
PROJEKTI “TË RINJTË OPOZITA MË E MIRË PËR TIRANËN” 

 

Lista e problematikave kryesore të evidentuara në njësitë periferike Tiranë  

 

 

Puna në tërren për zbatimin e projektit Të rinjtë opozita më e mirë për Tiranën, u përqëndrua në 

monitorimin e problematikave që kanë këto njësi periferike të kryeqytetit. Monitoruesit të 

shoqëruar nga te rinjte e perfshire ne projekt, dolën nëpër këto njësi per te evidentuar problemet 

kryesore dhe hartuan nje liste kerkesash dhe nevojash per secilen të shoqeruar edhe me foto.  Më 

pas nga këto problematika u përzgjodhën më kryesoret për t`iu parashtruar kryebashkiakut Veliaj 

në mbledhjet me të rinjtë në sallën e Këshillit Bashkiak.  

 

 

LAGJIA 13 

Lagjia 13 është një zone e re e zhvilluar vitet e fundit. Me ndërtimin e objekteve të reja pallateve, 

është përqëndruar një numër I madh banorësh dhe subjektesh private, kjo edhe si pasojë e 

pozicionit gjeografik që ka. Si rrjedhojë ka linndur nevoja e kryerjes së disa investimeve 

thelbësore për banorët dhe qytetarët.  

➢ Së pari Lagjia 13 ka si problematikë kryesore infrastrukturën e rrugëve dhe këto 

konsistojnë në asfaltim të disa segmenteve rrugore, totale ose të pjesshme, sinjalistikë, 

mirëmbajtje trotuaresh, përmirësim të rrjetit të ujësjellësit në disa vende si dhe ndricimi. 

Ka disa rrugë të cilat nuk kanë nevojë për mirëmbajtje të pjesshme por për investim total 

dhe ndër to janë rruga “Abraham Linkoln”, “Xhorxh Uashington”, “Vorbsi”, “selitë e 

Vjetër”, “Ullishtes”, “Xhabrahimi”, “Hamdi Garunja”, Rrapo Hekali”, “Kodra e Diellit”, 

“Reshit Bali” për të cilët banorët bëjnë kërkesa të vazhdueshme për tu riparuar.  

➢ Së dyti një tjetër problem I përditshëm tek qytetarët e Lagjjes 13 është parkimi. 

Mosekzistenca e parkimeve shkakton shpesh diskutime midis qytetarëve si dhe vendosje 

gjobash. Gjithashtu vende vende qytetarët kanë gjetur si zgjidhje vendosjen e trarëve për 

bllokimin e automjeteve të cilat sipas tyre nuk janë rezidentë.  

➢ Së treti është shtimi i ambjenteve të gjelbra dhe parqeve argëtuese për fëmijët.  

➢ Së katërti në rrugën Xhebrahimi ndodhet i ashtuquajturi Lapidari i Saukut, momnument i 

memories së luftës së Dytë Botërore i cili ka nevojë për një rikonstruksion ose 

mirëmbajtje. 

➢ Së pesti një nga nevojat më të rëndësishme në territorin e Lagjies 13 ndërtimi i 

ambjenteve arsimore si kopësht, cerdhe apo shkolla: komisariati si dhe qëndrat 

shëndetësore.  

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 



 

 

 

 



 

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.1 

 

➢ Rikonstruksioni I Bllokut tek rruga Idriz Dollaku,Shemsi Haka, Dhimitër Kamarda etj. 

➢ Rikonstruksioni I Bllokut të rrugëve Ibrahim Hasmema,Nazmi Frakulla,Gavril Dara etj. 

➢ Rikonstruksioni I Bllokut tek ish-Tregu Elektrik si dhe pedonalja 

➢ Rikonstruksioni I Bllokut tek ish-Uzina e Traktorit ku do të ndërtohet kompleksi I 

banesave për të dëmtuarit e tërmetit. 

➢ Rikonstruksioni I Bllokut tek rruga”Minella Karajani” “Nikoll Mejkashi” “Bajazit 

Shehu” etj dhe lidhja e tye me unazën lindore të Tiranës. 

➢ Ndërtim I kopshtit “Ylberi” Shkozë. 

➢ Ndërtim Tregu Fruta Perime dhe terrene sportive. 

➢ Ambjente për Bibliotekë 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 4 

 

➢ Rikonstruksioni i shkollës "Ramazan Jarani". Shkolla 9 - Vjeçare Ramazan Jarani 

frekuentohet prej me shumë se 1000 nxënës nga blloqe të ndryshme banimi. Aktualisht 

shkolla ka patur ndërhyrje në ambjentet e brendshme; dyer e dritare të cilat janë riparuar 

ose janë zëvendësuar. Ka nevojë për ndërhyrje në rrjetin elektrik si zëvendesim i 

ndriçuesve, telave dhe prizave. Është bërë lyerje pjesore e fasadës dhe izolim i tarracës. 

Shkollës nuk I është bërë rikonstruksion i plotë. 

➢ Ndërtimi i Miniparkut në Kinostudio, tek Rr. “Aleksandër Moisiu", në krahë të kopshtit 

Nr. 55. 

➢ Piramida simbol dhe pikë referimi e kryeqytetit është premtuar jo vetëm si një vepër me 

zhvillim të madh arkitekturor por edhe si inovacion për tu kthyer në epiqendrën më 

kreative të të rinjve.  

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 

 

 



 

 

 

 

LAGJIA 14 

 

➢ Shkollë dhe çerdhe në rrugën Sokrat Miho (janë projektuar) 

➢ Rruga “Tom Plezha” (ka filluar por nuk po punohet) 

➢ Sugjerim nga të rinjtë për të shtruar disa rrugë dytësore në veçanti rruga “Spiro Comora” 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË 

 

➢ Ndërtimi i një kopshti/çerdhe në Lundër, pranë shkollës 9 vjeçare Lundër. 

➢ Në këtë zonë pasi ka sipërfaqe mjaftueshëm dhe komuniteti është i dendur, është kërkuar 

dhe ndertimi i një qendre sociale multidisiplinare, ku banorët e moshave të ndryshme të 

kësaj zone mund të përfitojnë nga shërbimet sociale dhe të marrin pjesë në aktivitete të 

ndryshme. 

 

➢ Segmenti rrugor Bodinë-Dallashë, Xixë dhe Tufë ka nevoje për asfaltim, kanalizim dhe 

ndriçim. Popullësia në këtë zonë është e lartë. 

 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 



 
 



 
 



 

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE KASHAR 

 

➢ Rruga e prishur në Kashar-Kodër si pasojë e tërmetit (ngjitur me Liqenin e Kasharit). 

➢ Furnizimi me ujë në disa fshatra si Kashar-Koder, Kashar, Kus dhe Mazrek ka qënë 

problematik. Ka raste që prurjet janë vetëm 1 orë në ditë dhe kur pompat kane patur 

probleme, të gjithë këto zona kanë qëndrar mbi një javë pa ujë. 

➢ Jo të gjithë zonat e Kasharit mbulohen nga transporti publik. Autobusi i Kasharit 

stacionin e fundit e ka në katund të ri, pa shkuar te liqeni i Kasharit, ndërsa zonat përtej 

nuk kanë akses në shërbimet e transportit publik. 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 

 
 



 
 

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE DAJT 

 

➢ Rruga Linzë-Tufinë që lidh rrugën Nacionale Tirane-Dajt me rrugën e Arbrit. 

➢ Rruga e Malsorëve tek lagjja e Malsorëve në Shkozë. 

➢ Ambulancë në fshatin Lanabregas. 

 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



NJËSIA ADMINISTRATIVE KRRABË 

 

➢ Hyrje dalje në autostradën Tiranë- Elbasan. 

➢ Ulja e tarifës së biletës të autobuzit 

➢ Ndërtimi i një qëndre social- kulturore për komunitetin 

➢ Sinjalistika informuese dhe infrastruktura për atraksionin turistik Syri i Ciklopit 

 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 

 
 

NJËSIA ADMINISTRATIVE VAQARR 

 

➢ Ndërtimi I Ujësjellsit në fshatin Lalm, 700 familje  

➢ Ndërtimi I Ujësjellsit në fshatin Prush, 450 familje 

➢ Ndërtimi I Ujësjellsit në fshatin Damjan 380 familje 

➢ K.U.Z (kanalizime) Bulticë 

➢ K.U.Z (kanalizime) Arbanë 

➢ K.U.Z (kanalizime) Vishaj 

➢ Rikonstruksion rruga e Burgut fshatiVaqarr 600m 

➢ Rikonstruksion rruge lagjja Sultafe, fshati Damjan 

➢ Sistemim dhe asfaltim rruge në fshatin Vishaj me gjatësi 2.5 km 

➢ Sistemim dhe asfaltim rruge në fshatin Bulticë me gjatësi 1.5 km 

➢ Sistemim dhe asfaltim rruge lagjja Vrapë, fshati Sharrë me gjatësi 1.5 km 

➢ Sistemim dhe asfaltim rruge unaza e mbrendshme Vaqarr me gjatësi 1 km   

➢ Rikonstruksion total dhe shtesë në shkollën 9-vjecare Prush- Gropaj 

 



Disa foto që tregojnë problematikat: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



NJËSIA ADMINISTRATIVE BËRZHITË 

 

➢ Zgjidhja e problemit të transportit për nxënësit e Mihajas, Cirme, Luge, Kuse që ndjekin 

mësimin në gjimnazin e Mulletit 

➢ Mungesa e hapësirave publike dhe terreneve sportive (i vetmi vend ku mund të rrinë të 

rinjtë janë lokalet) 

➢ Ulja e cmimit të biletës dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit të autobuzit. 

 

 

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE NDROQ 

 

➢ Ndërtimi I qëndrës së fshatit Ndroq duke qënë se në kohët e vjetra ky fshat ka patur një 

zonë të quajtur Pazar, në të cilën mblidheshin banorët e gjithë zonës dhe tregtonin mallra 

të ndryshme si dhe merrnin shërbimet e nevojshme. Kryerja e këtij investimi do ti japë 

një identitet të ri Nj.A Ndroq. 

➢ Furnizmi me ujë të pijshëm i fshatit Ura e Beshirit, ku momentalisht nga 350 familje 

furnizohen vetem 40 familje. Është investuar në linjën kryesore por është e nevojshme të 

investohet në linjën shpërndarëse të rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm. 

➢ Investim në infrastrukturën rrugore të fshatrave Mënik, Kalaç, Gërbllesh, Sauqet, 

Kërcukje, Zhurje.  

➢ Ndërtimi nga e para ose rikonstruksioni në varësi të gjëndjes ekzistuese të godinës së 

vjtër të Njësisë Administrative Ndroq. Ky objekt është në rrezik shembjeje si pasojë e 

amortizimit dhe fatëkeqësisë natyrore si tërmeti, e cila rrezikon  personelin dhe dy 

biznese që ndodhen në këtë godinë. 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 



 
 



 
 



NJËSIA ADMINISTRATIVE BALDUSHK 

 

 

➢ Është e nevojshme ndërtimi i një çerdheje  

➢ Shtrimi i rrugës së Ujvarës ”Askolaj” në fshatin Kakunjë duke qënë se është atraksion 

turistik i zonës. 

➢ Ndërtimi I rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza  për fshatrat e zonës. 

➢ Asfaltimi i segmenteve Kocaj-Kakunjë , Kocaj-Veski dhe Unaza. 

➢ Ndërtimi dhe rikonstruksioni i kanaleve vaditëse. 

➢ Asfaltimi dhe rehabilitimi i rrugëve të lagjeve. 

 

Disa foto që tregojnë problematikat: 

 

 
 



 
 

LAGJIA 12 

 

➢ Investim infrastrukturor në ambulancën e lagjies 12 

➢ Rikonstruksion total i rrugëve kryesore “Muhamed Deliu” dhe “Mahmut Allushi” 

➢ Investim për asfaltim dhe ndricim të rrugicave të lagjeve 

➢ Ndërtimi I hapësirave të gjelbra pasi ka mungesë të theksuar ne parqe dhe lulishte për 

fëmijë dhe të rritur 

➢ Investim tek Liqeni I Linzës i cili është një destinacion për banorët e freskut, banorët e 

lagjeve përreth si dhe turistëve te shumtë që vizitojnë malin e Dajtit me anë të teleferikut. 

 


