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FJALA HYRËSE 
JETON RAKA

Të dashur qytetar të Komunës së Kaçanikut, programi i Lëvizjes VETEVENDOS-
JE është i orientuar në disa pika të cilat kanë pikësynim përmirësimin e jetës 
dhe mirëqenies së qytetarëve, pa dallim.

Ne si Lëvizje VETEVENDOSJE! dhe unë si Kryetar i ardhshëm i Komunës së 
Kaçanikut do të angazhohemi për qeverisje të hapur (transparente), të drejtë 
(ligjore) dhe gjithëpërfshirëse (profesionale dhe jo klienteliste). Çështjet krye-
sore me të cilat do të merremi brenda afatit katër vjeçar do të jenë: sigurimi i 
ujit të pijes për tërë territorin e Komunës së Kaçanikut, menaxhimi i mbeturi-
nave në nivelin lokal, infrastruktura duke përfshirë rrjetin e ujësjellësit, kanal-
izimit, ndriçimit publik, infrastruktura shkollore, zhvillimi ekonomik dhe turizmi 
malor. Parimet bazë të qeverisjes së LVV-së do të jenë: Respektimi i Ligjit, 
Gjithëpërfshirja, Transparenca dhe Llogaridhënia para qytetarëve

Qeverisje e ndershme dhe e drejtë
Qeverisje e ndershme dhe e drejtë është themeli i ndryshimit cilësorë. Sundimi 
i ligjit është hapi i parë në zgjidhjen e problemeve të trashëguara nga 
keqqeverisja e deritanishme. Aty ku flet ligji, hesht korrupsioni, keqpërdorimi i 
pushtetit, pronës dhe parasë publike. Një qeverisje e ndershme dhe e drejtë 
është goditje ndaj praktikave të ryshfetit, nepotizmit, tenderëve të kurdisur, 
konkurseve, trajtimit jo të barabartë të qytetarëve, praktikave klienteliste të 
përfitimit, keqpërdorimin e të mirave të përgjithshme.

Pa dallime, gjithëpërfshirëse
Lëvizja VETEVENDOSJE! është shtëpi e njerëzve të përkushtuar për qeverisje
gjithëpërfshirëse në rrafshin gjeografik dhe pa dallime partiake në rrafshin 
politik. Nga qeverisja e Jeton Rakes, në cilësinë e Kryetarit të Komunës, të 
mbështetur nga një Kuvend Komunal i dominuar nga asamblistë të LVV-së, do 
të përfitoj çdo vendbanim i komunës dhe të gjithë qytetarët e saj

Ndarje e drejtë e buxhetit komunal
Siç dihet, kriter bazë për caktimin e lartësisë së buxhetit të komunës është 
numri i banorëve rezidente dhe madhësia e territorit të tyre. Këto dy kritere do 
të merren në konsideratë edhe kur të vendoset për shpërndarjen e mjeteve të 
buxhetit komunal rreth planifikimit dhe shpërndarjes së investimeve nëpër 
lokalitete të ndryshme të komunës.

Transparencë e plotë
Transparencë në udhëheqje dhe menaxhim të detyrave të punës do të jetë një 
nga praktikat kryesore gjatë qeverisjes sonë. Zyra e Informimit do të kompleto-
het me staf mbështetës dhe pajisje përkatëse. Dhe nuk do të jetë në shërbim 
vetëm të kryetarit, por do të mbulojë aktivitetin e tërësishëm edhe të legjislativ-
it komunal (pa e injoruar opozitën, siç është vepruar deri tani). Hapësirë do të 
ketë për të gjithë sektorët publik, siç janë: sektori i arsimit, shëndetësia, kultura, 
sporti etj.

Kjo zyre do të jetë e hapur për publikim në ueb faqen zyrtare të Komunës edhe 
për sektorin e KRUK Bifurkacioni, KRM Pastërtia dhe KEDS, sidomos kur ato 
lidhen me zhvillime punimesh dhe reduktime furnizimesh dhe shërbime. Do të 
ketë rritje të cilësisë së informacionit.



- Në bashkëpunim me nivelin qendror do të bëhet zgjidhja e problemit 
me ujë të pijes për tërë territorin e Komunës
- Menaxhimi mbeturinave, mjedis i pastër, ndalja e prerjes së pyjeve
- Në bashkëpunim me nivelin qendror do të bëhet zgjidhja e problemit 
të ujërave të zeza, ndërlidhja e kanalizimeve nëpër kolektor të vegjël, 
degëzimi i tyre deri në kolektor kryesor, pastaj rregullimi i pishinave 
filtruese të ujit para se të derdhet në lum, deri në zgjidhje të qën-
drueshme përmes impiantit
- Ndërtimi i sallës së Kuvendit Komunal
- Ndërtimi i terreneve sportive pa pagesë, në vend të çerdhes së vjetër 
dhe sheshi i qytetit
- Ndërtimi i një pishine gjysmë olimpike te Palestra Sportive
- Ndërtimi i Shkollës Fillore Emin Duraku, në kuadër të saj edhe shkolla 
e ulët e
muzikës
- Parkingjet publike-private te oborri i komunës dhe me kate mbrapa 
varrezave
- Mbulimi i territorit me wi-fi free (Zonat Wi-fi)
- Ndarja e territorit të komunës për programe dhe subvencione në 
bujqësi, blegtori, pemëtari dhe bletari, varësisht nga toka dhe mikrokli-
ma pas konsultave me ekspertë të fushës
- Nerodimja do të kthehet në lum të bukur pas pastrimit do të 
vendosen diga lëvizës që do të rrisin nivelin
- Administratë efikase në shërbime
- Publikimi i listës se pasurisë komunale në faqen e komunës për inves-
titorë potencial
- Stimulimi i turizmit malor dhe rural
- Hartë aplikacioni
- Banimi social në marrëveshje me ndërtuesit
- Financimi i librit për shkrimtaret e rinj kaçanikas, zhanri roman, poezi, 
ese
- Pyllëzimi me fidane të paulownias
- Festivali i Filmit të shkurtër dhe dokumentar Gryka Fest

ZOTIMET E KOMUNËS 
SË KAÇANIKUT



2

3

4

5

6

ADMINISTRATA 
KOMUNALE 

Digjitalizimi i shërbimeve komunale.

Llogaridhënie dhe performancë e shtuar në zbatimin e detyrave të punës;

Rizgjedhja e Këshillave në fshatra dhe lagje të Komunës, dhe komunikimi 
i rregullt me grupet e interesit.

Krijimi i mekanizmit për bashkëpunim ndër-komunal dhe ndër-kufitar 
me komunat dhe vendet fqinje.

Krijimi i platformës për bashkëpunim me diasporën dhe organizatat e 
ndryshme joqeveritare.

Fuqizimi i gjithëpërfshirjes gjinore në planifikim, zbatim dhe buxhetim
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INFRASTRUKTURA DHE
SHËRBIMET PUBLIKE 

Në bashkëpunim me nivelin qendror do të bëhet sigurimi i furnizimit me 
ujë të pijes për të gjithë qytetarët e Komunës së Kaçanikut

Në bashkëpunim me nivelin qendror do të bëhet menaxhimi efikas i 
ujërave të zeza.

Menaxhimi i mbeturinave

Vendosja e ndriçimit publik nëpër fshatra dhe lagje të komunës.

Realizimi i skemës për investime efiçiente dhe të gjelbërta nga ekonomitë 
familjare, bizneset dhe institucionet.

Mirëmbajta dhe rregullimi i shesheve dhe hapësirave të gjelbërta në tërë 
territorin e komunës

Mbulimi i tërë territorit të komunës me sinjal të internetit falas

Ri-planifikimi i hapësirave aktuale për parking dhe krijimi i hapësirave të reja

Ri-shqyrtimi, evidentimi dhe respektimi në plotni i kritereve për dhënien 
në shfrytëzim të pronave publike.

Organizimi efektiv i shërbimit të mirëmbajtjes verore dhe dimërore të 
rrugëve.
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- Në bashkëpunim me ministritë përkatëse do të bëhet shtimi kapaciteteve të 
ujit në të gjitha fshatrat dhe qytetin e Komunës së Kaçanikut (projekti Lepenc).
- Rehabilitimi dhe shtrirja e sistemit të ujësjellësit, në disa fshatra dhe lagje të 
komunës

- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe pikave grumbulluese (kolektorë) deri në
kolektorin kryesor.
- Ndërtimi i 3 pishinave për filtrimin e mbeturinave dhe fekaleve të kanalizimeve
(filtrim deri në 70%) para zbrazjeve në lum, si zgjidhje e përkohëshme deri në
ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza për territorin e komunës.

- Shtrirja e shërbimit në pjesët ku mungon menaxhimi i mbeturinave.
- Pastrimi i deponive ilegale.
- Sigurimi i organizimit dhe menaxhimit adekuat të deponisë komunale
- Caktimi i deponisë për materiale të ngurta
- Zhvillimi i aktivieteve edukative/praktike në shkolla dhe komunitet për pastrimin 
dhe ruajtjen e ambientit.
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ARSIMI 

Depolitizimi i shkollave - KDSH, Këshilli Drejtues i Shkollës , PZHSH, Plani 
Zhvillimor i Shkollës, Përzgjedhja e drejtorëve dhe mësimdhënësve, 
Pjesëmarrjen e prindërve dhe komunitetit

Autonomi dhe profilizim - Rregulloret (uniforma dhe rregulli shtëpiak)

Transparenca -  webfaqe për secilën shkollë dhe e-mail adresë zyrtare për 
secilin mësimdhënës

Qendra për zhvillim profesional, - trajnime profesionale për të gjithë, pa 
dallim

Bursa për studentë - profilet në mungesë përparësi

Marrëveshje ‘Kontratë’ - Shkollë – Prind

Ndërtimi i shkollave të reja, ‘Emin Duraku’, shkollë fillore / parashkollore ‘te
sanatoriumi’

Ndërtimi i një pishine në shërbim të shkollave të komunës, dhe klubit 
sportive të notit

Hapja e shkollës së ulët të muzikës - në kuadër të “Emin Durakut”

Renovimi i të gjitha shkollave - rrethojat, kabinetet, bibliotekat dhe terrenet 
apo sallat sportive shkollore

11 Ri-organizimin e shkollave në nivel komunal
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SHËNDETËSI DHE 
MIRËQENIE SOCIALE 

Menaxhimi i pandemisë në nivel lokal, (Shtabi -Policia, Inspektoriati, Kryqi 
Kuq, Ekipet për vaksinim)

Ndërtimi i objektit të AMF në fshatin Doganaj

Funksionalizimi i AMF-ve dhe caktimi i një mjeku me rotacion në të gjitha 
AMF-të

QKMF do të plotësohet me staf mjekësor me 1 specialist gjinekolog, internist,
pulmolog, biokimist, farmacist

Organizimi i vizitave të rregullta mjekësore e stomatologjike për fëmijët 
në kopshte dhe nëpër shkollat nga klasa 1-5

Hapja e ueb faqes së QKMF-së

Organizimi i programit të dezinfektimit dhe dezinsektimit në të gjithë 
territorin e komunës.

Funksionalizimi i Barnatores në kuadër të QKMF-së (barnat esenciale)

Organizimi i ekipeve të patronazhit dhe kujdesit paljativ (të sëmurët kronik, 
të moshuarit, lehonat etj në shtëpi)
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ZHVILLIMI EKONOMIK

BUJQËSI DHE PYLLTARI 

Lehtësira tatimore për bizneset e reja, start up bizneset.

Dhënia në shfrytëzim e pronës komunale për investitorët të huaj dhe 
vendor duke u bazuar në kriteret e përcaktuara dhe lloji i investimit

Përparësi, bizneset që synojnë punësimin në numër më të madh dhe kanë 
eksportin në tregun evropian, ndërkombëtar dhe po ashtu mbulueshmërinë 
e tregut vendor.

Themelimi i ekipit për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për përgatitjen e
dokumentacioneve për aplikime në skema të ndryshme, për fermerët, 
ndërmarrjet dhe bizneset, të rinjtë, gratë dhe shoqatat.

Vaksinimi për entorotoksimi te delet

Makineritë bujqësore për perim kulturë

Do të shpërndajmë 25 freza me multikultivator, me participim 
(75% komuna, 25 % fermeri)

Do të ndihmojmë, minimum 100 familje, në ngritjen e pemishteve me 
pemë të imta (mjedra, dredhëza, boronica etj) duke ndihmuar me fidanë 
dhe sistem të ujitjes pikë-pikë dhe do të ju ndihmojmë në këshillim dhe 
shitje; (nga 0.10-0.25 ha/familje). (për 25 ha, 6666 fidane/ha*0,75$/fidane*25 ha
= 125 000 dhe sistemi i ujitje 1700 Euro/ha= afërsisht 42 500-50 000 euro/25 ha)

Do të ngrisim serra për shume familje (nën &lt; 0,05 ha apo &lt; 0,10 ha)
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Përgatitja e databazës së fermerëve dhe prodhuesve sipas kapaciteteve 
aktuale dhe nevojës për mbështetje.

Ofrimi i shërbimeve të rregullta këshilluese

Mbulim të shpenzimeve inseminimi artificial (50% apo 100%)

Blegtorët tanë do t’i furnizojmë me makina mjelëse për lopë, dhenë dhe dhi,
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Ndërtim dhe rehabilitimi i kanaleve ujitëse dhe kulluese, dhe 
mikroakumulime.

Inkurajim në investime në agro-pylltari (hapësirat kodrinore-malore, lajthi, 
arra fruta të egra, bimë mjekuese aromatike etj)

Kursim në shpenzime në masën drunore për shkolla, duke instaluar sistem 
të ngrohjes me ashkla, nga pyjet që i menaxhojmë vetë (model H. Elezit)

Prerjet publike të kontrolluara dhe duke ofruar zgjidhje alternative për 
familjet, sikurse instalimi në sisteme të përbashkëta, fillimisht duke bërë 
plan fizibiliteti (krahas prerjes do të jetë edhe pyllëzimi)

Zbatimi i praktikave të mira në menaxhimin adekuat të pyjeve.

19 Sigurimi i furnizimit të rregullt me ushqim për kafshët e egra gjatë stinës 
së dimrit.
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Do të shpërndajmë spërkatëse për familje

Ndihmë dhe këshillim për material fidanor (pemë/perime)

Do të furnizojmë fermerët me foli plastike për perime.

Mbështetje për bletarët në ngritjen e kapaciteteve prodhuese të mjaltit.
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- Vendosja e info-point në hyrje të Kaçanikut dhe shërbimet që ofrohen.

- Trajnime falas për turizëm malor dhe agro-turizëm
- Shënimin e shtigjeve malore, për ecje, kalërim dhe çiklizëm
- Krijimin e aplikacioneve me harta (IOS dhe Android) që do të integrohet 
në GIS, ku do të jenë të përfshira shtigjet, monumentet kulturore, natyrore, 
historike dhe të gjitha pikat që ofrojnë shërbime turistike malore dhe të 
kampingut
- Ndihmesë në adaptimin e shtëpive të vjetra (staneve), krijimin e kushteve 
të përshtatshme për bujtina
- Në bashkëpunim me shoqatën e bjeshkatarëve, organizimin e përvitshëm 
‘Ditët e Lypetenit’

- Këshilla në ndërlidhje të bio produkteve ushqimore me shërbimet 
e gastronomisë
- Në bashkëpunim me fermerët e zonës do të organizohen panaire 
me bio produkte
- Stimulimin e mbledhjes së produkteve bimore natyrale që ofron 
zona jonë malore
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TURIZMI

NDËRMARRJET E
VOGËLA DHE TË MESME

Funksionalizimi i një departamenti për turizëm në administratën komunale.

Turizëm malor në anën lindore dhe perëndimore të komunës

Stimulimi i agro-turizmit
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Përgatitja e databazës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me 
kapacitetet aktuale dhe nevojat për mbështetje.

Organizimi i skemave të trajnimit në punë dhe praktikë për të rinjtë dhe 
të rejat.

Skema e granteve për bizneset e reja (start-up) (ndërmarrjet e gjelbërta, 
sociale, e inovative)

4 Investime në mbështetje të shërbimeve të turizmit malor (bujtina, 
produkte, shërbime)
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KULTURA DHE SPORTI 

Menaxhim i duhur i departamentit për kulturë

Do të jetësohet teatri i Komunës së Kaçanikut, i votuar njëzëri nga 
Kuvendi Komunal më 30 mars 2018.

Organizimi i ‘Kitariadës’ – koncert i zhanrit pop-rock, ku do të ftohen 
rock-bende, si lokale ashtu edhe nga trevat tjera shqiptare. Kjo ngjarje do 
të rikthejë frymën e dikurshme dhe atmosferën e zjarrtë të rokut në 
qytetin tone.

4 Do të mbështeten aktivitetet e mirëfillta kulturore në fushën e krijimtarisë
letrare-artistike

5 Furnizimi i bibliotekës së qytetit me tituj bashkëkohorë të librave.

6 Evidentimi dhe mbështetja e trashëgimisë kulturore dhe historike

7 Subvencionimi i klubeve sportive, të futbollit, basketbollit, shahut dhe 
mundjes.
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