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PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

    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. Shkurti është konsideruar muaji i 

aktiviteteve festive për nder të kremtës së Pavarësisë së Kosovës. 

  

Në raportimet javore e kemi paraqitur përafersisht punën e drejtoratit.   

 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

 Është dorëzuar raporti i subvencionimit të klubeve sportive për vitin 2019 

 Jemi takuar me zyrtarë të organizatës “Play International” për një bashkëpunim të 

mundëshëm me komunën e Lipjanit 

 Është nënshkruar mëmorandum bashkëpunimi me organizatën UNICEF-Kosova, mbi të 

drejtat e fëmijëve dhe hapjen e qendrës së inovacionit për të rinjët Lipjanans 
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 Kemi takuar zyrtarë të projektit për Trashëgiminë Kulturore në regjionin e Prishtinës, e 

financuar nga Banka Botërore, për mundësinë e bashkëpunimit 

 Është finalizuar agjenda e aktiviteteve për shënimin e Ditës se Pavarësisë 

 Është shpallur OJQ fituese për organizimin e Aktiviteteve të Shkurtit, për nderë të Ditës 

së Pavarësisë 

 Është dorëzuar projekti për subvencionim me literaturë për Bibliotekën e Qytetit në 

MKRS 

 Kan filluar aktivitetet për shenimin e Ditës së Pavaësisë  

 Me datën 10.02.2020 është bërë hapja e tureut në futboll të vogël, “Kupa e Pavarësisë 

2020” 

 Ekspozita për nder të Pavarësisë u hap me datë 12.02.2020, e hapur 2 ditë në objektin e 

Bibliotekës së qytetit të Lipjanit 

 Me 12.02.2020 është bërë dekorimi i qytetit të Lipjanit me flamurë kombëtar dhe 

shtetëror 

 Tryeza me të rinjtë e Lipjanit është organizuar në kuadët rë aktiviteteve të shenimit të 12 

vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, me datë 13.02.2020 në sallën e leximit të bibliotekës së 

qytetit 

 Një program artistik kulturor i mbajtur në shtëpinë e kulturës “Tahir Sinani” nga shkollat 

fillore dhe te mesme të Lipjanit është organizuar me datën 14.02.2020 

 Në objektin e bibliotekës së qytetit është hapur puntoria 3 ditore “PODIUM”, me datën 

14.02.2020, e finacuar nga UNICEF Kosovo dhe e realizuar në bashkëpunim me 

komunën e Lipjanit, gjegjësisht me nxënësit e klasëve të 10-ta të dy shkollave të mesme. 

 Ditën e diel është mbajtur finalja e turneut “Kupa e Pavarësisë 2020”, ku vendin e parë e 

mori klubi i futbollit “Akllapi” 

 Të hënën nga ora 10:00, është mbajtur seancë solemne për shënimin e 12 vjetorit të 

Pavarësisë së Kosovës 

 Është vazhduar shenimi i ditës së Pavarësisë me homazhe pranë shtatoreve dhe 

lapidareve të dëshmorëve dhe martirëve të luftës. 

 Nga ora 15:00, më 17.02.2020 është mbajtur koncert festiv për nder të 12 vjetorit të 

Pavarësisë së Kosovës. 

 Kemi mbajtur një takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore së bashku me Kryetarin e 

Komunës z. Imri Ahmeti, për të biseduar rreth projektit Komunat për Rini në Kosovë 

 Është organizuar mbledhje komemorative per vdekjen e qytetarit te nderit të Lipjanit të 

shpallur në vitin 2018, z.Gani Demir Retkoceri, me datë 21.02.2020 

 Janë dorëzuar projektet që kërkojmë të futen në buxhetin e vitit 2020 në nivel qendror që 

janë në interes të qytetarëve 

 Vizitë qendrës sportive në Magure, për të parë nga afër së qfar veprohet aty. 

 Kemi kerkuar takim me perfaqësuesit e klubeve sportive, për javën që vjen 

 Kemi propozuar 3 pikat e promovimit të turizmit në Komunën e Lipjanit, për futjen e tyre 

në fletushkat e vendeve turistike në nivel të Kosovës 

 Kemi pranuar një donacion prej 434 librash për bibliotekën e qytetit nga shtepia botuese 

Dukagjini 



 Kemi mbajtë takim me perfaqësuesit e klubeve sportive 

 Kemi vizituar qendrën sportive në Magure, për të përcjell nga afër mbjelljen e fidaneve 

në oborrin e qendrës me vetëiniciativë të punëtorëve 

 Kemi vizituar punimet e lokalit të ndarë për qendrën inovative për UNICEF Kosovo, për 

të përcjell nga afër se çfarë po punohet aty 

 Jemi duke përgatit një orar të ri të shfrytëzimit të QAS nga klubet sportive 

 

 

STATISTIKAT 

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 

13 4 2 7 - 

 

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: 

9       8             102      1 51.00€ 

 

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

     Vendi  Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i 

librit  

Lexues në  

sallën e 

leximit 

Libra të 

dhuruara 

Sektori 

për 

fëmijë 

259 301 59 - 484 455 

Sektori 

për të 

rritur 

50 40 20 - 799  

 

 

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i librit  Lexues në  sallën e 

leximit 



178 176 43 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 

- - - - - 

 

 

DSKUTIME PUBLIKE 

 

Gjatë muajit Shkurt kemi vazhduar takimet e kohëpaskohëshme me individ të caktuar për shqyrtim 

të kërkesave të tyre. Kemi realizuar një diskutim publik më të rinjët e komunës së Lipjanit për 

sfidat e shtetndërtimit, aktivitet ky i realizuar në kuadër të aktivitetevë të shënimit të 12 vjetorit të 

Pavarësisë. 

 

TAKIME TJERA 

 

Ndër takimet e rëndësishme të muajit shkurt konsiderohet takimi me përfaqësuesit e Bankës 

Botërore për projektin e Rinisë, të cilin projekt do ta implementojnë në disa nga komunat e 

Kosovës. 

 

SFIDAT  

 

Ndër sfidat e realizimit të aktiviteteve konsiderohet mungesa e një veture zyrtarë për Drejtorinë 

tonë 

 

REKOMANDIME  

 

 Duke parë nevojën dhe kërkesat e vazhdueshme të klubeve sportive për shfrytëzimin e qendrës 

sportive “Better Life” edhe në kohën e paradites, duhet shqyrtuar mundësia e angazhimit të një 

punëtori për orarin e paradites pasiqë orari aktual është nga ora 14:00-22:00. 

 

 

 

 



 


	Në vazhdim paraqesim  raportin në  formën tabelare:

