
1

Bashkë 
qeverisim

144
Arben Vitia

Programi qeverisës 
Prishtina 2025

PR JONË



2  Programi për Prishtinën 2025 



3

Bashkë qeverisim



4  Programi për Prishtinën 2025 



5

Prishtina e vitit 2025

Këto zgjedhje komunale kanë të bëjnë me atë se 
a vendosim të ndërtojmë një të nesërme më të 
mirë. Është një moment i artë që edhe Prishtina 
të bëhet pjesë e transformimit socio-ekologjik 
që po ndodh në kryeqendrat evropiane. Prishtina 
duhet të transformohet. Prishtina do të jetë një 
qytet gjithëpërfshirës, i drejtë, social, solidar, 
i sigurt, i gjelbër, dhe me qasje të barabartë në 
shërbime publike dhe mundësi për të gjithë. 

Qytet që siguron mirëqenie sociale, strehim, 
shërbime shëndetësore, edukim dhe zhvillim. 
Problemet me nivelin e lartë të ndotjes së ajrit, 
mungesa e qasjes në ujë të pijes, mungesa e 
impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, keq 
menaxhimi i mbeturinave dhe uzurpimi i hapë-
sirave publike nuk janë tema për të cilat duhet 
të flasim më. 

Të gjitha lagjet do të jenë të barabarta në cilësi 
jetese. Me infrastrukturë të barabartë me rrugë, 
trotuare, parkingje, transport publik, rrymë, 
ujësjellës kanalizim; me parqe, kënde të lo-
drave, hapësira sportive; me hapësira kulturore 
e rinore, qendra rekreative dhe qendra për të 
moshuar. Lagjet dhe fshatrat do të kenë barazi. 
Prishtina duhet të bëhet qytet i decentralizuar 
me zhvillim të balancuar dhe mobilitet për lag-
jet dhe fshatrat. Qytet i integruar me barazi dhe 
mirëqenie për banorët. 

144
Arben Vitia

Bashkë 
qeverisim
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Qytet solidar që ofron siguri, banim dhe jetesë 
të shëndetshme, me komunitet aktiv për të 
gjithë. Kryeqytet që nxitë dijen dhe kreativitetin, 
dhe që promovon inovacionin. 

Kryeqytet që ofron mjedis të shëndoshë dhe 
përmirëson cilësinë e jetës dhe shëndetin e 
njerëzve. Qytet që mbron trashëgiminë arkitek-
tonike dhe investon në mjedise kulturore. Ven-
dimmarrja në komunën e Prishtinës duhet tw  
jetë demokratike dhe e bazuar në të dhëna, 
prandaj në vitin e parë të qeverisjes do të harto-
het strategjia Digital Prishtina, që do t’i përf-
shijë të gjitha sferat e jetës si Arsimin, Shënde-
tësinë, Biznesin, Shërbimet Komunale, Turizmin, 
Bujqësinë, Mirëqenien Sociale, Artin e Kulturën, 
Ndërmarrësinë.

Të gjitha këto janë të arritshme. Me shumë punë 
dhe me përkushtim. Pa shumë fjalë. Por, duhet ta 
hedhim hapin e parë. 

Të fillojmë… të ecim Prishtinës.
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Prishtina do të jetë një qytet 

gjithëpërfshirës, i drejtë, social,  

solidar, i sigurt, i gjelbër, dhe me  

qasje të barabartë në shërbime  

publike dhe mundësi për të gjithë. 

— Arben Vitia
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ECIM PRISHTINËS
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Do të nisim menjëherë programin Ecim Prisht-
inës, me synim pedonalizimin e qytetit. Do të 
vazhdojë lirimi dhe përmirësimi i trotuareve për 
këmbësorët, për prindërit me karroca e për lëviz-
jen e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. 
Në zonat ku nuk ka trotuare do të ndërtohet nga 
fillimi me gjerësi sipas standardeve urbanistike. 
Do të ndahen 1 milion EUR për rregullimin e tro-
tuareve në gjithë qytetin. Në secilën lagje do të 
krijohen shtigjet për vrapim. Të shenjëzuara dhe 
të sigurta. Në lagjen Dardania, Ulpiana, Bregu 
i Diellit, Qendër do të përfundohen shtigjet e 
vrapimit brenda vitit, me një investim 300,000 
EUR. Kurse në lagjet Mati 1, Arbëria, Kalabria, 
Muhaxherët, Dodona, Medrese, Kodra e Trimave 
do të rregullohen deri në fund të mandatit me 
300,000 EUR të tjera investim.

Do të funksionalizohen të gjitha bashkësitë 
lokale. Do të decentralizohen shumica e shër-
bimeve komunale duke përfshirë e-kiosqet. Do 
të bëhet funksionalizimi i rrjetit ekzistues të 
e-kiosqeve jo vetëm për dokumentet e gjendjes 
civile por edhe të shërbimeve të tjera për qytet-
arë, ku hyjnë edhe shtypja e faturës së tatimit 
në pronë, pagesa e faturës si dhe vërtetimi për 
pagesën e tatimit në pronë (në bashkëpunim me 
Ministrinë e Financave), certifikatat e pronës 
(në bashkëpunim me Ministrinë e Planifikimit 
Hapësinor dhe Agjencinë Kadastrale) si dhe 
vërtetime të tjera të nevojshme për qytetarët 
me çmimin e njejtë sikurse në sportel. Zgjerimi i 
rrjetit të e-kiosqeve do të fillojë brenda vitit të 
parë të qeverisjes, deri në fund të vitit 2022.

Mobiliteti aktiv

Administritmi

Shtigjet e  
vrapimit
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Shumë lagje në Prishtinë janë krejt të izoluara 
dhe të shkëputura nga qendra e qytetit. Përmes 
ndërhyrjeve në infrastrukturën rrugore, e përmes 
platformave mbikaluese multifunksionale do të 
integrojmë lagjet mes vete në mënyrë organike 
dhe t’i japim jetë të re jetës brenda lagjeve dhe 
bashkë me lagjet tjera. Në këtë mënyrë do lidhet 
Arbëria me qendrën dhe Kalabria me Darda-
ninë. Projektet për platformat ndërlidhëse do të 
bëhen me konkurse të hapura brenda vitit 2022, 
kurse ndërtimi do të përfundojë deri në vitin 
2024. Këto platforma me një sipërfaqe të për-
bashkët prej 12,000 metrave katror, do të inte-
grojnë qytetin përmes 5 pikave strategjike, dhe 
do të kenë gjelbërim dhe hapësira relaksimi. Do 
të ndahen 12 milionë euro për këtë projekt.

Do të implementohen linjat e reja të transpor-
tit publik sipas planit të mobilitetit. Të gjitha 
lagjet dhe fshatrat e Prishtinës do të integrohen 
plotësisht përmes transportit publik modern 
dhe në shërbim të qytetarëve. Brenda man-
datit të arrihet një rrjet i gjerë me autobusë 
të mjaftueshëm për transport të operuar nga 
Trafiku Urban dhe operatorët tjerë, të cilët do të 
integrohen brenda Trafikut Urban. 

Do të ketë intervenime në restaurime, fasadime 
dhe ndërhyrje tjera estetike në banesat kolek-
tive sidomos në lagjet Dardania, Ulpiana, Bregu 
i Diellit, Qendra dhe Qafa. Do të ketë rigjener-
im, rivatilizim ekonomik dhe estetik edhe në 
rrugën Ilir Konushevci nga ndërtesa e Komunës 
te Xhamia e Llapit. Do të ndahen 2 milionë EURO 
për projektin e fasadimeve. Projektet do të 

Platformat  
mbikaluese  
dhe lidhja mes 
lagjeve

Transporti publik

Fasadimet
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përfundojnë në pjesën e parë të vitit 2023, kurse 
punët do të fillojnë në fillim të vitit 2024. 

Parkut të Gërmisë do t’i shtohen aktivitetet. 
Përveç shtimit të shtigjeve për ecje, do të ketë 
investime në hapësira të fitnesit të jashtëm. 
Ndriçimi do të zgjerohet dhe do të mirëmbahet 
vazhdimisht edhe në hapësira më të thella të 
parkut. 

Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Parqet
Përveç parkut prapa Pallatit 
të Rinisë, do ti ndërtojmë 
edhe katër parqe të tjera në 
qytet duke rritur hapësirat 
gjelbëruese.

Taukbahqe
Zgjerim

Mati 1

Bregu i Diellit

Qendër

Pallati i Rinisë

Parqet

 Qendra 
historike e 
Prishtinës do të 
rehabilitohet 
dhe rivitalizohet 
për banorët por 
edhe për vizitorët 
e ndryshëm të 
brendshëm dhe 
të jashtëm.

 Pesë parqe do të ndërtohen dhe riorganizohen (përmes 
zgjerimit) brenda qytetit të Prishtinës.
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Krijimi i parqeve të reja në qendër dhe në lagje. 
Do të ndërtojmë një park të madh prapa Pallatit 
të Rinisë në qendrën e qytetit. Do ta rregullo-
jmë dhe organizojmë edhe parkun te kampusi i 
UP-së, zgjerimin e parkut të Taukbahqes, do ta 
ndërtojmë parkun te Fakulteti Teknik dhe një 
park të madh në lagjen Mati 1. Përveç 5 parqeve 
të mëdha, do të ndërtojmë edhe 8 parqe më të 
vogla brenda lagjeve të qytetit, në lagjet Bregu 
i Diellit, Mati 1, Kalabria, Prishtina e Re, Me-
drese, Kodra e Trimave dhe në qendrën e qytetit. 
Do të investohen 2,4 milionë euro për parqet. 
Parku i parë i madh në qendër do të përfundojë 
në vitin 2023, parqet tjera do deri në fund të vitit 
2024. 

Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Verandat e qytetit
Do ti rregullojmë edhe 8 
parqe të tjera më të vogla 
brenda lagjeve, duke i 
kthyer ato në veranda të ko-
munitetit. Hapësirat e për-
bashkëta do të rikthehen te 
qytetarët. Lagjet varësisht 
nga hapësira do të kenë 
edhe shtigje vrapimi, kënde 
lojërash, fusha sportive.

Medrese
Tulltorja

Arbëria

Kalabria

Bregu i Diellit

Mati 1

Fusha e Pajtimit
 Brenda qytetit 

do të rregullohen 
edhe hapësira të 
ndryshme të gjel-
bra përmes pro-
jektit Verandat e 
qytetit. E përveç 
tjerash do të 
ndërtohen edhe 
parqe të tjera më 
të vogla.

Parqet
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Janë me dhjetëra xhepa urban të betonuara ose 
të pashfrytëzuara me potencial të shndërrimit 
të tyre. Ato do të bëhen hapësira të gjelbra dhe 
funksionale. Veranda dhe kopshte urbane. Shtim 
të këndeve të lodrave në çdo lagje dhe mirëm-
bajten e tyre. Për verandat do të ndahen 600,000 
EUR, dhe do të jenë ndër intervenimet e para të 
mandatit tonë, në muajt e parë të vitit 2022.

Fluksin e madh të veturave drejt qendrës së 
qytetit do ta rregullojmë përmes masave të 
ndryshme brenda zinxhirit të madh të mobi-
litetit të qytetit. Përveç përmirësimit të trotu-
areve dhe zgjerimit të rrjetit të biçikletave do 
të investojmë në zgjerimin e hapësirave vetëm 
për këmbësorë në qendër dhe nëpër lagje, duke 
rritur sigurinë, shëndetin dhe komoditetin e 
qarkullimit urban. Projektet për hapësirat vetëm 
për këmbësorë për qendrën dhe qendrën his-
torike, do të përfundojnë deri në fillim të vitit 
2023. Punimet do të përfundojnë deri në fund 
të vitit 2023. Do të dyfishohen hapësirat vetëm 
për këmbësorë në qendër. Hapësira vetëm për 
këmbësorë do të krijohen dhe funksionalizo-
hen brenda vitit 2024 edhe në lagjen Tophane, 
e Medrese. Këto rrugë do të shërbejnë edhe si 
katalizatorë të rivitalizimit ekonomik të zonave. 
Për hapësirat vetëm për këmbësorë (HVK) do të 
ndahen 900,000 EUR.

Për shoferët e veturave do të ndërtojmë dhe 
riorganizojmë parkingjet, duke siguruar komod-
itet për banorët dhe siguri për vizitorët që zg-
jedhin këtë formë transportimi. Riorganizimi do 
të bëhet nga Parking Prishtina, në bashkëpunim 

Hapësirat vetëm 
për këmbësorë

Parkingjet
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Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Parkingjet e reja
Përveç rregullimit të park-
ingjeve brenda lagjeve nën 
menaxhimin e Parking Pr-
ishtinës, do të ndërtojmë 
dhe rregullojmë parkingje të 
reja në hyrjet e qytetit për 
të akomoduar kërkesën në 
rritje të qarkullimit drejt 
qendrës së qytetit. Do të 
ndërtohen edhe 5 parkingje 
të reja.

Arbëri

Rrethi i Flamurit

Kodra e Trimave

Kampusi Universitar

Pallati i Rinisë

8
mln EUR

 Do të ndërtohen edhe katër park-
ingje të reja përreth unzën qëndrore 
të qytetit dhe në zona të tjera, si dhe 
do të përfundojë parkingu te Fakulte-
ti Filologjik me 700 vende të reja 
parkimi për qendrën.
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me Komunën e Prishtinës. Mbi 4,200 hapësira 
parkingu brenda qytetit do të mirëmbahen sipas 
rregullores së re komunale. Me parkingun e ri te 
Fakulteti Filologjik, ky numër do të shtohet edhe 
për 700 vende të tjera.

Do të ndërtohen edhe 4 parkingje të reja me 
gjithsej 2.600 hapësira parkimi, sipas planit të 
mobilitetit, në hyrjet e qytetit në lagjen Arbëria, 
Prishtina e Re, Kodra e Trimave dhe Medrese. Do 
të investohen 1 milion EUR për parkingjet e reja, 
kurse ndërtimi i tyre do të fillojë në fillim të 
vitit 2023.

Nuk do të mbetet asnjë rrugë a hapësirë publike 
në Komunën e Prishtinës pa ndriçim. Dhe ato do 
të mirëmbahen vazhdimisht. Do të funksional-
izohet policia e qytetit sa më parë që përveç të 
tjerash të ecim Prishtinës edhe të sigurt. 

Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Parkingjet e reja
Përveç rregullimit të park-
ingjeve brenda lagjeve nën 
menaxhimin e Parking Pr-
ishtinës, do të ndërtojmë 
dhe rregullojmë parkingje të 
reja në hyrjet e qytetit për 
të akomoduar kërkesën në 
rritje të qarkullimit drejt 
qendrës së qytetit. Do të 
ndërtohen edhe 5 parkingje 
të reja.

Arbëri

Rrethi i Flamurit

Kodra e Trimave

Kampusi Universitar

Pallati i Rinisë

8
mln EUR
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PRISHTINA E SHËNDETSHME
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Një nga gjërat që kemi mësuar vazhdimisht 
gjatë kësaj kohe është se nuk ishte e mundur 
të trajtohet vetëm një problem si oazë. Sepse, 
asgjë nuk jeton vetvetiu. E pamë se shëndeti nuk 
është thjesht ilaç. Shëndeti duhet të jetë shumë 
dimensional. A është ajri i pastër? A ka hapë-
sira të gjelbra për të ushtruar? A kemi zhvillim 
ekonomik dhe mirëqenie sociale

Brenda vitit në KPSh-në e Prishtinës ofrohen 
mbi 1 milion vizita dhe mbi 2 milionë shërbime 
shëndetësore. Preventiva do të jetë fokusi i qa-
sjes sonë në shëndetësi. Do të vazhdojnë vizitat 
sistematike nëpër shkolla. Do të organizohen 
fushata edukative për rëndësinë e shëndetit 
individual dhe publik. Programe të veçanta për 
fëmijët dhe rininë për rëndësinë e aktiviteteve 
që ruajnë shëndetin. Nga aktivitetet sportive 
deri te ruajtja e ambientit dhe miqësimit me 
natyrën. 

Forcimi i rolit të infermierëve në vizita 
shtëpiake dhe jo vetëm. Komuniteti e sidomos 
të moshuarit dhe të sëmurit kronik do të kenë 
kujdesin e duhur në shtëpitë e tyre. Do të fillo-
jmë me promovimin dhe edukimin e shëndetit 
të grave dhe vajzave. Shërbimet e patronazhit 
për lehonat dhe nënat e reja si dhe shërbimet 
mbështetëse të maternitetit.

Shëndeti
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Do të investohet në aparaturë moderne duke 
zgjeruar gamën e diagnostikimit të hershëm të 
sëmundjeve. Do të bëhen programe depistimi 
për sëmundje të caktuara me theks të veçantë 
në kancerin e gjirit, qafës së mitrës dhe zorrës 
së trashë. 

Spitali i qytetit do të funksionalizohet brenda 
mandatit. Më shumë kujdes për qytetarët tanë e 
më pak tollovi në QKUK.

Investime dhe edukim në shërbime të shëndetit 
mendor që të trajtojmë problemet me të cilat 
përballet një pjesë e shoqërisë. Do të rritet 
numri i punëtorëve social, psikologëve dhe rritja 
e bashkëpunimit me Universitetin e Prishti-
nës. Në bashkëpunim me shoqërinë civile, do 
të investohen, forcohen dhe decentralizohen 
programe kundër dhunës në familje, sigurinë e 
fëmijëve dhe grupet e margjinalizuara. 

Në bashkëpunim me qendrat e kujdesit parësor 
shëndetësor dhe atij spitalor, çdo shkollë do ta 
ketë të funksionalizuar part-time ose me porosi 
mjekun dhe psikologun në shkollë .

Spitali i qytetit

Spitali i qytetit do të funksional-

izohet brenda mandatit. Më shumë 

kujdes për qytetarët tanë e më pak 

tollovi në QKUK. 

— Arben Vitia
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Ushqim i shëndetshëm nëpër kopshte dhe shkol-
la. Kjo bëhet nga Ndërmarrja Publike “Kuzhina 
Qendrore” dhe do të arrihet me ushqim të shën-
detshëm nga prodhuesit vendor me qëllim të 
stimulimit të zhvillimit të ekonomisë lokale. 
Projekti fillimisht do të pilotohet në 10 shkolla 
të qytetit, për tu zgjeruar në të gjitha shkollat 
brenda mandatit.

Do të rrisim buxhetin për subvencionet për 
mirëqenien sociale në 1 milion euro.

Sporti është shëndet. Kryeqyteti i Kosovës vazh-
don të ketë mungesë në mbështetje adekuate 
për sportistët, përfshirë mungesat në infrastruk-
turë sportive.

Ushqimi i 
shëndetshëm 

në kopshte dhe 
shkolla

Sporti dhe 
shëndeti
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Do të renovohet Pallati i Rinisë dhe Sportit. Së 
bashku me MKRS do të përfundojmë projektin 
e renovimit. Punimet do të fillojnë brenda vitit 
2023. Komuna do të ndajë 8 milionë EUR për këtë 
projekt, duke financuar pjesën e mbetur nga 
MKRS dhe donatorët. Përveç renovimit të Pal-
latit të Rinisë dhe Sportit, do të ndërtohet edhe 
një shteg i ri modern i atletikës, me gjithë infra-
strukturën përcjellëse.

Renovimi i 
Pallati të Rinisë 
dhe Sportit

 Me urgjencë 
do të trajto-
het renovimi i 
Pallatit të Rinisë 
dhe Sporteve.
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Do të ndërtohet pishina olimpike e mbyllur në 
bashkëpunim me nivelin qendror. Do të ndërto-
het edhe një pishinë e dytë e notit, duke kom-
pletuar kështu një pjesë të kërkesave të komu-
nitetit sportiv, por duke ofruar edhe rekreacion 
për banorët. Edhe pishina olimpike do të ndër-
tohet në bashkëpunim me MKRS, dhe për të do 
të planifikohen rreth 8 milionë EUR investim. Pas 
definimit të lokacionit, dhe përfundimit të pro-
jektit, ndërtimet do të fillojnë në vitin 2024.

Përveç përfundimit të stadiumit në lagjen Ha-
jvalia, do të shikojmë mundësitë për një stadi-
um të ri në lagjen Medrese që do shërbejë për 
klubin Flamurtari, me shtigje të veçanta për 
atletikë dhe me gjithë infrastrukturën bashkë-
kohore për futboll por edhe disiplina të tjera 
olimpike sportive. Për stadiumin e ri do të nda-
hen 4 milionë EUR. Projekti për stadiumin e ri 
do të përfundohet në fillim të vitit 2023, kurse 
punimet do të fillojnë në fund të vitit 2023.

Do të mirëmbahen dhe rinovohen sallat sport-
ive, si pjesë e reformës së bërë ndërmarrjes 
Sportmarketing. Kampe të stërvitjeve për shkol-
lat fillore dhe të mesme me synim të krijimit 
të ligave për të vegjël. Përmes kampeve dhe 
ligave për të vegjël do të jetë më e lehtë gjetja 
e talenteve, trajnimi i tyre, si dhe do të krijohen 
ambiente të reja që do të ndihmojnë në zhvil-
limin dhe angazhimin fizik të të rinjve. Përkrahja 
në themelimin e klubeve dhe ligave sportive jo 
profesionale ofrimin e hapësirave sportive të 
institucioneve publike.

Stadiumet e reja 
të qytetit

Pishina olimpike
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Cilësia e ajrit është çështje shumë e rëndë-
sishme për shëndetin e njeriut që ndikon në 
kualitetin e jetesës së tij. 

Rreth 12% e emetimit të gazrave serrë ndodhë 
për shkak të transportit rrugor në Kosovë. 
Përmes planit të mobilitetit dhe krijimit të 
shtigjeve për këmbësorët, çiklistët dhe me 
rritjen e hapësirave të gjelbra do ulet domos-
doshmëria e përdorimit të makinave brenda 
qytetit. Brenda mandatit synohet që përdorimi 
i makinave të ulet për 30% duke u zëvendësu-
ar me format aktive të mobilitetit. Instalimi i 
matësve të ndotjes në shumë cepa të Prishtinës 
për të parë nivelin e ndotjes.

Stimulimi i formave alternative të ngrohjes 
gjatë dimrit, për të zëvendësuar kryesisht thëng-
jillin. Insentiva financiare për familjet që ngro-
hen me thëngjill duke ju siguruar alternativa 
tjera përfshirë edhe subvencionime për familjet 
me probleme sociale. Kjo do të fillojë në vitin e 
dytë të mandatit. Vazhdimi i shtrirjes së rrjetit 
të ngrohjes së Termokosit, sidomos në lagjet ku 
dendësia e banimit është e lartë. 

Efiçiencë e energjisë duke filluar me ndërtesat 
publike, përfshirë izolimin dhe fasadimin si dhe 
ndërrim e çative. Ky projekt do të fillojë men-
jëherë në vitin 2022 në bashkëpunim me Qever-
inë e Kosovës, kurse punimet do të përfundojnë 
brenda vitit 2024.

Masa të menjëhershme për të bërë ndarjen e 
ujërave atmosferike nga rrjeti i kanalizimit, 
duke pastruar lumenjtë dhe përroskat e qytetit 

Ambienti dhe  
ajri i pastër

Termokosi

Pastrimi i 
lumenjve
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të cilat deri tash ishin të integruar në sistemin 
e ujërave të ndotura. Punimet do të fillojnë në 
vitin 2023.

Trajtim urgjent të kolektorit në lagjen Kalabria, 
në kuadër të projekti të rrugës A. Punimet do të 
fillojnë në fund të vitit 2022, dhe do të përfun-
dojnë në pjesën e parë të vitit 2025.

Prishtina do të jetë e pastër. Prishtina tash e 
sa vjet përballet me problemin e mbledhjes 
së mbeturinave. Brenda dy viteve të para do të 
reformohet rrënjësisht sistemi i mbledhjes së 
mbeturinave, përmes digjitalizimit dhe moni-
torimit adekuat të të gjithë procesit. Gjithash-

Mbeturinat

 Do të bëhet 
vazhdimi i 
shtrirjes së rrjetit 
të ngrohjes së 
Termokosit, sido-
mos në lagjet 
ku dendësia e 
banimit është e 
lartë.
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Prishtina më nuk do të ketë probleme 

me qentë endacak. 500 mijë euro do 

të investohen në këtë drejtim. 

— Arben Vitia
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tu, së bashku me nivelin qendror do të nisin 
menjëherë procedurat për hapjen e qendrave të 
riciklimit. 

Prishtina më nuk do të ketë probleme me qentë 
endacak. 500 mijë euro do të investohen në këtë 
drejtim. Përveç KSVL, në bashkëpunim me nivelin 
qendror dhe me komunitetin do të bëhet iden-
tifikimi dhe regjistrimi efektiv i qenve me pro-
nar përfshirë përdorimin e çipëve, pastaj kon-
traktimi i veterinerëve me përvojë në trajtimin 
mjekësor të kafshëve të vogla. Do ketë qasje 
proaktive në regjistrimin dhe trajtimin e qenve 
me pronarë në zonat e thella rurale.

Kontraktimi i Qendrave Veterinare për trajtim 
mjekësor të qenve të rrugës. Përveç kësaj, bren-
da dy viteve bëhet identifikimi dhe regjistrimi 
i qenve të rrugës. Do të vlerësohet edhe ar-
syeshmëria e ndërtimit të një strehimoreje të re 
për qentë endacak të qytetit dhe rajonit.

Gjithashtu do të punojmë me Qeverinë e 
Kosovës për zbatimin e programit për banim 
social dhe të përballueshëm. Kjo do të filloj në 
vitin e dytë të mandatit. Përparësi do të kenë 
çiftet e reja dhe nënat vetushqyese.

  Së bashku me nivelin qendror janë 
planifikuar të ndërtohen edhe 300 
njësi banimi me programin e banimit 
të përballueshëm, me një kosto totale 
prej 10 milionë EUR.
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KRYEQYTET I MUNDËSIVE
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Qëllimi i menaxhimit të qytetit si një e mirë e 
përbashkët është përfshirja e të gjithë qytet-
arëve të interesuar në planifikime për menaxhim 
më të mirë dhe të qëndrueshëm të qytetit. 

Prishtina është qytet dinamik, me shumë projek-
te që burojnë dhe iniciohen nga vetë komuniteti 
e nga talenti lokal. Me qeverisjen e Lëvizjes 
VETËVENDOSJE! komuna do të funksionojë si 
katalizator i zhvillimit dhe nxitjes së projekteve 
në komunë, përmes modeleve të kombinuara 
të bashkëpunimit komunitet-komunë. Me këtë 
model do të zhvillohen muze, qendra kulturore, 
qendra rinore. 

Prishtina tashmë është përzgjedhur si nikoqire e 
bienales evropiane Manifesta 2022. Do krijohen 
të gjitha mundësitë që banorët e kryeqytetit të 
përfitojnë maksimalisht nga kjo ngjarje e mad-
he e kulturës. Parashihet që vetëm nga turizmi 
Prishtina të ketë rreth 20 milionë euro përfitime 
dhe mbi 200,000 vizitorë.

Mega projekt i rigjallërimit të qendrës historike 
të qytetit, duke ruajtur trashëgiminë kulturore 
të qytetit, e duke e valorizuar atë. Në këtë 
mënyrë do të rrisim vendet e punës dhe do të 
rrisim vlerat e pronës së banorëve dhe zhvillimin 
e turizmit. Do të ndahen 800 mijë euro për këtë 
projekt. Punimet do të përfundojnë në pjesën e 
parë të vitit 2025.

Kryeqyteti është më shumë se një qytet i za-
konshëm. Ka impakt në të gjithë Republikën 
e sidomos në regjion. Hartimi i projekteve të 
përbashkëta me qeverinë dhe komunat fqinje që 

Projektet 
komunitet-

komunë

Manifesta 2022

Qendra historike
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do të lehtësojnë jetën dhe ndërveprimin e qytet-
arëve. Por, edhe ngritjen e zhvillimit ekonomik 
regjional, tregtisë dhe krijimit të vendeve të reja 
të punës. Në bujqësi me fshatrat nga komuna e 
Podujevës, në turizëm rural me Komunën e Ar-
tanës, me Lipjanin dhe Fushë Kosovën në aspek-
tin infrastrukturorë dhe biznese. 

Në hyrje të Fushë Kosovës te zona industriale 
do të ketë një kyçje të re në autostradë. Me 
komunën e Kastriotit dhe me nivelin qendror 
mbjellja e 2 milionë pemëve si brez i gjelbër që 
ndan Prishtinën dhe Kastriotin me termocen-
tralet. Komuna do të ndajë 1 milion EUR për pro-
jektin, ndërsa pjesa tjetër do të investohen nga 
Qeveria e Kosovës, dhe nga donatorë të tjerë.

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Brezi i gjelbër 
mes Kastriotit e Prishtinës

Brezi i gjelbër
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Qendër e madhe kreative dhe inovative te tull-
torja e qytetit si pjesë e rehabilitimit të Boshtit 
të Perëndimit. Me kushte adekuate për zhvillim 
të makerspace, të inkubatorëve për biznes dhe 
inovacion, dhe gjithë infrastrukturën për zhvil-
lim të shkencës e teknologjisë. Fonde të reja 
për shkencë, inovacion dhe teknologji, me fokus 
rininë. Në bashkëpunim edhe me donatorë ndër-
kombëtar, me nivelin qëndror do të investohen 
3 milionë euro në këtë projekt. Qendra e inova-
cionit do të hapet në vitin 2024.

Së bashku me nivelin qëndror, brenda mandatit 
do të funksionalizohet edhe parku i bizneseve të 
teknologjisë informative në Bërnicë, projekt ky i 
bërë në bashkëpunim edhe me STIKK.

Me një buxhet prej 3 milionë eurove nga fond-
et komunale do të ndërtohen tri qendra të reja 
rinore në lagjen Medrese, Qendër dhe Dodona. 
Funksionalizimi i tyre do të bëhet në pjesën e 
parë të vitit 2024. Brenda mandatit do të ndër-
tohen edhe katër qendra të reja kulturore në 
lagjen Kodra e Trimave, Bregu i Diellit, Tophane 
dhe Arbëri me 4 milionë euro nga buxheti ko-
munal, Manifesta dhe donatorë të tjerë. Dy nga 
këto qendra do të nisin punën menjëherë në 
tetor të vitit 2022, kurse tre të tjera do të për-
fundojnë në në vitin 2024 dhe 2025. 

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Brezi i gjelbër 
mes Kastriotit e Prishtinës

Qendër kreative 
te ish-tulltorja e 

qytetit

 Së bashku me 
nivelin qëndror 
planifikohet 
krijimi i një brezi 
të gjelbër mes 
Kastriotit dhe 
Prishtinës me 2 
milionë  pemë.
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Krijimi i 5 hubs për Wi-fi me shpejtësi të madhe 
në zonat me frekuentim të madh në qytet. Zonat 
e rekomanduara janë te Stadiumi i Qytetit, te 
Biblioteka Kombëtare, te Sheshi Nëna Terezë, 
te Tregu i Gjelbër dhe te Tregu i Ulpianës. Këto 
zona do të jenë me internet falas 24/7 nga fil-
limi i vitit 2023.

Kultura e kafesë dhe jeta e natës janë pjesë 
karakteristike e frymimit të qytetit, që e bëjnë 
qytetin atraktiv jo vetëm për të rinj dhe banorët 
e qytetit, por edhe për vizitorët në rritje nga 
jashtë. Përmes bashkëpunimit me komunitetin 
dhe organizatat relevante do të mundësojmë 
valorizimin dhe zgjerimin e këtij segmenti të 
jetës në qytet, duke përdorur mekanizmat e rig-

 Për ndërtimin 
e qendrës së 
grumbullimit 
në shërbim të 
1,000 fermerëve 
prishtinas do të 
ndahen 2 milionë 
EUR.
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jenerimit ekonomik dhe subvencionet. 

Brenda mandatit do të bëhet përfshirja e fer-
merëve në programe arsimore e trajnuese dhe 
përkrahja e shoqatave të fermerëve. Rritja e 
mekanizmave për rrjetëzim ndërkombëtar dhe 
investime në infrastrukturë për bujqësi dhe ble-
gtori. Ndërtimi i një qendre grumbullimi dhe ru-
ajtje për përdorim nga fermerë të vegjël duke ju 
garantuar edhe tregun. Për ndërtimin e qendrës 
së grumbullimit në shërbim të 1,000 fermerëve 
prishtinas do të ndahen 2 milionë EUR. Ndërtimi 
i qendrës së grumbullimit do të bëhet brenda 16 
muajve dhe do të funksionalizohet në pjesën e 
dytë të vitit 2023.

Lehtësira për bizneset lokale që përdorin pro-
duktet e tyre. 

Përveç Tregut të Gjelbër në qendër, dhe Tregut 
të Ulpianës, do të krijojmë tregje të tjera më të 
vogla në lagjen Bregu i Diellit, Dardania, Taslix-
he, Mati 1, te rruga C, Medrese, Arbëri, Kalabri e 
Kodra e Trimave. 1 milion euro do të investohen 
në krijimin e tregjeve të reja. 

Investime në infrastrukturë në zonat rurale si 
dhe në teknologjinë më moderne të bujqësisë. 
Prishtina si rajon është e sfiduar me thatësira të 
mëdha dhe mungesë të ujit për ujitje, për këtë 
shkak do të bëhet rritja e sipërfaqes së ujitshme 
së paku për 30% deri në fund të vitit 2026.

Tregjet e reja

Investimet 
në teknologji 

bujqësore
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Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Unaza 
e Brendshme

Unaza 
Qëndrore

Rruga A

Vazhdimi 
i rrugës B

Nisja e punimeve 
në vitin 2023

Boshti i Perëndimit
Përfundimi i punimeve
në vitin 2024

Nisja e punimeve 
në vitin 2022

Nisja e punimeve 
në vitin 2023

Në vitin e parë të qeverisjes rritja e subven-
cioneve dhe granteve në mbështetje të fer-
merëve për 100%. Rritja e numrit të programeve 
për promovim të turizmit rural për 50%. 

Do të shtohet numri i shtigjeve për ecje dhe 
çiklizëm deri në fund të vitit 2025. Shtigjet e 
reja që do të shënjohen, do të kenë edhe kom-
ponente edukative për të gjithë me hapësira të 
dedikuara për informim rreth natyrës, florës dhe 
faunës, por edhe gjithë shenjëzimet e trashëgi-
misë kulturore dhe të historisë, përfshirë ato të 
luftës së fundit. 

Subvencionet në 
turizmin rural

 Unaza e 
brendshme dhe 
ajo qendrore janë 
ndër projektet e 
para që do të tra-
jtohen në manda-
tin që po vjen.
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Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Unaza 
e Brendshme

Unaza 
Qëndrore

Rruga A

Vazhdimi 
i rrugës B

Nisja e punimeve 
në vitin 2023

Boshti i Perëndimit
Përfundimi i punimeve
në vitin 2024

Nisja e punimeve 
në vitin 2022

Nisja e punimeve 
në vitin 2023

Është prioritet absolut unaza e brendshme e 
Prishtinës, me gjatësi 26 km, e cila e bartë një 
kosto rreth 100 milionë euro. Punimet në këtë 
projekt të rëndësishëm kapital për kryeqytetin 
do të fillojnë në fund të vitit 2023. Ndërkohë që 
brenda mandatit synohet përfundimi i të paktën 
dy segmenteve të para. 

Në bashkëpunim me nivelin qendror do të real-
izohet projekti në kuadër të Boshtit të Perën-
dimit. Rregullimi i rrugës Tirana dhe lidhjen e 
saj te rreth rrotullimi i Lakërishtës. Punimet do 
të përfundojnë deri në fund të vitit 2023, me një 
investim prej rreth 2 milionë EUR.

Zgjidhja e nyjës te Xhamia e Llapit e cila lidhë 
lagjet Kodra e Trimave me Tophane, Medrese 
dhe Arbëri. Punimet përfundojnë brenda manda-
tit. Kjo çështje që nuk është trajtuar asnjëherë 
deri tash, do të trajtohet me prioritet, duke e 
përfunduar projektin final në fillim të vitit 2023, 
për t’i nisur punimet në fund të vitit 2023. Bren-
da mandatit do të zgjidhet ky problem i madh i 
komunikacionit në Prishtinë.

Do të përfundohet vazhdimi i rrugës B dhe ndër-
timi i rrugës A e cila është e gjatë 5.5 km me 
kosto të ndërtimit afërsisht 15 milionë euro. Pas 
marrëveshjeve për shpronësim, që do të trajto-
hen me prioritet që në muajt e parë të mandatit, 
punimet për ndërtimin e rrugës fillojnë në fund 
të vitit 2022 dhe do të mbarojnë brenda vitit 
2025. 

Unaza e 
brendshme

Unaza  
qëndrore

Rruga A dhe 
vazhdimi i 

rrugës B
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Do të ndërtohen çerdhe dhe shkolla për të gjithë 
fëmijët. Brenda mandatit dyfishohet numri i 
çerdheve ne qytet dhe do të ndërtohen çerdhe të 
reja në secilin fshat me mbi 100 fëmijë deri në 
moshën 6 vjeçare. Së bashku me nivelin qëndror 
do të punojmë që brenda mandatit secili fëmijë 
të ketë vend në çerdhet e qytetit. 

Ne do të hartojmë praktika specifike inovative 
për të mbështetur integrimin arsimor të fëmi-
jëve të familjeve të rrezikuara sociale, fëmijëve 
me vështirësi në zhvillim si dhe fëmijët e paki-
cave kombëtare. Nga masat individuale, do të 
ri-shikohen kriteret për regjistrim në çerdhe në 
mënyrë që t’i mundësohet që çdo fëmijë pa marr 
parasysh statusin social të gëzojë të drejtën për 
çerdhe. 

Do të rrisim edhe numrin e mësimdhënësve dhe 
monitorimin e procesit të përzgjedhjes së më-
simdhënësve. Trajnim i vazhdueshëm për mësim-
dhënësit dhe punësim i asistenteve për fëmijët 
me nevoja të veçanta.

Sofali

Mati 1

Kalabri

Arbëri

Qëndresa

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

-

Arbëria

Dardani

Banesat e Bardha

Velania

Taslixhe

Mati 1

 Pesë çerdhe të reja do të ndërtohen, 
kurse do të bëhen analizat edhe për 
tri të tjera në bazë të nevojës.

 Do të dyfishohet numri i çerdheve në 
qytet. Ndërkohë që do të ndërtohen 
çerdhe edhe në fshatrat me mbi 100 
fëmijë nën 6 vjeç.

Shkollat dhe 
çerdhet



35

Sofali

Mati 1

Kalabri

Arbëri

Qëndresa

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

Bashkë 
qeverisim

Arben 
Vitia

144

-

Arbëria

Dardani

Banesat e Bardha

Velania

Taslixhe

Mati 1
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Do të bëhet reformim i infrastrukturës në arsim. 
Nxënësit tanë do të mësojnë në ambiente me 
të gjitha kushtet e kohës përmes investimeve 
të barabarta në infrastrukturë arsimore. Klasë 
me kompjuterë, laboratorë për fizikë dhe kimi, 
instrumente muzikore për klasat e muzikës, si 
dhe me furnizim me libra të bibliotekave shkol-

Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Polet ekonomike
Përmes rregullimit të fasa-
dave, investimeve në infras-
trukturë dhe përmes skemës 
së granteve do të japim hov 
të ri të zhvillimit ekonomik 
dhe turistik në disa pika 
strategjike të qytetit të Pri-
htinës.

Rruga Ismet Krasniqi
Kodra e Trimave

Rruga Maliq Pasha
Medrese

Rruga Ahmet Krasniqi
Arbëri

Qendra Historike

Kurrizi

Qendra Tregtare

Qafa

Nëna Terezë

Rruga B dhe C

 Polet ekono-
mike do të 
ngjallin jetën e 
lagjeve.
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lore. Do të bëhet një investim prej 1.3 milionë 
EUR për të furnizuar të gjitha klasat me nga një 
kompjuter, dhe secilën shkollë me të paktën një 
kabinet të teknologjisë informative. Klasët do të 
kenë edhe Smart TV për mundësi më të mirë të 
përdorimit të teknologjisë digjitale.

Me pajisje harduerike si Arduino, 3D printerë, 
dhe me ato softuerike përmes kompjuterëve 
dhe programeve të ndryshme do tu mundësojnë 
fëmijëve që përmes lojës, por edhe materialeve 
didaktike të zbulojnë talentin e tyre për inxhin-
ieri, programim dhe teknologji informative. 

Gjatë mandati të parë do të bëhet ndërtimi 
edhe i një Shkolle të Mesme Profesionale në 
Prishtinë, të specializuar në profilet e IT-së, që 
do të ndihmojë në promovimin e Prishtinës për 
IT – Nearshoring (tërheqje të investitorëve dhe 
punësimin e të rinjve). 

Pas ndërtimit të pesë shkollave të reja brenda 
mandatit, do të analizojmë ndërtimin edhe të 3 
shkollave të tjera. Synimi jonë është që brenda 
mandatit t’i kemi nga 25 nxënës për klasë. 

Do të riorganizohen dhe standardizohen subven-
cione për shkencë dhe hulumtim shkencor, duke 
ofruar më shumë mundësi për hulumtime të reja 
shkencore.

Në dy vitet e para të qeverisjes të gjitha shkol-
lat e Komunës së Prishtinës do të lidhen me fije 
optike. Të gjitha shkollat e Kosovës, në zonat 
urbane dhe rurale do të kenë rrjet të brendshëm 
kompjuterik me qasje në internet me brez të 

Bashkë 
qeverisim

144 Arben Vitia

Polet ekonomike
Përmes rregullimit të fasa-
dave, investimeve në infras-
trukturë dhe përmes skemës 
së granteve do të japim hov 
të ri të zhvillimit ekonomik 
dhe turistik në disa pika 
strategjike të qytetit të Pri-
htinës.

Rruga Ismet Krasniqi
Kodra e Trimave

Rruga Maliq Pasha
Medrese

Rruga Ahmet Krasniqi
Arbëri

Qendra Historike

Kurrizi

Qendra Tregtare

Qafa

Nëna Terezë

Rruga B dhe C

Interneti në 
shkolla
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dedikuar prej 20–100 MB varësisht nga nevojat 
e shkollës. Projekti do të nisë në vitin 2023 dhe 
për të do të investohen 100 mijë EUR. Interneti 
brenda shkollës do të shpërndahet në çdo para-
lele. Çdo paralele e çdo shkolle e Prishtinës do 
të pajiset me së paku një kompjuter të lidhur në 
internet për Mësimdhënësin në mënyrë që rapor-
timi nga çdo paralele të jetë në kohë reale.

Inicimi i procesit dual të arsimit dhe bash-
këpunim i ngushtë i bizneseve lokale me 
shkollat profesionale. Kjo do të bëhet edhe 
nën mbështetjen e MASHT. Do të bëhet edhe 
ndërlidhja e bizneseve lokale të sektorëve aktiv 
në komunë me shkollat profesionale. 

Qendra e veçantë për inovacion, së bashku 
me grantet e inovacionit do të jenë mekaniz-
ma shtesë për ekonominë e së ardhmes. Do të 
mbështeten bizneset prodhuese me potencial 
për krijim të vendeve të punës, me trajtim të 
veçantë bizneset në pronësi nga gratë.

Pjesëmarrje të qytetarëve në planifikimin e 
buxh etit për demokratizim të vendimmarrjes 
dhe caktim të prioriteteve për investimet që 
duhet bërë në qytet dhe periferi sepse bashkë 
mundemi më shumë.

144
Arben Vitia

Bashkë 
qeverisim
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Lista e  
kandidatëve  
të Prishtinës  
që po vjen

144
Arben Vitia

Bashkë 
qeverisim
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2

6

10

14

18

22

26

1

5

9

13

17

21

25

3

7

11

15

19

23

27

4

8

12

16

20

24

28

Nora
Kelmendi

Arben
Vitia

Berat
Lahu

Edmond
Azemi

Radije
Hoxhaj

Besnik
Mujeci

Arbër
Limani

Arianit
Beqiri

Florim
Kurti

Besart
Krasniqi

Diellza
Namani

Ahmet
Spahiu

Arbnora
Berisha

Gëzim
Sveçla

Petrit
Reçica

Berna
Saraçi

Shkelqim
Selmani

Arianit
Aliu

Zana
Krasniqi

Diana
Mejzinolli

Mirsad
Vitia

Gresa
Ramadani

Ermal
Osmani

Violeta
Salihu

Driton
Ibrahimi

Shpend
Venhari

Arbër
Vokrri

Triera Kasumi
Berisha
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30

34

38

42

46

50

54

29

33

37

41

45

49

53

31

35

39

43

47

51

55

32

36

40

44

48

52

56

Gëzim
Kastrati

Faton
Zeka

Ardita
Bytyqi

Gentiana
Osmani

Drilon
Brahimi

Fahri
Sheqiri

Rashit
Gashi

Fatlume
Hoti

Çlirim
Gërbeshi

Bekim
Ahmeti

Sibora
Kadriu

Rita
Zeqiri

Enver
Redenica

Halit
Zeneli

Flutura
Jusufi

Afrim
Gashi

Ermal
Duli

Muharrem
Kadriu

Violeta
Kika

Zejnedin
Baxhaku

Ilir
Tolaj

Arben
Brovina

Arlinda
Morina

Behar
Jashari

Avni
Osmani

Ilmi
Reçica

Mejreme
Fetiu

Feim
Osmani
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Bashkë 
qeverisim 144

Arben Vitia


