
Qershor 2019 Page 1 
 

                                                                                                      

REPUBLIKA E KOSOVËS                                                       KOMUNA E LIPJANIT 

              REPUBLIKA KOSOVA                                                               OPŠTINA LIPLJAN 

   REPUBLIK OF KOSOVO                                                   MUNICIPALITY OF LIPJAN 

          ____________________________________________________________________ 

 

 

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

 

 

 

    Gjatë muajit Qershor 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: 05.07.2019 

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 --  Qershor -  2019 
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Aktivitetet gjatë muajit Qershor 2019 

 Kemi bërë raportin mujor Maj 2019,  

 Kemi organizuar dhe mbajtur koncertin për fëmijë me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijeve 1 

qershori, në sheshin “Adem Jashari” në Lipjan. 

 Është anuluar konkursi për subvencionimin e Ojq-ve kulturore dhe rinore, 

 Kemi mbajtur dëgjim publik në sallën e kuvendit komunal në Lipjan, tema e dëgjimit publik Veprimi 

Rinor Lokal 2019-2021, 

 Në qendrën kulturore “Tahir Sinani” është prezantuar repriza e shfaqjes “ Në emër të Kohës” 

 Kemi dekoruar Sheshin Adem Jashari dhe Qytetin e Lipjanit me flamuj dekorativ, kombëtar dhe 

shtetror me rastin e ditës së Çlirimit të komunës së Lipjani dhe ditës së dëshmoreve të komunës, ku 

të njejtit janë larguar pas perfundimit të aktiviteteve. 

 Kemi mbajtur aktivitetitn këndi i pikturimit në bashkëpunim me OJQ Pikaso në Sheshin “Adem 

Jashari” ku janë prezantuar disa vepra arti me karakter kulturor. 

 Kemi organizuar senacën solemne, dhe koncertin festiv me rastin e  ditës së Çlirimit të komunës së 

Lipjanit, 12 qershori. 

 Është organizaur dhe mbajtur akademia përkujtimore 14 qershori për ditën e dëshmoreve të komunës 

së Lipjanit, dhe janë bërë homazhe në lokacione të ndryshme. 

 Zyrtari nga drejtorati ynë ka marrë pjesë në konferencën prezantuese të projektit : Organizatat  

Rinore të profilizuara, qëllimi i projektit ishte të ngrisë kapacitetet e organizatave rinore dhe grupeve 

joformale të komunave Lipjan, Ferizaj, Shtime. 

 Kemi hapur thirrje publike për bashkorganizim të aktiviteteve ditët e diasporës,  

  Kemi patur takim me OJQ, perfaqesues të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile në restaurant 

Centrum, ky takim është organizuar në bashkëpunim me zyren e OSCE-së, në Lipjan, tema e takimit 

kishte të bënte prezantimi Verpimi Rinor Lokal 2019-2021, në Lipjan, ku morem edhe disa 

rekomandime nga të pranishmit. 

 Kemi shqyrtuar dhe analizuar rekomandimet e auditorit dhe në të njejtat i kemi dhëne vërejtjet tona. 

 Kemi bërë njoftimin e festivalit të Fëmijeve që do mbahet në Shtator, 

 Kemi bërë kërkese për fillim të procedurave të prokurimit për projektin me titull: Ndërtimi i Palestrës 

së re sportive në Lipjan. 

 Po vazhdon të punohet në ndërtimin e sallave sportive në Rufc të Ri dhe Ribar i Madh, njëashtu edhe 

në fushat sportive nëpër lokacione të ndryshme,   

 Kemi bërë njoftimin për turnir të vogël që komuna e Lipjanit do të organizoj me rastin e ditëve të 

diasporës, 

 Kemi bërë thirrje për anëtar të shoqërisë civile për të qene anëtar në komisionin vlerësues të ofertave- 

projekteve të Ojq-ve për bashkorganizimin e koncertit për ditët e diasporës. 

 Kemi punuar dhe dorëzuar Planin gjithëpefshirës të komunës 2019, dhe të njejtin e kemi përcjellur 

ne drejtoratin përkatës.   

 Në qendrën rinore në Magure është mbajtur aktiviteti “Festa e Abetares” nga nxënësit e shkollës  

‘Haradin Bajrami”  

 

 

 

 

 

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

implementim e sipër për muajin raportues. 
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 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. 

 

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 

5 5 0 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: 

5       5                50    0 25.00€ 

 

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 

207 216 74 16 283 

Sektori për 

të rritur 

123 108 12 - 508 

 

 

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim I librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

109 160 20 0 0 

 

 

 

 

 

Tabela- 5, -- Raport për Biblotekën në Shalë 
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Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim i librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

123 108 12 0 0 

 

                                                                                    


