
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Tonin Marinaj, Kryetari i 

Bashkisë Malësi e Madhe 

 

 

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. Tonin Marinaj, Kryetari i Bashkisë Malësi e 

Madhe (Maj 2015) 
 

1. Një drejtim me kompetencë, kjo edhe nëpërmjet përfshirjes në administratë të kapaciteteve 

më të mira drejtuese, tërheqjen në vendimmarrje të qytetarëve, ofrimin e shërbimeve në 

mënyrë cilësore, në çdo fshat, pavarësisht nga largësia me qendrën; 

2. Krijimin e departamentit të zhvillimit të zonës, me objektiva dhe synime konkrete; 

3. Mirë-administrimin e burimeve, fondeve dhe pronave të bashkisë; 

4. Hartimin e planit urban për të gjithë Malësinë e Madhe, urbanizimin e qytetit të Koplikut, 

si kryeqendër administrative e Malësisë, dhe i qytezës së Bajzës si qendër kulturore dhe e 

traditës, përmirësimin dhe rregullimin e të gjitha qendrave dhe rrugëve, që lidhin fshatrat 

me Koplikun; 

5. Zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm, kanalizimeve, pastrimit dhe administrimin e 

mbetjeve urbane; 

6. Në drejtim të arsimit, do të ndërtojmë një shkollë 9-vjeçare në Koplik, do të mirëmbajmë 

dhe mirëpajisim të gjitha shkollat, do mundësojmë që brenda 4 vjeçarit, të mos bëhet mësim 

pasdite, dhe klasat të jenë vetëm me 25 – 30 nxënës;  

7. Do hapim degë profesionale në gjimnaz dhe shkollat e mesme; 

8. Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i të gjitha qendrave shëndetësore, që kanë nevojë, 

gjithashtu do t’i gjendemi qytetarëve pranë për çdo nevojë konkrete shëndetësore;  

9. Do të mbështesim zhvillimin e turizmit malor dhe liqenor, për këtë të fundit do të ndërtojmë 

rrugën në breg të liqenit dhe do të mundësojmë krijimin e 2-3 plazheve, gjireve, bregu 

liqenit; 

10. Do të përmirësojmë sistemin e ujitjes nga 1 748 ha, që ujiten sot, në fund të 4 vjeçarit do të 

arrijmë në 9 113 ha; 

11. Do të ndihmojmë fermerët me strukturën e mbledhjeve dhe shitjen e produkteve, kjo me 

qëllim që të mos ketë prodhime që mbeten stok; 

12. Do të përmirësojmë tregjet, si dhe në zonën e lirë ekonomike, do të mundësojmë punonjës 

të kualifikuar, përmes kurseve, që do të ngrihen me mbështetjen dhe me fondet e bashkisë;  

13. Në drejtim të sporteve, ndër të tjera, do bëjmë të mundur ndërtimin e një stadiumi me 

standarde të pranuar; 

14. Në fushën e kulturës do të ndërtojmë dy qendra kulture në Koplik dhe Bajzë, si dhe do 

mbështesim zhvillimin e evenimenteve kulturore e të kontribuojmë në drejtim të ruajtjes së 

traditave; 

15. Do të synojmë gjithashtu një ndërhyrje edhe në shërbimin e transportit publik me Shkodrën 

dhe me pikën kufitare të Hanit të Hotit; 

 

Burimi: https://www.kohajone.com/2015/05/27/tonin-marinaj-kontratat-ime-me-banoret-e-

malesise-se-madhe/ 
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Premtimet e arritura  

1. Rehabilitimi i Shkollës së fshatit Nikç, Nj. Adm. Kelmend, duke krijuar kushte më të 

favorshme për 8 nxënës që mësojnë atje.  

2. Rikonstruksioni i plotë i Shkollës së Bashkuar “Kolë Martini” në fshatin Dedaj, Nj. Adm. 

Shkrel.  

3. Rikualifikimi i qendrës së fshatit Tamarë, Nj. Adm. Kelmend.  

4. Ka përfunduar asfaltimi i rrugës Kamicë - Flakë me gjatësi 1770 m dhe gjërësi 4.5 m, Nj. 

Adm. Qendër.  

5. Asfaltimi i rrugës prej 800 m në lagjen Deçkaj në fshatin Hot, Nj. Adm. Kastrat.  

6. Ndërtimi i banesave sociale në Tamarë, ku 5 familje morën nga një banesë të re.  

7. Asfaltimi i rrugëve në lagjet Canaj dhe Smajlaj në Gruemirë, duke përmirësuar plotësisht 

lëvizjen e automjeteve dhe kalimtarëve.  

8. Hapja e rrugës së Kalces, e cila nuk ka ekzistuar më parë.  

9. Asfaltimi i rrugës së Lashajve në fshatin Pjetroshan, Nj. Adm. Kastrat. Rruga me gjatësi 

450 m dhe gjerësi 4 m, ka përmirësuar qarkullimin e automjeteve dhe kalimtarëve.  

10. Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën e fshatit Brojë, Nj. Adm. Kelmend.  

11. Rikonstruksioni i ambjenteve të shkollës 9 – vjeçare “Kol Maçi i Hotit” në fshatin Rapshë, 

Nj. Adm. Kastrat.  

12. Rindërtimi total i ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të shkollës 9 – vjeçare në Vrakë.  

13. Qendër e re Shëndetësore për fshatin Dobër, Nj. Adm. Qendër.  

14. Qendër e re Shëndetësore në fshatin Palvar, Nj. Adm. Qendër.  

15. Qendër e re Shëndetësore në fshatin Zagorë, Nj. Adm. Shkrel.  

16. Ka përfunduar investimi për rrugën "Shkolla e Mesme - Sukapigza" me gjatësi 800 m dhe 

gjërësi 5 m. Kjo rrugë tashmë ka lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve. 
17. Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës prej 900 m gjatësi dhe 4 m gjërësi në fshatin Palvar, 

Nj. Adm. Qendër.  

18. Asfaltimi i rugës së fshatit “Fundi i Brinjës” me gjatësi 1860 m, Nj. Adm. Gruemirë.  
19. Ka përfunduar investimi për sigurimin e ujit të pijshëm në lagjen Palvar poshtë rrugës, në 

një pjesë të fshatit Kullaj si dhe në Boriç të Madh, lagjja “Hekurudha”.  
20. Rikonstruksioni i rrugës tek Kisha e Shën Gjonit në Hysaj si dhe tek varrezat në Gruemirë.  

21. Rikonstruksioni i rrugëve rurale në fshatrat: Dude, Gjorm, Vajush, Fundi i Brisë, Hasranaj, 

Mushqerra, Kçar i Poshtëm dhe Kazmaj, Nj. Adm. Gruemirë.  

22. Ndërtimi i Fabrikës Agropërpunuese në Tamarë, për përgatitjen e esencave të frutave dhe 

lëngjeve natyrale. Funksioni i kësaj fabrike do të ndikojë ndjeshëm në ekonominë e zonës.  

23. Tek “Syri i Sheganit” janë ndërtuar 4 godina druri si dhe janë rehabilituar ambjentet përreth 

të përshtatshme për tu vizituar nga persona me nevoja të veçanta, persona me aftësi të 

kufizuar si dhe mosha e tretë, me qëllim që turizmi të jetë i aksesueshëm edhe nga shtresat 

vulnerabël.  
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Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Vazhdojnë punimet në aksin rrugor Linaj – Lepurosh – Egç. Një investim i cili e kthen këtë 

zonë në atraksion turistik. 

2. Po punohet për ndërtimin e Urës së Kishës së Shninit në Hysaj, e cila do t'i japë fund 

problemeve dhe shqetësimeve të ngritura nga banorët për këtë urë. 

3. Vazhdojnë punimet në qendrën turistike të Vermoshit. Shumë shpejt kjo qendër do jetë e 

hapur për banorët dhe turistët. Ky investim përfshin rikualifikimin e Qendrës së Vermoshit: 

mbrojtjen e lumit, mbulimin me pllaka dekorative prej guri, elemente urbanë dhe peizazhi, 

zëvendësimin e teknologjisë për përmirësimin e çative, konsolidimin e strukturave nga 

brenda, muret, dyshemeja, çatitë dhe shkallët. 

4. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e ujësjellësit modern, duke zëvendësuar rrjetin e 

amortizuar dhe duke siguruar furnizim 24 orë me ujë të pijshëm për të gjithë banorët e 

Koplikut.  

5. Vijojnë punimet për rikonstruksionin e plotë të rrugës Koplik – Dedajdo duke përfshirë: 

zgjerim, asfaltim, bankina dhe sinjalisitke.  

 

Burimi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064895375716 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064895375716

