PROGRAMI ZGJEDHOR I
KANDIDATIT PËR KRYETAR TË
KOMUNËS SË LIKOVËS

KOMUNA E LIKOVËS
Sigurisht që në këtë periudhë parazgjedhore do të analizoni mirë programet e
subjekteve politike dhe të kandidatëve që garojnë për Kryetar Komune në Likovë
dhe më pastaj ju do të vendosni se kush do të menaxhojë me Komunën e Likovës
në katër vjeçarin e ardhshëm. Por para se të vendosni kujt do t’ia jepni verdiktin,
mos harroni: para vitit 2005 e kaluara në Komunës së Likovës 8 vite me radhë
udhëhiqështe nga subjektet tjera. Faktet flasin se atë botë në territorin e Komunës
sonë nuk pati asnjë investim serioz dhe me peshë.
E meritonit ju këtë? Kurrsesi!
Ndaj, sot kur po ju drejtohem edhe për një mandat të ri për BDI-në, ju lutem
bëni krahasimin si është komuna sot e si ishte para dymbëdhjet vitesh. Sot është
krejt ndryshe, investimet në komunë tejkalojnë shumën prej rreth 17.2 milion €:
investime në të gjitha objektet shkollore, fillimi i punimeve të ujësjellësit për të
gjitha vendbanimet e komunës, përfundimi i asfaltimit të dy rrugëve regjionale,
rrugës tjetër kryesore përmes fshatit Vaksincë dhe Llojan dhe dy faza të kryera të
rrugës tjetër regjionale, të cilët jan arteriet më të rëndësishme për komunën tonë
dhe më gjërë, dokumentacion teknik për ujësjellësin që i plotëson të gjitha kushtet
sipas standardeve të fundit për ujin e pijshëm, investime në kanalizime fekale thuaj
se në të gjitha vendbanimet edhe ate të kryera sigurisht në nivel komunal mbi 75 %,
ndërtimin e tri sallave sportive, bekatonizimin e mbi 70 % të rrugicave në të gjitha
vendbanimet, ndërtimin e tre tereneve të hapura sportive, ndërtimin dhe fillimin
me punë të çerdhes pëf fëmijë, ndërtimin e qendrës për përkujdesje të fëmijëve me
nevoja të posaçme, themelimi i institucionit publik shëndetësor që është në shërbim
në banorëve 24 orë ,,Stacioni shëndetësor,, - Likovë, përfundimi i fazes së parë të
Shtëpisë së Kulturës, dy paralelet e disperzuara nga gjimnazi ,,Goce Dellçev,, , tani
më subjekt i vetëm juridik edhe atë me emrin e Komandantit legjendar të UÇK-së
nga këto vise SH.M.K. “Ismet Jashari”, investime për zhvillimin e turizmit rural
etj.
Unë nuk premtoj falje tatimesh apo mospagim taksash për qytetarët që kan mundësi
t’i kryejnë këto obligime, pasi në këtë drejtim për momentin situatën nuk e kemi të
lakmueshme, prandaj edhe duhet të ndërmarrim hapa në kët drejtim, por u garantoj
një bashkëqeverisje me qytetarët, një administratë funksionale e të përgjegjshme,
që do të jetë në shërbim të qytetarit, administratë kjo e zonja të përballohet me të
gjitha sfidat që dalin para saj.
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Nga programi parazgjedhor do të shihni se punët të cilat janë të planifikuara që të
realizohen gjatë mandatit të ardhshëm janë prioritare për ju dhe të realizueshme
për ne.
Të gjithë e dijmë edhe një realitet të pa mohueshëm, se përkrahja e vazhdueshme
që ka BDI mbi 15 vite është dëshmia më e mire se atë që e premton BDI edhe e
realizon. Votoni listën për këshilltarë të BDI-së, me në krye një mjekeshë tonën, dr.
Lejla Iseni dhe kandidatin për kryetar të Komunës së Likovës, m-r Erkan Arifin. Të
bashkëpunojmë dhe bashkëndërtojmë edhe gjatë katër viteve të ardhshme për një
jetë më të mirë, për ne dhe fëmijët tanë.
BASHKË VAZHDOJMË!

TË DHËNA PËR KANDIDATIN
PËR KRYETAR, ERKAN ARIFIN
- Erkan Arifi, është anëtar i BDI-së, që nga
themelimi i saj d.m.th që prej vitit 2002, atëher
edhe kur ka fituar të drejtën e votës, ku tani është 33
vjeçar, i përket moshës që përfaqëson edhe rininë
po edhe profesionalizmin. Për shkak të aktivitetit të
tij të vazhdueshëm në parti, nga nëndega e fshatit
Mateç, ku edhe jeton, gjatë zgjedhjeve të fundit
më demokratike të mundshme brenda strukturave
të BDI-së, Erkan Arifi është zgjedhur për,
KUVENDAR, të Kuvendit të Degës së BDI-së,
Likovë.
- Erkan Arifi, nga të gjithë bashkëmoshatarët e vet gjatë shkollimit njihet si person
që ka kryer shkollimin me meritë, edhe ate si gjatë shkollimit mesëm-gjimnaz
me sukses shembullor, studime të kryera me kohë në fakultetin juridik, po edhe
gjatë magjistraturës, nga ku nënkuptojmë se aktualisht ka titullin MAGJISTËR I
SHKENCAVE JURIDIKE.
- Njëherit duhet cekur se mbështetja unanime nga e gjithë struktura e BDI-së në
Likovë ka ardhë nga fakti se përveç se JURISTI, mundet t’i kryej të gjitha obligimet
dhe detyrimet për udhëheqjen e komunës më së miri që është e mundshme, ka
ndikuar edhe nga fakti se Erkan Arifi me administratën shtetërore ka qasje që nga

KOMUNA E LIKOVËS - Programi për Zgjedhjet Lokale 2017

3

viti 2004, kur edhe ka qenë i punësuar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve,
në njësinë rajonale, Kumanovë dhe që nga fillimi i vitit 2009, është i punësuar në
administratën komunale të Komunës së Likovës.
- Si administrator në Komunën e Likovës ka qen i kyçur drejtëpërdrejtë në të
gjitha projektet e realizuara, por kryesisht me theks të veçant projektet nga fondet
e huaja, si psh. Programi IPA – Bashkëpunimi ndërkufitar, ku duhet theksuar se fal
angazhimit dhe profesionalizmit të tij së bashku me kolegët, Komuna e Likovës
është lidere nga komunat shqiptare në thithjen e mjeteve nga ky Program, ku deri
më tani veç janë të realizuara 7 projekte kapitale.
- Gjithashtu kuptohet se pasi punon në komunë është i kyçur në përgatitjen e të
gjitha planeve, programeve dhe strategjive të zhvillimit të komunës, dmth i di të
gjitha prioritet dhe mundësitë për realizim të atyre projekteve që do të mundësojnë
edhe zhvillimin ekonomik. Duke u nis nga fakti se më veç në Komunën e Likovës
shumë projekte kapitale kan përfunduar, disa janë në përfundim e sipër, për të cilat
kandidati në fjalë jemi thellë të bindur se brenda mandatit të tij do t’i bëj realitet.
Deri tash nuk ka munguar mbështetja për Komunën e Likovës nga pushteti qendror,
e njëjta do të vazhdoj edhe brenda këtij mandati edhe atë shumë herë më fuqishëm.
Sa i përket realizimit të Marrëveshjes së Ohrit, këto ditë pritet të përmbyllet edhe
çështja e fundit e mbetur, ajo e përdorimit zyrtar të Gjuhës Shqipe, e me këtë
nënkuptojmë se pushteti qendor do të vazhdoj ta mbështesë pushtetin lokal në
zhvillimin e infrastrukturës të Komunës së Likovës dhe zhvillimit të komunës në
përgjithësi e këto do ti realizoj kandidati ynë për Kryetar të Komunës. Në fund, deri
tek kjo mbështetje kaq masovike nga e gjithë struktura përveç arsyetimeve më lartë
është ardhë edhe nga fakti se , vendbanimi prej nga vjen – është ndër fshatrat më
të mëdhenjë në komunë, deri më tani asnjëher nuk ju është dhënë mundësia që të
udhëheqin me komunën, pastaj për shkak të profesionalizmit dhe moshës, të cilat
vërtetojnë faktin se BDI dhe lideri i saj ALI AHMETI, i jep shans dhe mbështetjen
kanidatëve të rinjë dhe të suksesshëm, që të tregojnë edhe dëshmojnë veten, në
të mirë të të gjithë qytetarëve të komunës që përfaqëson dhe më gjërë, duke mos
dalluar asnjë vendbanim edhe asnjë qytetarë.

KOMUNA JONË
Komuna e Likovës ka një pozitë gjeografike shumë të rëndësishme dhe
strategjike, për të gjithë, pasi ndodhet në trekëndëshin e tre shteteve edhe ate: të
Maqedonisë, Kosovës dhe Sërbisë, prandaj edhe rëndësia e saj në çdo aspekt është
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e konsiderueushme, ku do veçonim mundësitë që ia mundëson shtrirja e saj, për
zhvillimin e lëvizjes së tregut të lirë, qarkullimit të mallrave dhe njerëzve.
Komuna e Likovës përfshinë sipërfaqe prej 270 km2, e përbërë nga 22 vendbanimet
edhe atë: 11 vendbanime fushore dhe 11 malore, e ato janë: Llojan, Vaksincë,
Sllupçan, Opajë, Orizare, Likovë, Hotël, Mateç, Ropalcë, Vishticë, Nikushtak,
Llukarë, Goshincë, Gllazhnjë, Orkoc, Strazhë, Runicë, Allashec, Izvor, Strimë,
Bellanoc dhe Dumanovcë. Kjo Komunë numëron gjithësej 27 058 banorë, sipas
regjistrimit të vitit 2002, kurse të dhënat nga terreni tregojnë se numri i banorëve e
tejkalon shifrën prej 30 000 banorëve.

VIZIONI YNË
Vendbanime me pamje urbane, vendbanime me plane urbanistike për fshat të
miratuara, infrastrukturë rrugore të ndërtuar dhe të rikonstruar, përfundim të
ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit për të gjitha vendbanimet d.m.th. sigurim i të gjithë
banorëve të vendbanimeve fushore me ujë të pijshëm dhe përfundim të të gjitha
rrjeteve të kanalizimeve, e sipas mundësive edhe fillimin e ndërtimit të kolektorëve
për pastrimin e ujërave të zeza, infrastrukturë shkollore që i plotëson të gjitha
kushtet për zhvillim të mirëfilltë të procesit edukativo – arsimor, hapja e zonës
industriale në f.Nikushtak, përfundimi i ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës, si dhe
investime tjera për zhvillim të sportit, mirëqenies sociale etj. Ky është vizioni ynë
për Komunën e Likovës.
Për këtë qëllim do të vazhdojmë të angazhohemi për një komunë stabile në aspektin
financiar, administratë profesionale, ndërmarrje publike që do t’i ushtrojë të gjitha
veprimtaritë e parapara me ligj dhe në të mirë të qytetarëve.
Në vazhdim të rrugës së trasuar në 4 vitet e kaluara, do të vazhdojmë realizimin
e projekteve të mëdha përmes bashkëpunimit midis bashkësive vendore dhe
qytetarëve, pushtetit vendor, pushtetit qendror, si dhe përmes bashkëpunimit me
institucionet e ndryshme të vendit dhe të huaja rreth shfrytëzimit të mjeteve nga
Banka Evropiane, Banka Botërore, BE-ja, ambasadat në vend, IPA-RD fondet, etj.
Duke filluar nga ky vit, komuna do të menaxhojë tokën ndërtimore dhe nga transferi
i tokës shtetërore në atë private do të sigurohen mjete shtesë për realizimin e një
numri të madh projektesh.
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INFRASTRUKTURË MODERNE
Projekte:
1. Përfundimi i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit për të gjitha vendbanimet – sigurim
me ujë të pijshëm për të gjithë vendbanimet fushore, vlera totale e projektit
është rreth 5 milion €.
2. Urbanizim i 7 vendbanimeve të cilat nuk kan plane urbanistike për fshat, si dhe
zgjerim dhe plotësim ndryshim i Planeve Urbanistike. Vlera totale e projektit
është rrreth 350 000 €.
3. Përfundim i rrjetit të kanalizimit në Llojan në gjatësi prej rrreth 1.5 km, në vlerë
prej rreth 45 000 €.
4. Përfundim të rrjetit sekondar dhe terciar të kanalizimit në f.Sllupçan, në vlerë prej
75 000€.
5. Përfundimi i ndërtimit të kanalizimit në fshatin Vaksincë, në vlerë prej rreth
350.000 €.
6. Asfaltimi i një rrugice në fshatin Sllupçan prej v.q. ura për në fshatin Vaksincë,
në drejtim të urës së dytë e deri tek shtëpitë e fundit dhe rekonstruim i rrugicës
së asfaltuar prej xhamisë së sipërme të fshatit, përmes varrezave e deri tek
SH.F.K. ,,Faik Konica,, f.Sllupçan, në vlerë prej 60.000 €.
7. Përfundim i rrjetit terciar i kanalizimit në fshatin Orizare, në vlerë prej 50 000 €.
8. Rekonstruim i asfaltimit të rrugës prej varrezave të fshatit Likovë e deri tek
restoranti ,,Freskia,,, në vlerë prej rrreth 92.000 €.
9. Rekonstruim i asfaltit të dy rrugicave kryesore në fshatin Hotël, në vlerë prej
rreth 117.000 €.
10. Përfundim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Mateç, në vlerë prej
rreth 211.000 €.
11. Rekonstruimi i asfaltit të rrugës Mateç-Vishticë, në vlerë prej 117. 000 €.
12. Përfundim i asfaltimit të rrugës Sllupçan – Runicë, vlerë prej 216000 €.
13. Përfundimi i asfaltimit të rrugës prej fundit të pendës Gllazhnja e deri tek
fshatrat LLukarë dhe Goshincë, në vlerë prej rrreth 516 000 €
14. Rregullimi - Asfaltimi i rrugës Ropalcë – Novo Sellë, në vlerë prej rreth
278 000 €.
15. Rregullimi – asfaltimi i rrugës Mateç - Llopat, në vlerë prej 400 000 €.
16. Regulllimi – asfaltimi i rrugës hekurudhë Reçicë – autostradë, në vlerë prej
170 000 €.
17. Bekatonizim të të gjitha rrugicave të mbetura në vendbanimet e Komunës së
Likovës, sipas projektit ,,Bashkë ndërtojmë,, në vlerë prej 300 000 €
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18. Përfundimi i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit sekondar dhe terciar në fshatin
Nikushtak, në vlerë prej 50 000 €.

ARSIM ME CILËSI TË LARTË
Projekte:
a. Përfundimi i rrethojës së shkollës fillore komunale ,,Rilindja,, f.Llojan, në vlerë
prej 100 000 €;
b. Përfundimi i rrethojes së shkollës fillore komunale ,,Kultura,, f.Mateç, në vlerë
prej 78 000 €;
c. Rekonstruim i tërësishëm i shkollës periferike në fshatin Vishticë, në vlerë prej
56.000 €;
d. Rregullimi i rrethojes së shkollës periferike në fshatin Ropalcë, në vlerë prej
23.000 €;
e. Rekonstruim i shkollave periferike të fshatrave malore, Allashec, Runicë dhe
Llukarë, në vlerë prej 51.000 €;
f. Mjete shtesë nga komuna për zhvillim të një procesi edukativo- arsimor sa
më të shëndosh, organizim të garave sportive dhe garave në lënd të ndryshme
ndërshkollore në nivel komunal dhe stimulimi i nxënësve të dalluar dhe
arsimtarëve të tyre me shpërblime në mjete financiare, për ata që do të
kualifikohen në garat ndërkomunale, rajonale apo shtetërore. Vlera e mjeteve të
parapara rrreth 40 000 €.
e. Vazhdim i dhënies së bursave për çdo vit për 20 studentë nga 400 € për 9 muaj
studimi, mjete të parapara 8000 €.

SHËNDETËSI ME STANDARD RESPEKTABËL
Projekte:
1. Ndërrimi i statusit të stacionit shëndetësor në shtëpi të shëndetit
2. Meqenëse mjekësia primare është e privatizuar, do të kontribuojmë në
përmirësimin e kritereve nga ana e komunës në mënyrë që të krijohen kushte
për hapjen e ordinancave të mjekësisë primare edhe në disa vendbanime në
nivel komunal, në bashkëpunim me Ministrisinë e shendetësisë dhe Fondin për
sigurim shëndetësor.
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AMBIENT I PASTËR JETËSOR
Projekte:
a. Ndërtimi shtratit të lumit Hotël, në vlerë prej 277.000 €;
b. Ndërtimi i shtratit të lumit Mateç, në vlerë prej 277.000 €;
c. Përfundimi i shtratit të lumit Likovë, në vlerë prej 222.000 €;
d. Pastrim i të gjitha deponive të egra në vendbanime ku dëmtojnë imazhin dhe
pengojnë;
e. Ndërtimi i pikës për grumbullimin të mbeturinave dhe transportim i tyre deri tek
fabrika për reciklim të mbeturinave në Kumanovë;
f. Mirëmbajtje e vazhdueshme e pastrimit të shtretërve të lumenjve.

ZHVILLIM RURAL DHE BUJQËSI E DENJË
Projekte:
1. Do të intensifikojmë kontaktet me ekipin e ekspertëve të bujqësisë që janë për
çdo javë në Komunën tonë dhe në këtë drejtim do të stimulojmë dhe udhëzojmë
bujqët për aplikim sa më të lehtë për subvencione, shfrytëzimin e mjeteve të
pakthyeshme të IPARD programeve, me anë të seminareve dhe takimeve direkte,
plotësimin e kritereve rrreth posedimit ose marrjes me qira të tokës bujqësore,
shfrytëzimin e mjeteve nga programet e ndryshme për zhvillim të bujqësisë, si
psh. nga USAID, e cila për këtë vit ndan mjete për rritjen e cilësisë së misrit
dhe kulturave tjera bujqësore, si dhe mjete për ndërtimin dhe modernizimin e
sistemeve të ujitjes të kulturave bujqësore.
2. Krijimi i kushteve për një treg të volitshëm dhe plasman të kulturave bujqësore.

KULTURË E PASUR
Projekte:
1. Përfundimi i ndërtimit të shtëpisë së kulturës në fshatin Mateç, mjetet 460.000 €.
2. Përkrahje e vazhdueshme financiare për Korin Komunal, vlera e ndihmës 8000
€.
3. Ndihmë për çdo vit për shoqërinë kulturore-arstike ,,Jeta e re,, f.Sllupçan, vlera
e ndihmës prej 4000 €.
4. Përkrahje e vazhdueshme financiare për manifestimin historik ,,Shpallja e zonës
së lire në Komunën e Likovës – 2 Maji,, që tradicionalisht mbahet në fshatin
Sllupçan, vlera 8000 €.
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RINI, SPORT DHE REKREIM
Projekte:
1. Ndërtimi i sallës sportive në f.Hotël.
2. Ndërtimi i sallës sportive në f.Mateç
3. Ndërtim i një tereni të hapur sportiv në f.Opajë
4. Ndërtim i një tereni të hapur sportiv në f.Ropalcë
5. Riaktivitizim ligës komunale në futboll.
6. Riparim i stadiumit të K.F. Besa, vlera 22 000 €.
7. Mbështetje e vazhdueshme për klubin futbollistik ,,Besa,, f.Sllupçan, vlera prej
4000 €.

TURIZËM AKTIV, TRADICIONAL DHE MODERN
Duke patur parasysh se në komunën e Likovës ekzistojnë shumë resurse natyrore
për zhvillim të turizmit, ku më veç në afërsi të dy pendave kan filluar investimet, ne
do të vazhdojmë me investime në ato pjesë për një infrastrukturë sa më moderne,
me qëllim të investimeve të reja, edhe atë në ndërtimin e vikend shtëpizave dhe
objekteve tjera hotielerike.

BIZNESI PARTNER DREJT MIRËQENIES
1. Lehtësim të procedurave rreth pajisjes me leje për ndërtim dhe dokumentacioneve
tjera të nevojshme, ulje ose nëse është e mundur, lirim të taksave komunale.
2. Hapja e zonës industriale në f.Nikushtak dhe vendeve tjera të urbanizuara, si
vende atraktive për investim të kompanive të vendit dhe të jashtme, sidomos të
diasporës me qëllim të kthimit të tyre për investim në vend.

PËRKUJDESJA SOCIALE QË GARANTON DINJITET TË
QYTETAREVE
1. Detektim dhe kategorizim i fëmijëve me nevoja të posaçme, dhe fillimi me punë
sa më i shpejtë i qendrës ditore në f.Orizare, aktivitete nga ana e komunës, rreth
transportit të këtyre fëmijëve në këtë qendër.
2. Kategorizim të shtresës me kushte të rënda në nivel komunal nga një komision i
posaçëm, ku atyre familjeve do t’i jipet përparësi gjatë punësimeve në çdo organ
komunal nëse i plotësojnë kushtet ligjore.
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BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE KUFITAR
Projekte:
1. Komuna e Likovës pasi është pjesë e rajonit planor veri - lindor, ka dhënë
kontribut të veçantë rrreth disa projekteve rajonale, përgatitjen e dokumentacionit
teknike, pastaj studimeve të ndryshme etj.
2. Ndërtimin e fabrikës për reciklim të mbeturinave sipas marrëveshjes së
nënshkruar tani mes regjioinit, komunave, ndërmarrjeve publike dhe Ministrisë
së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, përmes mjeteve nga BE, IPA
Programi.
3. Dokumentacione teknike për projektet të cilët do të ketë nevojë.
4. Angazhim rrreth arritjes së vlerës së paraparë me Ligj, që 1% të BPV të
ndahet për zhvillim të barabartë rajonal, me qëllim të zbutjes së dispariteteve
zhvillimore në vendbanimet e ndryshme.
5. Ne edhe më tutje do të japim kontributin tonë për një zhvillim rajonal të mirëfilltë,
me një angazhim të posaçëm në bashkëpunimin ndërkufitar me komunat fqinje
me Republikën e Kosovës dhe luginën e Preshevës.

PROJEKTE TË TJERA
1. Rregullimi i oborrit dhe parterit së çerdhes për fëmijë në fshatin Orizare, vlera
36 000.
2. Përfundimi i rrethojes dhe rregullimi i oborrit të shtëpisë së kulturës në fshatin
Mateç, vlera 42.000 €.
3. Rregullimi i përrockës-lumit në fshatin Ropalcë, vlera 98 000 €.
4. Takim me bashkësitë vendore, qytetarët dhe grupet e tjera të interest për
ngritjen e vetëdijes rrreth pagesës së tatimeve të ndryshme, taksave komunale,
sidomos pagesës së tatimit në pronë, duke bindur ata se kjo është obligim Ligjor
i tyre, se këta taksa janë të ardhura vetanake të komunës dhe po të njëjtat në
mënyrë retroaktive ju kthehen, nëpërmjet projekteve të ndryshme të realizuara.
Përqindja e lartë e pagesës së këtyre taksave dhe tatimeve jep një imazh pozitiv
për Komunën, në veçanti të investitorëte ndryshëm, sidomos rrreth ndarjes
së kredive nga ana e Bankës Botërore dhe Evropiane, si dhe lehtësimin e
shfrytëzimit të mjeteve nga institucionet e tjera.
5. Aktivitete përkatëse me digasterët e ndryshme të MPB-së, Ministrisë së
financave , Ministrisë së drejtësisë rreth lehtësimit të procedurave për pajisje me
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dokumente personale, dokumentave të pronës, tatimit në prone, respektivisht
decentralizim i këtyre shërbimeve duke hapur digasterët e vetë në ndonjë
lokalitet në territorin e Komunës së Likovës.

PROJEKTET E REALIZUARA NË KOMUNËN E LIKOVËS
1. UJËSJELLËSI I KOMUNËS SË LIKOVËS
Deri më tani ka përfunduar faza e parë dhe faza e dytë, të cilat përfshijnë vendosjen
e gypësjellësit kryesorë prej pendës Gllazhnja e deri tek filter stacioni në fshatin
Likovë dhe prej fshatit Likovë, përmes fshatit Orizare deri tek Lumi në fshatin
Sllupçan. Gjithashtu duhet cekur se me vendim të qeverisë Komunës së Likovës
ju kanë ndarë 1.1 milion euro nga kredia e marrë nga shteti prej bankës Europiane
investuese për të cilat mjete Komuna ka kompletuar dokumentacionin teknik
të nevojshëm, e ka dorëzuar në Ministrinë e transportit dhe lidhjeve, ku nga ata
është pranuar se është në rregull dhe shumë shpejt pritet shpallja e tenderit për
rregullimin e filter stacionit. Gjithashtu në buxhetin e shtetit pranë ministrisë për
ambient jetësorë dhe planifikim hapsinorë për këtë vit janë të parapara 500.000
euro me të cilat mjete do të ndërtohet pjesa prej fshatit Likovë e deri në fshatin
Mateç. Kjo për shkak të asaj që më veç është lidhur kontrata për asfaltimin e rrugës
prej fshatit Likovë e deri në fshatin Ropalcë.
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Vlera e përgjithshme arrin shumën prej 2.360.181 euro.
2. RIKONSTRUIMI I OBJEKTIT TË KOMUNËS SË LIKOVËS
Vlera e këtij projekti: 40.000 euro.
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3. RRETHOJA DHE REKONSTRUIMI I SH.F.K. “ANTON ZAKO ÇAJUPI”
– FSHATI HOTËL.
Vlera: 30.000 euro.

4. ASFALTIMI I DY RRUGICAVE LOKALE NË FSHATIN OPAJË
Vlera: 40.000 euro
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5. NDËRRIMI I DRITARËVE DHE DYERVE TË SHKOLLAV E FILLORE
“ANTON ZAKO ÇAJUPI” – HOTËL, “DITURIA” – LIKOVË DHE SHKOLLËS
PERIFERIKE NË F.ROPALCË.
Vlera: 100.000 euro.
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6. RRETHOJA E SH.F.K. “FAIK KONICA” NË FSHATIN SLLUPÇAN.
Vlera: 16,260 euro.

7. ASFALTIMI I RRUGICËS PREJ SELISË SË KOMUNËS DERI TEK
STACIONI I SHËNDETËSISË NË LIKOVË.
Vlera: 10.000 euro.
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8. NDËRTIMI DHE HAPJA E ÇERDHËS PËR FËMIJË NË FSHATIN ORIZARE.
Vlera: 270.000 euro.
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9. NDËRTIMI I QENDRËS PËR FËMIJË ME NEVOJA TË POSAÇME.
Vlera: 110.000 euro.

10. NDËRTIMI I KRAHUT TË DYTË DHE TË TRETË TË SH.M.K. “ISMET
JASHARI” – LIKOVË, NDËRTIMI I SALLËS SË SPORTIT NË KËTË
SHKOLLË, DHE RREGULLIMI I OBORRIT TË SHKOLLËS.
Vlera: 590.000 euro.
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11. NDËRTIMI I TERENËVE TË HAPURA SPORTIVE NË SHKOLLËN
PERIFERIKE NË FSHATIN NIKUSHTAK, NË SH.F.K. “KULTURA” NË
F.MATEÇ DHE NË SH.F.K. “ANTON ZAKO ÇAJUPI” – HOTËL
Vlera: 115.000 euro.
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12. ASFALTIMI I RRUGËS HEKURUDHË REÇICË - F.VAKSINCË F.LLOJAN-KUFIRI MIRATOVC
Vlera: 603.600 euro.

13. ASFALTIMI I RRUGËS PREJ RESTORANTIT FRESKIJA E DERI NË
DALJE TË PENDËS GLLAZHNJA
Vlera: 550.000 euro.
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14. PËRFUNDIMI I FAZËS SË PARË TË NDËRTIMIT TË SHTËPISË SË
KULTURËS NË FSHATIN MATEÇ.
Vlera: 264.000 euro.
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15. NDËRTIMI I SALLËS SPORTIVE NË SH.F.K. “DITURIA” FSHATI
LIKOVË.
Vlera: 358.000 euro.
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16. REKONSTRUIMI I SHKOLLAVE FILLORE KOMUNALE: KULTURA
F.MATEÇ, ANTON ZAKO ÇAJUPI F.HOTËL, FAIK KONICA F.SLLUPÇAN
DHE 7 MARSI F.OPAJË
Vlera: 480.000 euro.
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17. NDËRTIMI I RRUGËS REGJIONALE HARAÇINË-LIKOVËKUMANOVË
Vlera: 3.5 milion euro, ku duhet cekur se deri më tani ka përfunduar në realizim
faza e parë e cila përfshin pjesën prej Haraçinës përmes Nikushtakut e deri në
fshatin Ropalcë dhe faza e dytë e cila përfshin pjesën prej te Bunari i Bejës përmes
fshatit Orizare e deri në fshatin Likovë. Faza e tretë pritet të fillojë shumë shpejt,
pasi më veç është lidhur kontrata me kryerësin e punëve në vlerë prej 2 milion
eurove dhe përfshin pjesën e mbetur prej fshatit Likovë deri në fshatin Ropalcë.

18. NDËRTIMI I RRUGËS REGJIONALE F.SLLUPÇAN – F.ALLASHEC –
F.BELLANOC – F.STANÇIÇ (KUFIRI ME REPUBLIKËN E KOSOVËS)
Vlera: 6 milion euro.
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19. KANALIZIMI NË FSHATIN SLLUPÇAN – RRJETI PRIMARË I
PËRFUNDUAR PLOTËSISHTË KU ARRIN VLERËN PREJ 400.000 EURO

20. KANALIZIMI NË FSHATIN HOTËL – NË PËRFUNDIM E SIPËR
NDËRTIMIN E RRJETIT PRIMAR TË KANALIZIMIT, KU MË VEÇ JANË
REALIZUAR NË VLERË PREJ 140.000 EUROVE, NDËRSA TANI FILLOJNË
PUNËT E MBETURA QË ARRIJNË VLERËN PREJ 200.000 EUROVE
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21. KANALIZIMI NË FSHATIN ORIZARE – NË KËTË FSHAT NË FILLIM
KANALIZIMI PREJ LUMIT LIKOVËS E DERI NË HYRJE TË FSHATIT
ORIZARE ËSHTË REALIZUAR NGA VETË KOMUNA. NDËRSA KOMPLET
RRJETI PRIMARË I REALIZUAR BRENDA NË FSHAT ËSHTË BËRË NË
BASHKËPUNIM ME BANORËT E FSHATIT, KU KOMUNA UA KA SIGURUAR
MATERIALIN E NEVOJSHËM EDHE ATË: GYPAT, SHAHTET DHE KAPAKËT
Vlera nga Komuna arrin shifrën e 143.000 eurove.

22. KANALIZIMI NË FSHATIN NIKUSHTAK – EDHE NË KËTË FSHAT
KY PROJEKT ËSHTË REALIZUAR NË BASHKËPUNIM ME BANORËT E
FSHATIT, KU KOMUNA UA KA SIGURUAR MATERIALIN E NEVOJSHËM,
NDËRSA PUNËN E DORËS VETË BANORËT.
Vlera: 58.700 euro.
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23. KANALIZIMI NË FSHATIN MATEÇ – DERI MË TANI ËSHTË
REALIZUAR RRJET PRIMARË NË VLERË PREJ 180.000 EUROVE.
NDËRSA TANI DO TË REALIZOHET EDHE RRJETI PRIMAR QË KALON
PËRMES RRUGËS REGJIONALE ME QËLLIM QË GJATË ASFALTIMIT
MOS TË PARAQITEN PROBLEME PRAP. VLERA 60.000 EURO, DO TË
THOTË GJITHËSEJ 240.000 EURO.

24. KANALIZIMI NË FSHATIN VAKSINCË – PARA DISA JAVËVE KA
FILLUAR NDËRTIMI I RRJETIT PRIMARË. NGA ARAT E OPAJËS E
DERI NË AFËRSI TË ARAVE TË RRUGËS DARDHËS MADHE.
Vlera: 100.000 euro.
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25. KANALIZIMI NË FSHATIN LLOJAN – NË KËTË FSHAT NJË PJESË
BUKUR E MADHE E KANALIZIMIT ËSHTË REALIZUAR MË HERËT. PJESA
E MBETUR ËSHTË REALIZUAR NË BASHKËPUNIM KOMUNË-BANORË,
KA MBETUR PËR REALIZIM VETËM EDHE NJË LAGJE E RRJETIT
SEKONDARË.
Vlera: 27.400 euro.
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26. BEKATONIZIMI I RRUGUCAVE NË KOMUNËN E LIKOVËS - KY PROJEKT
KA FILLUAR ME REALIZIM QË NGA VITI 2010 DHE VAZHDON EDHE SOT
E KËSAJ DITE, PASI QË INTERESIMI I QYTETARËVE TË ÇDO LOKALITETI
ËSHTË I MADH, DO TË THOTË ËSHTË PROJEKT I SUKSESSHËM DHE
I RËNDËSISHËM PËR TË GJITH, KU DUHET CEKUR SE KOMUNA UA
KA SIGURUAR BEKATONKAT E NEVOJSHME, TAMPONIN DHE RËRËN
E NEVOJSHME PËR GJËRËSI DERI MË 3 METËR. DERI MË TANI JANË
BEKATONIZUAR RRUGICA PREJ 75.000 M2 QË I BIE RRETH 25 KM RRUGICA
TË BEKATONIZUARA NË TË GJITHA LOKALITETET E KOMUNËS SË LIKOVËS.
Vlera: 525.000 euro.
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27. HAPJA E STACIONIT SHËNDETËSORË NË LIKOVË

28. NDËRTIMI I TRE KLASAVE SHTESË NË SH.F.K. “FAIK KONICA” –
SLLUPÇAN.
Vlera: 57.000 euro.
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29. NDËRTIMI I SHTRATIT TË LUMIT TË LIKOVËS NË LIKOVË.
Vlera: 270.000 euro.

30. NDËRRIMI I DRITARËVE TË SH.F.K. “FAIK KONICA” – F.SLLUPÇAN.
Vlera: 11.700 euro.
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