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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 

Gjatë muajit korrik 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 konform situatës së krijuar me pandeminë globale 

Covid - 19.  

Puna në departamentin tonë është zhvilluar me staf të reduktuar, duke ruajtur shëndetin e 

punëtorëve dhe palëve që frekuentonin zyret tona. 

 

Në raportimet javore e kemi paraqitur përafersisht punën e drejtoratit.   

 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

 

 Kemi bërë raportin për muajin qershor 2020,  

Datë: 10.08.2020 

Referencë:  

Për: z.Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje: z.Fauz Xhemajli – Nënkryetar i Komunës 

z.Lulzim Qerimi – Nënkryetar i Komunës 

Nga:  Anila Reçica Llugiqi  - Drejtoreshë e Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe 

Sport 

Lënda: RAPORT  Mujor -  KORRIK  -   2020 



 Kemi kthyer reduktimin e stafit në punë, pas rritjes së numrit të rasteve të infektuar me 

virusin Covid – 19, 

 Kemi vazhduar me procedura dhe kërkesa në shpenzim të buxhetit, 

 Kemi zhvilluar takimet me UBT për jetësimin e projektit Biblioteka Digjitale në Lipjan, 

 Kemi bërë regjistrimin e librave për të rritur në biblioteken e qytetit(e mbetur në gjysmë 

nga pandemia), 

 Kemi riderguar raportin e urdhëresave të kryetarit të marrur në muajin mars, ne kemi përgatit 

në formë të shkruar aktivitetet tona në drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që zhvillohen gjatë 

një viti kalendarik, duke përfshirë edhe klubet sportive, OJQ-të që veprojnë në komunën tonë, listën 

e lapidarëve, shtatoreve dhe pllakave tjera identifikuese, 

 Kemi lejuar aktivitetet sportive, deri në ndalesën e radhës nga ministria, e cila përsëri 

ndaloi aktivitetet sportive në ambientë të mbyllura, 

 Nuk këmi zhvilluar aktivitete kulturore, rinore e sportive për shkak të pandemisë, 

 Kemi realizuar takimin online me UNICEF Kosovën, me temë Plani i punës mes-vjecar 

dhe 100 ditët e para të pandemisë Covid – 19, 

 Është bërë përurimi i tabelave të shahut në dy parqet e qytetit të Lipjanit, projekt i realizuar 

nga “ReLOad” në bashkëpunim me komunën e Lipajnit. 

 

 

 

 

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 

22 7  15 - 

 

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: 

11       7             63      0 31.50€ 

 

 

 

 



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 

92 40 0 - 0 0 

Sektori 

për të 

rritur 

36 31 0 - 0 0 

 

 

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i librit  Lexues në  sallën e 

leximit 

0 0 0 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 

- - - - - 

 

Shërbimi në bibliotekë është dhënë vetëm në marrjen e librave për lexim, për arsye që në bazë të 

udhëzimeve nga ministria, puna në bibliotekë apo pranimi i lexuesëve në sallë është i ndaluar. 

 

 

 

DSKUTIME PUBLIKE 

 

Nuk kemi pasur asnjë diskutim publik gjatë muajit korrik 2020. 

 

 

 

 

 



TAKIME TJERA 

 

Gjatë muajit korrik janë realizuar takime fizike me palë, duke respektuar rekomandimet e 

IKSHPK-së për distancë fizike, duke mos përjashtuar edhe takimet online të cilat i kemi realizuar 

me OJQ, siq është takimi onlinë me UNICEF-in. 

 

 

 

SFIDAT  

 

Gjatë periudhës së muajit korrik sfiduese ka qenë tentimi për të realizuar në forme virtuale takimet 

me përfaqësuesit e UBT për jetësimin e projektit “ Biblioteka Digjitale në Lipjan”, gjë që është 

konsideru e pasuksesshmne dhe tani po presim që përmes takimeve fizike të realizojmë projektin 

e filluar. 

 

 

 

 

 

 


