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Komuna e Shtimës është ndër komunat më të varfëra në Kosovë, 
popullsia e saj ballafaqohet me problem thelbësore si papunësia, 
mungesa e hapësirave publike, probleme me kanalizim, ujë, 
ndriçim. Probleme këto që shtyjnë qytetarin shtimjan në migrim 
qoftë në komuna tjera po edhe jashtë vendit, sepse në komunën 
e tij nuk mund të çojë jetë dinjitoze. 
Në qeverisjen tonëne do të ia kthejmë dinjitetin Shtimes. Do të 
synojmë një ekonomi gjithëpërfshirëse ku bizneset dhe prod-
huesit vendorë mbështeten, e gjithashtu edhe gratë ndërmar-
rëse. 
Një infrastrukturë ku Shtimja merr pamjen e një qyteti me shëti-
tore, me komunë moderne, me lum të pastër, me gjelbërim e 
parkingje të bollshme. Për të ia rikthyer rëndësinë ekonomike të 
humbur të Shtimes, synojmë lidhjen e komunës me Auto-
stradën e Ibrahim Rugova në Duhël. 
Fshatit do të ia sigurojmë ndërtim, mirëmbajtje dhe menaxhim 
të ujësjellësit, kanalizimit, ndriçimit publik i cili mungon tash e 20 
vitë në pjesë të ndryshme të komunës. 
Ne do të punojmë afër me bujqit, do t’i subvencionojmë, do të iu 
ofrojmë treg funksional bujqëve vendor, do të ndihmojmë në 
modernizimin e bujqësisë, dhe do të stimulojmë eksportin.
Shkollat do t’i depolitizojmë, të i digjitalizojmë dhe të i ofrojmë 
kushte nxënësve për të arritur potencialin e plotë të tyre. Lumin 
Shtimjana të cilin pushteti i tanishëm e ka kthyer në kanalizim, 
ne do ta ruajmë e mbrojmë si pasuri natyrore të komunës. 
Në shëndetësi do të ngrisim cilësinë e shërbimeve shëndetësore 
dhe të shtojmë qendrat familjare mjekësore nëpër fshatra. 
Për të kujtuar historinë e lavdishme të Shtimës dhe sakrificën e 
burrave dhe grave që ranë për liri ne dotë renovojmë dhe përm-
byllim Kompleksin Memorial të Masakrës së Reçakut që do të 
bëhet memoriali i dytë më i rëndësishëm në Kosovë pas atij të 
Prekazit. Gjithashtu do të rregullojmë varrezat e dëshmorëve 
dhe lapidarët e ndryshëm që Shtimja heroike i  ka. 
Andaj ju ftoj që me 17 tetor të zgjedhni numrin 144.



EKONOMIA, BUJQËSIA 
DHE ZHVILLIMI RURAL

Në qeverisjen tonë ne do të bashkëpunojmë ngushtë me 
qytetarin, qeverinë qendrore, donatorët dhe investitorët. Së 
pari, do ta rrisim aftësinë e Komunës në mbledhjen e të hyrave. 
Shtimja bën pjesë në një ndër komunat me aftësinë më të 
dobët sa i përket kësaj fushe. Përmes grantit qeveritar, të 
hyrave vetanake të komunës dhe tërheqjes së investimeve nga 
ministritë e linjës buxhetore dhe donator të jashtëm planifiko-
jmë të sigurojmë 2.5 deri ne 3 milion euro brenda vitit. Për 
katër vite 9-11 milion euro.  

Projektet ekonomike do të jenë të planifikuara me vlerën e 
tyre financiare gjatë hartimit të Kornizës Afatmesme Buxheto-
re Komunale me marrjen e mandatit qeverisës. 
Projektet përfshijn:

- Kyçja në autostradën „Ibrahim Rugova“ përmes aksit rrugor Duhël – 
   Lipjan, që do ta rikthen pozitën strategjike dhe ekonomike të Shtimës. 
- Zhvillimin dhe funksionalizimine zonave ekonomike në Gllavicë dhe 
   Rashincë, si dhe zona ekonomike të reja përgjatë rrugës magjistrale 
   Shtime – Lipjan dhe Shtime – Ferizaj.
- Qendër Inovative rinore me qëllim të ofrimit të shërbimeve outsourcing. 
- Me financimin e Komunës vendosja e një hapësirë të përshtatshme 
   për një treg funksional javor për tregtimin e prodhimit të fermerëve 
   vendor. 
- Krijimin e Zyrës së Veçantë në kuadër të Drejtorisë për Ekonomi dhe 
   Zhvillim, për përkrahje për aplikim tek donatorët. 
- Promovimin dhe inkurajimin e bineseve për zhvillimin e turizmit 
   rural në Llanishtë, Rancë, Karaçicë, me infrastrukturë, shtegje për 
   çiklizëm, sporte malore dhe bujtina.
- Panaire për promovimin e produkteve komunale.
- Ftesa diasporës për investime duke u krijuar hapësira, lehtësira e 
   kushte të favorshme.
- Rregullimin e infrastrukturës për fshatrat, rrugët bujqësore dhe ato 
   malore.
- Eliminimi i barrierave burokratike për investitorë të brendshëm dhe 
   të jashtëm.
- Mbështetje e ndërmarrësve, përfshirë edhe mbështetjen e grave në 
   pjesëmarrjën e tyre në fuqinë punëtore. 



BUJQËSIA

Sa i përket bujqësisë, pushteti aktual investon 10 000 euro, ose 
0.2% të buxhetit total. Kjo shumë është ofenduese ndaj nevo-
jave dhe potencialit bujqësor të Komunës së Shtimës.Lëvizja 
Vetëvendosje do ta rrit buxhetin për bujqësi në 144 000, në 
vitin e parë ose 3% të buxhetit. Gradualisht kjo pjesë do të rritet 
deri në 432 000 euro subvencione për bujqësinë, ose 8% të 
buxhetit total.

Politikat tona në bujqësi përfshijnë:  

- Rritjen e subvencioneve nga buxheti i komunës deri me 432 000 euro.

- Subvencionimin e naftës, farës, makinave bujqësore, grumbullimin dhe 

   finalizimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, varësisht nga nevojat 

   e fermerëve.

- Subvencionimi dhe mbështetja në teknologji të reja për modernizimin e 

   bujqësisë.

- Ndihmë profesionale për të fituar nga donacionet kombëtare dhe 

   ndërkombëtare.

- Konceptualizimin e projekteve për prodhim dhe për angazhimin e Komunës 

   për ndërmjetësim rreth bashkimit të kapitalit privat, duke shtuar në këtë 

   mënyrë shumën e investimeve të përgjithshme në bujqësi.

- Penda për mbledhjen e ujërave dhe zhvillimin e sistemit të ujitjes së tokave 

   (me puse dhe nga lumenjtë).

- Këshillim profesional për fermerët, nxitja e tyre për kultivimin e perimeve, 

   pemëve të imta, dhe drithërave të cilat do të iu sillin fitime më të mëdha. 

   Digjitalizimi i këshillimit, përmes aplikacioneve ku fermerët mund të 

   konsultohen me profesionistët. 

- Përcaktimin e politikave zhvillimore për bujqësi.

- Hulumtimin e tregut komunal, rajonal, nacional dhe ndërkombëtar dhe 

   afirmimi i prodhuesve vendor në këto tregje. 

- Avancimi i sitemit të digjitalizimit të siperfaqeve bujqësore për nevojat e 

   subvencionimit (pamja në kohë reale me dron ose në menyrë tjeter, 

   vlerësimi i gjendjes dhe shmangja nga keqpërdorimet).



INFRASTRUKTURA 
DHE MJEDISI

Në komunën e Shtimës rrugët janë të punuara keq, pa standarde dhe me 
asfalt të dobët. 20 vite pasluftës qytetarët e komunës ende ballafaqohen me 
problemet bazike të infrastrukturës si rrugët, kanalizimi, mungesa e ujit dhe 
ndriçimit publik. Objekti i komunës është i vogël i fshehur pas një marketi. 
Lumi Shtimjana që është simbol i qytetit është i degraduar the kundërmon, 
qytetit i mungojnë hapësirat publike ku qytetarët mbledhen, takohen dhe 
kalojnë kohën.  
Në qeverisjen tonë, në mandatin e parë premtojnë rregullimin e shëtitores  
së Shtimes, parkut para komunës, shpronësime për ndërtimin e një objekti 
të ri. Për infrastrukturën rrugore ne planifikojmë asfaltimin e rrugëve të 
dëmtuara, rregullimin e kanaleve dhe kanalizimeve, etj. 
Premtimet tona në fushën e infrastrukturës dhe mjedisit janë:

- Krijimin e ‘Unazës së Vogël’ dhe ‘Unazës së Madhe’ të qytetit të Shtimes për të lehtësuar 
trafikun e rënduar brenda qytetit si dhe për të lidhur qytetin përbrenda e fshatrat me qytetin.

- Ndërtimi i sheshit modern në qendër të Shtimes.

- Rregullimi i parkut të qytetit para objektit të komunës (ulëse, gjelbërim, fontanë, dhe platoja 
për takime publike),  parkingut për staf komunal dhe qytetarëve që kanë nevojë për shërbime 
komunale në hapësirën ku gjendet objekti i komunës.
- Shpallje me interes dhe shpronësimi i hapësirës ku ishte Kooperativa Bujqësore apo pjesa 
private prapa objektit të komunës, për ndërtimin e objektit të ri të Administratës Komunale.

- Rregullimi i shëtitores nga rruga “14 dhjetori” deri te trekëndëshi dhe trotuarit në dy pjesët e 
lumit “Shtimjanja”, pastaj në drejtimin nga ura e madhe për në Davidoc, krijimi i mundësive 
për zhvillimin e bizneseve përgjatë lumit.

- Përmbyllja e projektit për rregullimin e infrastrukturës në varrezat e dëshmorëve, veteranëve 
të luftës së UÇK-së, dhe Kompleksit Memorial të masakrës se Reçakut, të cilit u mungon
ndriçimi, hapësirat e gjelbërta, uji, etj. Këtë kompleks memorial synojmë ta kthejmë në një 
ndër komplekset kryesore të Kosovës pas atij të Prekazit, që të vizitohet nga të gjithë nxënësit 
e shkollave të Kosovës.

- Asfaltimi i rrugëve të dëmtuara urbane dhe atyre në fshatrat e komunës së Shtimes, përfshirë 
edhe rrugët dytësore.

- Trotuare nëpër fshatra me prioritet rrugët e nxënësve drejt shkollave fillore. 

- Zgjidhja e problemit të ndriçimit publik brenda dy viteve të para të mandatit qeverisës.

- Rregullimi i kanalizimeve të papërfunduaranë zonën urbane.

- Rregullimi i kanaleve atmosferike në pjesën e Entit Special në Shtime.

- Në dy vitet e para përfundimi i rrjetit të ujësjellësit në të gjitha fshatrat e Komunës, ndërsa 
në vitin e tretë, do të ndërtohet një stabiliment për përpunimin dhe për trajtimin e ujit të 
pijshëm, sipas parametrave të duhur për konsum.

- Shfrytëzimi i burimeve natyrore të ujit të pijshëm për nevoja të furnizimit të fshatrave si 
Petrovë, Mollopolc, Reçak, Karaqicë, Dugë, Llanisht, Topillë, Devetak.

- Rezervuar të ujit shtesë për fshatrat e rrafshit (aktual nuk i plotëson kapacitetet ekzistuese).

- Rregullimi i parkut të pishave në Shtime, pastrimin dhe mbrojtjen e tij si dhe ndërtimi i 
kompleksit sportiv.



- Krijimi i hapësirave të reja me parqe dhe shtigje, në qytet dhe fshatra.

- Rregullimi kanalizimit të ujërave të zeza në pjesën e rrugës Çamëria.

- Rregullimi i parkingut të qytetit në djathtë te rrugës Tahir Sinani afër shkollës së mesme 
profesionale.

- Furnizim me kontejner mbeturinash për të gjitha familjet, dhe mundësia e selektimit të 
mbeturinave me kontejner me ngjyrë për mbetjet biologjike, letra, plastike dhe xhamat.

- Funksionalizimi i zonës për hedhjen e mbeturinave inerte apo të ngurta në vendin e caktuar 
nga KK-Shtime.

-Kontraktimi i tre firmave për pastrim dhe grumbullim i tyre për fshatrat e rrafshit, malore dhe 
qytetin.

- Futja në sistem pagese të gjithë ekonomitë familjare në taksen e paraparë përveç rasteve 
sociale që do i mbulon komuna, apo ministria përkatëse.

- Hartimi i Hartës Zonale për tërë territorin e komunës së Shtime dhe Planit Zhvillimor Komunal, 
të cilat kanë filluar që dy vite por ende nuk kanë përfunduar.

- Negocimi për gjetjen e një investitori në rrafshin e riciklimit të mbeturinave si lëndë e parë e 
gatshme për biznes.

- Trajtimi i kanaleve atmosferike në të gjitha fshatrat e komunës së Shtimes.

- Menaxhim më i mirë me inspektoratin komunal, për gurëthyesit të cilit ndotinmjedisin në 
komunën e Shtimes.

- Menaxhim më i mirë i mbeturinave dhe pastrim i qytetit nga kompania “Pastërtia”,  duke 
reformuar strukturën e punetorëve në kompani, duke stimuluar me paga dinjitoze punetorët, 
duke pajisur me kontenier te mbeturinave çdo lagje dhe duke pajisur me teknologji transportuese 
mbledhjen e mbeturinave.

- Funksionalizimi i zonës për mbledhjen dhe hedhjen e mbeturinave e përcaktuar sipas KK SHTIME. 

- Pyllëzimi i sipërfaqeve të shkatërruara.

- Të gjitha projektet infrastrukturore do të bëhen me plan të mirëfilltë konform planit urban, 
me cilësi dhe garanci për mirëmbajtje.

INFRASTRUKTURA 
DHE MJEDISI



ZONAT E PARKINGJEVE DHE 
LIRIMI I HAPËSIRËS PUBLIKE

Shtimja, për shkak të kaosit të menaxhimit të hapësirës publike në të cilën 
bëjnë pjesë edhe rrugët e qytetit, është kthyer në një vendbanim, në të cilin 
është bërë tepër vështirë për të lëvizur, sidomos në qendrën e qytetit. Karshi 
rrugëve janë zënë edhe trotuaret me sfera betoni, makina të parkuara dhe 
forma të ndryshme të zënies së hapësirës publike.
Lëvizja VETËVENDOSJE! në Shtime ka një plan për lirimin e qendrës së qytet-
it nga makinat e shumta dhe të trotuareve nga pengesat e ndryshme. 
Që ky projekt të realizohet Lëvizja VETËVENDOSJE! në Shtime:
- Do të caktojë zonat e parkingjeve në të gjithë qytetin. 
- Parking publik mes Stacionit të Policisë dhe Shkollës Profesionale.
- Asnjë zonë e rëndësishme urbane nuk do të mbetet pa vendet e rezervuara 
për parkingje.
- Të gjitha parkingjet në rrugë do të shënohen si të tilla dhe do të mund të 
identifikohen prej secilit qytetar.
- Numri i parkingjeve në qendër të qytetit do të jetë shumë i kufizuar.
- Do të organizohet një sistem modern i inkasimit, i cili do të kushtojë lirë, do 
të jetë i implemetueshëm në praktikë dhe do ta vetëfinancojë vetveten.

- Të gjitha trotuaret do të lirohen nga mjetet fizike të lëvizshme dhe të 
palëvizshme, të cilat pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. 

- Do të caktohet një sistem taksash për zonat e parkingjeve. Sa më afër qendrës 
së qytetit, aq më shtrenjtë do të kushtojë taksa për parkim.

LUMI
SHTIMJANA

Lumi Shtimjanan është pasuri natyrore e Komunës sonë, por qeverisja e tanishme 
është trajtuar si kanalizim. Lumi është degraduar aq shumë saqë kundërmon nga 
erërat e mbeturinave. Gjithashtu lumit ka filluar t’i bije niveli i ujit, si rezultat i 
shfrytëzimit të egër na njerëz të paërgjegjshëm. Udhëheqja e tanishme lokale ka 
“investuar” mijëra euro në projekte të pastrimit të lumit, efikasiteti i të cilave shihet 
më së miri nga pamja dhe nga kundërmimi i lumit. 
Ne besojmë se pa e zgjedhur çështjen e kanalizimit nuk mudn të zgjidhet çështja e 
ujit, prandaj këto dy procese duhet të pasojnë njëra tjetrën. Në qeverisjen e Lëvizjes 
Vetëvendosje, lumi Shtimjana do të trajtohet me prioritet, hapat e menjëhershëm të 
qeverisjes sonë do të jenë:

- Rregullimi i kanalizimit.
- Ndërtimi i kolektorit përgjatë lumit Shtimjana dhe ndërtimi i impiantit për 
pastrimin e ujërave ne dalje të fshatit Vojnovc.
- Riorganizimi dhe rritja e efikasitetit të shërbimit të inspektimit të Komunës 
për të ndaluar shfrytëzuesit e papërgjegjshëm të zhavorrit të lumenjve.
- Vendosja e gjobave të larta për ndotësit dhe keqpërdoruesit e lumit.
- Pastrimi i rregullt i lumit.
- Krijimi i shëtitoreve dhe bizneseve përgjatë lumit. 
- Nivelizimi i shtratit të lumit për të shmangur përmbytjet si në fshatrat 
Rashincë, Muzeqinë, Vojnovc.



Arsimi duhet t’i përgjigjet nevojave të tregut të punës në nivelin lokal, prandaj plani i arsimit në 
komunën e Shtimes mëton të shton mundësitë më të mëdha të nxënësve për të mësuar duke 
përfshirë edhe praktikat profesionale të nxënësve nëpër ndërmarrje.  Programet e praktikës 
profesionale janë pjesë e kurrikulës së shkollave të mesme, në synojmë që jetësojmë këtë aspekt 
në shkollat profesionale të Shtimes që praktika të shërbejë edhe si përvoja e parë e punës për 
nxënësit. 
Shkolla profesionale do të jetë një mini kampus i profileve dhe zhvillimit profesional të nxënësve. 
Këto do të zhvillohen në harmoni me interesat e nxënësve dhe nevojat e tregut të punës dhe do të 
sigurohet që kurrikula të ngrit kompetencat e nxënësve. 
Për të përmisuar shkollimin parauniversitar në Komunën e Shtimës Lëvizja VETËVENDOSJE! ka 
paraparë

- Funksionalizimi i çerdhes së dytë në qytetin e Shtimës.
- Hapjen si fillim të dy çerdheve të reja në fshatin Myzeqine dhe Petrovë, e 
pastaj me dy çerdhe të tjera në fshatrat Godanc e Pjetërshticë. 
- Afirmim dhe koordinim të masave me të gjitha instancat institucionale dhe 
me partnerët zhvillimorë në përkrahje të një sistemi gjithëpërfshirës arsimor, 
që siguron qasje të barabartë dhe arsimim cilësor.
- Depolitizimi i arsimit. Mësimdhënësit do të punësohen dhe do të vlerësohen 
nga kritere të përcaktuara qartë. Këto kritere janë: përkushtimi në punë, aftësia 
pedagogjike, përvoja e punës, por kurrsesi përkatësia partiake ose e ndonjë 
grupi tjetër interesi. 
- Do të investohet në futjen e pajisjeve të teknologjisë informative në të gjitha 
shkollat dhe në ngritjen e kabineteve të fizikës, biologjisë, kimisë, bibliotekave, 
bibliotekave online, etj.
- Marrjen përsiper te 3 pagave jubilare dhe 3 pagave përcjëllese për punëtoret 
e arsimit dhe të shëndetit që do të pensionohen.
- Shujta për mësimdhënësit. 
- 50 bursa për student nga 24 që janë aktualisht. 
- Përkrahje të bashkëpunimit midis të institucioneve shkollore me të gjitha
 komunitetet relevante, siç janë: komuniteti i prindërve, institucionet e sigurisë 
dhe të gjithë partnerët e shoqërisë civile.
- Shmangie dhe eliminim rigoroz nga çdo marrëdhënie korruptive dhe nepotiste 
gjatë përzgjedhjes së drejtuesve të institucioneve edukativo-arsimore.
- Do t'i kushtojmë rëndësi zgjerimi të hapësirave rekreative e sportive ekzistuese 
dhe përgatitjes së ambienteve të reja.
- Në funksion të ruajtjes së shëndetit dhe të parandalimit të sëmundjeve të 
ndryshme do të fillojë kontrollimi sistematik i nxënësve nëpër shkollat e Komunës.
- Sigurimi që çdo shkollë ka qasje për nxënësit me nevoja të veçanta. 
- Sigurim të transportit për fëmijet nga klasa e 1-4 nëse ata jetojnë më shumë 
se 2km larg shkollës.
- Rregullim i oborrit dhe rrethojave te shkollave.
Digjitalizimi në shkolla 
- Laptop dhe projektor për klasat në mënyrë që ligjerimi dhe të bëhet përmes tyre. 
- Konfigurimi dhe menaxhimi i një serveri fizik.
- Krijimi i dy back-up servera për ruajtjen e shënimeve.
- Krijimi i webfaqes www.shkollat-shtime.com që do t’i lidh të gjitha shkollat e 
shtimes dhe të shërbejë për qasje në materiale të ndryshme, rezultate të testit, 
orarin, etj.  

ARSIMI



Në Shtime nuk ka teatër e as kinema. Në komunën e Shtimes ndodhet një bibliotekë e 
qytetit me afër 1500 tituj dhe një muze për Masakrën e Reçakut i vendosur në një 
objekt privat, por nën përkujdesjen e Komunës. Jeta kulturore është shumë e mangët 
edhe për shkak se nuk ekziston as infrastrukturë minimale për të zhvilluar aktivitete. 
Salla e sporteve ka filluar të ndërtohet, por ende nuk ka përfunduar. Mungesa e hapë-
sirave të nevojshme sportive ka ndikuar që të shuhen shumë klube sportive që kanë 
ekzistuar më parë.
Në këtë fushë Levizja VETËVENDOSJE! Në Shtime premton:

- Renovimin dhe funksionalizimine Qendrës Rinore.
- Qendër inovative për outsourcing në Qendrën Rinore, zyra të përbashkëta për
start ups.
- Investim në Muzeun e Shtimes për konzervimin e eksponateve dhe artefakteve.
- Themelim i Muzeut të Memories në Reçak me librari rreth luftës së Kosovës në 
kuadër të investimit në Memorialin e Masakrës së Reçakut. 
- Pasurimi i bibliotekës së qytetit.
- Shfaqjen e filmave në Shtëpine e Kulturës.
- Kurse për në gjuhë të huaja për qëllim të punësimit të rinjëve.
- Nxitja e formimit të shoqërive kulturore artistike, klubeve letrare, kor të qytetit, 
muze, etj. 
- Dhënie hapësire për kryerje të praktikës profesionale në të gjithë sektoret publik.
- Më shumë fonde dhe përkrahje financiare për aktivitete sportive e kulturore 
tek të rinjtë.

KULTURA 
DHE RINIA

Komuna e Shtimes ka qenë gjithmonë një qendër prej nga kanë dale sportistë të 
dalluar. Por, mungesa e mbështetjes institucionale dhe kushtet e vështira materiale 
kanë bërë që shumë aktivitete sportive të shuhen. Si pasojë e kësaj mungese janë 
shuar: Klubi i Karatesë, Klubi i Boksit, Klubi i Çiklizmit etj.
Në mbështetje të aktiviteteve sportive, Lëvizja VETËVENDOSJE! do të ndërmarrë këto 
masa:
- Funksionalizimi i pallatit të sportit.
- Investim në Stadiumin e Qytetit.
- Hapësira rekreative dhe shtimi i fushave sportive me bar sintetik.
- Riaktivizimi i klubeve sportive që janë shuar si: i basketbollit, handbollit, 
shahut, etj. 
- Dyfishim i fondeve për të gjitha klubet që aktualisht funksionojnë dhe 
mbështetje financiare në infrastrukturën sportive.
- Do të organizohen seminare me temën “Rigjallërimi i sportit”, me ç’rast do të 
ftohen udhëheqësit e klubeve, donatorët e mundshëm dhe profesionistë të 
fushës. Përfaqësuesit e Komunës, përveç që do të shërbejnë si ndërlidhës në 
koordinimin e aktiviteteve midis donatorëve dhe klubeve, do të tregojnë edhe
 lehtësirat fiskale që do të përfitojnë bizneset që i dalin në ndihmë sportit. 
- Do të mbështetet liga ekzistuese e futbollit të vogël, por do të ndërmerret 
iniciativa për fillimin e garave të futbollit dhe të basketbollit amator në nivel 
të shkollave fillore dhe të mesme.

SPORTI



Shërbimi shëndetësor duhet të jetë i qasshëm nga të gjithë qytetarët dhe 
duhet të jetë cilësor. Politikat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! sa i përket shënde-
tësisë janë konkrete. Hapat që ne do të ndërmarrim janë këto:

- Ristrukturim të stafit menaxhues të qendrave të mjekësisë primare dhe 
ambulante, në funksion të rritjes së efikasitetit. 
- Paketë e veçantë fiskale për menaxhimin e Pandemisë: Fond shtesë rreth 
200.000 euro për më shumë Barna, kite laboratorike, teste anticovid dhe imazheri.
- Kabinet te ri te Imazherise (RTG + Mamografi)
- Pajisje të reja laboratorike.  Laborator që punon 24 ore ne QKM.
- Furnizim i plotë i qendrave mjekësore me barnat dhe me elemente të 
domosdoshme sanitare.
- Funksionalizim i emergjencës mobile në tri ndërrime, gjatë 24 orëve. 
- Investim në përmirësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të teknologjisë 
në qendrat shëndetësore.
- Rritje e kualitetit të shërbimeve dhe të profesionalizmit, në bashkëpunim me 
ministrinë dhe partnerë ndërkombëtarë.
- Funksionalizim efikas i qendrave shëndetësore, që ndodhen në fshatra, 
investim në objektet ekzistuese për t'i plotësuar standardet higjienike, por edhe 
ndërtim i objekteve të reja, aty ku ka nevojë.
- Shtim të specialisteve të mjeksisë familjare. 
- Krijimin e Emergjences Mobile, mjekim paleativ, sherbime te pediatrit dhe 
gjinekologut.
- Në rritjen e kapaciteteve për shtretër (mjekimi në regjim shtrati), si dhe 
zgjerimin e gamës së shërbimit ambulant.
- Trajnime dhe ngritje profesionale te  vazhdueshme për stafin mjekësor
- Realizim të vizitave të rregullta sistematike të nxënësve të shkollave fillore 
dhe të mesme, si dhe të atyre parashkollorë, përfshi edhe stomatolog. 
-Në aparatura, që do të ndikojnë në rritjen e nivelit të saktësisë së diagnostifikimit 
dhe të besueshmërisë së rezultateve.

Qendra të mjeksisë familjare nëpër fshatra 
Qytetarët e Shtimës janë të privuar nga e drejta për kujdes shëndetësor. 
Nga gjithsej 22 fshatra sa ka Komuna e Shtimes, vetëm 4 sosh (Petrovë, 
Pjetërshicë, Muzeqinë,Godanc) posedojnë qendrat e tyre të kujdesit 
primar shëndetësor. Politikat publike bashkëkohore të kujdesit 
shëndetësor, po i kushtojnë vëmendje dhe janë të orientuara gjithnjë e 
më shumë te parandalimi isëmundjeve, sesa te trajtimi i tyre. Kjo gjë e 
bën të domosdoshme hapjen e qendrave të mjekësisë familjare në çdo 
vendbanim dhe rikthimin në funksion të plotë të katër QMF-ve të
 tanishme që janë mbyllur.

PËR NJË KOMUNË 
TË SHËNDETSHME



- Lëvizja VETËVENDOSJE! konsideron se pjesëmarrja e qytetarëve në 
bashkëqeverisje është njëri prej elementeve themelore të demokracisë. 
Ajo do të angazhohet që ky proces të implementohet sipas ligjit dhe të 
fillojë dhe të përfundojë më së largu 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve.

- Qytetarët e Shtimes do ta kenë mundësinë maksimale që përmes 
përfaqësuesve të tyre dhe personalisht të marrin pjesë në debate të 
drejtpërdrejta dhe përmes mediave në çështjet të cilat kanë të bëjnë 
me zhvillimin, organizimin dhe drejtimin e Komunës.

- Pozita do të jetë e gatshme në çdo kohë dhe në çdo rast për të debatuar 
me opozitën për çështje, të cilat kanë të bëjnë zhvillimet e përgjithshme 
në Komunë dhe llogaridhënie për punët që bën ekzekutivi.

- Qytetarët do të informohen me kohë për mbledhjet dhe punimet e 
Kuvendit dhe mjetet e informit publik.
- Do të publikohen shpejt dhe me kohë të gjitha materialet e Kuvendit,
vendimet e ekzekutivit, raportet e Auditorit të Brendshëm, procesverbalet 
e Kuvendit.
- Do të publikohen të dhëna themelore për numrin e të punësuarve, 
për numrin e të papunëve, për numrin e rasteve sociale në Komunën tonë.
- Do të shfrytëzohen më shumë mediat për kontakte me qytetarë dhe 
për të trajtuar çështje me interes për komunitetin.

Zyra e Prokurorimit është kritikuar vazhdimisht prej Organit Shqyrtues të 
Prokurimit te Auditorit të Përgjithshëm (OSHP) për shkak të shkeljes së 
procedurave të tenderimit. Po ashtu, sa i përket këtij sektori mjaft me rëndë-
si kemi një mbyllje nga ana e Komunës. Në raportin e kryetarit të Komunës 
nuk përmenden askund aktivitetet e Zyrës së Prokurimit. Pra, thjeshtë 
mungon kontrolli. Ne do të vendosim kontroll dhe vlerësim të vazhdueshëm 
e transparent për punën dhe për funksionimin e Zyrës së Prokurimit.

Komuna e Shtimes është nga komunat që prin sa u përket qeverisjes së 
mbyllur; mungesës së transparence në punëve të Komunës, mbledhjeve, 
raporteve financiare etj. Megjithëse i ka pasur të hapura dy faqe të internetit, 
ku njera është mbyllur, ndersa në tjetrën  nuk mund të gjesh informata të 
rëndësishme për vendimet e Komunës, për procesverbalet e mbledhjeve, 
por as për raportet financiare, dhe sidomos transparencen rreth procedur-
ave të prokurimit dhe tenderimit në të cilin bёhen keqperdorimet mё tё mё
dha
Ne e shohim transparencën si të pashkëputshme nga synimi ynë për një 
qeverisje të drejtë. Një pushtet, që punon drejt nuk pa pse fsheh të dhënat e 
punës së vet. Gjatë mandatit tonë do të ndërmerret këto hapa:

PËR NJË KOMUNË 
TRANSPARENTE E TË PAKORRUPTUAR
ZYRA E PROKURIMIT


