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PUNËSIMI 
NË PEJË

PEJA 
TRANSPARENTE

Krijimi i mundësive të reja për punësim dhe infrastrukturë për bizneset e vogla 
dhe të mesme.

- Subvensionimi vjetor i 600 punëtorëve të rinjë nga 6 muaj me pagë 350€ në muaj 
për 300 biznese të vogla dhe të mesme.

- Grante për biznese prodhuese dhe shërbyese, me prioritet  bizneset e të rinjëve, 
grave dhe vajzave.

- Ndarja e hapësirës dhe ndërtimi i infrastrukturës për zonë biznesore.

- Organizimi i përvjetshëm i festivalit “YOUNGTECH”  në bashkëpunim me 
ndërmarrjet kombëtare dhe ndërkombëtare nga fusha e teknologjisë.

Transparencë me fondet publike dhe shërbimet komunale bashkëkohore.

- Përfshirja e shoqërisë civile në mbikqyrjën e secilës kontratë të Komunës.

- e-Rekrutimi, proces dixhital i rekrutimit për secilin punësim në Komunë.

- Subvensione transparente, ku qytetarët kanë qasje për aplikim online.



SHËNDETI 
I PEJËS

ARSIMI NË PEJË

Reformimi i shërbimit shëndetësor

- Shërbime të rregullta mjekësore në shkolla për qëllime preventive.

- Kartelë dixhitale për të gjithë pacientët.

- Ambulanca të renovuara dhe të funksionalizuara me qasje të lehtë për të 
gjithë qytetarët

- Funksionalizimi i Ambulancës në Rugovë për banorët dhe turistët.

- Vaksinimi kundër Covid-19 me ekipe mobil në lagje dhe fshatra.

Institucione arsimore funksionale

- Hapja e 3 çerdheve të reja publike, në Rrokaqiell, Baran dhe Qyshkë.

- Kënde të leximit, laboratore dhe kabinete funksionale për secilën shkollë.

- Përzgjedhja e drejtorëve me pjesëmarrje të komunitetit dhe këshillit të 
mësimdhënësve.

- E-Ditari, ditari dixhital për informim të prindërve për progresin e fëmijëve.

- Kaseta për libra në menyrë që të lehtësohen çantat e nxënësve.

- Rritja e numrit të bursave për studentët.

- Rritja e hapësirës së bibliotekës së qytetit dhe pasurimi me tekste shkollore.



JETA 
NË PEJË

PEJA, 
KOMUNË E ORGANIZUAR

Zgjedhja e problemeve të jetesës

- Ndërtimi i 70 banesave, në pronat komunale në bashkëpunim me 
investitorët privat. 

- Kanalizime dhe ujësjellës për secilin fshat të banueshëm brenda 4 viteve.
- Rrjet i ndriçimit të rrugëve në secilen lagje dhe fshat të Pejës.

- Shtimi i pikave grumbulluese për mbledhjen e mbeturinave.

- Zgjidhja e problemit me qentë endacak, dhe  rivitalizimi i Qendrës për 
mbajtjen e kafshëve.

Urbanizmi dhe Hapësirat publike

- Ndalimi i ndërtimeve pa leje

- Krijimi i ndërmarrjes publike banesore për mirëmbajtjen e ashensorëve, 
mirëmbajtja dhe  pastrimi  i   hyrjeve dhe korridoreve të përbashkëta, rregullimi 
i ndriçimit, dhe ngjyrosja e objekteve.

- Rikthimi i pronave dhe parkingjeve publike në menaxhim të Komunës 
(me pagesë 30 cent) si dhe organizimi i tyre për të lehtësuar trafikun.

- Pastrimi dhe larja e rrugëve dhe trotuareve të qytetit.

- Vendosja e kamerave të sigurisë në lagjet e qytetit.



PEJA
TURISTIKE

BUJQËSIA 
NË PEJË

Turizmi në funksion të zhvillimit

- Regjistrimi dhe listimi i bujtinave dhe lokacioneve turistike në platformën 
dixhitale Smart Tourism.

- Rivitalizimi i objekteve të shkollave në Haxhaj, Rekë e Allagës, Bogë dhe 
Kushutan në partneritet me OJQ-të për zhvillimin e turizmit.

- Guida dhe atraksione turistike në kanionin e Rugovës dhe Radavc.

Bujqësia në funksion të zhvillimit ekonomik

- Rritja e subvensioneve dhe transparencë për bujqit dhe fermerët.

- Zyrë mbeshtetëse në kuadër të Drejtorisë së Bujqësisë për asistencë pa 
pagesë në përgatitjen e projekteve dhe dokumentacioneve për grante dhe 
subvencione.



SPORTI 
NË PEJË

PEJA, 
QENDËR E KULTURËS

Rimëkëmbja e sportit në Komunën e Pejës

- Organizimi i tribunave për sponzorim të klubeve sportive me bizneset dhe 
institucionet.

- Organizimi i ligave sportive nëpër shkolla.
- Ndarje e subvensioneve për sportet e pakonsoliduara dhe sportistët e talentuar.

Kultura dhe arti në Komunën e Pejës

- Rritje e mbështetjes për projekte kulturore kreative.
- Mbështetje për pasurimin e kalendarit artistik të teatrit dhe kinemasë së qytetit.




