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ARSIMI
Komuna e Artanës ka vetëm një shkollë të mesme ekonomike ndërsa
drejtime të tjera nuk ka. Në këtë shkollë ka hapësira të mjaftushme për
hapjen edhe të dy drejtime të tjera. Komuna e Artanës është një vend i
pasur me xehe nëntokësore, në të gjendet Miniera e Artanes ‘Trepça’.
Andaj është e domosdoshme zhvillimi i mësimdhënies nga fusha
teknike e xehtarisë. Artana është vend rural, kryesisht banorët e saj
merren me bujqësi. Sigurimi i shkollimit dhe qasjes më të lehtë në
objekte shkollore për fëmijët me nevoja të veçanta, dhe ofrimi i
mbështetjes me logoped dhe mësimdhënës përkatës.
Në kuadër të shkollave egzistuese do të mundësohet vijimi i mësimit
parashkollorë dhe do të ndërtojmë kënde të lojërave për fëmijët e
nivelit paraﬁllor, shkollor në të gjitha shkollat e Komunës së Artanës. Do
të sigurojmë shujta falas për nxënësit nga klasa e I-rë deri në klasën e
V-të, në të gjitha shkollat e Komunës së Artanës, që asnjë fëmijë të mos
ndihet i pabarabartë e i uritur. Shërbime të rregullta mjekësore ku
mund t’i evidentojmë sëmundjet e nxënsëve qysh në moshën të re dhe
t’i parandalojmë ato. Të gjitha shkollat do t’i paisim me kabinete shkollore si dhe furnizimin me materiale hargjuese. Do të ndërtojmë një
çerdhe të re në fshatin Pasjak.
Lëvizja VETËVENDOSJE! është e përcaktuar për çerdhe publike dhe
cilësore. Është vërtetuar se çerdhet kanë një efekt shumë të madh tek
fëmijët, duke i bërë ata më të shoqërueshëm dhe shumë më të përgatitur për ﬁllimin e shkollës. Dërgimi i fëmijëve në çerdhe është e drejtë,
dhe meqë Kosova mbizotërohet prej traditës ku zakonisht është nëna
ajo e cila përkujdeset për fëmijën, kështu shtypja është e dyﬁshtë;
fëmija që nuk mund të shkojë në çerdhe dhe nëna që duhet t’i lejë aktivitetet e saj për t’u kujdesur për të.
Funksionimi i një çerdhe do të krijonte më shumë mundësi për gratë
që të punësohen. Ndërkohë në Komunën e Artanës përqindja e grave
të punësuara është më e lartë se mesatarja e Kosovës. Meqë kujdesi
për fëmijët kushton shtrenjtë në çerdhet private, Lëvizja VETËVENDOSJE! planiﬁkon që të ndërtojë dhe funksionalizojë çerdhet publike, për të
ofruar kështu qasje më të barabartë për fëmijët, pavarësisht gjendjës
ekonomike dhe sociale të familjes së tij/saj.

SHËNDETËSIA
Një shtëpie e shëndetit që do të jetë në shërbim 24 orë. Komuna e
Artanës duke mos pasur një spital që ofron shërbime 24 orë, cënon
drejtpërsëdrejti integritetin ﬁzik të qytetarëve të saj. Lëvizja
VETËVENDOSJE! do të rrisë buxhetin për këtë fushë duke e konsderuar si kruciale për jetën dhe mirëqenien e të gjithë pjesëtarëve
të shoqërisë në Komunën e Artanës. Në bashkpunim me Ministrinë
e Shëndetësisë do të rrisim staﬁn mjekësor në mënyrë që të ketë
mundësi që të mbulohet orari prej 24 orë në njërën nga qendrat e
shëndetësisë familjare. Të gjitha qendrat e shëndetësis familjare do
t’i furnizojmë me matriale eseciale, oksiqjen dhe pajisje kompjuterike për futjen e të dhënave të pacijenteve.

BUJQËSIA
Bujqësia mbetet sektori më i rëndësishëm në promovimin e punësimit në Komunën e Artanës, për rritjen e të ardhurave të shumë
familjeve dhe zvogëlimin e varfërisë. Lëvizja VETËVENDOSJE! në
Komunën e Artanës angazhohet në promovimin, përmirsimin,
rritjen e prodhimit vendor duke i përkrah fermerët. Rritja e sipërfaqeve prodhuese, duke i përkrah fermerët
me mekanizëm bujqësor dhe me impute bujqësore. Madhësia e
fermës në Komunën e Artanës është ende e vogël dhe e fragmentizuar, Lëvizja VETËVENDOSJE! do të agazhohet që bujqit tanë të
ﬁllojnë të krijojnë koperativa bujqësore me qëllim rritjen e fermave
të tyre dhe shtimin e produktivitetit të tyre dhe rritjen e konkurrueshëmerisë së produkteve bujqësore.
Në Komunën e Artanës janë të regjistriar mbi 1100 fermer, nga këta
janë rreth 400 fermer që aplikojnë për çdo vit për pagesa direkte, të
subvencionura nga Ministria e Bujqësisë, andaj ne do të punojmë
që ky numër të dyﬁshohet. Do të angazhohemi që fermerët të cilët
i plotësojnë kriteret, të jenë përﬁtus real të subvencioneve nga
MBPZHR. Përderisa fermerët që posedojnë nga 1 deri 4 gjedhe,
zotohemi të ndajmë shumën nga 85 euro.

INFRASTRUKTURA
Funksionalizimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit për të gjitha
lagjet në Komunë e Artanës, do të jetë një nga prioritetet e Lëvizjes
VETËVENDOSJE! në qeverisjen katër vjeçarë. Vetëm 30% e familjeve në Komunën e Artanës janë të kyçur në rrjetin e ujësjellësitë
publik. Lëvizja VETËVENDOSJE! sunon të zgjeroj rrjetin për kyçje të
të gjithë qytetarëve në Komunën e Artanës. Përveç zgjerimit të rrjetit, Lëvizja VETËVENDOSJE! do të ngrisë nivelin e menaxhimit dhe
të përgjegjësisë brenda këtij sektori publik.
Furnizimi me ujë të pijshëm llogaritet si një nga problemet kryesore të kësaj komune. Në disa lagje, për kundër faktit që janë
investuar mbi 200 mijë euro në ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit,
furnizimi me ujë mungon për shkak të neglizhencës dhe keqmenaxhimit. Për këtë, Levizja VETËVENDOSJE! angazhohet që menaxhimi i ujit të bëhet nga një kompani kredibile në menyrë që të
sigurohet uji i pijshëm për 24 orë, në të gjitha lagjet e Komunës së
Artanës.

RREGULLIMI I
RRJETIT TË
KANALIZIMIT
Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në të gjitha fshatrat, dhe intervenimi me kohë në kanalizimet egzistuese, si dhe për përmisimi i
gjendjes së tyre aty ku ka nevojë. Brenda mandatit katërvjeqar të
qeverisjes së Lëvizjes VETËVENDOSJE! do të arrijm që t’i asfaltojmë
të gjitha rrugët e paasfaltuara. Në dy vitet e para do të ju japim përparësi rrugëve të cilat kanë nevojë urgjente për asfaltim dhe intervenim në përmisimin e rrugëve cilat janë të dëmtuara dhe nuk janë
mirëmbajtur asnjëhere. Këto shpenzime të asfaltimit të rrugëve do
t’i bëjmë edhe nga granti i katërt që do të ndaj për komunat Qeveria e Kosovës.
Tregun e kafshëve në fshatin Llabjan do e zhvendosim në një hapsirë publike. Këtë hapësirë do e caktojmë në pajtim me fermeret e
Komunës së Artanës. Tregu i tanishëm krijon probleme për banorët
për rreth dhe për institucionet publike që gjenden afër saj.
Zotohemi që do të ndërtojmë tregun e ri sipas standardeve të
kërkuara me ligj në menyrë që të plotësohen nevojat e fermerëve
dhe të krijohen të ardhura për buxhetin e Komunës dhe njëkohësisht të regjenerohen vende të reja të punës.

NDIHMË PËR
BIZNESET
PRODHUESE DHE
SHËRBYESE QË SJELLIN
PUNËSIM
Lëvizja VETËVENDOSJE! sikur edhe në komunat e tjera do t’u
ndihmojë bizneseve të cilat operojnë në Komunën e Artanës.
Bizneseve në ndihmë do t’u vijë vënia në jetë e alternativës
qeverisëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE! Për ndërmarrjet e mëdha,
ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme, varësisht edhe nga numri i të punësuarve, si dhe varësisht
natyrës prodhuese, do të ofrojmë subvencione dhe përkrahje për
të gjithë. Kushte të volitshme për të bërë biznes, këtë planiﬁkon
Lëvizja VETËVENDOSJE! të bëjë përmes këtyre hapave si: riorganizim të administratës komunale, përcaktimi i përgjegjësive dhe
mekanizmave të raportimit. Do të rrisim kontrollin dhe vlerësimin e
cilësisë së shërbimeve duke përcaktuar qartë mënyrat e administrimit të ankesave ndaj shërbimeve të dobëta dhe sjelljes korruptive.

TRANSPORT
PUBLIK PËR
QYTETARËT E KOMUNËS
SË ARTANËS
Transporti publik është një nga brengat kryesore të cilën e kanë
identiﬁkuar qytetarët e kësaj komune. Në mungesë të një transporti urban në njërën anë dhe në anën tjetër prezenca e parregullt
e trasportuesve privat, bënë që qytetarët e Komunës së Artanës
shpesh detyrohen të ecin me kilometra në këmbë për të arritur deri
tek fshati Llabjan, si një pikë e vetme për të siguruar një transport
publik. Lëvizja VETËVENDOSJE! do të mbështesë ﬁnanciarisht
linjat e trasportit publik, si një mundësi e qarkullimit të lehtë dhe të
sigurtë për të gjithë qytetarët në Komunën e Artanës.

TRANSPARENCË
NË QEVERISJE DHE
SHËRBIME
ADMINISTRATIVE
Në programin tonë qeverisës ne angazhohemi që të ketë kontroll
të shërbimeve dhe matje të cilësisë së shërbimeve. Përveç kësaj, ne
do të zhvillojmë një kulturë të llogaridhënies dhe transparencës në
punët që bënë administrata komunale. Për Lëvizjen VETËVENDOSJE! është e rëndësishme një shërbim i shpejtë dhe efektiv për
qytetarët. Andaj, do të krijohen mekanizma për matjen e cilësisë së
punës dhe arritjes së rezultateve të qëndrueshme. Do të bëhet
thjeshtëzimi i procedurave për nxjerrjen e dokumenteve të
ndryshme për qytetarët.
Lëvizja VETËVENDOSJE! synon që të zhvillojë kapacitetet njerëzore
tek punonjësit në Komunën e Artanës. Në këtë drejtim, të gjithë
punonjësit e tanishëm, varësisht nga arsimimi i tyre, do ju ofrohet
mundësi në zgjerimin e njohurive profesionale. Do të caktohet një
punonjës i administratës i cili do të jetë përgjegjës ligjor në
pranimin e çdo ankese nga qytetarët. Transparenca për ne është
parakusht dhe dëshmia më e mirë për mënyrën e qeverisjes. Ne e
shohim transparencën si të pashkëputshme nga synimi ynë për një
qeverisje të drejtë. Prandaj do të veprojmë në përputhje me këto
rregulla si: administrata do të jetë e hapur për të gjithë, qoftë për
konkurse, qoftë për dokumente. Të gjitha informacionet e kërkuara
do të jepen brenda afatit të caktuar me ligj.

TURIZMI RURAL
Kalaja e Artanës së bashku me objektet e tjera historike për rreth
saj edhe pse shumë të dëmtuara, ende tërheqin shumë vizitorë.
Vizitat në këtë lokalitet bëhen edhe për shkak të pozitës
gjeograﬁke ku gjendet Kalaja. Por, në tërë këto vite ka munguar
përkujdesja institucionale e Komunës dhe institucioneve qendrore
të mëhershme. Lëvizja VETËVENDOSJE! merr përsipër që t’i kthehjë përkujdesjen institucionale këtij objekti historik. rregullimin e
infrastrukturës përreth kalajës dhe objekteve të tjera për rreth kalajës, të cilin Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka në plan ta bëjë, duke e
kthyer qytetin e Artanës një atraksion turistik. Fillimisht, gjatë mandatit tonë qeverisës do të bëjmë një studim ﬁzibiliteti rreth qasjes
dhe infrastrukturës së nevojshme për shërbime turistike në këtë
lokalitet. Ka mungesa të theksuara të ujit të pijës, kanalizim, tualete
për vizitorët, pushimore, zyre informuese dhe veçanërisht mirëmbajtja e monumenteve dhe pastrimi i mjedisit.
Lëvizja VETËVENDOSJE! synon të promovojë këtë lokalitet përmes
organizimit të panaireve dhe festave tradicionale. DO të bëhet
emërimi, shenjëzimi dhe paraqitja në hartë e objekteve kulturore
në tërë territorin e Komunës së Artanës, në sipërfaqe prej 204 km2.

