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Të nderuar qytetarë të komunës së Vitisë, 

Fillimisht, me lejoni të them që kam nderin që të ju drejtohem si kandidat për 
kryetar të komunës së Vitisë. Kjo kandidaturë e imja ka ardhur si kërkesë e juaja 
për të ndryshuar gjendjen e tanishme në komunën tonë, andaj zotohem se 
këtë besim do të marrë me shumë si përgjegjësi, se sa thjesht si privilegj. 
Vitia është një vend me potencial për zhvillimin e bujqësisë në veçanti dhe atë 
ekonomik në përgjithsi, e me shumë vende historike e arkeologjike të pahu-
lumtuara sa duhet. Si e tillë, Vitisë i duhet një qeverisje e mirë që do të vinte në 
pah dhe do ta mundësonte shfrytëzimin e këtij potenciali të jashtëzakonshëm 
në shërbim të zhvillimit ekonomik të saj.
Komuna e Vitisë edhe 22 vite pas përfundimit të luftës vazhdon të ketë  prob-
leme me furnizimin me ujë te pijshëm, trajtimin e ujrave të zeza dhe trajtimin e 
mbeturinave, dhe ka një anarki urbanistike. 
Gjendje jo të mirë kemi edhe në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë, ku mun-
gojnë edhe materialet e pajisjet bazike për funksionimin e mirë të këtyre dy 
sektorëve. Vitisë i duhet qeverisje me parime dhe transparente, ku dominojnë 
vlerat dhe parimet, mbi këtë bazë mundësohet qeverisje e drejt dhe për të 
gjithë.
Duke parë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të Komunës së Vitisë, Lëvizja 
VETËVENDOSJE! Qendra në Viti me ekspertët e saj si dhe ekspertë të fushave 
të ndryshme nga shoqëria civile, shoqatat profesionale, bizneset dhe grupe të 
ndryshme shoqërore ka nxjerrë alternativën e saj qeverisëse Bashkë-Qeverisim 
Për Vitinë. Kjo alternativë qeverisëse do të jetë e bazuar në6shtylla, që janë:

1. Qeverisje e mirë, me duar të pastërta dhe administratë efikase 
2. Arsimi, sporti dhe kultura 
3. Shërbime më të mira shëndetësore dhe mirëqenie sociale e dinjitetshme
4. Shërbime publike efikase
5. Planifikim urbanistik dhe infrastruktura 
6. Mbështetje në zhvillimin ekonomik dhe atë tëbujqësisë



Duke parë nëvojën dhe kërkesën e qytetarëve vitias për një qeverisje të mirë 
dhe me duar të pastërta, dhe për të kthyer besimin e tyre tek institucionet 
komunale ne si LëvizjeVETËVENDOSJE!, dhe unë si kandidat synojmë dhe jemi 
të përkushtuar që qytetarëve të Vitisë t’iu ofrojmë këtë. E kjo do të arrihet 
përmes:

- Transparencë të plotë ndaj qytetarëve në shpenzimin e parasë publike, të 
prezantuar edhe në Ëeb-faqen e Komunës

- Bashkëpjesmarrje në caktimin e projekteve me prioritet për qytetarët e 
Komunës së Vitisë, pas diskutimeve të hapura me qytetarë, ekspertë të 
fushës,shoqërinë civile e grupe të ndryshme shoqërore në komunën e 
Vitisë.

- Angazhim maksimal në hapjen e vendeve të reja të punës në sektorin 
publik dhe atë privat. Konkurse të hapura për vende pune, ku bazë për 
pranim të jetë përgatitja profesionale, e jo përkatësia partiake siç edhe ka 
ndodhur deri më tash. 

- Trajnime të vazhdueshme të zyrtareve të administratës në Institutin për 
Administratë Publike, duke patur parasysh qëmosha mesatare e zyrtarëve 
komunal është nder më të vjetra (51 vjeç)

- Dixhitalizimi i administratës komunale

QEVERISJE TËMIRË, ME DUAR 
TË PASTRA DHE ADMINISTRATË 
EFIKASE



Cilësia e arsimit të ulët dhe të mesem kudo në Kosovë, por edhe në Viti lë 
shumë për të dëshiruar, për të mos thënë qëështë në gjendje të mjerueshme. 
Edhe pse kjo nuk është e gjitha kompetencë e drejtorive komunale të arsimit, 
ne besojmë që qeverisja komunale mundë të bëjë më shumë për tëkrijuar 
kushte më të mira për mësim dhe për tërritur cilësinë në arsim dhe për t’iu 
ofruar nxënësve që të dalin shumëmë të përgatitur në fund të studimeve. 
Prandaj në katërvjeqarin e ardhshëm ne synojmë:
- Hartimin e planit zhvillimor tëarsimit në komunë - Edhe sot e kësaj dite, 
komuna e Vitisë nuk ka një plan zhvillimor të arsimit në komunë, ashtu siç 
parashihet me ligjin për arsimin…(udhëzimin administrativ…). Kjo pamundëson 
që edhe shkollat të kenë një plan zhvillimor të tyre që do të mundësonte një 
planifikim më të mirë. Andaj, ne jemi të përkushtuar që drejtoria komunale të 
hartojë sa më shpejtë qëështë e mundur planin zhvillimor komunal të arsimit, 
dhe secila shkollë të ketë planin e saj zhvillimornë përputhje me nevojat dhe 
trendet e kohës për avancim në mësimnxënie, mësimdhënie dhe aktivitete 
tjera rekreative zhvillimore.
- Dixhitalizimi i Shkollave – dhe pajisja e shkollave me kompjuter për secilën 
klasë për të lehtësuar procesin mësimor dhe funksionalizimi iQendrës Inovative 
për Arsim (Programi TIK).

- Funksionalizimin e kabineteve (laboratore). –nëtë gjitha shkollat fillore 
dhe ato të mesme, dhe pajisjen apo rifunksionalizimin e kabineteve për 
shkollën mesme profesionale “Hoxhë Jonuz Zejnullahu”, si dhe furnizimin e 
rregullt me materiale të nevojshme shpenzuese

- Salla të Edukimit Fizik nëshkolla .- në Gjimnazin “Kuvendi i Lezhës” në Viti, 
dhe së paku 4-5 shkolla tëtjera fillore,

- Salla leximi (biblioteka), në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme

- Furnizim me tituj te ri te librave dhe lektyrave shkollore

- Decentralizim të financave për shkollat

- Konkurse të hapura dhe transparente në përzgjedhjen e stafit mësim-
dhënës dhe menaxhues në shkolla

ARSIM, SPORTI DHE KULTURA 



- Listëtë pritjes për mësimdhënës, - që do të zëvëndësonin mësimdhënësit 
e rregullt në raste të pushimeve të lehonisë ose atyre shëndetësore

- Psikolog dhe Sociolog për secilën shkollë

- Mësues mbështetës (ndihmsë), - për klasat që kanënxënës me nevoja të 
veçanta ose për klasat që kanë me shumëse 15 nxënës. 

- Rritja e numrit të kopshteve për fëmijë, - ku do të kemi se paku edhe një 
deri dy kopshte të tjera në Viti.

- Vizita sistematike mjekësore të ekipeve mobile në shkolla dhe orë mbi 
shëndetin në shkolla e sidomos klasa 1-5 dhe 8-9

- Pranimi në qerdhe edhe i fëmijeve që nënave i’u punojnë në sektorë privat 
që e dëshmojnë se janë duke punuar

- Nënat vetushqyese të lirohen plotësisht nga pagesa e qerdhës

- Më shumë hapësira rekreative-sportive për fëmijë dhe të rinjë edhe jashtë 
ambienteve shkollore 

- Mbështetje për grupet artistike në shkolla, por edhe grupeve artistike  
jashtë-shkollore

- Linja të rregullta transporti ndërurban për qytetet si Gjilani, Ferizaji dhe 
Prishtina ku vijojnë studimet një numër i konsiderueshëm i studenteve nga 
Vitia 

- Funksionalizimi i tetatrit të qytetit (ka vendim që ka kaluar ne kuvendin 
komunal  të Vitisë për inicim të themelimit të teatrit të qytetit)

- Investimi dhe mbrojtja e shtëpisë tek Therralitë (shtëpia e Ekrem Abazit 
që ka shërbyer në luftë për trajtimin e të plagosurve në luftën e fundit) dhe 
shkollën e parë në Pozheran.



Ne synojmë që qytetarëve t’iu ofrojmë shërbime më të mira shëndetësore dhe 
një mirëqenie sociale më të dinjitetshme, e punëtoreve shëndetësor në 
Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) dhe në Qendrat e Mjekësise 
Familjare (QMF-t) nëpër fshatra kushte më të mira për të ushtruar profesionin 
fisnik të tyre. Prandaj në qeverisjen e ardhshme katërvjeqare ne synojmë:

- Furnizim të rregullt të QKMF, QMF-ve dhe AMF-ve, - me materiale dhe 
pajisje për të kryer shërbimet enevojshme në këto qendra. 

- Rifunksionalizim te QMF-ve dhe AMF-ve. - në fshatrat ku ato janë jo aktive 
dhe mjeke të rregulltë në të gjitha këto qendra

- Kujdes të veçantë në shërbimin emergjent në QKMF, - ku gjatë kujde-
starisë të kemi më se paku dy mjek në shërbimin emergjent dhe ekipe 
mobile të gatshme edhe gjatë kohës së kujdestarisë (gjë që nuk ka për 
momentin)

- Shërbimi mjekësore me ekipe mobile 24 orë në ditë, 

- Punëtorë ose kompani të sigurimit fizik në QKMF, - në veçanti gjatë orëve 
të kujdestarisë.

- Mbështetje për familjet në nevojë për asistencë sociale - pa pritje të gjata 
procedurale (ndihma emergjente)

- Subvencion i PAP-test dhe screening-test (mamograf) për të paktën 50 
gra, dhe 100 gra mamograf, kostoja e të dyjave është 3500 euro.

SHËRBIME MË TË MIRA 
SHËNDETËSORE DHE MIRËQENIE 
SOCIALE E DINJITETSHME



Shërbimet publike që ofrohen për qytetarët janë në nivele shumë të ulëta dhe 
larg përmbushjes së kërkesave dhe nevojava për qyetarët. Nëqeverisjen e 
ardhshme ne synojmë:
- Ujë të pijshëm për të gjithë.-  Shumica e fshatrave nuk mbulohen me ujë të 
pijshëm. Edhe pse përmes programit të CDI-së zvicerrane është mundësuarsh-
trirja e rrjetit të ujësjellësit për disa fshatra kapacitetet e ujit janë të pam-
jaftueshme për të furnizuar të gjitha këto fshatra. Aktualisht fabrika e përpun-
imit të ujit në Letnicë operon me vetëm 40 l/s, qëështë e pamjaftueshme për 
furnizimin me ujë të fshatrave të Vitisë. Ne synojmë që në katër vitet e 
ardhshme:
o Të rrisim kapacitetet e ujit në 100 l/s në këtë fabrikë
o Ngritjen e një fabrike tjetër për përpunimin e ujit në lumin Morava (mbi 
fshatin Binçë), me kapacitet deri në 150 l/s. Këtu parashihet edhe ngritja e një 
pende (liqeni artificial) që do të shërbente për sistemin e ujitjes për fshatrat e 
Vitisë
o Një alternativë tjetër është edhe penda në fshatin Firajë të Shterpcës, qëështë 
premtuar nga qeveria dhe që do të furnizojë edhe komunën e Vitisë me ujë të 
pijshëm dhe do të shfrytëzohej edhe për sistemin e ujitjes 
o Të shtrihet rrjeti i ujësjellësit në të gjitha fshatrat
o Të largohen dhe zëvendësohen rrjetet e vjetëruara të azbest-betonit që 
akoma ekzistojnë në një pjesë të Vitisë.

- Shtrirje e rrjetit të kanalizimeve dhe impiant/e për trajtimin e ujrave të zeza. – 
Aktualisht një pjesë e madhe e fshatrave nuk ka rrjet të kanalizimeve, në disa 
fshatra ky rrjet është i shtrirë vetëm pjesërisht dhe nuk ka asnjë impiant për 
trajtimin e ujrave të zeza. Gypi kryesor i kanalizimit për fshatin Kabash me 
diametër Φ500, lidhet në një gyp në qytetin e Vitisë me diametër Φ300. Nuk ka 
ndarje të rrjetit të ujrave atmosferikë nga rrjetii ujrave të zeza. Në mandatin 
tonë qeverisës për Vitinë, ne synojmë:
o Shtrirjen e rrjetit të ujrave të zeza në të gjitha fshatrat  
o Ndarje e rrjetit të ujrave atmosferik nga rrjeti i ujrave të zeza
o Ngritja e një impianti kryesor për trajtimin e ujrave të zezames fshatrave 
Budrikë e Eperme dhe Nasalë, ku të gjitha rrjetet aktuale do të lidheshin 
përmes kolektorëve (si zgjidhje më e mirë dhe afatgjate), ose ngritjen e impi-
anteve të vegjël për trajtimin natyral të ujrave të zeza në vend-derdhjen e tyre 
aktuale (si zgjidhje e përkohshme por më e lirë).

SHËRBIME PUBLIKE 
EFIKASE



- Menagjim më të mirë të mbeturinave, - Kompania që tash menaxhon me 
mbledhjen dhe trajtimin e mbeturinave (Ekohigjena) është kompani regjionale 
publiko-private ku kompania private ka shumicën e aksioneve (51%), ndërsa 
komuna e Vitisë ka vetëm 14% të aksioneve. Për momentin kompania nuk 
arrinë të mbuloj më shumë se 39.9 % të vendbanimeve. Ne synojmë që:
o Kompania të kthehet komplet në pronësi të komunës (Për këtë na duhet 
mbështetje në Kuvendin e Republikës së Kosovës)
o Alternativa tjetër është që komuna të subvencionoj pjeserishthumbjet e 
kompanisë, në mënyrë që të rritet shkalla e mbledhjes së mbeturinave.
Një problem që duhet të zgjidhet është edhe trajtimi i mbeturinave inerte dhe 
mbeturinave nga kafshët e ngordhura dhe thertorët.
- Funksionalizimi i transportit publik urban në komunën e Vitisë, - që do të jetë 
një kompani 100% në pronësi te komunës.



o Plani urbanistik do të rishikohet bazuar në nevojat e bizneseve dhe të qytet-
arëve, dhe në rekomandimet e ekspertëve.
o Unaza e jashtme e qytetit, që do të lehtësoj komunikacionin e ngarkuar 
bazuar në njëPlan të ri Mobilitetit,
o Hapësira më të mëdha për parkingje
o Planifikimin i rrjetit të telekomunikacionit i cili i ka munguar komunës së 
Vitisë. 
o Më shumë hapësira të gjelbruara në qytet dhe në fshatra 
o Më shum shtigje për biciklistë dhe pedonale në qytet e në drejtim të 
fshatrave, e sidomos në fshatrat ku ka hapësira pyjore dhe vende me rëndësi 
historike dhe arkeologjike
o Ndriçim publik

PLANI URBANISTIK DHE 
INFRASTRUKTURA

- Qeverisja jonëe mirë dhe transparente dojetë parakusht për ardhjen e investi-

torëve tëhuaj dhe nga mergata, dhe si rezultat zhvillimin ekonomik të komunës

- Infrastrukturëtë nevojshme në shërbim të bizneseve e sidomos ato që 

udhëhiqen nga grate dhe krijimi i lehtësirave për qasje në panairet e komunave 

të anamoravës

- Mbështetje të projekteve inovative për gratë dhe të rinjët në biznes 

- Zhvillimi i bujqësisë dhe industrisë agro-përpunuese, e sidomos te ato gra 

(shoqata që merren me përpunim, sterilizim, përpunim të qumshtit, reqelit të 

pemëve dhe perimeve)

- Mbështetjes së fermerëve, me theks të veçantë në përkrahje të sektorit të 

agro-turizmit dhe turizmit rural, 

- Shërbime këshillimore në lehtësim të proceduravetë aplikimit të fermerëve në 

programe të ndryshme (grante, subvencione dhe fondet IPA) 

- Lehtësimi dhe participimi së bashku me Qeverinë Qendrore, në ndërtimin e 

sistemit të ujitjës për Vitinë, dhe ndërtimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse 

dhe kulluese, dhe mikroakumulime.

- Transparencë të plotë nëpërzgjedhjen e perfituesve dhe përfshirja edhe e 

fermerëve edhe shoqatat që udhëhiqen nga gratë në komisionet për vlerësim 

të përfituesve te granteve & subvencioneve. 

MBËSHTETJE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK
DHE ATË TË BUJQËSISË



- Së bashku për dhe me diasporën tonë do të ndihmojmë orientim të investi-

meve, identifikim të prodhimeve tona lokale, në përpunim dhe shitje duke 

garantuar cilësinë. 

- Subvencionim të inseminimit artificial tek lopet së paku 50%

- Makina mjelëse për lopë, dhenë dhe dhi, 

- Vaksinimi per entorotoksimi te delet falas

- Rregullimi i thundrave te gjedhet falas

- Makineritë bujqësore për perimkulturë, 

- Do të shpërndajmë 25 freza me multikultivator - 3000€ për copë (75% 

komuna, 25 % fermeri). 

- Do të ndihmojmë, për minimum 100 familje, në ngritjen e pemishteve me 

pemë të imta (mjedra, dredhëza 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). (per 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 25 familje (nën < 0,05 ha apo < 0,10 ha)

- Do të shpërndajmë 25 Spërkatëse për familje / 500€ për copë. 

- 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. 

- Inkurajim në investime në agro-pylltari (hapësirat kodrinoro-malore, lajthi, 

arra fruta të egra, bimë mjekuese aromatike etj) 

- Kursim në shpenzime në masën drusore për shkolla, duke instaluar sistem të 

ngrohjes me ashkla, nga pyjet që i menaxhojmë vetë (sikurse Hani i Elezit) 

- Prerjet e kontrolluara të pyjeve dhe duke ofruar zgjidhje alternative për famil-

jet, sikurse instalimi në sisteme të përbashkëta, fillimisht duke bërë plan fizibi-

liteti.




