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ADMINISTRATË

Lehtësim i Procedurave të Tërheqjes së Dokumenteve përmes Digjitalizimit
dhe Aplikimit Online: ONE STOP SHOP të gjitha proceset që mund të
përfundohen online dhe dokumentet të dërgohen përmes postës.
Riorganizim i Stafit të Komunës për produktivitet me të lartë dhe eficient
që i ndihmon qytetarëve më shumë në kryerjen e punëve administrative.
Digjitalizimin e sistemit të arkivave në Komunë,

SHËNDETËSI
DHE MIRËQENIE
SOCIALE
Orari i plotë i shërbimit mjekësor në 4 bashkësitë më të mëdha lokale:
Sferkë, Ujmirë, Gllarevë, Zllakuqan
Vizita të rregullta shëndetësore e stomatologjike për nxënësit e shkollave
fillore në çdo shkollë të komunës
Riorganizimi i sistemit të emërgjencës dhe modernizimi i tij.
Implementimi i Dhomave të Pritjes: Investime në kapacitetet diagnostike
dhe shërbime profesionale falas.
Përkrahje për punëtorët e rinj në tregun e punës përmes skemave sociale,
që të fillojnë punë dhe praktikë në kompanitë private dhe publike.
Përkujdesje ndaj familjeve skamnore, rasteve sociale, familjeve të
dëshmorëve për t’i ndihmuar në rastet specifike (rastet e festave, vdekjeve, etj),
dhe duke u mundësuar donatorëve të ndryshëm në shpërndarjen e ndihmave
për këto familje,
Ofrimin dhe gjetjen e ambienteve për njerëzit e moshuar që të kalojnë
momente të ndejave, lojës dhe rekracionit tjetër me interes për moshën e tyre.

ARSIMI
Riorganizim i sistemit arsimor, në shkolla ku ka më pak nxënës të organizohet
procedurë e transportit të nxënësve në shkolla me shumë persona.
Shujta falas për nxënësit nga arsimi parafillor deri në Klasën e 9 - të
Depolitizimi i të gjitha shkollave publike në Komunën e Klinës, duke siguruar
që mësimdhënësit dhe menaxhmenti i shkollës caktohen në pozita vetëm
përmes kritereve të bazuara në përgatitje profesionale dhe përvojë adekuate.
Mbështetja dhe reformimi i Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP-së) përmes:
Përditësimit të profileve sipas nevojës së tregut të punës në ekonominë lokale.
Hapjes së profileve me perspektivë më të madhe dhe shuarja e profileve
jo-adekuate.
Përditësimit të kurrikulave, ashtu që të rinjtë e Klinës të përvetësojnë shkathtësi
dhe njohuri të kërkuara nga bizneset, duke iu mundësuar kështu punësim të lehtë
dhe perspektivë më të gjerë.
Ofrimi i arsimit profesional në sistemin dual për një profil të kërkuar në
ekonominë lokale, për ta replikuar këtë model edhe më tutje në të ardhmen.
Ky sistem i arsimit do të jetë model gjerman, ku nxënësit vijojnë shkollimin,
përderisa janë të punësuar në drejtimin e njëjtë.
Tërheqja e donacioneve nga organizatat ndërkombëtare, për t'i ofruar arsimit
të Klinës, metodat dhe infrastrukturën më inovative për mësimdhënie dhe
mësimnxënie efektive.
Hapja e çerdheve të reja, pas hulumtimit të nevojës për institucione të tilla, për
të identifikuar komunitet me më së shumti nevojë dhe gradualisht për t’u shtrirë në
të gjitha zonat e komunës.
Sigurimi i 10 bursave (6 për femra dhe 4 për meshkuj) për studentët e shkëlqyer të
komunës (në vlerë prej nga 1000 euro për secilin vit),
Aktivizimi i sistemit të garave në sport, shkrim dhe aktivitete kulturore dhe ndarja
e titujve dhe shpërblimeve për fituesit.
Formimi i ligës komunale për shkolla fillore e të mesme për aktivitete sportive
si: futboll, volejboll, hendboll, dhe basketboll.
Ndërtimi i një shkolle fillore të re në lagjen Arbëria, me qëllim të shkarkimit nga
numri i madh i nxënësve në Shkollën fillore “Ismet Rraci” në qendër të qytetit.

FINANCA, EKONOMI
DHE ZHVILLIM
Fonde për Start Up, dhënia e zyreve falas për një vit për start Up inovative dhe
financimi i shpenzimeve në gjashtë muajt e parë.
Transparencë e Plotë në shpenzimet dhe investimet e komunës.
Futjen e sistemeve softuerike në Drejtorinë e Financave (për regjistrimet e
aktiviteteve të OE, faturat e tyre, pagesat sipas momentit kur edhe ndodhin
/sistemi akrual për të menaxhuar më mirë gjendjen e borxheve, afatet e pagesave
dhe të tjera informata me rëndësi për drejtorinë e financave
Rritjen e lehtë në secilin vit të të hyrave nga tatimi në pronë dhe taksave tjera
nga qytetarët,
Indetifikimi i pronave të Komunës, të cilat akoma janë jashtë sistemit të
menaxhimit të Komunës
Lirimi nga taksat komunale vjetore për bizneset (kur tash shumë komuna ne
vend këtë taksë veç e kanë hequr),
Sigurimi i ujit të pijes për të gjithë banorët e Klinës brenda mandatit 4 vjeqar
– funksionalizimi i rrjetit ekzistues të ujësjellësit në Klinë, Sferkë, Gllarevë, si dhe
shtrirja e rrjetit te ujësjellësit në çdo fshat ku ende nuk ka të tillë.

URBANIZEM
DHE MBROJTJE
E MJEDISIT
Bllokimi i Projektit të Fabrikës së Çimentos në Dresnik/Gremnik
Krijimi i Planit të ri mobil, dhe zhvillimi i politikave të reja në lagjet e reja.
Poashtu, mbyllje të deponive ilegale dhe kontrolle të rrepta për shkeljet në
ndotje të mjedisit.
Paisjen e Drejtorisë së Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor me PC të avansuar,
futjen në perdorim të softwereve që lehtësojnë punën e tyre në projektet
ndërtimore dhe infrastrukturore të Komunës. Në këtë pikë duhet shtuar që
të rrisim stafin professional për ing. Të ndërtimit dhe te arkitekturës, në mënyrë
që përgatitja e projekteve dhe përcjellja e tyre gjatë ekzekutimit të bëhet në
mënyrë profesionale dhe pa gabime (siç ka ndodhur në të kaluarën, ku shumë
projekte të përfunduara, sot janë te pa përdorshme, për shkak të keqekzekutimit
të punimeve dhe mospërcjellja e punimeve nga stafi komunal/menaxherët e
projekteve - rasti i kanalizimit p.sh në Dollovë, etj... të shtohen si raste për
reklamim të punëve të dobëta të kryera në të kaluarën).
Ndërtimi i rrugës së tranzitit (udhëkryqi i rrugës Gjakovë - Pejë për Klinë,
Skenderaj dhe Istog), në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës së
R.së Kosovës.
Mundësitë që rrugët hyrëse dhe dalëse nga qyteti të jenë me 4 korsi
(aty ku ekziston mundësia për zgjerime), ose së paku në formë të autoudhës
nga 1.5 korsi dhe zgjerim të trotuareve.
Furnizimi me ujë të pijes që tash me zotimet e te gjitha qeverive komunale
tash e 15 vite kanë dështuar
Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të Lumit Drin, Lumit Klina me staza për ecje
dhe rekreacion për qytetarët (staza për vrapim dhe kënde për ushtrime)
Pastrimi i lumenjëve nga drunjtë që mund të bëhen pengesë për zbrazje të ujit,
sidomos gjatë kohës së dimrit kur mund të ndodhin edhe vërshime, pastrimin
dhe ndërprerjet e ndotjes së lumenjëve nga ndotjet e kanalizimeve, me mundësi
edhe të impianteve për përpunimin e ujrave të zeza në Komunën tonë,

BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Tregu Lokal (i bujqëve të Klinës në sheshin Mujë Krasniqi së paku një herë në
javë ku tregtarët lokal mund të shesin produktet e tyre.
Investime në Serra, Bletari, dhe Blegtori. Trajnime profesionale nga ekspertët
e fushës për kultivimin e kulturave bujqësore.
Sistemi I Ujësjellësit për ujitje të tokave bujqësore nga Liqeni i Sferkës për
fshatrat Sferkë e Volljakë.
Ndërtimi i pendave për ujitjen e për vendet rurale, ku ekzistojnë mundësitë
dhe ku ka ujë të mjaftueshëm dhe mund të jenë kërkesat e komunitetit,
Fuqizimi i kryesive të fshatrave dhe lagjeve, - konsultimi i rregullt i banorëve
të paktën dy herë në vit mbi prioritetet e buxhetit dhe rishikimit të tij, si
dhe kalendari rregullt I takimeve te kryetarit me banoret sipas lagjeve e fshatrave.
Ndarja dhe rritja graduale e granteve për prodhuesit bujqësor, veçanërisht
për përpunimin e produkteve bujqësore.

SHËRBIME PUBLIKE
DHE EMERGJENTE
Ndriqim në çdo fshat përmes enërgjisë së ripërtëritshme.
Investime në shtrirjen e rrjetit të ujit të pijes. (rregullimi i ujit të pijes për qytetin
e Klinës dhe pastaj për zonat tjera të qytetit.
Studimi i Fizibilitetit për trajtimin e ujërave të zeza.
Gjelbërimi: Mbjellja e drunjëve dekorues në çdo hapësirë publike, rregullimi
i mini - parqeve (sepse hapësirat publike në qytet veç janë zënë me ndërtime),
Mirëmbajtja e varrezave të qytetit (në Zajm) duke angazhuar një kompani,
e cila do të kryente shërbimet e varrimeve (varrhapja të bëhet siç i ka hije
një qyteti, sipas radhës, e jo sipas dëshirave të familjarëve të të vdekurve),
Ndriqimi i rrugëve në fshatra (sidomos në afersi të shkollave, shtëpive të
shëndetit dhe çerdheve të fëmijëve),
Gjatë vizitave në fshatra të identifikohen nevojat emergjente të atyre fshatrave,
por njëkohësisht të identifikohen edhe problemet me projektet që janë kryer
dhe që kanë problem në funksionimin e tyre
Mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese të asfaltuara, meremetimet dhe
rikonstruktimet e tyre
Kujdesin për mirëmbajtjen e higjenës dhe pastrimit të qytetit (qoftë duke
vendosur kontejnere për mbeturina) ose duke ngarkuar dhe hequr mbeturinat
nga kontenjerët, këndet ku hudhen mbeturinat me theks të veçantë gjobitjen
e atyre që ndotin ambientin, qoftë me mbeturina ose mbetje tjera ndërtimore,

INSPEKTORATI
Rritja e Kapaciteteve të Inspektoriatit: Inspektoriati të Ndërtimit,
Sanitar, Punës, etj.
Rritje e inspektimeve në terren dhe zbatim i rregullit dhe rendit në Komunë.
Respektimin e vijave/kufinjëve ndërtimor nga rrugët dhe respektimin e
kushteve ligjore mbi ndërtimin e lartë, duke lënë hapësirat që përcakton ligji
për gjelbërim, parkingje dhe kënde lojrash),

KADASTËR, GJEODOZI
DHE PRONËSI
Kthimi i Pronave të uzurpuara të Komunës nën administrim të Komunës.
Njehësimi i rrugëve të mbetura, dhe regjistrimi i të gjitha pronave në
Komunën e Klinës.
Identifikimin e të gjitha pronave publike komunale në Komunën e Klinës,
për të pa se për çfarë interesa publike mund të përdorën,
Rishikimi i planit urbanistik të komunes duke u bazuar në hartat zonale.

KULTURË, RINI
DHE SPORT
Qendra për Strehimin e Personave që janë viktimë e dhunës.
Luftimi i dukurive negative: Drogat, dhuna në shkolla, bullizmi.
Investim në Zgjerimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Klinës.
Identifikimi monumenteve dhe lokacioneve historike, studimi i planit
të fizibilitetit dhe të renovimit të kullave, si dhe lokaliteteve historike
dhe kulturore.
Aktivitete mes shkollave, identifikim dhe përkrahje të talentëve të rinj.
Përkrahje e Qendrave Rinore.
Zgjerimi i hapësirave rekreative dhe sportive.
Rruga dhe Shtegu për Këmbësor: Klinë – Ujvara i Mirushës.
Funksionalizimi i Qendrës së Kulturës “Jehona e Dukagjinit”. Organizimi i
Kalendarit Kulturor dhe shpallja e muajit qershor “Muaji i Kulturës dhe Sportit”.
Planifikimi dhe jetësimi i kalendarit të aktiviteteve “Ditët e Diasporës”,
hapja e Komunës për bashkëpunim të koordinuar me mërgimtarët.

