BASHKË QEVERISIM
PËR VUSHTRRIN
Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.

FJALA HYRËS
ARSIM REXHEPI
Të dashur bashkqytetarë të mi,
Këto Zgjedhje për shumçka dallojnë nga të tjerat, sepse:
Gjendemi në mes të një lufte të tmerrshme me armikun e padukshëm
COVID–19, i cili shpëfaqet me vuajtje e vdekje të shumta. Me mendje
jam tek secila familje dhe lutem për ju, për secilin prej jush. Ju lutem,
vaksinohuni dhe bëni kujdes për njëri-tjetrin. Në kohë të tilla njeriun e
bën të fortë bashkndjenja dhe solidariteti.
Ka njëzet e një vite që Vushtrria qeveriset nga dy parti (PDK e LDK), të
cilat kanë ofruar gjithçka tjetër për qytetarin, përveç qeverisjes së mirë
e të përgjegjshme. Kanë ushtruar pushtet, por nuk i kanë sjellur ndonjë
dobi qytetit. Përkundrazi, qeverisjet e deritanishme e kanë izoluar
komunën nga Ju, duke e mbajtur atë si pronë private, kanë keqmenaxhuar resurset e Vushtrris, kanë nëpërkëmbur interesat e qytetarëve dhe
kanë dështuar në shfrytëzimin e shanseve për të transformuar qytetin
tonë në një qytet të mundësive e të përparimit.
Ju kanë premtuar shumë, por në fund të mandateve të tyre, ata
komunën e kanë shëndrruar në shkretëtirë betoni e asfalti të pacilësi,
pa përmbushur premtimet, që kishin dhënë më parë. Për më keq se
kaq, kanë lënë prapa një qytet të pajetueshëm, ku Ju, edhe 21 vite pas
çlirimit nuk keni ujë të mjaftueshëm. Nuk keni infrastrukturë të duhur,
dhe nuk keni hapësira të blerta e hapësira rekreative mirë të planiﬁkuara. Nuk keni shërbime të dinjitetshme publike, dhe nuk keni ide se
si të ofrohet mundësia e shërbimeve online. Një qytet ku nuk ka transport publik, dhe ku të rinjve dhe të rejave që diplomojnë nuk u ofrohet
kurrëfarë perspektive.Një qytet ku klubet sportive dikur krenaria e qytetit shkatërrohen nga interferimet e politikës.Një qytet ku bujku e
fermeri harrohen e i lihen stihisë. Një qytet ku shkollat janë në gjendje
të mjerueshme, dhe ku bizneset kushtëzohen e nënçmohen.
Me një fjalë,një qytet i pashpresë nga i cili njerëzit shpërngulen dhe
ikin.
Ne do e kthejmë qeverisjen tek qytetari. Unë betohem para juve, se për
të Ju shërbyer,, do të zgjedh ekspertët më të mirë e më të vyeshëm
shkencorë. Njerëz të dëshmuar, pa dallim përkatësie politike, të pakorruptueshëm dhe të pakompromis ndaj çdo dukurie negative.
Është fat i madh që në Prishtinë kemi qeverinë e udhëhequr nga
Kryeministri Albin Kurti, me të do të bashkpunojmë ngusht në
përparimin ekonomik dhe shumëdimesional të Vushtrrisë.

- Një shëndetesi me shërbime eﬁkase dhe menaxhim të pandemis,
- Kujdes dhe përkrahje për nënat kryefamiljare, familjet dhe shoqatat e
dalura nga lufta,
- Përkrahje ndaj familjeve në gjendje të rëndë ekonomike dhe sigurimi
i banimit social.
- Përkujdesje ndaj të moshuarve dhe atyre me nevoja të veçanta.
- Investitorët dhe bizneset do t’i kemi partnerë serioz dhe asnjëherë nuk
do të kushtëzohen, as nuk do t’i pengojmë në veprimtarin e tyre të
ligjshme për të investuar e punuar ndershëm.
Secilin vend të ri pune që do e hapim, do të jetë gëzim e sukses i
përbashkët i yni. Në anën tjetër, shkolla është thelbi i qenies dhe së
ardhmes tonë. Për të do të ushtrojmë kujdes të veçantë, duke ju qëndruar pranë mësuesve dhe nxënsëve, sidomos në kohë të pandemisë
dhe mësimit online. Në fshatin Studime e cila është simbol i gjakderdhjes dhe dhimbjes së shumë familjeve, zotohemi të përmirësojmë
qasjen me ujë të pijës, vendosjen e ndriqimit publik, rregullimin e shtratit të lumit dhe trajtimin e ujërave të zeza.
Fokus të veçantë do të ketë mësimi dual në shkollën profesionale dhe
zgjerimi i mundësive për zhvillimin e tij. Kudo që ka nevojë, do t’i
përtërijmë e renovojmë kapacitetet e shkollave.
Studentët tanë do t’i mbështesim me të gjitha mundësitë, me bursë
studimore dhe duke iu krijuar atyre mundësi udhëtimi në kuadër të
programeve europiane për mobilitet të studentave, siç bëjnë qytetet e
Europës perëndimore.Diaspora do të jetë partner në qeverisje, dhe së
bashku do të zgjerojmë mundësitë e investimeve dhe zhvillimit të qytetit.. Kuadrot tona në diasporë do të ftohen në projekte e bashkpunim të
ndërsjellë.
Do të përshpejtojmë e përmirësojmë shërbimet administrative, duke
mundësuar që ato të kryhen online.

MOTO E FUSHATËS SONË PËR VUSHTRRI
Për të rinjët e Vushtrrisë.
Për Vushtrrinë qendër kulturore e ekonomike.
Për Vushtrrinë të qëndrueshme, ekologjike dhe evropiane.
Për Vushtrrinë, së bashku me vushtrriasit.
Na priftë e mbara!

QYTETI I VUSHTRRIS, NË NJË
GJENDJE TË RËNDUAR EKONOMIKE

EKONOMIA
1. Mbyllja e të gjitha fabrikave publike që operonin në komunën e Vushtrrisë dhe shumë iniciativave private në të bërit biznes;
2. Sjellje burokrate në të hapurit biznes dhe vështirësi të krijuara administrave që ndikuan në përformancën e bizneseve deri sot;
3. Pamundësia e të rinjëve për qasje në vende të punës;
4. Mundësia e krijimit të një parku funksional të biznesit i planiﬁkuar
tashmë prej shumë kohësh;
5. Mungesa e një zyre të veçantë që do të merret me koordinimin e të
gjithë akterëve relevant;
6. Mungesë e infrastrukturës dhe ofertës për të tërhequr dhe nxitur
investime;
7. Nuk ofrohen shërbimet e nevojshme profesionale për bizneset;
8. Zhvillimi ekonomik dhe vendet e punës asnjëherë nuk ishin prioritet
i qeverive;
9. Komuna e Vushtrrisë ende nuk ka një vizion të qartë për të zhvilluar
ekonominë e qytetit.

SHËNDETËSIA
1. Mungesë e furnizimit me barna esenciale;
2. Mungesë e shërbimeve të rregullta për nxënësit;
3. Mungesa të staﬁt adekuat – specializantëve;
4. Buxheti i pamjaftueshëm në sektorin shëndetësor;
5. Mungesë e materialit shpenzues elementarë (infuzione, shiringa,
ﬂlastera, etj);
6. Mungesë funksionale e objekteve shëndetësore ( QKMF-së dhe
QMF-ve );

ARSIMI
1. Politizimi dhe nepotizmi i skajshëm -vazhdon;
2. Pranim të staﬁt mësimdhënës pa respektuar kriteret ligjore;
3. Dallime në mësimnxënie fshat/qytet;
4. Kushte jo të mira në shumë shkolla;
5. Numër i vogël i bursave dhe ndarje jomeritore;
6. Mungesë e çerdheve publike nëpër fshatra;
7. Mos emërtimi i disa shkollave, siç janë premtuar;
8. Rënia e cilësisë në arsim;
9. Shumë nxënës pa transport;
10. Shumë shkolla pa elemente bazike të laboratoreve;
11. Mungesë e garave dhe punimeve për shkencë ;
12. Mungesë e aktiviteteve për sjelljen edukative dhe traditës;
13. Mos zbatimi i masave disiplinore dhe shpërblimi i më të mirëve;

SPORTI
1. Fonde të pamjaftueshme për kulturë;
2. Mungon “sporti në lagje”;
3. Mungesa e një Qendre Multifunksionale sportive;
4. Hapësirat rekreative (parqet) në gjendje të pamirëmbajtur;
5. Palestra e shëndrruar në kaos dhe jofunksionalitet të plotë;
6. Monumentet kulturore-historike parestaurim, pamirëmbatje dhe
paplan;
7. Klubi i Futbollit në gjendje të mjerueshme;

URBANIZMI
1. Degradim i qytetit dhe qendrës së tij;
2. Ndërtimi i pakontrolluar i objekteve shumë banesore e afariste;
3. Degradim i mjedisit dhe moskujdesje ndaj tij;
4. Lumenjtë e shëndrruar në deponi mbeturinash;
5. Dëmtimi i shtratit të lumenjëve ;
6. Mungesë e infrastrukturës teknike e urbane, si:
a. rrugët, parkingjet publike;
b. parqet, këndi i lojrave për fëmijë

OFERTA JONË NË 15 PIKA
• Bashkëpunim, qytetari, vullnetarizëm, transparencë e plotë;
• Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe strategji e integruar sektoriale;
• Hapje të vendeve të punës dhe shpërndarje e barabartë e projekteve
komunale;
• Shërbime shëndetësore të plota dhe eﬁkase;
• Kontrolle të rregullta të mjekut familjar në shkolla;
• Integrimi i arsimit profesional e praktikë duke bashkëpunuar me
bizneset lokale;
• Arsimim cilësor dhe aktivitete të pasura kulturore;
• Planiﬁkim dhe zhvillim i integruar urban me parkingje, parqe, kënde
të lojrave për fëmijë, shtigje për biciklistë dhe gjelbrim;
• Transport publik dhe shërbime të mira infrastrukturore;
• Digjitalizim dhe shërbime eﬁkase për qytetarët nga administrata
komunale;
• Mjedis, ambient të pastër dhe mbjelljen e 100 mijë drunjëve;
• Fondi 250 mijë € për ndërmarrësi, trajnime, këshillime dhe ide biznesi;
• Qendër për inovacion, trajnime dhe Inkubator Biznesi;
• Lumi Silnica, zonë rekreative;
• Fond bujqësor që mundëson vende pune;

PRIORITETI I-RË:
ZHVILLIMI EKONOMIK,
BUJQËSIA DHE TURIZMI
1. Themelimi i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm;
2. Hartimin e strategjive sektoriale;
3. Ndërtimin e brendit ,,Invest in Vushtrria” dhe funksionalizimin e kësaj
platforme;
4. Platformë për promovim të investimeve “Visit to Vushtrria” ;
5. Revidimin e strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal;
6. Formimin e Këshillit Ekonomik Lokal (gjithëpërfshirës);
7. Zhvillimin e procedurave dhe ndërtimin e Zonës Ekonomike në Banjskë;
8. Vlerësimin dhe promovimin e zonës ekonomike në Lum Madh;
9. Zonimin dhe mbështetjen e së paku një zone për turizëm rural;
10. Ndarja e Fondit për zhvillimin e inovacionit dhe ndërmarrësisë;
11. Ndërtimi i Inkubatorit për biznes dhe Qendrën e Inovacionit;
12. Zyret për: PPP, Diasporë, Planiﬁkim projektesh, Promovim, shërbime profesionale, etj;
13. Mbështetjen e OJQ-ve bujqësore dhe profesionale;
14. Themelimin e Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural;
15. Hartimi i rregullores për ndarjen e subvencioneve (të plotësohet);
16. Zgjerimi i sistemit të ujitjes në Pestovë, Vërrnicë, Banjsk, etj;
17. Kompenzimi i pagesës në “Iber lepenc” deri 50% për çdo fermerë
abonues;
18. Rritjen progresive të fondit për bujqësi;
19. Përkrahjen e 10 markave vendore;
20. Kalendari “Promovimi i produkteve vendore çdo 3 muaj”;
21. Mbështetjen e tregjeve sezonale;
22. Ndryshimin e buxhetit për subvencione dhe grante në shumë dhe
përmbajtje;
23. Çdo vit mbështetjen e 3 pikave për grumbullimin dhe trajnimin e
pemëve/perimeve;
24. Mbështetjen e 3 pikave grumbulluese të qumështit;
25. Mbështetjen e 3 pikave grumbulluese të frutave të malit;
26. Subvencione të veçanta për gratë fermere dhe ndërmarrëse;
27. Trajtimin e argjinaturave (bademave/bankina) përgjatë lumit Silnica
dhe prrockave të lumenjëve;

KËTO MASA ZBATOHEN
PËRMES KATËR HAPAVE,
SI MËPOSHTË
- Fillojmë nga njeriu të trajtojmë zhvillimin ekonomik përmes
reformimit;
- Të rinjve dhe talentëve ju ofrojmë mundësi për të zhvilluar idetë e tyre;
- Bizneseve të mëdha ju ndërtojmë klimë për zgjerim të kapaciteteve
dhe tërheqjen e investimeve të jashtme në zonat e planiﬁkuara;
- Hartojmë dhe promovojmë dy platforma për tërheqje të investimeve
dhe promovim të tyre;
- Organizimin e Konferencës vjetore rreth mundësive për investime;

PRIORITETI II-TË:
SHËNDETËSIA
1. Funksionalizimi i Qendrave të Mjekësisë Familjare me orar të plotë,
shërbime të plota dhe profesionale;
2. Furnizim me barna esenciale ;
3. Respektimin e orarit nga punëtorët shëndetësor;
4. Rritjen e staﬁt adekuat dhe profesional;
5. Furnizimi i objekteve shëndetësore me paisjet dhe materiale
shpenzuese;
6. Menaxhment me llogaridhënie ;
7. Në çdo shkollë të kemi kontrolle sistematike;
8. Avokim rreth “shëndetit në familje”;
9. Vizita të rregullta shëndetësore e stomatologjike për nxënësit në
secilën shkollë;
10. Orë profesionale përmes vullnetarizmit - një herë në muaj nga
klinikat private;

PRIORITETI III-TË: ARSIMI
1. Mbështetja dhe funksionalizimi i Qendrës për Orientim dhe Karrier;
2. Departizimin e arsimit;
3. Ndërtimin e 4 çerdheve publike;
4. Rritjen e bursave për arritje;
5. Shkolla model me laboratore;
6. Avokimi dhe hapja e programeve të reja arsimore sipas nevojave të
tregut;
7. Transport për nxënësit ku mundëson rregullativa ligjore;
8. Byfe/shujta për nxënësit paraﬁllor dhe ﬁllor;
9. Trajnimin e nxënësve me nevoja të veçanta rreth mësimnxënies;
10. Mësimdhënie e avancuar përmes digjitalizimit të shkollave (serveri);
11. Mësimdhënie dhe mësimnxënie të barabartë për çdo nxënës;
12. Binjakëzimi me shkolla jashtë Kosovës për praktikat e avancuara
(staf/nxënës);
13. Shpërblime për mësimdhënësin dhe nxënësin e dalluar;
14. Inkurajimin e projekteve në arsim;
15. Nxitjen e garave dhe punimeve hulumtuese;
16. Nxitjen e projekteve rreth sjelljes edukative dhe traditës;

PRIORITETI IV-TË: PLANIFIKIMI
URBAN DHE MJEDISOR
1. Investimet në infrastrukturë sipas planeve të detajuara;
2. Zhvillimi urban i qytetit dhe krijimi i dy shesheve të reja;
3. Rregullimi i rrugëve ndërlidhëse nëpër fshatra dhe lagjet e qytetit;
4. Shtrirja e ndriçimit publik në çdo vend të frekuentuar nga qytetarët;
5. Planiﬁkimi dhe ndërtimi i strehimores për qytetarët në raste;
6. Ndërtimi i impiantit dhe kolektorit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Pestovë dhe Dobërllukë/Fonde nga BE/Qeveria;
7. Modiﬁkimin e rregullores për rregullat dhe procedurat e ndërtimit;
8. Plani zhvillimor komunal sipas një planiﬁkimi gjithëpërfshirës;
9. Rishikimi, vlerësimi dhe zbatimi i Hartave Zonale;
10. Planiﬁkimin dhe miratimin e planeve rregulluese detale ;
11. Rregullimi i trotuareve, shtigjeve për biçiklistë, parkingjeve në qytet dhe
ndriçimit publik;
12. Çdo vit do të ndërtojmë një vepër artistike dhe identiﬁkuese të Vushtrrisë;
13. Projektin “trajtimi i ujërave të zeza në lagje/fshat”;
14. Mbrojtja e tokës bujqësore;
15. Mbjellja e 100 mijë drunjëve;
16. Rregullimi i parqeve dhe ndërtimi i parqeve të reja – këndet e lojërave për
fëmijë;
17. Investimet publiko-private në lagje dhe ndërtime banesore;
18. Banimi social përmes bonuseve ndërtimore dhe planiﬁkimi i ndërtesave
sociale;
19. Qendra – subvencionimi i zhvillimit të qendrës sipas planeve përkatëse;
20. Sheshe të pastërta dhe të rregulluara me infrastrukturë dhe tualete publike;
21. Qasje dhe infrastrukturë e veçantë në ndërtesat e institucioneve publike
për personat me aftësi të kuﬁzuara;
22. Investimet në infrastrukturë sipas planeve të detajuara;
23. Organizimi i sistemit të traﬁkut dhe mobilitetit - rrugët, parkingjet, trotuaret, shtigjet e ecjes dhe biciklistëve duke përfshirë lehtësitë e qarkullimit
për persona me aftësi të kuﬁzuara;
24. Transporti publik (ose partneritet publiko-privat) – ﬁzibiliteti;
25. Vendosja e linjës së transportit publik dhe planiﬁkimi i stacionit të autobusëve;
26. Kanalizimi funksional dhe mini-impiante për trajtimin e ujërave të zeza;
27. Menaxhim eﬁkas i mbeturinave - pajisja e lagjeve me kontejnerë mbeturinash;
28. Plani ideor i konzervimit dhe rimodelimit të qendrës së vjetër të qytetit;
29. Planiﬁkimi i qytetit policentrik;
30. Nxitja e vullnetarizmit qytetarë;

PRIORITETI V-TË: KULTURA
DHE SPORTI
1. Rritja e buxhetit për kulturë dhe sport;
2. Plan veprimi për rini;
3. Fuqizimi i KVRL;
4. Stadiumi i vogël si qendër e sportit të vogël;
5. Ndërtimi i 7 tereneve të reja sportive (sporti në lagje);
6. Subvencionimi i projekteve rinore me karakter edukativ dhe integrues;
7. Restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore në qytet dhe
rrethinë;
8. Aktivitete të rregullta kulturore, sportive, edukative, promovuese;
9. Ndërtimin e një Qendre Multifunksionale sportive;
10. Programi i përkrahjes për talentët e ri në sport, në shkencë dhe art;
11. Subvencionimi i meritueshëm i klubeve sportive dhe klubeve të
tifozëve;
12. Do të themelojmë festivalin ndërkombëtar të Etnogjezit;
13. 13.Festivali “Takimi i Poeteshave” do të ngritet në nivel ndërkombëtar;
14. Përkrahje e të rinjeve në festivale.

PRIORITETI VI-TË:
ADMINISTRAT ME SHËRBIME
CILËSORE DHE TË MATSHME
1. Reformimi i Administratës në Komunë, Arsim, Shëndetësi dhe në
njësi tjera komunale;
2. Digjitalizimin e sistemit për ankesa, përgjigje dhe ide kreative;
3. Staf të trajnuar në pikat kyqe administrative;
4. Zbatimin e rregullorës për transparencë ;
5. Në çdo javë përfundimin e 5 punëve shembull;
6. Qenët endacak do t’i trajtojmë dhe zgjedhim si probleme regjionale;
7. Menaxhimin e një pjese të parkut të shkollës së mesme teknike për
pensionistët ;
8. Ujë 24 orë pas 24 muajsh për të gjithë;
9. Investime për klasiﬁkimin, grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave;
10. Investime të vazhdueshme ndaj shërbimeve emergjente të Vushtrrisë (automjete, shkallët hidraulike dhe veshmbathje adekuate);
11. Projektin e perimetrit të sigurisë me kamera digjitale për sigurinë
qytetare, “Vushtrria në Kamera”;
12. Marrëveshje bashkëpunimi me bashkësitë fetare në Vushtrri për
ﬁnancimin e hargjimeve të varrimit dhe mirëmbajtjen e varrezave;
13. Transport publik të riorganizuar dhe me subvencionim (rural);
14. Vushtrria me ndërmarrje publike dhe stacion të autobusëve;
15. Varreza të dinjitetshme;

PRIORITETI VII-TË:
PËRKUJDESJE SOCIALE
1. Fondi për ndërtimin e shtëpive;
2. Organizimin e tryezave sociale me donator;
3. Ndërtimi i objektit për familjet e dëshmorëve;
4. Rritja e mbështetjës për “HANDIKOS”-in;
5. Zbatimin e ligjit për personat me nevoja të veçanta;
6. Mbështetja dhe aﬁrmimi i organizatave për kategori të veçanta;
7. Organizimi i konferencës vjetore rreth situatës sociale;
8. Marrëveshje bashkëpunimi me akterë relevant dhe me partnerë për
zbutjen e varfërisë;

PRIORITETI VIII-TË:
TRANSPARENCË
DHE LLOGARIDHËNIE
1. Zbatimin e rregullorës për transparencë;
2. Çdo planiﬁkim dhe realizim buxhetor do e bëjmë ngushtë me komunitetin;
3. Konkurset dhe punësimet do të bëhen në çdo rast në përputhshmëri
me ligjet aktuale, të hapura dhe papolitikë ;
4. Prokurim pa ndërhyrje dhe me transparencë të rreptë;
5. Qeverisje komunale të hapur dhe bashkëpunuese;

