PROJEKTI
“Ndjekja dhe verifikimi i
premtimeve të fushatës
zgjedhore në Shqipëri”
Raport mbi realizimin e
premtimeve elektorale të
z. Erion Veliaj, Kryetari i
Bashkisë Tiranë

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

Premtimet elektorale të z. Erion Veliaj, Kryetari i Bashkisë Tiranë
Njësia nr. 1
1. Do të ndërtohet një urë e re në Shkozë e cila nuk do të përmbytet.
2. Do të zhbllokohen në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak, çerdhja dhe kopshti që janë
në banesat sociale (i kishte bllokuar bashkia).
Për ndotjen
1. Ndërtimi i një impjanti për përpunimin dhe riciklimin e mbetjeve.
2. Do të ndalohet rreptësisht djegia e mbeturinave.
3. Do të fillojmë pastrimin nga mbetjet e lumenjve.
4. Ndërtimi i një impjanti modern për përpunimin e ujërave të zeza.
Për ndërtimet
1. Sa të jem unë kryetar nuk do të ketë leje për ndërtim në Qendren Don Bosko.
2. Nuk do të ketë më leje ndërtimi te Diga e Liqenit
Për biznesin
1. Nuk do të inkurajojmë ndërtimet në pjeset me dendësi objektesh.
2. Nuk do të ketë më lejë të reja ndërtimi pa u shitur apartamentet që janë pa shitur aktualisht.
3. Në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë do t’i japim biznesit që është i fokusuar në
produktet “MADE in TIRANA”, kapanone me qira 1 euro m2 .
Njësia nr. 2
1. Do të nisë menjëherë rikonstruksioni i shumë rrugëve të amortizuara dhe pusetave të
hapura në këtë njësi, shqetësim për banorët dhe kalimtarët.
Për Pezën
1. Integrimi rrugor i fshatrave të Pezës me Tiranën.
2. Ndërtimi i rrugës Pezë – Gjysyl Konjë(4km) dhe i rrugës së Varoshit (2 km).
3. Ndërlidhja me transportin publik me Tiranën.
4. Organizimi i tregjeve.
5. Vendosja në punë e sistemit të vaditjes dhe kullimit në territorin e Bashkisë Tiranë.
6. Ngritja e Qendres së Agronomisë dhe Veterinarisë për të orientuar fermeret.
7. Ndërtimi i pikave të grumbullimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale.
8. Nisma për fermat dhe bizneset agrobujqësore.
Njësia nr. 4
1. Në mbledhjen tonë të parë, vendimi që do të merret është shpërndarja e banesave sociale
dhe ata i përfitojnë ato, do të bëhen publikë.
Për të rinjtë
2. Do të themelojmë Këshillin e të Rinjve
3. Do të ketë buxhet për rininë
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4. Karta e studentit do të bëhet realitet
5. Shkollat do të shihen edhe si qendra komunitare
6. Do të rrisim sigurinë në shkolla
7. Do të nxisim sipërmarrjen rinore
8. Ekipet sportive dhe kampionatet mes shkollave, realitet
9. Do të themelohet inkubatori i biznesit
10. Qendrat rinore do jenë realieti i Tiranës
Për shkollat
1. Do të sigurojmë ngrohjen në çerdhe, kopshte dhe shkolla brenda vitit tonë të parë.
2. Do të nisë ndërtimi i 5 çerdheve të reja brenda mandatit tonë të parë
3. Do të jenë 8 kopshte të integruara me çerdhe brenda mandatit të parë
4. Do të ndërtojmë 10 shkolla të reja brenda mandatit të parë.
Për turizmin
1. Hartimi i një guide turistike shqip dhe anglisht për ato çka ofron Tirana.
2. Guida dhe harta lëvizjeje për ekskursione ditore ose gjysmëditore.
3. Faqe interneti për promovimin e llojeve të turizmit në Tiranë.
4. Negocimi për hapjen në Tirane të një hoteli, pjesë e rrjetit ndërkombëtar të hotelerisë.
Për sportistët
1. Rehabilitimi i palestrave dhe terreneve sportive në të gjitha shkollat e Tiranës.
2. Hapësira sportive në çdo njësi administrative të Tiranës.
3. Partneritet me tifozët dhe ekipin e Tiranës.
4. Mbështetje për të gjitha klubet që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Bashkisë.
5. Në vitin e parë do të dyfishohet fondi për sportn në buxhetin e Bashkisë.
6. Dyfshimi i hapësirave sportive për çdo 100 mijeë banorë (brenda vitit të parë)
7. 90 ambjente të reja sportive në hapesirat e lira brenda pallateve.
8. Për 4 vjet, krijimi i 40 ambjenteve sportive për 100 mijë banorë.
9. Rikonstruksion i të gjitha ambjenteve sportive në pronësi të bashkisë.
Për Zallbastarin
1. Duhet patjetër të shtrojme 3.5 km rrugë për t’u lidhur me Rrugën e Arbrit.
2. Në hyrje të Tiranës, nga rruga e Dibrës do të kemi një treg për të gjithë produktet e zonës.
Njësia nr. 5
1. Do të rehabilitojmë tërësisht kanalizimet në të gjitha lagjet e ksaj njësie të cilat përmbysin
rrugët kur bie shi.
2. Pas 21 Qershorit do të ndërpresim menjeëherë kontratën me kompanine e cila nuk kryen
pastrimin.
Për infrastrukturën
1. Rehabilitimi emergjent i të gjitha rrugëve të degraduara.
2. Ndëërhyrje për vënien në funksion të plotë të kanalizimeve për të shpmangur përmbytjet.
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3. Pajisje me puseta të të gjitha rrugeve dhe trotuarave të dëmtuara.
4. Rikthimi i hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjishme.
5. Krijimi i hapësirave për transport publik.
Njësia nr. 6
1. Për të gjithë zonën e Unazës së Re ne kemi premtuar ndërtimin e shkollës dhe kopshtit dhe
ju do e keni.
2. Qendra Shëndetësore që ju mungon, do të ndërtohet.
3. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, do të ndërtojmë një qendër shëndetësore në
Yzberisht.
4. Rikonstruksion në shkollën “Lasgush Poradeci” dhe kopshtet 21 dhe 34.
5. Do të ndërtojmë një kopësht dhe një shkolle 9-vjeçare të re në zonën e Unazës së Re, pranë
KMY-së në Yzberisht.
6. Rikonstruktimi i fushës së sportit në qendër të Kombinatit, që është 18 mije metra katrorë.
Për kujdesin social
1. Do të hapim 3 menca sociale për të ofruar ushqim falas për shtresat në nevojë.
2. Do të çelen 5 qendra ditore për të moshuarit.
3. Program riintegrimi social.
4. Garantim i aksesit në institucionet publike në Tiranë për persona me aftësi të kufizuar.
5. Program për mbrojten dhe kujdesin e fëmijëve në rrugë.
6. Brenda 100 ditëve të para shpërndarja e te gjitha banesave sociale (385 të tilla).
7. Hartimi i një politike për strehim social.
Njësia nr. 7
1. Do të fillojmë me rregullimin e 71 rrugëve të amortizuara.
Për Baldushkun
1. Premtojmë sjelljen e ujit në disa zona të Baldushkut.
2. Transport publik në Baldushk.
3. Pastrimi dhe mirëmbajtja e disa rezervuarëve.
4. Do të ndërtohet ura Koçaj-Veski.
5. Hapet segmeti rrugor Koçaj-Veski-Parret-Shënkollë.
Për veteranët
1. Hapësira publike në çdo lagje.
2. Mund të hapen shtëpi veteranësh, ku sherbehet me kosto shumë të ulët shtypi i ditës dhe
kafeja e mëngjesit.
3. Në 24 njësi të kemi 24 partneritete me komunitetin e veteranëve.
4. Bashkëpunim për të pasur një inventar të objekteve personale të veteranëve që kanë nevoje
për restaurim.
Për studentët
1. Do të kemi një fond të bashkisë për nxitjen e punësimit të të rinjve.
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2. Do mundësojmë që 1000-1200 të rinj të bëjnë praktikën në bashki.
3. Brenda mandatit të parë do të fillojmë emetimin e Kartës Studentore.
4. Do të anulohen të gjitha kontratat për linjat e transportit publik që janë bërë gjatë fushatës
dhe të gjithë abuzuesit do të shkojnë para drejtësisë.
Njësia nr. 8
1. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i shumë rrugëve të dëmtuara në këtë njësi.
2. Do t’i shkojmë luftës deri në fund për 60 lejet që Basha dhe S.Berisha dhanë në
pragfushatë.
3. Zhbllokimi i të gjithë hapësirave të zëna.
4. S’ka me shitje mallrash në rrugë, do të ketë një treg.
5. Hipoteka për të gjitha pallatet që nuk janë bërë deri tani.
Për hipotekat
1. Brenda mandatit tonë 385 pallatet dhe 20 mijë familjet do të marrin hipotekën në dorë.
2. Për pallatet e reja, bashkia do të inspektojë punimet.
3. Brenda mandatit të parë të gjitha pallatet do të kenë administrator që lincensohen nga
Bashkia.
Për bujqësinë
1. Bashkia do të ndihmojë me grante të gjithë ata që kanë nje projekt mbi kulturat bujqësore.
Për Kopshtin Zoologjik
1. Do ta kthejmë Kopshtin Zoologjik një hapësiëe që Tirana e meriton.
2. Do ta integrojmë me Kopshtin Botanik dhe me Parkun e Liqenit.
3. Do të krijojme 3 ishuj (Parku i Liqenit – Kopshti Botanik – Kopshti Zoologjik) të lidhur
me njëri-tjetrin ku të krijohet hapësira ideale për të kaluar ditën apo fundjavën.
Për trafikun
1. Do të investojmë për ndërtimin e parkingjeve nëntokësore në partneritete publike dhe
private.
2. Do të luftojmë të gjtha lejet e ndërtimit abuzive dhe çdo lloj tenderi që është bërë në
fushatë.
3. Audit në Bashki për të gjitha padrejtësitë që kanë ndodhur.
4. Do të rikonceptojmë totalisht linjat e autobusëve në Tiranë, nga 10 linja do ta çojme në 1920 linja te reja.
Njësia nr. 9
1. Në mbledhjen e parë do të merret vendimi për shpërndarjen e banesave sociale.
2. Do të planifikojmë ndërtimin e banesave të tjera sociale sipas nevojave të qytetit.
3. Lejet që jane dhënë para moratoriumit do të rishihen të gjitha. Ato që jan për t’u anuluar do
të anulohen.
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Për Farkën
1. Është në planin e bashkisë që të ndërhyjmë për të rregulluar infrastrukturën rrugore në të
gjithë Farkën.
Dhoma e Tregtisë
1. Krijimi i 3 terminaleve të hyrjes në Tiranë, 3 terminale të tranportit publik. Këto mund të
bëhen në partneritet me biznesin.
2. Në 100 ditët e para, duam ta krijojmë dhe ta fillojmë Këshillin Ekonomik të Tiranës.
3. S’do të mungoj në asnjë mbledhje të Këshillit Bashkiak.
4. Do të ketë taksa progresive.
Për Bërzhitën
1. Do të sigurojmë një linjë të mirë transporti për Bërzhitën.
2. Do të përfundojë ujësjellësi në Ibën e sipërme.
3. Rikonstruksioni i digës së Skurranes për të furnizuar me uje për vaditje disa fshatra.
4. Pastriumi i kanaleve vaditese Kllojkë dhe Pëllumbas.
5. Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare Mihajas.
6. Ndërtimi i një qendre shëndetësore në Mihajas.
7. Hapja e rrugës 3.5 km që lidh disa fshatra me rrugën nacionale.
Për stadiumin "Selman Stërmasi"
1. Nuk do të firmos, nuk do të rinovonoj asnjë kontratë qe i heq copa (llokma) aseteve të
klubit Tirana për t’ia dhënë të tretëve.
2. Do të bashkëpunojmë me qeverinë që stadiumi kombëtar të jetë jashtë Tiranës.
3. Do të kenë vëmendjen e duhur edhe impiantet e tjera sportive në qytet.
4. Bashkia do të ndihmojë edhe klubet e tjera që janë në kryeqytet.
Njësia nr. 10
1. Do të çlirojmë parkingjet e uzurpuara pa të drejtë.
Për Krrabën
1. Do të synojmë që me kthimin e Krrabës në një zonë atraksioni turistik të qytetit, të
rikthehen banorët e vjetër të saj për të ofruar shërbime.
2. Do të bëjmë politika te KM 0, në mënyrë që njerezit nga Tirana të vijnë të blejnë produktet
këtu.
3. Përmirësim të transportit publik.
4. Ujësjellës për fshatrat Mushqeta dhe Skuterrë.
5. Rikonstruksion të disa rrugëve.
6. Ndërtimi i një fushe sporti për të rinjtë në Krrabë.
Për ambientalistët
1. Jemi të vendosur që të gjitha të ardhrat që do të mblidhen nga parkingu; do të jenë të
destinuara për gjelbërimin e qytetit.
Kashar
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2. Tirana do të ketë minimalisht 4 tregje në të gjitha pikat hyrëse dhe kjo do të sjellë treg të
sigurtë të prodhimeve tuaja.
Kashar
1. Tirana do të ketë minimalisht 4 tregje në të gjitha pikat hyrëse dhe kjo do të sjellë treg të
sigurtë të prodhimeve tuaja.
Burimi: http://fml.al/index.php/2015/08/31/premtimet-elektorale-te-z-erjon-veliaj-kryetar-ibashkise-tirane/

Premtimet e arritura
1. Rindërtimi i gjimnazit “Sami Frashëri”.
2. Transformimi i bllokut që kufizohet nga rruga “Sami Frashëri” - rruga “Abdyl Frashëri” rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit” dhe rruga “Dora D’Istria”.
3. Transformimi i bllokut që kufizohet nga Blv. “Bajram Curri” - Blv. “Petro Nini Luarasi” rruga “Taulantia” dhe rruga “Ali Demi”.
4. Rindërtimi i shkollës “16 Shtatori” në Pezë të Madhe, Nj. Adm. Pezë.
5. Riparimi i segmenteve të dëmtuara në rrugën “Vangjel Noti” si dhe mirëmbajtja e rrugës
“Çamëria” dhe “Dervish Hatixhe”.
6. Riparimi i shtresave asfaltike për “Rrugën e Saraçëve” dhe rrugën “Mihal Topi”.
7. Transformimi i Pallatit të Sportit “Farie Hoti” në Tiranë.
8. Riparimi i shtresave asfaltike në “Rrugën e Mulletit”.
9. Sistemimi i shtresave asfaltike në rrugën “Stefan Shundi”.
10. Rindërtimi i godinës së shkollës 9-vjeçare “Mervete Peza”, në fshatin Pezë-Helmës, Nj.
Adm. Pezë.
11. Rehabilitimi i segmentit në kryqëzimin e rrugëve “Xhanfize Keko”, “Aleksandër Moisiu”
dhe “Sotir Caci” në zonën e Freskut.
12. Rindërtimi total i qendrës sociale “Të qëndrojmë së bashku” pas tërmetit të 26 nëntorit
2019.
13. Rindërtimi i shkollës “Lasgush Poradeci” në Kombinat.
14. Përmirësimi i sinjalistikës në segmentin nga pallati me shigjeta drejt kryqëzimit të shkollës
“Vasil Shanto”.
15. Hapja e shkollës së re “Qazim Turdiu” për nxënësit e Tiranës.
16. Konvikte të reja për studentët e mjekësisë në Tiranë.
17. Vendosja e kangjëllave mbrojtëse tek shkolla 9-vjeçare Ndroq, tek rrugët “Irfan Tomini”
dhe “Dritan Hoxha”, si dhe tek Terminali i autobusave Jug-Veri.
18. Transformimi i Kopshtit Zoologjik, për fëmijët e kryeqytetit.
19. Rrjet i ri ujësjellës tek “Rruga e Shkreteve” në Vaqarr, që do të furnizojë me ujë të pijshëm
24/7, rreth 1000 banorë të banesave private në atë zonë.
20. Rehabilitimi i shtresave asfaltike në zonën e Daiasit, në Petrelë.
21. Riparimi i rrugëve “Artin Basha” dhe Dionis Filozofi” në Njësinë nr. 6.
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22. Transformimi i Qendrës Komunitare në Shkozë, duke e kthyer në një mjedis krejt të ri për
njerëzit në nevojë.
23. Instalimi i rrjetit të ri ujësjellës në rrugën “Pashko Gjeçi” në Tiranë.
24. Instalimi i llampave LED përgjatë segmentit nga sheshi “Wilson” deri tek kryqëzimi i
shkollës “Vasil Shanto”.
25. Pemë të reja për t’i dhënë më shumë gjelbërim edhe zonës së Farkës.
26. Vijëzimi i bandave të këmbësorëve dhe shigjeta orientuese përgjatë Rrugës së Kavajës.
27. Stola dhe pemë të reja, tek zona e banesave sociale në Tiranë.
28. Sistemimi i shtresave asfaltike në rrugën “Stefan Shundi”
29. Rindërtimi i shkollës “Hasan Vogli” me standarte bashkëkohore, terrene sportive dhe
laboratorë.
30. Rindërtimi i shkollës “Agron Hysenlliu” në Pezë.
31. Rikonstruksioni i rrjetit KUZ tek Rruga e Dibrës.
32. Hapja e shkollës së re “Murat Toptani”.
33. Rindërtimi i terreneve sportive të shkollës “Jeronim De Rada”.
34. Riparimi i shtresave asfaltike të rrugës “Sami Frashëri”.
35. Riparimi i shtresave asfaltike të rrugës “Abdyl Frashëri”.
36. Vijëzimi i bandave të këmbësorëve tek shkolla “Ahmet Gashi” dhe “Bajram Curri”.
37. Këndi i ri i lojërave për fëmijë “Endri Keko”.
38. Hapja e bibliotekës së re “Valter Gjoni” në Laprakë.
39. Hapja e kopshtit të ri “Bletëza Maja” për fëmijët e fshatit Fikas, Nj. Adm. Petrelë.
40. Hapja e shkollës së re “Feti Fanaj” në Mangull, Nj. Adm. Petrelë.
41. Hapja e shkollës së re “Gjon Buzuku”.
42. Riparimi i segmenteve të dëmtuara tek rrugët “Turhan Pashë Përmeti”, “Dritan Hoxha” dhe
“Myslym Keta”.
43. Pastrimi dhe largimi i të gjitha mbetjeve të hedhura pa kriter në të gjithë zonën e Bregut të
Lumit.
44. Një projekt i ri i realizuar në zemër të Tiranës, kopshti i ri “Sunny Hill”.
45. Mbjellja e 11.000 fidanëve pyjorë në zonën e Fjollës. Në Allgjatë, Prush dhe Lalm - 36.300
fidanë pishe dhe akacie, ndërsa në Krrabë - Gurrë 50.000 fidanë akacie.

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes)
1.
2.
3.
4.

Shumë pranë përfundimit të transformimit të pedonales së re te Mozaiku i Tiranës.
Vazhdon puna për pistën olimpike atletike në mes të parkut dhe ajrit të pastër.
Fillojnë punimet për Qendrën Rinore në Petrelë, me fokus të rinjtë e qytetit.
Po bëhet gati fusha e futbollit tek Parku i Madh. Ekipi po kujdeset për shtrimin e tapetit me
bar natyral.
5. Vazhdon investimi në ujësjellësin e Tiranës, për të siguruar 24 orë ujë të pijshëm për të
gjithë qytetarët.

Burimi: https://www.facebook.com/bashkia.tirane.al
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