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Zotohemi për sistem shëndetësor që mundëson trajtim të barabartë dhe 
ofron shërbime shëndetësore cilësore për të gjithë qytetarët, pa dallim. Do 
të angazhohemi për zvogëlimin e pabarazisë duke siguruar qasje të lehtë, 
gjithpërfshirje dhe shërbime shëndetësore cilësore dhe të përballueshme 
për të gjithë. Do të zhvillojmë politika që nxisin përkushtimin dhe rrisin 
performancën e profesionistëve shëndetësor. Infrastrukturën e insti-
tucioneve të kujdesit primar shëndetësor do e zhvillojmë dhe harmonizo-
jmë në raport me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve.
Sigurim të kushteve të nevojshme për punë profesionale në të gjitha insti-
tucionet e shëndetit primar. Rivitalizimi i qendrave të mjekësisë familjare 
në ato vende ku është e nevojshme dhe ndërtimi i qendrave të mjekësisë 
familjare ku ato mungojnë. Zhegra do e ketë laboratorin për analiza bazë 
hematologjike dhe biokimike në AMF-në në Zhegër dhe në ato instituci-
one shëndetësore ku është e domosdoshme.
 Trajtim me dinjitet për të sëmurët kronik, të moshuarit, personat 
me nevoja të veçanta, wpensionistë, gratë shtatzëna, lehonat, fëmijët dhe 
gjithë ata për të cilët këto shërbime janë të domosdoshme. Zotohemi se 
do të eliminojmë burokracinë që ndikon në vonesa në ofrimin e shërbi-
meve, përmes krijimit, funksionalizimit dhe rritjes së efikasitetit të sistemit 
elektronik. Planifikojmë që brenda 4 viteve të bëjmë digjitalizimin e shër-
bimeve shëndetësore, duke filluar me terminet online për vizita dhe anali-
za.
 Promovimi i shëndetit të mirë përmes vizitave sistematike në 
shkolla që për qëllim kanë parandalimin dhe diagnostifikimin me kohë, 
mjekimin dhe rehabilitimin është detyrë permanente e institucioneve të 
kujdesit shëndetësor dhe obligim i yni gjithashtu. Qendrës Kryesore të 
Mjekësisë Familjare pas sigurimit të aparaturës do t’ia shtojmë edhe shër-
bimin mamografik që ka për qëllim zbulimin e hershëm të kancerit të 
gjirit. Zotohemi për pako të wkompensimeve për shpenzimet e nënave të 
reja në shumën 100 euro për çdo të porsalindur.
 Menaxhim dhe organizim i mirë i institucioneve shëndetësore duke 
rritur cilësinë e shërbimeve që ofrohen për pacientët përmes furnizimit 
me kohë me mjete dhe materiale të nevojshme, sigurimit të orarit të rreg-
ullt për personelin shëndetësor dhe mirëmbajtjes adekuate të objekteve 
shëndetësore.  

SHËNDETËSIA



Planifikojmë që brenda 4 viteve të realizojmë planin për kontrolle siste-
matike shtëpiake, me ç ‘rast për çdo lagje të qytetit ose fshat do të cakto-
het mjeku familjar. Do t’i shtojmë ekipet e shërbimeve të patronazhit me 
ekipe mobile të personelit mjekësor për vizita pacientëve me nevoja të 
veçanta, të moshuarve dhe atyre për të cilët ky shërbim është i domos-
doshëm. Tri ekipe të patronazhit do të vendosen në AMF-të: Zhegër, 
Pogragjë, Cernicë, të cilat do të jenë në dispozicion të fshatrave përreth 
këtyre tri lokaliteteve të mëdha, për ofrimin e shërbimeve shëndetësore 
gjatë kohës së përballjes me Covid-19. QMF-në në Arbëri do e shndërrojmë 
në qendër për trajtimin e rasteve me Covid-19, ku kryhen këto shërbime si: 
kontrolla, PCR, testet serologjike, rentgeni, hemogrami, CRP, D-dimer dhe
analiza respektive.
 Bashkë me OJQ-të që i shërbejnë kategorive të caktuara, komu-
nitetin dhe organizatat tjera joqeveritare, do t’i hartojmë planet vjetore të 
përbashkëta. 
 Qendrën për qëndrim ditor, për personat me nevoja të veçanta, do 
e hapim gjatë mandatit të I-rë (do e integrojmë në kuadër të fshatit social 
pas funksionalizimit të tij ose do të adaptojmë hapësira tjera që do t’i iden-
tifikojmë në ndërkohë).



ARSIMI
 Lëvizja VETËVENDOSJE! zotohet të marrë të gjitha masat në 
përmirësimin e cilësisë në mësim dhe mësimdhënie. Me qeverisjen tonë, 
do të angazhohen ekspertët e fushës në përmirësimin dhe avancimin e 
procesit edukativ dhe arsimor në qytetin e Gjilanit.
 Me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! zotohemi të zhvillojmë 
konkurse të hapura dhe të bazuara në meritokraci, që synojnë punësimin 
e kandidatëve cilësor dhe profesionistë. Ne synojmë të funksionalizojmë 
organet profesionale dhe menaxhuese në të gjitha institucionet edukative 
dhe arsimore.
 Çështja më e rëndësishme gjatë qeverisjes së Lëvizjes VETËVEN-
DOSJE! është zhvillimi i kompetencave në mësimdhënie për të gjithë 
stafin mësimor, dhe këtë synojmë të bëjmë përmes organizimit të trajni-
meve të ndryshme profesionale. 
 Organizimi i garave të rregullta mësimore në nivel komunal do të 
shërbejnë si nxitje për nxënësit në përvetësimin e njohurive të reja, ngritjes 
së shkathtësive të tyre, si dhe në zbulimin e talentëve dhe talenteve të reja 
në qytetin e Gjilanit.

Lëvizja VETËVENDOSJE! do të sigurojë shërbime të rregullta mjekësore 
dhe psikologjike në të gjitha institucionet shkollore. Të gjitha shkollat do të 
pajisjen me laboratorë dhe kabinete të punës, pajisje teknologjike me 
qëllim që nxënësit dhe mësimdhënësit ta kenë një mjedis bashkëkohor të 
mësim-nxënies dhe mësim-dhënies. 
 Një nga prioritetet tona do të jetë vendosja e librave shkollor në 
hapësirat e shkollës. Kjo do të bëhet në radhë të parë për një shëndet të 
mirëqenë për nxënësit dhe së dyti për një efektivitet më të lartë të punës 
gjatë procesit mësimor. Lëvizja VETËVENDOSJE! gjatë qeverisjes së saj në 
Komunën e Gjilanit, vëmendje të veçantë do ju kushtoj fëmijëve nga famil-
jet në raste sociale. Ne do të sigurojmë përkrahje të nevojshme në sigurim-
in e materialeve shpenzuese për nxënësit nga familjet në asistencë sociale.
 Në qytetin e Gjilanit, institucionet shkollore shpesh ballafaqohen 
me mungesë të ujit të pijshëm dhe ngrohjes qëndrore gjatë ditëve me 
temperatura të ulëta. Andaj, zotohemi të sigurojmë ujë të pijshëm në 
shkollat e qytetit dhe do të avancojmë sistemin e ngrohjes në shkollë me 
qëllim të rritjes së efikasitetit dhe ruajtjes së një mjedisi të mirëqenë.



Në zhvillimin e një mjedisi të pastër në institucionet shkollore, synojmë të 
rregullojmë nyjet sanitare në të gjitha shkollat e qytetit të Gjilanit. Përveç 
kësaj, zotohemi që për të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta, të ju ndërto-
jmë qasjet e nevojshme në mjedisin e shkollës. Lëvizja VETËVENDOSJE! do 
të bëjë pasurimin e bibliotekave në shkolla, me tituj nga literatura shqipe 
dhe botërore, si dhe do të zhvillojmë kënde të leximit brenda hapësirave të
shkollës.
 Përmes një planifikimi të mirëfilltë dhe konkret, Lëvizja VETËVEN-
DOSJE! synon që të gjitha shkollat që punojnë në tri ndërrime, të kalojnë 
në dy ndërrime efektive. Fillimisht me shkollën model do e nisim mësimin 
tërë ditor.
 Prioriteti ynë është përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm. 
Kjo do të arrihet duke identifikuar objekte që do të adaptohen për çerdhe 
dhe do të ndërtojmë objekte të reja për këtë qëllim, në lagjet dhe fshatrat 
e Komunës së Gjilanit. Gjithashtu do të ndërtojmë kënde të lojërave për 
fëmijë. Përveç kësaj, ne synojmë të sigurojmë shujta falas për të gjithë 
nxënësit nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të.
 Do të ndërtojmë terene sportive në shkollat ku kemi mungesë të 
tyre dhe do t’i funksionalizojmë ato terene që janë jashtë funksionit. Është 
urgjente sigurimi i transportit të nxënësve për në institucionet e shkollës, 
andaj në këtë drejtim zotohemi që në përputhje me ligjin të sigurojmë 
transportin për të gjithë nxënësit. Me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOS-
JE!, do të bëhet ndarja e bursave për nxënësit dhe studentët e dalluar nga
Komuna e Gjilanit.
 Në shkollat e mesme profesionale do të hapen drejtime të reja, në 
harmoni me nevojat e tregut të punës. Arsimi dual i kombinuar me punë 
praktike është ide e kohës. Si qeverisje lokale brenda mandatit 4 vjeçar e 
shohim të domosdoshëm rikthimin e nxënësve në shkollën e mesme të 
bujqësisë. Do të krijojmë kushte për kombinimin e mësimit teorik me 
punë praktike në shkollat e mesme profesionale.
 Do të lidhim memorandume bashkëpunimi me biznese për 
angazhimin e kuadrove nga shkollat profesionale për punë praktike në 
ndërmarrjet e tyre. Në zyrën e kryetarit dhe çdo drejtori, do të ketë hapësirë 
për angazhimin e 5 praktikantëve për praktikë pune për një periudhë 6 
mujore.



EKONOMIA
 Komuna e Gjilanit ka nevojë urgjente për investime, duke prom-
ovuar dhe lehtësuar investimin, i cili do të siguronte punësim dhe përmirë-
sim të mirëqenies së qytetarëve. Lëvizja VETËVENDOSJE! synon themelim-
in e zonës ekonomike industriale në Komunën e Gjilanit nisur nga fakti se 
ky regjion posedon tre elemente bazë si: pozicionin e përshtatshëm 
gjeografik, dobishmërinë ekonomike dhe menaxhimin efikas.
 Me themelimin e Zonës Ekonomike Industriale synojmë zhvillimin 
në zona të caktuara të Gjilanit, lidhje me rrugë kyçe, qoftë ato magjistrale, 
apo zona të veçanta që lidhen me komuna apo regjione. Zona Industriale 
dhe Ekonomike, ka të bëjë kryesisht me prodhimin dhe përpunimin e 
produkteve, qendrën e panaireve dhe atë biznesore, ndërlidhjen me treg-
jet rajonale si dhe lidhja me rrugët, tregjet rajonale e evropiane.
 Qyteti i Gjilanit është në udhëkryq, por edhe mundësi që të kthehet 
në qendrën kyçe për zhvillim, tregti dhe prodhim. Andaj, Gjilani duhet 
rikthyer në qendër ekonomike, prodhuese dhe tregtare, pra do të kemi 
fabrikat kyçe: të përpunimit të produkteve, të prodhimit të produkteve që 
do t’i plasojnë për tregje të mëtutjeshme si dhe qendrën e shitjes dhe 
ekspozimit të produkteve. 
 Në fillim të mandatit të parë do të identifikojmë hapësirën në të 
cilën do të ndërtohet infrastruktura e nevojshme për krijimin e zonës 
industriale ekonomike. Prioritet do të kenë ndërmarrjet prodhuese që 
pengojnë tjetërsimin e tokave bujqësore dhe fuqizojnë industrinë pa 
ndotje. Angazhohemi për një zonë ekonomike atraktive për investitorët e 
jashtëm me kushte të favorshme. Investimi të fillohet për 6 muaj dhe të 
përfundojë më së largu për 6 vite! Përmes kësaj synohet ringjallja e 
prodhimtarisë dhe punësimi i të rinjve.
 Zona Industriale Ekonomike e Gjilanit do të ketë infrastrukturën e 
nevojshme. Në kuadër të Zonës Ekonomike Industriale do të funksionalizo-
het qendra trajnuese. Një qendër e këtij karakteri do të funksiononte sipas 
standardeve të arsimit dhe aftësimit profesional të modelit evropian. Beso-
jmë që ekzistojnë kapacitete optimale për t’u jetësuar një qendër e tillë
trajnuese me të gjitha kërkesat si staf të përgatitur, mjete të konkretizimit 
etj. Do të fillohet me përgatitjen e profileve bazë industriale, për të cilat ka 
shumë kërkesa në tregun e punës si makineri (metalpunues, saldim dhe 
automekanikë), elektroteknikë (nëndegët përkatëse), ndërtimtari (nënde-
gët përkatëse).



 Trajnimi parashihet të jetë pa pagesë, ndërsa në të ardhmen të 
parashihet subvencionimi nga ana e industrive (ndërmarrjeve) të cilat 
kanë nevojë për punëtorë të kualifikuar. Stafi i kualifikuar do të ishte në 
dispozicion të investitorëve aty për aty. Konsiderojmë që në kuadër të kësaj 
qendre trajnuese, pas një periudhe të shkurtër do të mund të zhvilloheshin 
edhe aktivitete hulumtuese si matje të performancës së bizneseve, matje 
të kualitetit të produktit/shërbimit - shërbime këto të cilat krijojnë të 
ardhura solide, bazuar në përvojat e shoqërive të konsoliduara.
 Duhet theksuar që themelimi dhe realizimi i një qendre të tillë 
trajnuese do të evitonte monopolin e disa qendrave të tilla në nivel të shte-
tit, të cilat në vend që të kontribuonin në rritjen e cilësisë dhe numrit të 
kontingjentit të forcës së kualifikuar punuese, kryesisht kanë qenë në 
shërbim të kompanive të mëdha, si dhe nëpërmjet këtyre kompanive, një 
rreth i ngushtë akterësh, kanë realizuar përfitime personale nga agjensi-
one ndërkombëtare të cilat e ndihmojnë Kosovën me donacione të 
ndryshme zhvillimore.
Mendojmë që fuqia punëtore e kualifikuar mirë, paraqet aset të vlefshëm 
nacional dhe që për një periudhë relativisht të shpejtë, do të aftësoheshin 
numër i madh profesionistësh të kualifikuar në fushat e lartpërmendura 
industriale, andaj posedimi i një kontingjenti të tillë paraqet një profil 
serioz të një shoqërie në sytë e investitorëve potencial.
 Është e domosdoshme krijimi i një ambienti fizik për bizneset 
vendore dhe të huaja, tërheqja e investime të reja (vendore dhe të huaja), 
grumbullimi i bizneseve në vende të përshtatshme për të bërë biznes, 
zgjerimi i industrisë ekzistuese, zhvillimi i lokaliteteve të caktuara.



BUJQËSIA
 Garantojmë shpërndarje të barabartë dhe transparencë të plotë e 
llogaridhënie për subvencionet që përfshijnë: subvencionim me mjete 
financiare, me makineri bujqësore (laktofriz cilësor, pajisje për mjelje etj), 
agroimpute bujqësore (farëra kualitative për mbjellje pranverore e vjesh-
tore, plehra etj), si dhe subvencionim me krerë. Zotohemi të ofrojmë 
mbështetje për bletarët në ngritjen e kapaciteteve prodhuese të mjaltit e 
mbështetje për ruajtje të produkteve bujqësore etj. Pjesë e komisioneve që 
do të bëjnë përzgjedhjen e përfituesve do të jenë edhe vetë bujqit.
 Do të mbështesim fermerët në rritjen e kapaciteteve për kultivimin 
e pemëve dhe perimeve, si dhe ngritjen e pemishteve e serrave moderne. 
Me qëllim të parandalimit të sëmundjeve klostridiale tek kafshët shtëpiake 
(gjedhe, dele, dhi), zotohemi për subvencionim të programit për vaksinim. 
Kjo do të shërbej si masë preventive për kafshët e lartcekura.
 Do të krijojmë një trupë profesionale të përbërë nga ekspertë të 
fushave përkatëse e cila përmes vizitave në terren siguron ofrimin e 
asistencës profesionale në dhënien e këshillave për fermerët për rritjen e 
kapaciteteve prodhuese të tyre. Kjo trupë gjithashtu do të organizojë 
trajnime në fusha të ndryshme të bujqësisë për fermerët tanë.
 Matrikulimi si proces është përcjellur me ngecje të shumta ku si 
rezultat janë privuar bujqit nga përfitimet financiare që vijnë në formë të 
subvencioneve. Zotohemi që do të ketë monitorim më të mirë të këtij 
procesi. Do të funksionalizojmë tregun e produkteve bujqësore,
ku përparësi të veçantë do të kenë prodhimet vendore lokale. Do të 
ndihmojmë fermerët në ngritjen e kapaciteteve për ujitjen e tokave 
bujqësore. Në këtë drejtim do të ofrojmë qasje të lehtë në tokat bujqësore 
nëpërmjet rregullimit të infrastrukturës së rrugëve fushore.
 Kujdesin ndaj pyjeve e shtojmë nëpërmjet mbrojtjes e mirëmba-
jtjes së ekosistemit të pyllit. Në bashkëpunim me insitucionet tjera rele-
vante do të bëjmë ripyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura. Biodiversiteti i 
pyjeve është pasuri natyrore që duhet të mbrohet e mirëmbahet. wwwDo 
të kujdesemi për krijimin e hapësirave rekreative me staza për ecje e pushi-
more. Do të bëhet funksionalizimi i zyrës në kuadër të drejtorisë së bujqë-
sisë dhe pylltarisë e cila do të jetë e hapur çdo ditë për bujqit dhe fermerët. 
Në kuadër të kësaj zyre do të ketë diskutime të rregullta me bujqit dhe 
fermerët, si dhe do të përfshihen drejtpërdrejtë në procesin e vendimmar-
rjes.



Përmes diskutimeve publike që do të organizojmë, në bashkëpunim me 
fermerët do të inicojmë plotësim-ndryshimin e rregullores për subvenci-
one nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë. Pas funksionalizimit të 
shkollës së Bujqësisë e në bashkëpunim me DKA-në, do të mbështesim e 
krijojmë mekanizma, në mënyrë që të rinjtë të aftësohen në degë të 
ndryshme të bujqësisë duke përfshirë edhe agrobiznesin. Do të bëhet 
promovimi i sektorit të bujqësisë përmes organizimit të aktiviteteve prom-
ovuese e panaireve të ndryshme. Do t’i shtojmë hapësirat e gjelbra dhe do 
të kujdesemi për mirëmbajtjen e tyre. Do të krijojmë një data-bazë të të 
dhënave për sektorin e bujqësisë.



 Në qeveritë e kaluara komunale kanë munguar investimet konk-
rete për zhvillim ekonomik në pjesët rurale të Komunës së Gjilanit. Inves-
timet e pakta kanë qenë kryesisht të drejtuara në qytet duke pamundësu-
ar zhvillimin e fshatrave të cilat ofrojnë mundësi të mëdha. Pas analizave të 
hollësishme duke parë potencialin e madh që ofrojnë fshatrat tona si nga 
ana e natyrës, mjedisit, gjeopozitës ashtu dhe nga ana njerëzore dhe 
sociale, Qeveria e re Komunale në mandatin e ri 4 vjeçar për herë të parë 
synon ndërhyrjen zhvillimore në hapësirat rurale (fshatrat e Anamoravës) 
me qëllim të zhvillimit të agroturizmit, turizmit rural, trashëgimisë 
kulturore etj. Ndërhyrja zhvillimore parashihet të shtrihet në tri drejtime të
fshatrave duke krijuar rrjetëzim të tyre në mes veti, me qëllim të funksion-
imit më të mirë të zhvillimit rural, që synon të krijojë model të suksesit në 
zhvillimin e integruar rural të fshatrave të Anamoravës bazuar në standar-
det më të mira evropiane.
Rrjetëzimin synojmë ta bëjmë në këto faza:

- Rrjetëzimi i parë përfshinë fshatrat: Velekincë, Lladovë, Zhegër, 
Llashticë, Shurdhan, Çelik dhe të gjitha fshatrat përgjatë aksit rrugor 
Gjilan–Stanqiç pika kufitare.
- Rrjetëzimi i dytë do të përfshijë fshatrat: Burincë, Muçibabë, Inatoc dhe 
fshatrat përgjatë aksit rrugor Gjilan-Preshevë.
- Rrjetëzimi i tretë do të përfshijë fshatrat: Malishevë, Uglar, Lipovicë, 
Llovcë, Bukovik, Pogragjë dhe të gjitha fshatrat përgjatë aksit rrugor 
Gjilan-Pogragjë.

 Me këtë integrim të fshatrave synohet që të zhvillohen hapësirat 
rurale të cilat kanë potencial të lartë zhvillimi ekonomiko-social, turizmin 
rural, agrobiznes etj. Pasi Gjilani ka dy pika kufitare Lëvizja VETËVENDOS-
JE! do të zhvillojë këto pjesë rurale me qëllim të ofrimit më të mirë të shër-
bimeve për turistë e vizitorë, të cilët kalojnë nëpër segmentin rrugor Gjilan 
- Stançiq dhe Gjilan – Muqibabë, por edhe për të gjithë banorët e komunës 
sonë, mërgatën dhe turistët që dëshirojnë të vizitojnë pjesën e Anamora-
vës. Këtë zhvillim të integruar të rrjetëzimit të fshatrave do ta bëjmë sipas 
objektivave në vazhdim:

ZHVILLIMI I 
TURIZMIT RURAL 



- Përmirësimin e infrastrukturës rrugore, infrastrukturës mjedisore,  
restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore (Kalaja e Pograg-
jës e monumentet tjera që paraqesin ngjarje të lavdishme të historisë 
sonë kombëtare), përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale, 
agroturizëm dhe turizëm rural, investime në shërbime tregtare dhe hotel-
erie, promovim dhe fushatë marketingu për zonat rurale të Gjilanit, rreg-
ullimi i
transportit për këto fshatra, organizimi i panaireve për promovim të 
bio-produkteve dhe të jetës në fshat, investime në produkte tradicionale 
dhe shërbime të tjera ekonomiko - financiare.
� Zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe social siç është: trajnimi i të rinjve dhe 
grave në fushën e agroturizmit dhe kultivimi i produkteve për konsum të 
gjerë, mbështetja me grante për fermerë, blegtorë dhe bletarë, krijimi i 
inkubatorëve të produkteve tradicionale, mbështetja për standardizim 
dhe certifikim të bio-produkteve me qëllim eksportin ndërkombëtar, 
mbështetja financiare e sipërmarrjeve për agroturizëm dhe hoteleri 
(ndërtimi i bujtinave turistike), krijimi i rrjetit të marketeve dhe dyqaneve 
me bio - produkte vendore të konsumit etj.

 Duke parë këtë potencial të lartë të fshatrave tona për zhvillimin e 
agroturizmit dhe turizmit rural, kemi paraparë krijimin e rrjetëzimit të 
këtyre fshatrave edhe pse kohën e fundit në disa prej tyre kanë filluar të 
funksionojnë ferma që ofrojnë shërbime në agroturizëm dhe kanë arritur 
në një kohë të shkurtër rezultate shumë të mira ekonomike dhe sociale 
(psh: Resort Maja e Zezë, Kulla Apollonia, Green Valley etj). Me këtë 
rrjetëzim synohet rritja e punësimit në zonat rurale, krijimi i një destina-
cioni dhe një brendi të veçantë të agroturizmit në Anamoravë, si dhe ruajt-
ja e trashëgimisë kulturore dhe vlerave tradicionale të fshatrave tona.
 Ky rrjetëzim i fshatrave do të financohet kryesisht nga Komuna e 
Gjilanit në bashkëpunim me Ministritë përkatëse (Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Min-
istria e Zhvillimit Rajonal), po ashtu do të sigurojmë mjete përmes aplikimit 
me projekt detal për grante mbështetëse nga BE, Banka Evropiane për 
Rikonstruim dhe Zhvillim etj., si dhe investime përmes partneritetit pub-
liko- privat, investime të donatorëve dhe me financime të huaja. Kjo do të 
përmirësojë dukshëm jetën sociale në fshatrat tona. Kohëzgjatja e këtij 
projekti parashihet të jetë në afatin 4+2 vjeçar.



 Plani i qeverisjes sonë është që të ju mundësojmë qytetarëve të 
komunës së Gjilanit të jetojnë një jetë më të shëndetshme dhe me cilësi të 
lartë, duke ofruar hapësira të gjelbra rekreativo-sportive të cilat i mungo-
jnë komunës sonë. Me dëmtimin e hapësirës së vetme gjelbëruese në 
qytet - parkut të qytetit pas zgjerimit të rrugës nga qeverisja komunale e 
fundit dhe nga mosndërtimi i hapësirave të reja gjelbëruese rekreative, pas 
analizave të hollësishme, ne kemi paraparë të ndërmarrim disa hapa, ku 
ndër to është ndërtimi i dy hapësirave të mëdha rekreativo-sportive të cilat 
do t’i mundësonin qytetarëve pushim, zhvillim të aktiviteteve të sportit 
dhe një bashkim me natyrën. 
 Nëpërmjet planit lokal, ne kemi paraparë të krijojmë hapësira të 
gjelbra dhe hapësira rekreativo-sportive, si dhe të zgjerojmë e përmirëso-
jmë ato ekzistuese. Qeveria e re komunale në mandatin e ri 4 vjeçar për 
herë të parë ka disa projekte për “Gjilanin e Gjelbër” të cilat parashihen të 
zhvillohen duke përfshirë:

- Ndërtimi i qendrës së madhe rekreativo-sportive tek liqeni në Livoç të 
Epërm,
- Ndërtimi i qendrës së madhe rekreativo-sportive tek liqeni i Përlepnicës,
- Mbjellja e një brezi të gjelbër përgjatë rrethinës së qytetit dhe realizimi i 
një korridori gjelbërues brenda qytetit, ku do të përmirësojë sado pak 
cilësinë, sasinë dhe biodiversitetin në qytetin tonë.
- Krijimi i të ashtuquajturave “Gjepa të gjelbër” nëpër lagjet e qytetit, aty 
ku lejojnë hapësirat ekzistuese si: krijimi i mini parqeve gjelbëruese dhe 
hapësirës së lojërave për fëmijë brenda blloqeve të ndërtesave, hapësir-
ave të zbrazëta nëpër lagje etj.

Ne gjithashtu planifikojmë të rrisim edhe zonën e hapësirave të gjelbra 
përgjatë liqeneve akumuluese me cilësi të lartë të florës, që njerëzit të 
mund të shijojnë gjelbërimin, dhe ku biodiversiteti mund të lulëzojë. Ky 
plan për një “Gjilan më të gjelbër” do të financohet kryesisht nga Komuna 
e Gjilanit në bashkëpunim me Ministritë përkatëse si: Ministria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit; Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Gjithash-
tu kemi paraparë që të përmirësojmë edhe cilësinë e ujit në liqene 
nëpërmjet trajtimit më të mirë të ujërave të zeza, e sidomos tek Liqeni i 
Livoçit ku parashihet edhe ndërtimi i impiantit. 

HAPËSIRAT REKREATIVE 



KULTURA

Duke analizuar natyrën, mjedisin dhe gjeopozitën, këto dy hapësira përg-
jatë liqeneve akumuluese janë ideale për zhvillimin e terreneve sportive siç 
janë: shtigjet për ecje, hapësirat rekreative, parqet, hapësirat për lojëra të 
fëmijëve, shtigje të vrapimit, ushtrimore në terrene të hapura, kampuse 
gjelbëruese etj. Gjithashtu do të sigurojmë mjete përmes aplikimit me 
projekte për grante mbështetëse nga BE-ja, Banka Evropiane për Rikon-
struim dhe Zhvillim etj. Kjo do të përmirësojë dukshëm cilësinë e jetës të 
qytetarëve tanë. Kohëzgjatja e këtij projekti parashihet të jetë brenda afatit 
4 vjeçar.

 Gjilani ka teatrin e qytetit, i cili me qeverisjen tonë do të ketë të 
garantuar financimin e rregullt dhe fondin për projekte artistike. Këshilli 
drejtues i Teatrit të qytetit do të ketë përbërje profesionale dhe udhëheqës 
artistik. Trupës artistike të teatrit do t’i sigurohet edhe stafi ndihmës. Do të 
bëhet hartimi i statutit të teatrit, në përputhje me ligjin për teatrot.
 Do të nxisim një prodhim të repertorit në përputhje me ligjin, duke 
e promovuar dramën shqipe dhe të huaj. Në këtë drejtim do e bëjmë të 
domosdoshme që një herë në muaj të luhen shfaqje për fëmijë. Përmirësi-
mi i infrastrukturës dhe hapësirave të teatrit, si në: akustikë dhe dhomat e 
garderobave artistike. Do t’i kushtohet rëndësi e veçantë mirëmbajtjes dhe 
higjienës së teatrit të qytetit.
 Gjilani ka galerinë e qytetit, i cili me qeverisjen tonë do të ketë të 
planifikuar programin vjetor të punës, me ekspozita bashkëkohore nga 
artistët vendor dhe ndërkombëtar. Ne synojmë të rrisim bashkëpunimin 
ndërmjet galerisë dhe institucioneve të tjera kulturore. Do të organizohen 
ekspozita me çmime të veçanta që u mundësojnë fitueseve të ndjekin 
rezidenca të ndryshme artistike nëpër botë dhe në fund të sjellin përvojën 
e tyre përmes ekspozimit në galerinë e qytetit.
 Do të rishikohet gjendja e muzeut të qytetit dhe atij etnologjik 
duke filluar nga ajo teknike e deri tek ajo administrative. Do të bëjmë një 
rishikim profesional të artefakteve të cilat i posedojnë muzetë si dhe a janë 
të ekspozuara dinjitetshëm në raport me statutin e tyre. Do të bëhet 
pasurimi i muzeve duke ndjekur një shembull me një thirrje publike për 
qytetarët e vendit që posedojnë artefakte të ndryshme dhe që i përgjigjen 
ekspozimit në muzetë e qytetit. Do të bëhet pasurimi i muzeve me video 
incizime origjinale të ndryshme që tregojnë kulturën e vendit.



 Sa i përket kinemasë, gjatë qeverisjes së Lëvizjes VETËVENDOSJE! 
do të shikohet kontrata për funksionalizimin e kinemasë në qendër të 
qytetit. Kinemaja e qytetit fillimisht të funksionalizohet tek salla e qendrës 
socio-edukative “Don Bosko”, në qytetin e Gjilanit. Do të procedojmë me 
nismën për themelimin e ansamblit të këngëve dhe valleve, që përmban 
orkestrën, valltarët dhe solistët.
 Lëvizja VETËVENDOSJE! do të kthej qendrën kulturore për fëmijë 
në të cilën fëmijëve do t’u krijohen kushte për shprehjen e kreativitetit të 
tyre. Në këtë drejtim, me qeverisjen tonë synojmë të bëjmë digjitalizimin e 
bibliotekës dhe pasurimin e saj me tituj të ri, si dhe do të krijojmë 
bibliotekën mobile. Riorganizimi i festivalit “Flaka e Janarit” në qytetin e 
Gjilanit, e bënë këtë ngjarje të një rëndësie të veçantë jo vetëm për qytet-
arët gjilanas. Riorganizimi i këtij festivali, të bëhet në mënyrë serioze, në 
secilën shtyllë të saj. Të konceptohet ashtu që të dalë akoma më shumë 
jashtë sallës së teatrit me aktivitetet e veta, duke u shpërndarë edhe nëpër 
hapësirat e tjera nëpër komunë.
 Festivalin teatror të shkollave të mesme do e bëjmë të përvjetshëm 
dhe do t’i përkrahim festivalet e tjera përmes thirrjeve publike.
 Do të rishikohen hapësirat administrative të stafit nëpër 
udhëheqësi dhe do të krijohet një rend sa më funksional me personel 
përgjegjës dhe bashkëpunues për zhvillimin e kulturës. Do të ketë ndarje 
të plotë mes hapësirave dhe përgjegjësive. Do të shpërndajmë aktivitetet 
artistike edhe nëpër fshatrat e komunës së Gjilanit. Do të mirëmbajmë 
shtëpitë ekzistuese të kulturës, si në Përlepnicë, Zhegër, Cërnicë e fshatra 
të tjera ku ekzistojnë ato. Në fshatrat ku mungojnë shtëpitë e kulturës, 
mund të identifikohen hapësira publike në të cilat mund të zhvillohen 
aktivitetet kulturore.
 Do të zhvillojmë digjitalizimin e ngjarjeve kulturore, përmes hartës 
kulturore të qytetit në aplikacionet mobile. Do të rritet fondi për subven-
cionimin e organizatave kulturore dhe individëve me qëllim të ngritjes së 
cilësisë së projekteve kulturore. Në këtë drejtim do të hartohet një data-ba-
zë me kontaktet e komunitetit të kulturës, përfshirë edhe OJQ-të 
kulturore, me qëllim të organizimit të së paku dy takimeve të rregullta 
vjetore. Këto takime do të shërbejnë për përfshirjen e komunitetit artistik 
në procesin e planifikimit dhe vendimmarrjes për fushën e kulturës.
 Do të ketë përfshirje të trashëgimisë kulturore në planet 
hapësinore për të kontrolluar aktivitetin ndërtues brenda zonave të mbroj-
tura. Gjithashtu do të fuqizojmë inspektoriatin për mbikëqyrje efektive dhe 
parandalim të aktiviteteve që cenojnë aktivitetet e trashëgimisë.



RINIA

Kalaja e Pogragjës është një nga monumentet me vlerë historike dhe 
kulturore në qytetin e Gjilanit. Ky objekt as nuk mirëmbahet e as nuk ka 
përkujdesje. Një hapësirë si kjo, do të duhej të ishte pikë e rëndësishme për 
vizitor turistik. Investimi në qasjen e saj (rruga e shtegu për ecje) si dhe 
mirëmbajtja e saj është shumë e nevojshme. Do të krijojmë kinemanë e 
hapur afër saj, e cila do të shtonte atraktivitetin turistik të kalasë.
 Me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! do të ketë trajtim të 
veçantë për të gjitha skulpturat monumentale në qytet, me një staf të 
përkushtuar duke pastruar dhe mirëmbajtur skulpturat monumentale 
dhe hapësirat përreth tyre në mënyrë sa më të dinjitetshme. Do të pasuro-
jmë komunën me skulpturat e reja monumentale, duke u fokusuar jashtë 
qendrës së qytetit.

 Do të zhvillojmë komunikim të vazhdueshëm me punëdhënësit 
dhe të rinjtë punëkërkues. Lëvizja VETËVENDOSJE! do të mbështesë të 
rinjtë me kurse aftësimi profesional dhe praktikë konform kërkesave në 
tregun e punës, duke pasur për objektiv nxitjen e punësimit të të rinjve. Do 
të sigurojmë mbështetje për programe, projekte, aktivitete rinore dhe ide 
inovative që kanë kreativitet, e që vijnë nga të rinjtë. E shohim të domos-
doshme nevojën për intervenim nëpërmjet mekanizmave komunal në 
bashkëpunim me qeverinë dhe akterë të tjerë në mënyrë që të rritet punë-
simi i të rinjve. Në këtë kuptim, gjatë mandatit 4 vjeçar së bashku me 
qeverinë do të angazhohemi për:

- Themelimin e Fondit për Ndërmarrësit e Rijnë,
- Ndërtimin e laboratorëve ndërmarrës për Teknologji, Inovacion, Art (TIA 
Lab),
- Përkrahjen direkte financiare për ndërmarrjet e të rinjve dhe fuqizimin e
bashkëpunimit me sektorin e biznesit, sidomos në sferën e edukimit 
jo-formal në qendra rinore.

 Do të angazhohemi për nxitjen e vetëpunësimit të vajzave dhe 
grave nga zonat rurale. Në këtë drejtim edukimi joformal është një tjetër 
formë përmes të cilit të rinjtë mund t’i shprehin idetë e tyre kreative. Gjatë 
mandatit 4 vjeçar fillimisht e shohim të domosdoshëm funksionalizimin e 
Qendrës Rinore, e cila më shumë ka shërbyer si nëndegë e partisë në 
pushtet, duke qenë e hapur vetëm kur kjo parti ka pasur fushata elek-
torale. 



SPORTI

Shtëpia e Rinisë është e të rinjve dhe e tyre duhet të mbetet, kësisoj syno-
jmë që të decentralizojmë çështjen e “pronësisë” së shtëpisë për të rinjtë 
duke iu ofruar të rinjve që kanë ide dhe projekte që të njëjtat t’i realizojnë 
në Shtëpinë e të rinjve.
 Fuqizimi dhe përkrahja e vazhdueshme financiare e organizatave 
jo-qeveritare që merren me të rinjtë dhe që kanë projekte e propozime 
konkrete do të jetë prioritet. Veçanërisht vëmendje do të kenë projektet 
rinore me grupet e margjinalizuara si: vajzat, komunitetet minoritare dhe 
personat me aftësi të kufizuara.

 Ndërtimi i Stadiumit në qytetin e Gjilanit është zvarritur ndër vite, 
andaj me qeverisjen tonë do të përfundojë gjatë mandatit të parë, duke 
respektuar kriteret e kërkuara nga ana e UEFA-s. Rehabilitimi i palestrës 
“Bashkim Selishta” duke përfshirë rregullimin e saj si nga brenda, ashtu 
edhe jashtë, siç janë: sistemi i ngrohjes, dyshemeja, nyjet sanitare, fusha e 
futbollit dhe fusha e basketbollit do të rehabilitohen me qëllim të krijimit 
të kushteve më të mira për stërvitje për sportistët gjilanas. Mirëmbajtje për 
palestrën dhe të gjitha terrenet sportive në nivel të komunës. Rregullimi i 
terreneve sportive në lokalitete të qytetit, fshatrave dhe në kuadër të hapë-
sirave rekreative. Mbështetje për klubet reprezentative dhe klubet e vogla 
që rrezikojnë të shuhen. Do t’i mbështesim shkollat e sporteve dhe 
edukimin sportiv në moshat e hershme.



SHËRBIMET PUBLIKE 
DHE ADMINISTRATA

 Transparencë për të gjitha veprimet e administratës publike komu-
nale, për projektet me ndikim financiar, ekonomik e shoqëror, për të gjitha 
shpenzimet komunale, duke i vënë nën monitorim elektronik dhe duke i 
bërë publike në kohë reale dhe vend publik. Prokurimi do të bëhet sipas 
modelit të transparencës radikale, e-prokurimi. Rritja e efikasitetit të 
administratës komunale në ofrimin e shërbimeve publike, do të bëhet 
përmes lehtësimit dhe thjeshtëzimit të procedurave administrative, me 
kujdes të veçantë në periudhën e ardhjes së bashkatdhetarëve.
 Do të ndërtojmë impiantin për trajtimin e ujërave të zeza, si dhe do 
të ndërtojmë kolektorë dhe infrastrukturë përcjellëse. Sigurimi i ujit të 
pijshëm me kapacitet të furnizimit për 24 orë për banorët e komunës së 
Gjilanit dhe shtrirja dhe rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit do të bëhet gjatë 
mandatit të parë qeverisës. Do të ndërtojmë një nënkalim për këmbësor 
në rrugën bulevardi i pavarësisë para “Hotel Kristal” dhe një nënkalim tjetër 
para shkollës “Thimi Mitko”. Do të krijojmë parkingje të reja me një riorien-
tim të rrugëve, prej dy kahore në një kahore. Planifikojmë menaxhim më 
të mirë të mbledhjes së mbeturinave, klasifikimin e tyre dhe largimin e 
deponive ilegale, si dhe vendosjen e kontejnerëve. 

Të gjitha projektet e infrastrukturës do t’i harmonizojmë me infrastruk-
turën nëntokësore. Do t’i mirëmbajmë rrugët dhe do të rregullojmë sinjal-
izimin horizontal dhe vertikal në vendkalim të këmbësorëve, në lagjet e 
mëdha dhe me dendësi. Do të ndërtojmë dhe rregullojmë trotuaret nëpër 
rrugët kryesore të qytetit të Gjilanit dhe nëpër fshatra. Do të krijojmë pjerri-
na në trotuaret e qytetit për kyçje më të lehtë të personave me karroca. Do 
të rregullojmë dhe mirëmbajmë ndriçimin publik, hapësirat gjelbëruese 
dhe parqet e qytetit.




