
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të       

z.Lefter Alla, Kryetari i 

Bashkisë Bulqizë 

 

 

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. Lefter Alla, Kryetari i Bashkisë Bulqizë 

(Qershor 2019) 

 

1. Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm, duke shfrytëzuar sipas një plani të mirëorganizuar të 

gjitha pasuritë e burimet natyrore të Bulqizës, duke rritur kështu punësimin; 

2. Zhvillimi i bujqësisë, blektorisë dhe agroturizmit, duke i mbështetur ato me të gjithë 

infrastrukturën e nevojshme; 

3. Përmirësimi i infrastrukturës bazë, e cila do të ndikojë në zhvillimin e sektorëve të 

ndryshëm të ekonomisë dhe në përmirësimin e jetesës së banorëve; 

4. Nxitja e investimeve në arsim, shëndetësi, infrastrukturë, turizëm, bujqësi etj; 

5. Shfrytëzimin e të gjitha mundësive për të rritur mirëqënien e banorëve të Bulqizës; 

6. Përfundimi i sistemimit të kanalizimeve të ujërave të zeza; 

7. Përfundimi i fazës së dytë të kanaleve vaditëse; 

8. Zgjidhja e problemit të transportit të nxënësve; 

9. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore; 

10. Ndërtimin e një fabrike për përpunimin e produkteve të qumështit në një zonë. 

11. Shfrytëzimi i plotë i potencialeve që ofrojnë burimet natyrore, duke nxitur zhvillimin e 

zinxhirit të turizmit, si dhe shndërrimin e tij në burim punësimi dhe mirëqenieje për banorët 

e Bashkisë Bulqizë; 

12. Hartimi i një strategjie turizmi në nivel lokal nga specialistë të fushës; 

13. Formimi i Grupit Lokal të Veprimit “Bulqiza Turistike” për promovimin dhe zhvillimin e 

turizmit malor nëpërmjet planifikimit strategjik, koordinimit dhe menaxhimit të 

aktiviteteteve 

14. Krijimin e një zone me turizëm malor dhe thithjen e turistëve vendas dhe të huaj; 

15. Krijimi i shtigjeve turistike, si p.sh. shtegu turistik Liqeni i Zi, Ujvara e Duriçit, Mali i 

Dhoksit etj.;  

16. Përfshirja e Bulqizës në ofertat e agjencive profesionale që ofrojnë shërbime në fushën e 

turizmit;  

17. Nxitja e Subjekteve private për të investuar në ngritjen e një piste skish në Malin e Bardhë. 

 

Burimi 1: https://ata.gov.al/2019/05/24/kandidati-i-ps-se-lefter-alla-bulqiza-me-potenciale-

qe-duhen-shfrytezuar/  

 

Burimi 2: http://bulqiza.info/2019/06/16/a-mund-te-perfitoje-bulqiza-nga-turizmi-ja-se-cfare-

mendon-lefter-alla/ 

 

Premtimet e arritura  

1. Asfaltimi i segmentit rrugor në “Lagjen e Re” të qytetit të Bulqizës.  

2. Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet pa leje, duke krijuar mundësi për më shumë 

hapësira sociale të lira.  

3. Ndërtimi i kanalit ujitës në Valikardhë. 

4. Asfaltimi i rrugës Burrel-Klos. 

https://ata.gov.al/2019/05/24/kandidati-i-ps-se-lefter-alla-bulqiza-me-potenciale-qe-duhen-shfrytezuar/
https://ata.gov.al/2019/05/24/kandidati-i-ps-se-lefter-alla-bulqiza-me-potenciale-qe-duhen-shfrytezuar/
http://bulqiza.info/2019/06/16/a-mund-te-perfitoje-bulqiza-nga-turizmi-ja-se-cfare-mendon-lefter-alla/
http://bulqiza.info/2019/06/16/a-mund-te-perfitoje-bulqiza-nga-turizmi-ja-se-cfare-mendon-lefter-alla/
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5. Sistemim-asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit Okshatinë. Ky investim u shërben 

drejtpërdrejt 700 banorëve të fshatit Okshatinë. 

6. Ndërtimi i Qendrës Rinore të Bulqizës dhe rehabilitimi total i Bibliotekës. 

7. Sistemimi dhe asfaltimi i bllokut të sipërm në lagjen “Gjeologu”. Ky investimi i Bashkisë 

Bulqizë, përfshin dy rrugë të kësaj lagjeje dhe që do përmirësojë jetën e shumë qytetarëve 

e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë. 

8. Asfaltimi i rrugës së fshatit Dushaj, Nj. Adm. Fushë-Bulqizë.  

9. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës së Kodrës së Danit.  

10. Rikonstruksioni i urës “Tre Çezmat” në fshatin Zerqan, Nj. Adm. Zerqan.  

11. Rehabiltimi i kanalit vaditës të Kovashicës, Nj. Adm. Shupenzë.  

12. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në lagjet “Sute” dhe “Dede” në fshatin Boçevë, Nj. 

Adm. Shupenzë.  

13. Vendosja e ndriçimit në lagjen Tejzall, Nj. Adm. Fushë – Bulqizë.  

14. 200 pemë dekorative janë mbjellë në Qytetin e Ri dhe në Qytetin e Vjetër. 

15. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve në Izvire, Viçisht, Çerenec i Epërm dhe Çereneç i Poshtëm.  

16. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Golovisht, lagjet “Cami” dhe “Sume”, Nj. Adm. Gjoricë.  

17. Rikonstruksioni total i Qendrës Shëndetësore në Trebisht.  

18. Rehabilitimi i rrugës së amortizuar të fshatit Viçisht, Nj. Adm. Gjoricë.  

19. Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore në Lagjen e Re, Bulqizë.  

20. Rehabilitimi i rrugës së Peladhisë dhe degëzimeve të saj, Nj. Adm. Zerqan.  

21. Shtrimi me asfalt dhe plotësimi me sinjalistikë rrugore për rrugën e Kodrës së Danit.  

22. Rikonstruksioni i Rrugës së Mullirit në fshatin Koçaj, Nj. Adm. Fushë – Bulqizë. 

23. Rehabilitimi i Qendrës Shëndetësore të fshatit Homesh i Poshtëm, Nj. Adm. Shupenzë.  

24. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Ismail Jangulli” në fshatin Godvi, Nj. Adm. Zerqan.  

25. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Topojan, Nj. Adm. Shupenzë.  

26. Rehabilitimi i urës në lagjen “Llore”, Nj. Adm. Fushë – Bulqizë.  

27. Rikonstruksioni i rrugës së varrezave dhe i asaj në hyrje të qytetit të Bulqizës.  

28. Asfaltimi i rrugës Qendër Shupenzë – Qendër Shëndetësore, Nj. Adm. Shupenzë.  

29. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Fasli Cami” në fshatin Viçisht, Nj. Adm. Gjoricë. 

30. Rikonstruksioni i shkollës fillore të fshatit Mazhicë, Nj. Adm. Shupenzë.  

31. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme të Bashkuar “Elez Koçi” në fshatin Ostren i Madh 

dhe rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare në fshatin Ostren i Vogël, Nj. Adm. Ostren.  

32. Rikonstruksioni i mjediseve të shkollës së Valikardhës.  

33. Sistemimi i boshtit kryesor Krastë – Peshk – Ndefushas – Lenë, Nj. Adm. Martanesh.  

34. Rikonstruksioni i çerdhes nr. 2 në Lagjen e Re të qytetit.  

35. Rehabilitimi i aksit rrugor Martanesh – Peshk – Ballenj.  

36. Rikonstruksioni i shkollës “Jani Fullani” 

37. Rikonstruksioni i rrugës së fshatit Zogje, Nj. Adm. Shupenzë. 

38. Rikonstruksioni i kanalit vaditës Vija e Mullirit në Gjoricë.  

39. Vendosja e ndriçimit publik në qendrën e Fushë – Bulqizës.  

40. Hapja dhe rikonstruiksioni i rrugës së Bllacës, Nj. Adm. Shupenzë.  

41. Shtrimi me asfalt i unazës së Qytetit të Vjetër.  

42. Rikonstruksioni i urës që lidh Shupenzën me Gjoricën (90ml). 

43. Rikonstruksioni i urës Telit Godvi – Zerqan (45ml). 
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44. Rehabilitimi i Urës së Smollikut dhe Zall Strikçanit. 

45. Asflatimi i rrugëve në Bllokun e Poshtëm të Lagjes së Re si dhe vendosja e sinjalistikës 

rrugore në këtë zonë.  

46. Rehabilitimi i rrugës që të çon në fshatin Shtushaj, Nj. Adm. Shupenzë. 

47. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Mazhicë, Nj. Adm. Shupenzë.  

48.  Rehabilitimi i kanalit vaditës në lagjen Mizina të fshatit Homesh, Nj. Adm. Shupenzë.  

49. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Gjuras, Nj. Adm. Shupenzë.  

50. Hapja e kanaleve të reja vaditëse në Sofraçan, Zall Strikçan, Godvi, Peladhi, Valikardhë 

dhe Tërnovë e Madhe, Nj. Adm. Zerqan.  

51. Riparimi i segmentit rrugor nga Qafa e Buallit deri në mbikalimin e Qytetit të Ri. 

 

Premtimet e arritura pjesërisht (në proçes) 

1. Vijon puna për rehabilitimin e rrugëve rurale në fshatin Lubalesh, Nj. Adm. Gjoricë. 

2. Vijon puna për ndërtimin e kanaleve vaditëse Vija e Xholit dhe Vija e Re në Fushë-Bulqizë.  

3. Vazhdojnë punimet për hapjen dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse në Gjoricë.   

4. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e ujësjellësit Tuçep-Çerenec. Ujësjellësi do të sigurojë 

ujë 24 orë për banorët e zonës. 

5. Vijon puna për kanalizimet e ujërave të zeza në Qytetin e Vjetër. Punimet po realizohen 

për herë të parë që nga ndërtimi i qytetit. 

6. Po vazhdojnë punimet pët ndërtimin e ujësjellësit të Krastës. Falë këtij investimi do të ketë 

furnizim 24 orë me ujë për Krastën, fshatin Mëlçu dhe Qarr.  

7. Ka nisur asfaltimi i rrugës Ura e Serbinit – Shtushaj. 

8. Drejt përfundimit shtrimi me asfalt i rrugës në lagjen “Allmete” në Qytetin e Vjetër. 

9. Vijon puna për asfaltimin e rrugës së lagjes “Kole” në Qytetin e Vjetër.  

10. Vazhdon puna për përfundimin e plotë të Unazës së Vjetër të Qytetit. Pas asfaltimit të 

shtresës së parë të rrugës, tashmë po punohet për rregullimin e trotuareve, ndriçimit dhe 

plotësimit të gjithë sinjalistikës rrugore. 

11. Ka nisur asfaltimi i rrugës në lagjen e Nënstacionit.  

12. Vijon puna për hapjen dhe rehabilitimin e rrugëve në Lejçan dhe Ostren i Vogël, Nj. Adm. 

Ostren.  

13. Kanë filluar punimet për rikonstruksionin e rrugës Zgosht – Ura e Çerenecit. Segmenti 

rrugor fillon nga fshati Zgosht (Njesia administrative Lunik), Bashkia Librazhd dhe 

përfundon në fshatin Cerenec i Poshtëm (Njësia Administrative Gjoricë), Bashkia Bulqizë. 

Rruga me gjatësi 47 kilometra është vazhdim i rrugës Librazhd-Qafë Studë-Ura e Cerenecit 

me gjatësi totale 56,9 km. 

14. Drejt përfundimit realizimi i projektit “Ura e Serbinit – Shtushaj”. Me përfundimin e kësaj 

rruge banorët e fshatrave Homezh, Okshatinë, Zogje, Shtushaj, Gjuras, Mazhicë, Bllacë 

dhe Kovashicë do të mund të lidhen me rrugën kryesore në vetëm pak minuta. 

15. Vijon puna për realizimin e dy projekteve të mëdha, Kanali Ujitës Tuçep-Çerenec dhe 

Ujësjellësi i Gjoricës. 

16. Vijon puna për rikonstruksionin e Qendrës Shëndetësore në Qytetin e Ri, e cila do të 

shërbejë për 6000 banorë të kësaj zone.  
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17. Vazhdojnë punimet për Kantierin e Ujit në Bulqizë, ku zëvendësohen 14.4 km linjë e re e 

jashtme dhe 15.2 km rrjet i brendshëm, për të rritur sasinë dhe cilësinë e ujit në këtë zonë.  

 

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

Burimi 2: https://www.facebook.com/Lefter-Alla-Faqja-zyrtare-2009107706056427 

https://www.facebook.com/bashkiabulqize

