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REPUBLIKA E KOSOVËS                                                       KOMUNA E LIPJANIT 

              REPUBLIKA KOSOVA                                                               OPŠTINA LIPLJAN 

   REPUBLIK OF KOSOVO                                                   MUNICIPALITY OF LIPJAN 

          ____________________________________________________________________ 

 

 

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

 

 

 

    Gjatë muajit Shkurt në Drejtoratin për Kulturë, Rini dhe Sport janë realizuar detyra dhe obligime, si dhe 

aktivitete që dalin nga Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, ligjet tjera sektoriale, udhëzimet, urdhëresat, statuti 

dhe rregulloret tjera komunale.   

Në raportimet javore e kemi paraqitur përafersisht punën e drejtoratit.   

 

 

 

 

 

 

Datë: 07.03.2019 

References:  

Për : Z. Imri Ahmeti - Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje : Z. Fauz Xhemjali -  Nënkryetar i Komunës 

 Z. Lulzim Qerimi – Nënkryetar për Komunitete 

 Arkiven 

Nga:  Bekim Shabani  - Drejtor i Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe Sport 

Lënda: RAPORT --  Mujor --  Shkurt  -  2019 
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AKTIVITETET GJATË MUAJIT Shkurt  2019 

 

 Kemi bërë raportin mujor Janar 2019,  

 Takim me këshillin kombëtar për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative 

në ngjarjet sportive, është mbajtur në Prishtinë ku ishin present shumica e Drejtoreve të drejtorateve 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit në nivel vendi. 

 Kemi vlerësuar ofertat e OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve të Shkurtit me rastin e 17 shkurtit 

ditës së pavarësisë së Kosovës. 

 Kemi dërguar raport vjetor në Bibliotekën Kombëtare- Pjeter Bogdani. 

 Kemi hapur thirrjen publike për subvencionimin për vitin 2019 për klube sportive. 

 Kemi bërë ftesat,njoftimet dhe kemi shperndarë. 

 Kemi dekoruar sheshin “Adem Jashari” dhe qytetin e Lipjanit me flamuj dekorativ, shtetror dhe 

kombëtar, ku të njejtit edhe janë larguar pas përfundimit të festës të 17 shkurtit. 

 Kemi organizuar turnirin Kupa e Pavarësisë 2019. 

 Më 13.02.2019, Kemi hapur ekspoziten në objektin e Bibliotekës dhe Arkivit të Qytetit ku përmes 

fotografive është pasqyruar puna e drejtoratit për gjatë vitit 2018. E cila ka qene e hapur për vizitor 

për gjatë një Jave. 

 Kemi organizuar dhe mbajtur turnirin në Shah më 14.02.2019 në bashkëpunim me klubin e shahut 

Ulipana dhe Federaten e shahut të Kosovës. 

 Në qendren Kulturore “Tahir Sinani” ëshë prezantuar shfaqja teatrale ‘”Në emër të Kohës “ e cila u 

shfaq më datë 15.02.2019. 

 Në qendren rinore në Magure njashtu ka patur aktivitet ne bashkëpunim kulturoro-artistik me 

shkollën “Haradin Bajrami”. 

 Kemi organizuar seancën solemne me rastin e Dites së Pavarësisë së Kosovës. 

 Kemi organizuar dhe mbajtur Homazhe pran shtatoreve, lapidareve, varresave të dëshmoreve dhe 

martireve të Komunës së Lipjanit. 

 Në Qendren Kulturore “Tahir Sinani” është mbajtur aktiviteti Koncerti festiv, ku kanë performuar 

grupe të ndryshme nga komuna e Lipjanit. 

 Në Qendren Sportive është zhvilluar finalja e futbollit të vogël ku në vendin e parë u rëndit Arbëria. 

 Kemi dhënë informatë pran anëtareve të Komitetit për Komunitete, informatë rreth shpërndarjës së 

subvencioneve për vitin 2019.   

 Kemi mbajtur diskutim publik rreth Rregullorës për Dhënjën e Dekoratave të Komunës nga Lipjanit 

 Më 28.02.2019, është mbyllur afati i thirrjes publike sipas rregullores për subvenionimin e klubeve 

sportive. 

 

 

  

AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR-- Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë në 

implementim e sipër për muajin raportues. 

 

 Pranimi, shqyrtimi dhe arkivimi i lëndëve, 

 Sektori i Arkivit është duke ju ofruar shërbime palëve sipas kërkesave të tyre, 

 Biblioteka ofron sherbime konform kompetencave dhe kapacitetit të saj, 

 Qendra sportive në Lipjan ka vazhduar punën sipas orarit të zakonshëm. 

 Qendra Rinore në Magure është duke punuar sipas orarit. 
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Në vazhdim paraqesim  raportin në  formën tabelare: 

 

1. ZGJIDHJA E LËNDËVE NË PROCEDURË ADMINISTRATIVE TË PRANUARA NGA PALËT  

 

Tabela-1, -- Pasqyra totale e lëndëve të pranuara nga palët 

 

Gjithsejt Të Aprovuara Të Refuzuara Në Proces Të Pazgjidhura 

3 2 1 0 - 

 

Tabela- 2, --  Kërkesa të parashtruara për Arkivin Komunal – Lipjan 

Kërkesat e 

parashtruara 

Të realizuara Numri i dokumenteve të 

lëshuara(kopje nga 

Arkivi) 

Në proces Vërejtje : 

Te hyrat: 

14       12                91     1 45.50€ 

 

Tabela- 3, -- Raport për Biblotekën e Qytetit në Lipjan 

     Vendi  Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

Sektori për 

fëmijë 

210 285 59 - 495 

Sektori për 

të rritur 

20 35 14 - 991 

 

 

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim I librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

142 153 39 0 0 

 

 

Tabela- 5, -- Raport për Biblotekën në Shalë 

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim i librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

89 84 28 0 0 

 

                                                                                    


