedjanKrali 

 

 

https://www.facebook.com/bashkiakavaj
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