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“Falenderoj bashkëpunëtorët e mi që zotimin tonë për trasnparencë të plotë po e
zbatojmë së bashku në praktikë”, ka thënë ndër të tjera kryetari Ahmeti.

EDHE KDI NË RAPORTIN E SAJ E RENDIT
LIPJANIN ME TRANSAPRENCË TË LARTË
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Nderohet Dëshmori Xhavit Kozhani, martirët e fshatit Ribar i Madh dhe Zllakuqan e

Kraishtë

Nënkryetari Komunës së Lipjanit Fauz Xhemajli i shoqëruar me bashkëpunëtor, gjatë

ditës së sotme ka bërë homazhe dhe ka vendosur buqeta me lule pranë lapadarit të

Dëshmorit të Kombit “Xhavit Kozhani”, - BURGIA në fshatin Ribar i Madh.

Delegacioni nga Komuna e Lipjanit homazhe ka bërë edhe në varrezat e martirëve të

këtij fashati në fshatin Zllakuqan e Kraishtë

Nderohen me homazhe martirët e fshatit Mirenë



 

Është inauguruar renovimi i hapësirave të reja

për të rijnë në fshatin Shalë.

K O M U N A  E  L I P J A N I T



 

Kryetari Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti  ka vizituar në QKMF-Lipjan

ku ka parë nga afër procesin e vaksinimit kundër Covid-19 që po

vazhdon në Lipjan.

Kryetari Ahmeti u shpreh mirënjohës ndaj puntorëve shëndetësor për

punën e palodhshme që po bëjnë, njëherit ka kërkuar nga qytetarët

mirëkuptim për pritjet për shkak që gjatë ditës po vaksionohen rreth

100 persona.

Po ashtu, me rekomandimin e Kryetari Imri Ahmeti nga nesër do të

filloi vaksinimi do të vazhdoi në katin e parë, kështu duke mundësuar

të moshuarve qasje më të lehtë.

Shumë qytetarë falenderuan Kryetarin Ahmeti për punën që po bënë

dhe kujdesin e treguar! K O M U N A  E  L I P J A N I T

Kryetari Ahmeti viziton QKMF-Lipjan ku ka parë
nga afër procesin e vaksinimit kundër Covid-19 që
po vazhdon në Lipjan



Nënkryetari për komunitete i Komunës së Lipjanit, Lulzim Qerimi, bashkërisht

me drejtorin e VoRAE, z. Isak Skenderi, si dhe me një pjesë të stafit të kësaj

organizate, vizituan fshatin Gadime, bashkë me ambasadorin e Zvicrës në

Kosovë, z. Thomas Kolly, dhe drejtoreshën e Zyres Zvicrane për Zhvillim në

Kosovë, znj. Katherina Stocker, ku së bashku takuan disa familje të komuniteti

ashkali në Gadime.

Qëllimi i vizitës ishte që t'i shohin nga afër investime që janë bërë në këtë fsha

në vitin 2012 dhe në 2017.

Nënkryetari Qerimi ofroi bashkëpunim dhe shprehi nevojen e domosdoshme

që edhe në të ardhmen të investohet në fushën e ndërtimit.

K O M U N A  E  L I P J A N I T
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Kuvendit i Komunës së Lipjanit ka mbajtur
seance të jashtëzakonshme

K O M U N A  E  L I P J A N I T

Kuvendi Komunës së Lipjanit sot nën udhëheqjen e Kryesuesit Daut Azemi
ka zhvilluar punimet e mbledhjes së 43-të (e jashtëzakonshme), mbledhje
në të cilën u aprovuan projektet kapitale nga Granti i Përfomancës
Komunale.
I pranishëm në këtë seancë ishte edhe Kryetari Imri Ahmeti i cili fillimisht
ka falënderuar MPL-në dhe DEMOS për vlerësimin si dhe ka përgëzuar
ekipin e Sistemit të Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK), për
angazhimin që kanë treguar në përformimin e Komunës së Lipjanit.
Këto mjete nga granti, sikur edhe ato të kaluarat, do të përkthehen me
investime për qytetarët e Lipjanit.
Kryetari Ahmeti po ashtu ka thënë se projektet e propozuara sot nuk janë
në buxhet për vitin aktual prandaj i kemi propozuar dhe për shkak të
kriterit të Grantit të Përfomancës që kërkohet aprovim i projekteve nga
Kuvendi dhe bashkëfinancimi që komuna hynë në këto projekte.
Projektet që do të realizohen nga Granti i Përfomancës Komunale në
bashkëfinancim me komunën e Lipjanit janë:

1. Ndriçimi publik në Shalë dhe Krojmir.
2. Ndriçimi publik në Ribar të Madh dhe Zllakuqan
3. Ndriçimi publik në Kraishtë
4 Ndriçimi publik faza e dytë në Smallushë
5. Ndriçimi në Janjevë
6. Ndërtimi i rezervoarit të ujit dhe rehabilitimi i rrjetit të ujësjellsit në
Janjevë
7. Asfaltimi i rrugicave në Gllogoc.

 



Nënkryetari Xhemajli pranon donacion me
pako ushqimore dhe hixhenike nga Unmik
Kosovo

Nënkryetari Komunës së Lipjanit, Fauz Xhemajli ka
pranuar një donacion me pako ushqimore dhe
hixhenike nga Unmik Kosovo.

Nënkryetari Xhemajli falënderoi përfaqësuesit e UN
për përkrahjen që po bëjnë në vazhdimësi.

Këto pako do të shpërndahen për të gjitha familjet
që kanë nevojë

K O M U N A  E  L I P J A N I T

 



Ndihmohen shumë familje gjatë muajit të
Ramazanit

K O M U N A  E  L I P J A N I T

Komuna e Lipjanit për gjatë tërë muajit Ramazan në bashkëpunim me
donatorë të ndryshëm kanë ndarë pako ushqimore dhe miell për
familjet në nevojë duke u përkushtuar që ti’u dalë në ndihmë sado
pak.
Kryetari Imri Ahmeti ka falenderuar të gjithë donatorët dhe
kontribuesit e tjerë, duke thënë se ndihma dhe kujdesi ndaj famileve
në nevojë është shumë i rëndësishëm sepse e begaton edhe më
shumë sofrën tyre e sidomos pasi që jemi edhe në muajin Ramazan.

Së fundi Qendra për Punë Sociale në Lipjan në koordinim me
donatorët kanë bërë shpërndarjen e 250 pakove dhe miell për familje
nga Organizata Islamik Reliev Kosova.

Ndërsa po vazhdohet me shpërndarjen e kuponëve për pako
ushqimore nga UNDP dhe IOM për 520 familje në asistencë sociale,
sipas kritereve të përcaktuara nga UNDP në bashkëpunim me DPSF-
Departamentin per politika sociale dhe familje në nivel qendor,
projekt ky i cili po mbështet familjet gjate kesaj periudhe të
pandemisë me pako ushqimore përmes Qendres për punë sociale në
Komunën e Lipjanit.

 



K O M U N A  E  L I P J A N I T

 

Në kudër të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe
në prag të festës së Fiter Bajramit, sot janë
shpërndarë pako ushqimore për 70 familje në
nevojë në Komunën e Lipjanit.

Kjo u mundësua nga Emiratet e Bashkuara
Arabe, me këtë rast Drejtoresha Shëndetësisë
Merita Bytyqi në emër të Komunës së Lipjanit ka
falenderuar Emiratet Arabe për këtë donacion
kaq të qmueshëm në këtë kohë.



Komuna e Lipjanit
vazhdimisht po bënë
investimet në sektorin e
Shëndetësisë se fundi ka
filluar renovimi i
tërësishëm i objektit të
Stomatologjisë.

Po ashtu, po vazhdon
bashkëpunimi i Komunës
me AQH - në, për
vlerësimin e
kapaciteteve për
parandalimin dhe
menaxhimin e
sëmundjeve jo-ngjitëse
në QMF dhe AMF.

K O M U N A  E  L I P J A N I T

 



Në kuadër të projektit të mirëmbajtjes
së hapësirave publike, Komuna e Lipjanit
edhe gjatë këtij viti me përkushtim të
vazhdueshëm po punon në mirëmbajtjen
e ambienteve publike.



Në kuadër të shumë projekteve që janë duke u
zhvilluar në teren, së fundi ka filluar zgjerimi i
rrjetit të kanalizimit në Gllavicë

Në vazhdën e realizimit të shumë projekteve në teren, Komuna e Lipjanit së fundi ka filluar edhe
me rregullimin e ndriçimit publik në hyrjen e qytetit të Lipjanit nga rrethrrotullimi Lipjan-Magurë.



 Është bërë asfaltimi i shtigjeve të ecjes rreth
shtratit të lumit Sitnica në Lipjan.

Përurohet fusha sportive në oborrin e shkollës “Ulpiana” në
Lipjan



Kryetari Komunës së Lipjanit Imri Ahmeti, së bashku
me përfaqësues nga familja e Dëshmorit Xhavit
Kozhani kanë vizituar punimet që janë duke u bërë
në ndërtimin e shtatores së Dëshmorit Xhavit
Kozhani



996  semimaturantë  të  Komunës  së  Lipjanit  iu
nënshtruan  testit  të  arritshmërisë

Në  gjashtë  qendra  shkollore,  sot  996  nxënës  të
kalasave  të  nënta,  iu  kanë  nënshtruar  testit  të
arritshmërisë.

Përfaqësuesit  e  Ministr isë  së  Arsimit  Shkencës  dhe
Teknologjisë  (  MASHT) ,  së  bashku  me  DKA -në  Lipjan,
deklaruan  se  janë  bërë  gjitha  përgatit jet  për  testin  e
arritshmërisë.

Ndërsa  Drejtoresha  e  Drejtorisë  së  Arsimit  në  Komunë  e
Lipjanit  (DKA) ,  Elmaze  Behluli ,  i  ka  uruar
semimaturantët  l ipjanas.
Po  ashtu  Drejtoresha  Behluli ,  atyre  iu  ka  thënë  se,  testi
i  arritshmërisë  iu  mundëson  që  t ’ i  zgjidhin  drejt imet  e
preferuara  në  shkoll im  e  mesëm  të  lartë.



Në bibliotekën e qytetit ishte i pranishëm edhe Kryetari Komunës së Lipjanit,

Imri Ahmeti të cilit autori Buxhovi ia dhuroi librin bashkë në tre vëllime në

anglisht.

Pjesë e këtij promovimi ishte edhe prezantimi i romanit “Shënimet e Gjon

Nikollë Kazazit” (botimi i plotësuar), që këto ditë doli nga shtypi, me ç'rast, nga

donatori, farmacuesi Milaim Abdullahu, iu dhura një pjesë e tirazhit Bibliotekës

së qytetit dhe të pranishmëve.

Kryetari Ahmeti qmoi lartë veprën e buxhovit duke thënë se një vepër e till ka

munguar vendit, dhe në shenjë falenderimi dhuroi emblemen e Komunës së

Lipjanit.

KOMUNA E LIPJANIT

Në Lipjan promovohet libri
“Kosova – histori e shkurtër”



BULETINI
 

TEL: 038 200 41 508
THIRR PA PAGESË 0 800 14 000

EMAIL: INFOKOMUNA.LIPJAN@RKS-GOV.NET

MUJOR

R R .  S H Q I P Ë R I A  N R :  2 8  1 4 0 0 0  L I P J A N ,  K O S O V Ë

KOMUNA E LIPJANIT - ZYRA PËR INFORMIM

05/ 2021


