PROGRAMI ZGJEDHOR I
KANDIDATIT PËR KRYETAR TË
KOMUNËS SË DIBRËS

Programi zgjedhor për zgjedhjet lokale 2017 (as) do të bazohet në katër shtylla:
1. Urbanizëm, infrastrukturë;
2. Zhvillim ekonomik lokal;
3. Mjedis jetësor;
4. Mbrojtje sociale;
5. Veprimtari shoqërore dhe kohezion social – (as) arsim, kulturë, sport dhe OJQ.

1. URBANIZËM DHE INFRASTRUKTURË
1.1 URBANIZËM
• Pregaditja e planit të ri gjeneral për Dibrën që të përfshijë zona të reja urbanistike.
• Pregaditja e planeve detale urbanistike në qytet.
• Pregaditja e planeve detale urbanistike për fshatrat.
• Pregaditja e planeve detale urbanistike për zonat turistike.
• Pregaditja e planeve detale urbanistike për krijimin e zonave ekonomike.
1.2 INFRASTRUKTURË
a. Infrastrukturë rrugore.
b. Projekte infrastrukturore.
c. Ndërtin dhe rikonstruim i rrugëve lokale.
d. Ujësjellës kanalizime.
e. Projekte kapitale.
a) Infrastruktura rrugore
* Realizimi i disa masave për përmirësimin e kushteve të komunikacionit rritjes së
sigurisë ne komunikacion.
* Hapja dhe ndërtimi i disa segmenteve rrugore brenda qytetit qe do ta lehtësonin
qarkullimin e automjeteve me te gjithe elementet përcjellëse sic janë trotuaret,
kanalizimet dhe ndriçimin publik të tyre.
* Ndërtimin e 2 rrethrrotullimeve për të siguruar lëvizjen më të mirë të automjeteve
dhe për zvogëlimin e aksideneteve.
* Ndërtimi i 200 vendparkimeve në zonën qëndrore të qytetit.
* Rikonstrumi i rrugëve dhe rrugicave brenda qytetit.
* Ndërtimi dhe rikostruimi i rrugëve lokale.
* Rindërtimi dhe rinovimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal.
* Rishqyrtim i regjimit të komunikacionit në qytet.
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b) Projekte infrastrukturore
Ndërtim i rrugëve
Sipërfaqe
Segmenti rrugor që lidhjen e Rr. Boris Kidriç (lagja Venec 1) me
170 m2
rrugën ,,205” (Lagjen Venec-2)
Segmenti rrugor që lidh rr. 202 (Lagjen Venec - 2 me rrugen
100 m2
rajonale Dibër -Strugë (Velko Vlahoviq)
Segmentet rrugore rreth Tregut te ri te qytetit
330 m2
Segmenti rrugor që lidh rr. 8-Shtatori me rr - Velko Vllahoviq
270 m2
(Xhamia me sahat kullë) dhe Bulevardin Ilirija (palestra e sportit)
Segmeti rrugor që lidh rrugën ,,8 Shatori“ (Kryqi i kuq) me rr.
155 m2
,,Velko Vllahoviq” (SHF Penestia)
Segmenti rrugor ,,Rruga e Loparëve”
860 m2
Rreth rrotullim te permendorja e Skenderbeut
Rrethrrotullim te qendra medicinale
Riasfaltimi i rrugëve ne lagjen Venec 1 dhe Venec 2
10.000 m2
Rikonstrumi i rr. Zdravo Çoçkovski
320 m2
Rikonstruimi i rrugës Petre Popovski
600 m2
Rikonstruimi dhe shtrimi me pllaka betoni i rrugeve dhe
10.000 m2
rrugicave ne qytet
Ndërtimi 200 vendparkimeve në zonën e qendres se qytetit

Vlera në €
70.000
40.000
180.000
120.000
60.000
280.000
220.000
170.000
150.000
60.000
100.000
120.000
500.000

c) Ndërtim dhe rikonstruimi i rrugëve lokale
Ndërtim i rrugëve
Riasfaltimi i rrugës lokale per f. Banisht
Asfaltimi i rrugës -degezim për fshatin Bomovë
Rikonstruim i rruges ne fshatin Otishan
* Pllakezimi i rrugicave në fshatra
Rikonstruimi i rrugëve f. Kosovrast i poshtëm

Sipërfaqe
2500 m2
1800 m2
1500 m2
10.000 m2
750 m2

Vlera në €
200.000
300.000
30.000
120.000
90.000

d) Ujësjellës-kanalizim
• Ujësjellës kanalizim.
• Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm në qytet dhe fshatra.
Marrja e masave për:
* Parandalimin e keqpërdorimit të ujit të pijshëm.
* Rritja e kontrollit në shpërndarjën e drejtë të ujit.
* Ndërpreje e lidhjeve të paligjshme.
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* Investime në përmirësimin e ujësjellësit të qytetit dhe fshatrave.
* Zgjerimin e rrjetit dhe sanimin e rrjeteve të amortizuara.
* Riparimi i pusetave shpërndarëse dhe vendosja e paisjeve për kontroll të shtypjes
dhe shpërndarjes.
* Vënia në zbatim i ndarjes zonale të ujësjellësit të qytetit, modernizimi i menaxhimit
të ujësjellësit, duke mbindërtuar dhe vënien në funksion të plotë sistemin SCADA.
* Sanimin e kaptazhit në burim - Rosok, rinovimin e mbrojtjes katodike, vendosje të
paisjeve kontrolluese të shpëndarjes së ujit në pikat e kyçjes përgjatë tubacionit të
ujësjellësit kryesor Rosok-Dibër.
* Ndërtimi i rezervuarit të ri për ujë të pijshëm.
* Inventarizimi i ujësjellësave lokal të fshatrave dhe kalimi i menaxhimit të këtyre
ujësjellësave te ndërmarrja komunale në pajtim me ligjin për furnizim me ujë të
pijshem.
* Investime për përmirësimin e sistemeve të ujësjellësave lokal.
* Realizimi i zgjerimit të rrjetit të ujërave fekal në qytet dhe ndërtimi i koleoreve që
do të orientojnë ujërat drejt qendrës për filtrimin e ujërave të zeza.
* Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në mënyrë të vazhdueshme duke mundësuar
ndarjen e ujërave fekal dhe atyre atmosferik në masën maksimale të mundshme.
* Ndërtimi, zgjerimi dhe përfundimi i kanalizimeve fekale në fshat.
Projekte
Rikonstruimi i sistemit te ujësjellësit kryesor Rosok-Dibër (riparim i kaptazhës,
pusetave mrojtjes katodike vendosja e paisjeve për matje të shtypjes dhe
rrjedhës dhe shperndarje të kontrolluar të ujit për kyçjet përgjat ujësjellësit
kryesor).
Ndërtimi i rezervoarit te ri për Qytetin e Dibrës
Modernizimi i sitemit të klorimit të ujit te pijshëm për Qytetin e Dibrës
Zëvendësim i te gjithë ujë-matësve të vjetër me ujë-matës të rinj
Intervenim në sistemin e ujësjellësit të qytetit me ndërprejen e lidhjeve të pa
ligjshme, ndërprejren e bajpaseve, vënia në funskion i ndarjes zonale dhe
mbindërtim i sitemit SCADA
Vënia në funksion e rezervoarit për ujë të pijshëm në f. Kosovrast i Poshtëm
dhe lidhja e tij me rrjetin e ujësjellësit të fshatit
Venia në funksion e rezervoarit për ujë të pijshëm ne f. Mogorçë me sanim të
kaptazhit dhe kalimit nepër përroin Belashnicë, si dhe lidhja e rezervoarit me
rrjetin e ujësjellësit të fshatit
* Zgjerimi i rrjetit të kalalizimit atmosferik në Qytet 4.000 m
Rikonstruimi i deponisë së qytetit dhe rivitalizimi i saj, rrethimi dhe pajisja me
mjete për mirëmbajtje
Zbatimi i sitemeve për ndarjen e mbeturinave
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Vlera në €
220.000
460.000
180.000
80.000
150.000
60.000
120.000
560.000
280.000
150.000
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Projekte kapitale
Përshpejtimi i zbatimit të projektit për zgjerimin e rrjetit për ujërat fekal dhe
atmofserik dhe ndërtimi i qendrës për pastrim të ujërave të zeza për qyetin
Dibër (fondet IPA)
Realizim i projektit për rikonstruim , zgjerim dhe modernizim të sistemit për
vaditje, Fusha e Dibrës
Përshpejtimi i zbatimit të Projektit për sistem te integruar dhe të
qëndrueshëm të menaxhimit të mbeturinave në nivel rajonal (Rajoni
jugpërëndimor - pjesa për komunën Dibër) me fonde nga UE
Ndërtimi i objektit të ri për çerdhe dhe edukim parashkollor

Vlera në €
6.000.000
10.000.000
2.000.000

2. ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL
• Pregaditja e strategjisë për zhvillim ekonomik lokal.
• Parashikimi i zonave ekonomike për zhvillimi të biznesit të vogël dhe të mesëm.
• Parashikimi i zonave për zhvillimin e turizmit të kombinuar (Malor, ujor banjor. rural,
sportive-rekreativ, etj.).
• Zbatimi i masave lehtësuese dhe aplikimin e masave stimulative për biznes.
• Organizimi trajnimeve për shfrytëzimin e fondeve të disponueshme për rritjen e
konkurrencës së biznesit.
• Realizimi i IPA projekteve për bashkëpunim ndërkufitar.
• Realizim projektesh të agrobiznesit për rritjen e kapaciteteve dhe çertifikimin e
produkteve vendore (djathi i bardhë i deles; gështenja; bimët medicinale aromatike;
frutat malore; produktet BIO; mishi i qengjit.
• Zmadhimi i sipërfaqeve të tokës bujqësore të vaditur.
• Aplikimi i masave bashkëkohore për vaditjen e tokës bujqësore.
• Bashkëpunim ndër-rajonal për promovim të përbashkët të produkteve me karakter
rajonal.

3. MJEDIS JETËSOR
• Realizimi i projekteve në fushën e menaxhimit me mbeturinat, ujërat e zeza dhe
siperfaqet e gjelbërta:
- Zbatimi i masave per minimizimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve
- Rivitalizimi i deponisë së qytetit dhe rrethimi i saj për të patur kontroll më të
mirë për hyrje-dalje, si dhe mbulimi gradual me shtresë humusi.
- Zgjerimi i shërbimit komunal për grumbullimin e mbeturinave në gjithë
territorin,duke i përfshirë fshatrat.
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- Rritje e kapaciteteve teknike të ndërmarrjes komunale, furnizim me mjete teknike:
kamion , buldozher, kontejner, kosha për mbeturina dhe pajisje tjera.
- Angazhim maksimal për jetësimin dhe zbatimin e strategjive nacionale për
deponitë rajonale ku Dibra bie në Rajonin Jugperëndimor. Krijimi i sistemit të
integruar dhe financiarisht të qendrueshëm për menaxhimin e mbeturinave në
nivel rajonal. Sipas kësaj për Dibrën nevojitet krijimi i qendrës së transferit të
mbetjeve drejt deponisë rajonale, aplikimi i masave për selektim dhe riciklim të
mbetjeve dhe masa për mbyllje të deponive të tanishme dhe rivitalizimi i këtyre
hapësirave.
- Realizimi i projektit për zgjerimin e rrjetit të kanalizimit fekal ,atmosferik dhe
ndërtimi i qendrës për filtrim- pastrimin e ujërave fekal (IPA fonde).
- Rritja e kapaciteteve të njësisë zjarrfikse për intervenime për shuarjen e zjarreve
në hapësira të hapura për mbrojtjen pyjeve nga zjarret.
- Organizim dhe perkrahje të nismave për ndërgjegjësimin e popullatës dhe ngritjen
e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
- Mbjellje e drurenedeve, zgjerimi i siperfaqeve të gjelbërta.

4. MBROJTJE SOCIALE
• Përkrahje për personat të cilët janë të ekspozuar ndaj rreziqeve sociale
- Parashikim në buxhet për çdo vit fonde për ndihmë dhe përkrahje materiale në të
holla për popullsinë në rrezik social, si dhe grupeve më të cenueshme sociale
• Ndihmë me barna
- Parashikim në buxhet për çdo vit fonde për të ndihmuar personat të cilët
kanë nevojë për të përdorur barna të cilat nuk janë në listën pozitive të fondit
shëndetësor. Ata persona do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë këtë të drejtë sipas
rregullores të caktuar paraprakisht më parë.
• Personat të pastrehë
- Planifikim të lokacioneve në kuadër të planeve detale urbanistike për ndërtimin e
Banesave sociale, në bashkëpunim me pushtetin qëndror, të cilat do të shërbejnë
për të strehuar personat e pastrehë, fëmijët jetim dhe familjet me rrezik social.
• Ndihmë me bileta për udhëtim të nevojshëm për personat me rrezik social
- Ndihma me bileta për udhëtim jashtë qytetit për personat të cilët kanë nevojë për
të udhëtuar për shërim jashtë qytetit por janë në pamundësi financiare që ta bëjnë
këtë. Kjo do të bëhet sipas rregullores dhe kriteriumeve të caktuara më parë.
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5. VEPRIMTARI SHOQËRORE DHE KOHEZION SOCIAL –
(ARSIM, KULTURË, SPORT)
• Parashikim në buxhetin komunal fonde për përkrahjen e projekteve të të gjitha
organizatave, shoqatave dhe grupeve kulturore, sportive, rinore etj.
• Përkrahja do të bëhet përmes shpalljes së konkursit dhe konkurrimit të shoqatave me
projekte, të cilat do të shqyrtohen nga një grup profesionistësh në të gjitha sferat.
ARSIM
• Rikonstruimi i objekteve arsimore duke përmirësuar kushtet higjieniko sanitare
dhe zbatimin e projekteve për rritjen e efikasitetit energjetik duke vendosur izolime
termike, ndërrimin e dritareve në të gjitha objektet shkollore që nuk i plotësojnë
kriteret e duhura ... etj.
• Zbatimin e masave motivuese për zhvillimin e aktiviteteve të lira, garave, programeve
në tema të caktura sipas preferences...
• Organizimin e udhetimit për nxënësit që ndjekin mesimin fillor dhe atë të mesëm larg
venbanimit të tyre.
• Subvencionim për bileta udhëtimi per studentët e rregullt që studiojnë në universitetet
shtetërore.
KULTURË
- Përkrahje të vazhdueshme të shoqërive kulturore.
- Rritje e përkrahjes, me mundësi edhe institucionalizim të aktiviteteve tradicionale.
Festivali i dramës “Teatri Shqiptar në Maqedoni”.
Festivali Folklorik “Oda Dibrane”.
Festivali për Fëmijë “Bilbilat e Korabit”.
Festivali për Fëmijë “Radika Fest”.
- Krijimi i Muzeut etnografik.
- Inicimi për krijimin e grupeve folklorike për fëmijë me qëllim ruajtjen e traditës tonë
kulturore.
SPORT
- Ndërtimi i terrenit sportiv për tenis.
- Rikonstruimi i objekteve dhe terreneve sportive.
- Organizim i ngjarjeve tradicionale sportive.
- Përkrahje e vazhdueshme për të gjitha klubet sportive dhe evenimentet e tyre sportive.

KOMUNA E DIBRËS - Programi për Zgjedhjet Lokale 2017

7

