
 

 
 

Komuna Klinë 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

 

 

SHËRBIMET  E PËRGJITHSHME TË CILAT I OFRON DREJTORIA PËR KULTURË, RINI 

DHE SPORT SI DREJTORI KOMUNALE 

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport udhëheqë me; Arkivin historik komunal , Bibliotekën e Qytetit, 

Shtëpinë e Kulturës, Palestrën Sportive dhe hapsirat e tjera sportive – Stadiumin e Qytetit duke ofruar 

kështu shërbime të dokumentacioneve arkivore, lexim, huazim të titujve dhe hapsirë për mësim në 

kuadër të bibliotekës, pastaj organizime e bashkëpunime të kategorisë kulturore, rinore e sportive për 

qytetarët.  

 

Të gjitha këto shërbime kryhen nga zyrtarë përgjegjës në kuadë të:  

 

1. Arkivi historik – Kujdeset për arkivimin, ruajtjen dhe shërbimin me dokumente arkivore. 

Regjistron dokumentacionin e ri nga fondkrijuesit, rregullon lëndet arkivore të vjetra dhe ofron 

shërbime për qytetarët si; shqyrtimi i kërkesave, vulosja dhe vërtetimi i kopjeve, lëshimi i 

dëshmive dhe dokumenteve të ndryshme arkivore për qytetarët dhe hulumtues tё fushave tё 

ndryshme. 

 

2. Biblioteka e qytetit –  Kujdeset për pasurimin me tituj, ruajtjen dhe menagjimin e librave, 

dhënjen në shfrytëzim  të librit për nxënësit, studentët dhe qytetarët dhe ofron hapsira leximi. 

Ofron veç kësaj edhe statistikat e lexueseve për nevoja të ndryshme studimi dhe organizon 

kohë pas kohe aktivitete letrare. 

 

  

3. Sektori i Kulturës –  Kudeset për organizimin e manifestimeve të ndryshme kuturore; Festivale, 

koncerte, ekspozita, promovime, debate rreth kuturave ndërkufitare,  aktivitete kulturore me 

bashkëpunime të ndryshme, shënimin e datave me rëndësi historike, shfaqje teatrale, shfaqje 



filmash etj. Ofron bashkëpunime me shkolla, universitete, qendra kulturore dhe me secilin 

qytetar sa i përket organizimeve të kësaj natyre, Gjithashtu ofron dhe mundësi komunikimi e 

bashkëpunimi me diasporën.  

 

4. Sektori i Rinisë – Kujdeset për shërbime të ndryshme për rininë. Organizon debate rreth 

çështjeve dhe dukurive shoqërore me qëllim të avancimit, zhvillimit dhe promovimit të rinisë, 

ofron trajnime dhe aktivitete të ndryshme në bashkëpunim me shkollat dhe qendrën rinore – 

OJQ dhe me projekte të ndryshme në bashkëpunim me OJQ-të. 

 

 

5. Sektori i sportit – Organizon dhe mbështet aktivitete të ndryshme sportive, ofron 

bashkëpunime me qëllim të fuqizimit të sportit në të gjitha disiplinat, përkujdeset për palestrën 

sportive dhe hapsirat e tjera sportive duke ju ofruar shërbime të ndryshme klubeve sportive por 

edhe qytetarëve në përgjithësi.  

 

6. Zyra për Trashëgimi Kulturore  - Organizon vizitat e objekteve të paluajtshme të trashëgimisë 

kulturore në territorin e komunës së Klinës, bënë evidentimi dhe përpilimin e një liste të re për 

gjendjen e objekteve të paluajtshme dhe të luajtshme të trashëgimisë kulturore, bënë mbledhjen 

e eksponateve të ndryshme arkeologjike brenda territorit te Klinës dhe vendosjen e tyre në 

muze. 

 

 


