
I pari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti së bashku me bashkëpunëtor dhe zëvendësministrja
MAPL-së, Makbule Shkodra dhe qytetarë të tjerë ka bërë përurimin e shtigjeve të ecjes në
Lipjan, ku është mabjtur edhe gara "Vrapimi i krushqeve", garë tradicionale.



Në kuadër të shumë projekteve kapitale që po realizohen në teren, ka vazhduar
rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Krojmir.

Kryetari Ahmeti ka përciell punimet në asfaltimin e rrugës “Marie Shllaku” në
Lipjan.





Kryetari Ahmeti ka theksuar se me realizimin e këtij projekti do të lidhet komuna
e Lipjanit me komunën e Graqanicës dhe përveç që do të lehtësohet qarkullimi i
qyetarëve do të shkurtohet rruga për banorët e këtij regjioni për disa kilometra
për çasje më të lehtë në Fushë Kosovë dhe Prishtinë.



4500 familje në Komunën e Lipjanit janë pajisur me
shporta të mbeturinave. Do vazhdojmë në çdo fshat e në
çdo lagje të pajisën me shporta çdo familje, dhe do të
lirojmë nga pagesa familjet në asistencë sociale.

NGJARJE TË TJERA
QKMF në Lipjan nga neser fillon sherbimin e
ultrazerit të gjirit pa pagesë

Kryetari Ahmeti, ka pritur Kryetarin e Bashkisë
së Vlorës së Shqipërisë Dr. Dritan Leli

Tetori – Muaji i mundësive të barabarta

Kanë filluar punimet për ndërtimin dhe
asfaltimin e rrugës Sllovi-Akllap

Rruga e Shkupit dhe rruga e Lumit në Gadime
të Ulët filluan të ndërtohen

Kryetari Imri Ahmeti nënshkruan memorandum
mirëkuptimi me Kosova -Women 4 Women
(KW4W)
Hapet panairi i prodhimeve bujqësore në Lipjan



"Kryetari Imri Ahmeti: Po fillojmë me ndërtimin e rrugës siç e quajmë ne, rruga transit e cila lidhe dy lagje lagjen e
Akllapit dhe lagjen e Konjuhit e që shkon deri tek rruga regjionale Lipjan –Janjevë.

Ministri Abrashi: Lipjani po shndërrohet në një qytet i cili do të jete nyje për qytetarë,  prandaj po investojnë për aq sa
kemi  kapacitete financïarë në ̈mën̈yrë që Lipjani të bë̈het qytet model ̈për Kos̈ovën dhe Evröpën.



Në kuadër të aktiviteteve “Tetori – Muaji i mundësive të
barabarta profesionale për përsonat me aftësi të kufizuar”, në
Komunën e Lipjanit ka fillua promovimi kësaj fushate e cila
synon ngritjen e vetëdijes për bashkëpunim institucional dhe tek
qytetarët e komunës sonë për mbështetje pa rezervë e të
fuqishme përsonave me aftësi të kufizuar (PAK).



Kryetari Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti dhe Iliriana Gashi nga mes Kosova
-Women 4 women (KW4W), sot kanë nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi
që ka për synim krijimin e partneritetit mes Kosova -Women 4 Women dhe
Komunës së Lipjanit për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme që kanë synime
të përbashkëta.

Eshtë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Komunës së Lipjanit dhe Ministrisë së
Ekonomisë dhe Ambientit  për Financimin e Projektit Furnizim me Pajisje të teknologjisë
informative për Shkollat e Mesme. 



Kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, Ministri Infrastrukturës Arban Abrashi dhe Kryeshefin e
Hekurudhave të Kosovës Xhevat Ramosaj,  kanë diskutuar lidhur me zhvillimin e projektit të rregullimit
të infrastrukturës së hekurudhave në këtë rast hekurudhës që kalon në qytetin e Lipjanit.



Projekt dokumenti “Hartat Zonale e Komunës së Lipjanit 2020-
2028” drejt finalizimit

"Ky dokument është shumë i rëndësishëm dhe kontributi i secilit është i domosdoshëm rreth hartimit
Hartat Zonale e Komunës së Lipjanit 2020-2028" ka thën Kryetari Ahmeti.



U zhvilluan punimet e mbledhjes
së 38-të të Kuvendit Komunal

Në Sallën e Kuvendit Komunal nën kryesimin e
nënkryetarit të Komunës Fauz Xhemajli është mbledhja e
rregullt Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), ku temë
diskutimi ishte gjendja e sigurisë në Komunën e Lipjanit.



Është diskutuar gjendja e sigurisë në Komunën e Lipjanit.

Komandanti Zimmerman:  Përgëzoi Kryetarin Imri Ahmeti për punën dhe ka vlerësuar lartë
kontributin tij në shërbim të qytetarëve.











Ditët e fundit psikologët shkollorë të Komunës së
Lipjanit kanë filluar mbajtjen e ligjëratave rreth
ruajtjes se shëndetit mental dhe emocional në
situatë pandemie. Kjo ligjëratë po mbahet në
shkollat e Lipjanit me nxënësit e krasëve te VI, VII,
VIII, IX.

Po zhvillohen aktivitet për edukim shëndetësor
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