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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E RAPORTIMIT 

Gjatë muajit mars, në drejtorinë 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 gjendjes së krijuar me pandeminë 

globale Covid – 19. 

Gjatë gjithë muajit është punuar me staf të plotë dhe orar të rregullt, por duke respektuar gjithmonë 

udhëzimet e IKSHPK-së. 

Në raportimet javore e kemi paraqitur përafersisht punën e drejtoratit.   

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 Kemi bërë raportin për muajin shkurt 2021,  

 Është pranuar një donacion prej 201 tituj të rinjë librash për bibliotekën e qytetit të Lipjanit, 

 Është realizuar debat i kryetarit të Komunës z.Imri Ahmeti me të rinjët lipjanas në kuadër 

të aktivitetve të Planit të Veprimit Rinor Lokal, nga OJQ-YAHR, 

 Kemi nderuar Heroin e Kombit, Ismet Asllanin me kurora lulesh pranë vendit të rënjes, 

 Kemi prezentuar në kuvendin komunal dy pika të rendit të ditës: 

1. Propozim rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për varrezat, ofrimin 

e shërbimeve të varrimit, rregullimin dhe mirëmbajtjen e tyre 15 NR.011-71878 e datës 

27.11.2018 

2. Propozim vendim për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të 

qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Lipjanit. 

Datë: 13.04.2021 

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 -  MARS  -   2021 



 Me datë 30 mars,është prezentuar shfaqja “Kur bien perdet”, në shtëpinë e kulturës “Tahir 

Sinani”, në Lipjan, nga organizata Artpolis me të rinjër e qytetit të Lipjanit. 

 Kemi vazhduar procedurat e shpenzimit të buxhetit në bazë të planifikimit. 

 Kemi bartur materialet e bibliotekës së Magures në bibliotekën e qytetit, duke parë nevojën 

për pasurimin e bibliotekës me tituj të rinjë dhe shtimin e sasisë, për të përmbushur sadopak 

kërkesat për lexuesit e bibliotekës. 

 Kemi realizuar takim me Ministrinë e Kulturës, për procedurat e projektit të Rivitalizimit 

të Qytetit yë vjetëtr të Janjevës që do të financohet nga MK dhe UNDP.   

 

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 

35 23 1 11 - 

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             58        1 29.00€ 

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 

189 211 68 - 449 249 

Sektori 

për të 

rritur 

60 40 27 - 517 587  

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i librit  Lexues në  sallën e 

leximit 

222        222 65 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 

- - - - - 

 

Biblioteka ka hapur dyert edhe për lexues nga muaji shtator, me lirimin e masave në luftën kundër 

pandemisë globale Covid – 19, nga niveli qendror. Gjithashtu orari i punës së bibliotekës është 

kthyer deri në orën 19:00. 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

Diskutimi publik me të rinjët e komunës së Lipjanit, i Kryetarit të Komunës z. imri Ahmeti 

Prezentimi publik i pikave të rendit të ditës në Kuvendin Komunal të Komunës së Lipjanit. 

 

TAKIME TJERA 

Gjatë muajit mars 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 pasur si pjesë e 

aktiviteteve tona të përditshme. 

 

SFIDAT  

Sfidë në realizimin e objektivave të departamentit llogaritet të jenë masat e reja anti Covid nga 

niveli qendror që varfëron aktivitetin e DKRS-së, si në aktivitete kulturore, rinore e sportive, por 

më e rëndësishme është ruajtja e shëndetit publik. 

 

 


