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Te nderuara qytetarë dhe qytetar të Malësisë,
Jam i vetëdijshëm, siç jeni edhe ju, që Malësise i nevojitën ndryshime
rrënjësore, por jo ndryshime vetëm per ndryshim, por me qellim
të avansimit të kushteve te jetës dhe zhvillimit te mbarë trevës
tonë. Jeni dëshmitarë që ajo qe ka mbetur pas pushtetit aktual
të udhëhequr nga PDS janë shkatërrimi, varfëria dhe bujqësia
e deshtuar. E bujqësia në Malësi është e rëndësisë jetike. Jam i
sigurt që kesaj here nuk do të hezitoni dhe që do te dini te dalloni
qe Tuzit dhe mbarë Malit te Zi i duhet nje energji e re, fuqi e re
dhe njerezit qe punojnë, e ne e kemi dëshmuar se jemi pikerisht
kesisoj njërezish. Ne nuk e kemi veshtirë nëpër shi, bore, diell ose
erë te vizitojme cdo shtepi dhe cdo qytetar, qe planin tone t’ia
paraqesim edhe shqiptarit edhe malazezit, edhe te krishterit edhe
myslimanit, se ne kur hyjmë ne shtëpinë tuaj nuk shohim se a bëni
shenjën e kryqit apo faleni, nuk e shohim se cilit komb i përkisni.
Ne kemi dëshirë që te takohemi me njerëz te mirë. Me shume te
tillë veç se jemi takuar në Malësi. E i kam thënë kryetarit dhe te
gjithëve tek Demokratët, edhe pse ata e kanë ditur, që në Malësi
jetojnë njerez të mirë, njerez punëtor, burra të vertetë. Kryetari
edhe vetë ka vertetuar këtë, pasi se bashku kemi vizituar te gjitha
shtëpitë tuaja, e ku janë njerëzit e mirë aty është edhe bashkimi.
Aty ku jane njerëzit e mir sic jeni ju, aty nuk ka percarje, por aty
fitoret janë të sigurta. Fitoret tona të perbashkëta.
Shtjefën Camaj, jurist i diplomuar

Shtjefën Camaj
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STATUSI I TREVËS SË MALËSISË –
TUZIT NË SISTEMIN E VETËQEVERISJES LOKALE
KOMUNA E PLOTË E TUZIT

2

PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Pas shumë dekada mashtrimesh
të qytetarëve të Malësisë, kësaj
qeveri nuk mund t’i besohet se Tuzi
në shtatorin e vitit 2018, do të fitojë
statusin e komunës së plotë.

Demokratët e japin fjalën që pas ndryshimeve iminente
demokratike në pranverën e vitit 2018, Tuzi do të fitojë
statusin e komunës së plotë në afatin më të shkurt të
mundshëm.
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ADMINISTRATA EFIKASE DHE PROFESIONALE
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Administrata lokale nuk është e
trajnuar në mënyrë adekuate që t’u
përgjigjet kërkesave te qytetarëve.

Sipas parimeve të Kornizës Evropiane, ne do të prezantojmë një sistem të decentralizuar, sepse vetëm
kështu vetëqeverisja lokale mund të jetë efikase dhe
efektive. Vetëm një sistem i tillë krijon mundësi te vendimmarrjes së pavarur për të gjitha çështjet me rëndësi
të drejtpërdrejtë për jetën dhe punën e qytetarëve.

NJOHURITË DHE AFTËSITË, E JO LIBREZA PARTIAKE
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Politika e punësimit partiak ka sjellë
deri te situata e pamundësisë për
punësim te kuadrove të kualifikuar,
por edhe nepotizmit dhe selekcionimit negativ të kuadrove, ç’gjë
e prish edhe më tepër imazhin e
sektorit publik në sytë e qytetarëve.

Njohuria dhe aftësia do të jenë kriteret themelore për
punësim, e jo libreza partiake. Ne do të perpiqemi për
depolitizimin e plotë dhe të mirëfilltë, si dhe profesionalizimin e administratës lokale dhe të shërbimeve
publike. Do të formojmë qeverisje lokale e cila do të
jetë efikase dhe e afërt me qytetarët dhe që do të jetë
përgjegjëse para qytetarëve të saj.
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BUJQËSIA
DO TË NDALOJMË LOBIN E IMPORTIT
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PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Problemi kyç i bujqve nga Malësia,
vite me rradhë është shitja e prodhimeve bujqësore. Lobi i importit i
shkatërron bujqit tanë.

Demokratët do t’a ndalin lobin e importit, premtojmë
që do të rikthejmë dinjitetin fermerëve të Malësisë. Nga
mundi dhe puna e rëndë duhet të jetohet me dinjitet
dhe krenari.
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NDIHMË BUJQVE DHE BLEGTORËVE TË RINJ
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Nuk ka përkrahje të mjaftueshme
për të rinjtë për t’u angazhuar në
prodhimtari bujqësore dhe në blegtori.

Do të subvencionojmë interesat në kreditë bujqësore
për bujqit dhe blegtorët e rinjë dhe do të edukojmë
qytetarët për të gjitha masat stimuluase të cilat do të
jenë të disponuashme. Do të përkrahim dhe stimulojmë shitjen e prodhimeve vendore, si pjesë e veçantë e
strategjisë dhe mbrojtes të prodhimit vendor.

PËRPUNIMI I PRODHIMEVE BUJQESORË
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Në Malësi nuk ekziston asnjë fabrikë për përpunim të prodhimeve
bujqësore dhe atyre të qumështit.

Me partnerë do të fillojmë projektin e investimit dhe
financimit të ndërtimit të fabrikës për përpunimin e
prodhimeve bujqësore që janë tepricë, përmes partneritetit publiko-privat. Si partner në këtë dhe shumë
projekte të tjera para së gjithash shohim diasporën
nga Malësia.

5

Programi për komunën tonë të Tuzit

3

DIASPORA
DIASPORA NGA MALËSIA DUHET TË KETË PARTNER ADEKUAT
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PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Të gjitha pushtetete deritanishme
të komunës e kanë lënë pas dore
diasporën, si partner të rëndësishëm
në projektet investuese.

Diaspora e fuqishme duhet të ketë partner adekuat në
pushtetin e komunës të Tuzit, e cila do të japë garancione të forta që mjetet të cilat ata do t’i investojnë në
venlindjen e tyre do të investohen në zhvillimin dhe
prosperitetin e këtij vendi.
Demokratët e shohin diasporën si partnerin më të
rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm te komunës
së Tuzit.
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VALORIZIMI I RESURSEVE
NATYRORE
AMBIENTI I SHËNDOSHTË – INSTITUCIONET E SHËNDOSHTA
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Mosshfrytëzimi i resurseve të pasurisë natyrore për shkak të mungesës
së vizionit të zhvillimit dhe nxitjeve
motivuase te dobëta.

Zonat e mëdha të tokës pjellore, pasuritë e potencialit
ujor: Liqenit te Shkodrës , burimi i ujit te pijshëm - Vitoja,
Kroni i Traboinit, Krevenica, bukuria e lumit Cem, duhet
të jenë themeli i projekteve të zhvillimit të komunës së
Tuzit. Diaspora e shumtë nga këto treva të cilës duhet
t’i krijohen kushtet e favorshme dhe lehtësirat gjatë
investimeve janë përparësi e Tuzit të cilat pushteti i ri
do të dijë t’i valorizojë.
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PUNËSIMI I TE
RINJËVE
T’I PUNËSOJMË DHE T’I MBAJMË TE RINJTË
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PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Të rinjtë shkollimin, dijen dhe aftësitë nuk kanë mundësi t’i realizojnë,
kështu qe vendimi i zakontë është
largimi nga kjo trevë. Me mospërfshirjen e të rinjëve në proceset e
vendimmarrjes u mohohet krijimi i
të ardhmes së vetë, si dhe formimi
i komunës sipas nevojave të tyre.

Punësimi dhe qëndrimi i të rinjëve është prioritet i
Demokratëve. Krijimi i lehtësirave për afarizmin privat, duke krijuar ambientin për ardhjen e investitorëve
cilësor do të krijojmë kushtet për hapjen e vendeve të
reja të punës. Të gjithë do të kenë mundësinë për të
konkuruar për vend të punës në kushte të barabarta.
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SPORTI DHE
TË RINJTË
NXITJA E ZHVILLIMIT TË GJITHA SPORTEVE

PROBLEMI:

Nuk ka stimulim të vërtetë për të
rinjtë për t’u marrë me sport.

ZGJIDHJA:
Qeverisja e re lokale do t’u mundësojë të rinjëve dhe
fëmijëve në gjendje të veshtirë materiale që të stërviten
falas, të ndjekin shkollat dhe kurset e ndryshme nga
disiplinat e sportit. Do t’a sjellim rregulloren e re mbi
mënyrën e shpërndarjës së fondeve në sport me theks
në punën me femijët dhe te rinjtë.

NDËRTIMI DHE RREGULLIMI
PROBLEMI:
Mungesa e ambienteve sportive
në natyrë dhe palestrave sportive.

I TERRENEVE SPORTIVE

ZGJIDHJA:
Do të ndërtojmë palestrën sportive në Tuz, do të rikonstruktojmë fushat e futbollit ekzistuese dhe stadiumin
e klubit futbollistik ``Deçiq``.
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INFRASTRUKTURA
NDËRTOJMË QYTETIN
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PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Infrastruktura e dobët rrugore,
mungesa e objekteve themelore që
duhet të jenë në dispozicion qytetarëve në shekullin XXI.

Infrastruktura cilësore e komunikacionit është njëra ndër
predispozitat kryesore të zhvillimit të përgjithshëm të
komunës së Tuzit. Për këtë arsye Demokratët, në mes të
detyrave prioritare do të kenë realizimin e projekteve të
mëposhtme: ndërtimi i drejtimit rrugor modern të tipit
bulevard i cili do të lidh Tuzin me Podgoricën; kalimi i komunikacionit tranzitor nga qendra e Tuzit me ndërtimin
e rrugës dytësore rreth qendrës së Tuzit; rikonstruktimi
dhe modernizimi i rrugës Tuz-Mataguzh; Modernizimi i
drejtimeve rrugore drejt fshatrave dhe qendrave lokale;
ndërtimi dhe modernizimi i drejtimeve rrugore për t’u qasur
komplekseve të tokës në funksion të rritjes së sipërfaqeve
të punuashme, të tokave të punuashme bujqësore; ndërtimi
i palestrës sportive, kompleksit modern tregtar me treg
të gjelbërt, institucioneve parashkollore dhe shkollore.
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POLITIKA
SOCIALE
SOLIDARITETI DHE PËRKUSHTIMI PËR ÇDO QYTETAR TË TUZIT
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Mbështetja e pamjaftueshme
për banorët në nevojë sociale.

Ne do të rrisim shumën e fondeve buxhetore për përfitimet sociale. Do të krijojmë një marrëdhënie të drejtë ndërmjet organeve
komunale dhe atyre të cilët kanë nevojë për ndihmë, në mënyrë
që ndihmat sociale t’u takojnë atyre të cilëve më së shumti u
nevojiten. Do t’a punojmë programin e solidaritetit i cili do të
ketë për qëllim ndihmën kategorive më të prekura të popullatës:
personat në gjendje të nevojës sociale, personat me aftësi të
kufizuara, nënat që vetëmbahen, pensionistët me të ardhura më
të ulëta, nënat të cilave u është ndërprerë e drejta në shpërblim
në bazë të lindjes së tre e më shumë fëmijëve, bashkëqytetarët
të cilët nuk janë më në moshën e punës, e jetojnë në varfëri dhe
mungesë të mjeteve më themelore të jetesës.

LIBRA PA KOMPENSIM, BURSA DHE SHPËRBLIIME TË MERITUARA
PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Nevojat në rritje të familjeve
me shumë fëmijë.

Demokratët i shohin përfitimet sociale si investim në njerëz
, e jo si shpenzim. Për këte qëllim ne do të sigurojmë: shpërblime për lindje të fëmijëve, libra pa kompensim për të gjithë
nxënësit e shkollave fillore, bursa për nxënës dhe studentë,
do të krijojmë lehtësi për zgjidhjen e çështjes së banimit të
çifteve të reja dhe sigurimin e ndihmës për punësimin e tyre.
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KULTURA
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT KULTUROR
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PROBLEMI:

ZGJIDHJA:

Në Malësi nuk ekziston strategjia e
zhvillimit kulturor.

Pushteti i ri në Tuz do të hartojë Strategjinë e zhvillimit
kulturor e cila do të themelojë institucionin kyç, funksioni
i të cilit do të jetë të buxhetojë dhe të organizojë të gjitha
institucionet kulturore në Malësi. Ne do t’i kushtojmë
vëmendje të veçantë ndërtimit të objekteve kulturore
të cilat mungojnë në Malësi, siç janë: muzetë, galeritë,
bibliotekat dhe mirëmbajtja e atyre ekzistuese. Ne do
të punojmë në ndërlidhjen rajonale të komunës sonë
dhe promovimin e përmbajtjeve kulturore të komunës
sonë dhe valorizimin dhe përmirësimin e festivaleve
ekzistuese.
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