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“Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Zyres Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhar nga Fondacioni 

Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e OJQ “7Arte”, dhe në asnjë mënyrë nuk mund të 

konsiderohet si qëndrim i Zyres Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) ose KCSF-së” 
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Lista e shkurtesave 

KM – Komuna e Mitrovicës 

MASHT - Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë 

MKRS - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

DKRS - Drejtoria për kulturë, rini dhe sport 

KK - Kuvendi Komunal 

DF – Drejtoria e Financave 

DA – Drejtoria e Arsimit 

DZHE – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 

MTI - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

BE - Bashkimi Europian  

SHC - Shoqëria Civile 
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Hyrje 
 

Strategjia e Kulturës dhe Turizmit 2018 – 2022 është hartuar si rezultat i bashkëpunimit me organizatat kulturore të 

Mitrovicës, Shoqërinë Civile, Kuvendin Komunal të Mitrovicës – DKRS, në kuadër të projektit “Zhvillimi i Politikave Kulturore në 

Komunën e Mitrovicës”, projekt i cili synon të rrisë rolin e të rinjëve dhe qytetarëve në proceset vendimmarrëse drejt përpilimit të 

politikave të reja publike për kulturë dhe turizëm me qëllim të një zhvillimi të qëndrueshëm të rajonit të Mitrovicës. Projekt ky i 

përkrahur nga Zyra Zvicerane për bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) në kuadër të projektit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” i 

menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 
 
 

Gjatë këtij projekti janë realizuar aktivitete të ndryshme si: punëtori, fokus grupe, debate, takime dhe intervista me akterët e 

ndryshëm në fushën e kulturës në Mitrovicë, duke përfshirë edhe qytetarët e Mitrovicës në grup mosha të ndryshme, me synimin e 

hartimit të Strategjisë për Kulturë dhe Turizëm 2018 – 2022. 
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Vizioni, dhe Objektivat 

 

Vizioni i Strategjisë 

“Mitrovica, qytet univerzitar me kulturë të zhvilluar” 

Objektiva strategjike 1 

GJITHËPËRFSHIRJA: Rritja e pjesëmarrjes në jetën kulturore 

Objektiva e parë strategjike ka për qëllim rritjen e pjesëmarrjes në jetën kulturore të qytetit të Mitrovicës. 

1.1 Informimi 

1.1.1 Themelimi i qendrës për informim  

1.1.2 Hartimi dhe publikimi i materialeve promovuese   

1.1.3 Shenjëzimi i objekteve kulturore   

1.1.4 Debate të hapura, forume kulturore, konferenca 

1.1.5 Hartimi dhe përditësimi i Kalendarit Kulturor të qytetit të Mitrovicës 

1.1.6 Informimi dhe stimulimi i pjesëmarrjes së të rinjëve në aktivitete kulturore (në nivel vendi, nacional, e ndërkombëtar)   

 

1.2 Bashkëpunimi/Rrjetëzimi 

1.2.1 Bashkëpunimi ndër-komunitete dhe ndër-sektorial 

1.2.2 Forume zhvillimore në mes të institucioneve kulturore – shoqerisë civile – sektorit privat dhe mërgatës. (Shfrytëzimi i 

marrëveshjeve ekzistuese për përfitime të përvojave nga mërgata) 

1.2.3 Bashkëpunimi dhe ndarja e resurseve dhe përvojave me akterët dhe shoqatat kulturore nga mërgata.  
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1.2.4 Fuqizimi dhe rrjetëzimi i organizatave kulturore për anëtarësim dhe përfaqësim dinjitoz në rrjetet ndërkombëtare 

1.2.5 Binjakëzimi i institucioneve kulturore me institucione ndërkombëtare përkatëse. (Binjakëzimi me qytetet me trashëgimi të 

zhvilluar kulturore e industriale) 

1.2.6 Ngritja e nivelit të bashkpunimit dhe shkëmbimit konkret e profesional të përvojave me qytetet e binjakëzuara të Komunës së 

Mitrovicës.  

1.2.7 Gjithëpërfshirja e komuniteteve të qytetit të Mitrovicës në manifestimet e festave zyrtare. 

 

Objektiva strategjike 2 

POLITIKAT KULTURORE: Reformimi i qeverisjes së kulturës 

Objektiva e dytë strategjike ka për qellim reformimin e qeverisjes së kulturës në qytetin e Mitrovicës. 

2.1Formimi i Këshillit të Kulturës. 

2.1.1 Të inicohet themelimi i këshillit të përbashkët të kulturës, përmes hartimit të një rregulloreje në baza ligjore. (5 antarë nga SHC, 

4 antarë nga Komuna) 

2.1.2 Këshilli të monitorojë zbatimin e strategjisë për kulturë dhe turizëm. 

 

2.2 Përfshirja e komponentës së turizmit në sektorin kulturor. 

2.2.1 Hartimi i planit të punës për sektorin e turizmit kulturor & natyror 

2.2.2 Futja e aktivitetit/orës “Ta njohim qytetin tonë” në Edukatën Qytetare 

2.2.3 Të avokohet drejt nxitjes së subjekteve relevante për hulumtimin dhe promovimin e zonave arkeologjike në rajonin e Shalës së 

Bajgorës.  
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2.3 Infrastruktura kulturore dhe hapësirat publike për zhvillim kulturor.  

2.3.1 Menaxhimi efikas i infrastrukturës kulturore në interes të gjenerimit të të hyrave financiare. 

2.3.2 Të bëhet shfrytëzimi efikas i hapësirave për kulturë nën menaxhim të Komunës. 

2.3.3 Të krijohen lehtësira për shfrytëzimin e hapësirave publike për aktivitete kulturore që mundësojnë çasjen/gjithpërfshirjen.    

2.3.4 Krijimi i hapësirave adekuate e dinjitoze për institucionet arsimore dhe kulturore.  

2.3.5 Sektori i kulturës të kordinohet me DPU dhe DSHP. 

2.3.6 Krijimi i çasjes fizike për PNV në institucionet kulturore dhe në hapësirat publike.   

 

2.4 Harmonizimi i akteve ligjore dhe rregulloreve komunale ekzistuese që trajtojnë kulturën, trashëgiminë kulturore dhe turizmin 

kulturor. 

2.4.1 Rishikimi i vazhdueshëm i Strategjisë për Kulturë e Turizëm 

2.4.2 Vendosja e kritereve seleksionuese –gjithëpërfshirëse përgjatë konkurseve për subvencionim të aktiviteteve kulturore.   

2.4.3 Të hartohet rregullorja për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore për Komunën e Mitrovicës.   

 

. 
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Objektiva strategjike 3 

TURIZMI KULTUROR DHE EKONOMIA KULTURORE: Zhvillim të qëndrueshëm të turizmit kulturor dhe ekonomisë 

kulturore. 

Objektiva e tretë strategjike ka për qëllim të inicojë zhvillim të qëndrueshëm të turizmit kulturor dhe ekonomisë kulturore 

3.1 Aftësimi i sektorit 

3.1.1 Analizimi i potencialeve njërzore të sektorit 

3.1.2 Rihartimi dhe miratimi i organogramit (organizimi/faktorizimi i sektorit dhe institucioneve varëse të kulturës) 

3.1.3 Organizimi i trajnimeve për ngritje të kapaciteteve (bazuar në nevojat e stafit e sektorëve) 

3.1.4 Fuqizimi i institucioneve komunale kulturore në definimin e politikave afatmesme zhvillimore.  

3.2 Vetë-qëndrueshmëria 

3.2.1 Stimulimi i praktikave të mira të gjenerimit të mjeteve përmes shërbimit të aktiviteteve kulturore.  

3.2.2 Vënja e pagesës së standardizuar për vizitë të institucioneve/objekteve të caktuara kulturore.  

3.2.3 Krijimi i kushteve infrastrukturore për tërheqje të investitorëve drejt funksionalizimit të kinemasë së qytetit. 

3.2.4 Fuqizimi i panaireve të produkteve të industrisë kreative (artizanale, aksesorë-promovues, rroba dhe aksesorë tradicional, etj) 

3.2.5 Instalimi i infrastrukturës / pikave për shfrytëzim publik të biçikletave. 

3.2.6 Funksionalizimi dhe promovimi i bujtinave. 

 

3.3 Përfshirja e sektorit kulturor të Mitrovicës në Agjendën 21. 

3.3.1 Alokimi i një fondi të veçantë për funksionalizimin e Këshillit (shih: 2.1.1) 

3.3.2 Kampanja vetëdijesuese për rëndesinë e kulturës dhe përfaqësimit kulturor të Mitrovicës. 
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3.3.3 Qeverisja lokale si një katalizator i proceseve kulturore: përforcimin e shoqërisë civile, nxitjen e konsensusit, krijimin e 

përgjegjësive të përbashkëta. 

3.3.4 Shkëmbimi i ekspertizave për hulumtim dhe zhvillim të politikave kulturore dhe menaxhimit kulturor.   

3.3.5 Ndërtimi i një komunikimi të strukturuar në mes të DKRS dhe MKRS mbi rolin dhe përgjegjësinë e tyre mbi objektet e 

trashëgimisë kulturore në Mitrovicë.  

 

Objektiva strategjike 4 

PROMOVIMI: Komunikimi dhe promovimi i kulturës dhe turizmit në Komunën e Mitrovicës 

Objektiva e katërt strategjike synon komunikimin dhe promovimin e kulturës dhe turizmit në Komunën  

4.1 Studimi dhe interpretimi i trashëgimisë së qytetit 

4.1.1 Organizimi i vizitave edukative/informuese në institucionet dhe objektet kulturore. 

4.1.2 Të përkrahen botimet e librave, botimeve letraree studime rreth Mitrovicës dhe vlerave të sajkulturore.  

4.1.3 Dokumentimi i kujtesës kolektive të Mitrovicës (për zhvillimin e jetës kulturore, muzikore, artistike, artizanale, dëmeve të luftës 

mbi artin dhe kulturën, etj)  

4.1.4 Mbështetja e iniciativave brenda institucionale si dhe iniciativave qytetare për integrimin dhe promovimin e trashëgimisë.  

kulturore të Mitrovicës, përmes mediave digjitale.   

 

4.2 Promovimi i diversitetit kulturor, respektimi dhe mbrojtja e trashëgimisë dhe shprehjes kulturore. 

4.2.1 Hapja e një pike informuese për kulturën dhe turizëmrekreativ e kulturor në Mitrovicë.   

4.2.2 Hartëzimi i institucioneve dhe objekteve kulturore si dhe digjitalizimi i tyre.    

4.2.3 Nxitja dhe mbështetja e krijimtarisë artistike, tradicionale e inovative drejt përfaqësimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  



10 
 

4.2.4 Të nxiten dhe mbështeten projektet të cilat promovojnë trashëgiminë natyrore të Mitrovicës, si dhe kulturën mjedisore.  

4.2.5 Instalimi i tabelave/afishe-mbajtseve në hapësira publike për promovim të aktiviteteve kulturore.  

 

4.3 Markimi (brendimi) i identitetit të qytetit 

4.3.1 Fuqizimi dhe organizmi i grupeve punuese për strukturimin e identitetit të Mitrovicës dhe strategjisë së komunikimit.  

4.3.2 Organizimi dhe fuqizimi i festivaleve identifikuese të qytetit.   

4.3.3 Organizimi i kampanjës për promovimin e trashëgimisë industriale.     

4.3.4 Mbështetje ligjore e teknike për ekspozim të artit bashkëkohorë në hapësirat publike.  

4.3.5 Adaptimi i hapësirave industriale si dhe atyre nën pronësi komunale për organizimin e aktiviteteve edukative e kulturore.  

4.3.6 Promovimi i gastronomisë lokale tradicionale si prodhim identifikues dhe turistik.    
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Plani i veprimit 

 

1 

GJITHËPËRFSHIRJA 

Rritja e pjesëmarrjes në jetën kulturore 

VEPRIMET 

ORIENTUESE 

MASAT 

alternativat 

INDIKATORËT 

 

ZBATIMI 

akterët/afati 

1.1 Informimi 1.1.1 Themelimi i qendrës për 
informim. 

 

Dokumenti i vendimit 
Hapësirë veprimi 

Komuna e 
Mitrovicës  
SHC 
2018 - 2019 

1.1.2 Hartimi dhe publikimi i 
materialeve promovuese. 

 

Fletushka, broshura, harta, video-
promocione, spote 
Historiku i qytetit 
Uebfaqe  

DKRS 
QRTK 
SHC 
2018 - 2019 

1.1.3 Shenjëzimi i objekteve 
kulturore. 

 

Dokumenti i vendimit 
Tabelat shenjëzuese 
Harta e lokacioneve të tabelave 
Harta e qytetit  

DKRS 
QRTK 
MAPL 
SHC 
2018 – 2019 
 

1.1.4 Debate të hapura, Forume 
Kulturore, Konferenca.  

Ftesa  
Agjenda 
Lista e pjesëmarrësve 

Komuna e 
Mitrovicës 
DKRS 
MKRS 
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Raporte 
Publikime 
Fotografi 
Numri i konferencave /forumeve  

MTI 
SHC 
Rrjetet e 
Organizatave 
Qytetet ne 
Tranzicion 
Komuna e 
binjakëzuara 
2018 - 2022 

 1.1.5 Hartimi dhe përditësimi i 
Kalendarit Kulturor të qytetit të 
Mitrovicës 

Kalendari i publikuar online  
Raporti i takimeve  
 

DKRS 
RROK 
DA 
QRTK 
SHC 
2018 - 2022 

1.1.6 Informimi dhe stimulimi i 
pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitetet 
kulturore (në nivel vendi,nacional, e 
ndërkombëtar) 

Numri i subvencioneve /bursave si dhe 
formave tjera stimuluese për nxënësit dhe 
të rinjët 
Raportet dhe rezultatet 
Kriteret për përfituesit 

Komuna e 
Mitrovicës 
DKRS 
DA  
2018 - 2022 

1.2 Bashkëpunimi/ 

Rrjetëzimi 

1.2.1 Bashkëpunimi ndër-komunitete 
dhe ndër-sektorial 

Thirrje publike 
Numri i takimeve  
Numri i konferencave / forumeve 
Raportet 

DKRS 
2018 - 2022 

1.2.2 Forume zhvillimore në mes të 
institucioneve kulturore – shoqërisë 
civile – sektorit privat dhe mërgatës.  
(shfrytëzimi i marrëveshjeve 
ekzistuese për përfitime të përvojave 
nga mërgata) 
 

Dokumenti i vendimit 
Raportet finale / vjetore 
Rekomandime / Rezultatet 
Numri i forumeve 
Numri i pjesëmarrësve 
 

Komuna e 
Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
MD 
SHC 
2018 - 2022 
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1.2.3 Bashkëpunimi dhe ndarja e 
resurseve dhe përvojave me akterët 
dhe shoqatat kulturore nga mërgata. 

Marrëveshjet bashkëpunuese 
Vizitat e ndërjellëta 
Pjesëmarrja në konferenca e panaire 
Raportet përfundimtare 
Materialet e botuara 

Ministria e 
Diasporës 
DKRS 
SHC 
Mërgata 
2018 - 2022 

1.2.4 Fuqizimi dhe rrjetëzimi i 
organizatave kulturore në rrjetet 
ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrjes së 
Mitrovicës në forumin e qyteteve në 
tranzicion.  

 

Ҫertifikata e pranimit 
Marrëveshjet bashkëpunuese 
Numri i forumeve 
Numri i organizatave / rrjeteve 
Numri i vullnetarëve të pranuar dhe 
deleguar  

OJQ’t Kulturore të 
Mitrovicës 
DKRS 
2018 - 2022 

1.2.5 Binjakëzimi i institucioneve 
kulturore me institucione 
ndërkombëtare përkatëse. 
(Binjakëzimi me qytetet me 
trashëgimi të zhvilluar kulturore e 
industriale) 

 

Marrëveshjet bashkëpunuese 
Numri i binjakëzimeve 

Komuna e 
Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

 1.2.6 Ngritja e nivelit të 
bashkëpunimit dhe shkëmbimit 
konkret e profesional të përvojave me 
qytetet e binjakëzuara të Komunës së 
Mitrovicës.  

Vizitat e realizuara 
Raportet dhe aktivitetet e implementuara 
Marrëveshjet 
Numri i praktikantëve 
Numri i vizitave dhe raportet vjetore 

Komuna e 
Mitrovicës  
DKRS 
2018 - 2022 
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 1.2.7 Gjithëpërfshirja e komuniteteve 
të qytetit të Mitrovicës në 
manifestimet e festave zyrtare. 

Numri i aktivitetet te implementuara 
(koncerte, përformancë, etj) 
Numri i pjesëmarrësve nga komunitetet e 
ndryshme të Mitrovicës 

Komuna e 
Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

 

2 POLITIKAT KULTURORE 

Reformimi i qeverisjes së kulturës 

VEPRIMET 

ORIENTUESE 

MASAT 

alternativat 

INDIKATORËT 

 

ZBATIMI 

akterët/afati 

2.1 Formimi i 

Këshillit të Kulturës 

 

 

 

2.1.1 Këshilli i 
përbashkët i Kulturës të 
inicohet përmes hartimit 
të një rregulloreje në 
baza ligjore. (5 antarë – 
SHC / 4 antarë Komuna) 

Dokumenti i vendimit 
Rregullorja e punës 
Plotësimi i standardit 
Zbatimi i Agjendës 21 për Kulturë 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
Komiteti Konsultativ 
për KRS 
2018 

2.1.2 Këshilli të 
monitorojë zbatimin e 
strategjisë për kulturë 
dhe turizëm. 

Dokumenti i raportuese 
Numri i takimeve 
Raportet vjetore 

DKRS 
SHC 
2018 - 2022 
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2.2 Përfshierja e 

komponentës së 

Turizmit në sektorin 

kulturor.  

 

2.2.1 Hartimi i planit të 
punës për sektorin e 
turizimit kulturor & 
natyror 

Dokumenti i vendimit 
Plani zhvillimor i Turizmit 

DKRS 
DMMP 
QRKT 
SHC 
2018 - 2019 

2.2.2 Futja e 
aktivitetit/orës “Ta 
njohim qytetin tonë” në 
Edukatën Qytetare  

 

Dokumenti i vendimit 
Orët e mbajtura 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DA  
Lënda e Edukatës 
qytetare 
2018 - 2019 

 2.2.3 Të avokohet drejt 
nxitjes së subjekteve 
relevante për hulumtimin 
dhe promovimin e 
zonave arkeologjike në 
rajonin e Shalës së 
Bajgorës.  

Dokumenti i vendimit 
Lista e siteve prioritare për eksplorim 
Numri i vizitave në teren 
Numri i iniciatorëve/ takimeve avokuese 

Pushteti qendror 
MKRS 
Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
Muzeu i qytetit të 
Mitrovicës 
SHC 
2018 - 2022 

2.3 Infrastruktura 

kulturore dhe 

hapësirat publike për 

zhvillim kulturor. 

 2.3.1 Menaxhimi efikas 
i infrastrukturës 
kulturore në interes të 
gjenerimit të të hyrave 
financiare.  

Dokumenti i vendimit 
Raporti financiar / vjetor 
Raportet vjetore të infrastrukturës kulturore 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
DPU 
2018 - 2022 
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2.3.2. Shfrytëzimi efikas 
i hapësirave për kulturë 
nën menaxhim të 
Komunës. 

Dokumenti i vendimit 
Raporti vjetor për shfrytëzimin e hapësirave për 
nevoja kulturore 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
2018 - 2022 

2.3.3 Shfrytëzimi i 
hapësirave publike për 
aktivitete kulturore që 
mundësojnë 
çasjen/gjithëpërfshirjen.  

Thirrja publike 
Lista e kritereve 
Raporti vjetor 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DPU 
SHC  
2018 – 2022 

2.3.4 Krijimi i 
hapësirave adekuate e 
dinjitoze për 
institucionet arsimore 
dhe kulturore.  

Dokumenti i vendimit  
Numri i projekteve/ investimeve kapitale në sferën e 
kulturës 

Pushteti Qendror 
Komuna e Mitrovicës 
MKRS 

2.3.5 Sektori i kulturës të 
kordinohet me DPU dhe 
DSHP 

Dokumenti i vendimit 
Numri i takimeve 
Raportet e takimeve 

DPU 
DSHP 
2018 – 2022 

 2.3.6 Krijimi i çasjes 
fizike për PNV në 
institucionet kulturore 
dhe në hapësirat publike. 

 

Dokumenti i vendimit  
Numri i lokacioneve ku është intervenuar 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DPU 
Handikos 
2018-2022  
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2.4   Harmonizimi i 

akteve ligjore dhe 

rregulloreve 

komunale ekzistuese 

që trajtojnë kulturën, 

trashëgiminë 

kulturore dhe 

turizmin kulturor.     

2.4.1 Rishikimi i 
Strategjisë për Kulturë 
dhe Turizëm 

Lista e pjesëmarrësve  
Raportimi ( çdo dy (2) vite) 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC  
2018 – 2020 - 2022 

 2.4.2 Vendosja e 
kritereve seleksionuese-
gjithëpërfshirese përgjatë 
konkurseve për 
subvencionim të 
aktiviteteve kulturore. 

Dokumenti i vendimit 
Rregullorja 
Dokumenti i kritereve 

DKRS 
2018 

 2.4.3 Të hartohet 
rregullorja për mbrojtjen 
e Trashëgimisë 
Kulturore për Komunën 
e Mitrovicës. 

Dokumenti i vendimit 
Rregullorja 
 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
QRTK 
2018 
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 2.4.4 Rregullimi dhe 
zbatimi i infrastruktures 
ligjore për institucionet 
varëse të DKRS-ës.  

Dokumentet e miratuara 

 

Komuna e Mitrovicës 
Zyra Ligjore 
MKRS  
DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

 

3 TURIZMI KULTUROR DHE EKONOMIA KULTURORE 

Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit dhe Ekonomisë Kulturore 

VEPRIMET 

ORIENTUESE 

MASAT 

alternativat 

INDIKATORËT 

 

ZBATIMI 

akterët/afati 

3.1 Aftësimi i 

sektorit 

3.1.1 Analizimi i potencialeve 
njërzore të sektorit 

Analizë zyrtare / Raporti i analizës Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
Këshilli Kulturor 
2018 - 2019 

3.1.2 Ri-hartimi dhe miratimi i 
organogramit 
(organizimi/faktorizimi i sektorit 
dhe institucioneve varëse të 
kulturës) 

Organogrami i ri 

 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

3.1.3  Organizimi i trajnimeve 
për ngritje të kapaciteteve  

Numri i trajnimeve të mbajtura 
Dokumentet e vendimit 
Dokumentet Raportuese 
Forma e vlerësimit individual 

Komuna e Mitrovicës 
MAPL 
DKRS 
SHC 
2018 - 2019 
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3.1.4 Fuqizimi i institucioneve 
komunale kulturore në definimin 
e politikave afatmesme 
zhvillimore.  

Draft-strategjia për zhvillim/komunikim 
Numri i takimeve të përbashkëta 
Raportet / Rezultatet 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC  
2018 - 2019 

3.2 Vetë-

qëndrueshmëria 

3.2.1 Stimulimi i praktikave të 
mira të gjenerimit të mjeteve 
përmes shërbimit të aktiviteteve 
kulturore. 

 

Dokumentet e vendimit 
Raportet e publikuara (narrative dhe financiare) 
 

DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

3.2.2 Vënja e pagesës së 
standardizuar për vizitë të 
institucioneve kulturore (Muzeut 
të qytetit) dhe objekteve 
kulturore. 

Dokumentet e vendimit 
Raportet Financiare 
Numri i vizitorëve 

Pushteti Qendror 
Komuna e Mitrovicës 
DKRS  
Institucionet varëse të 
DKRS 
2018 - 2022 

3.2.3 Krijimi i kushteve 
infrastrukturore për tërheqje të 
investitorëvedrejt 
funksionalizimit të kinemasë së 
qytetit. 

Dokumenti i vendimit 
Kërkesa për lokacion 
Infrastruktura 
Dhënja e lejës për shfrytëzim 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
Sipërmarrës 
2018 - 2022 

3.2.4 Fuqizimi i panaireve të 
produkteve të industrisë kreative 
(artizanate, aksesorë– 
identifikues, rroba dhe aksesorë 
tradicional, etj) 

Dokumentet e vendimit 
Raportet Financiare 
Numri i panaireve 
Dhënja e lejeve për shfrytëzim 
 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DZHE 
SHC 
NVM  
DPU 
Sipërmarrës individual 
2018 - 2022 
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3.2.5 Instalimi i infrastrukturës / 
pikave për shfrytëzim publik të 
biçikletave.  

Dokumentet e vendimit 
Raportet Financiare 
Numri i lokacioneve 

Komuna e Mitrovicës  
DKRS 
DPU 
DZHE 
DMMP 
2018 - 2022 

3.2.6 Funksionalizimi dhe 
promovimi i bujtinave 

Stimulimi për investim e bashk-kordinim 
Materialet promovuese 
Numri i vizitorëve 
Numri i bujtinave 
 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DZHE 
DPU 
QRTK 
2018 - 2022 

3.3 Përfshirja e 

sektorit kulturor të 

Mitrovicës në 

Agjendën 21. 

3.3.1 Alokimi i një fondi të 
veçantë për funksionalizimin e 
Këshillit (shih. 2.1.1) 

Dokumenti i vendimit 
Rregullorja  
Lista e përgjegjësisë 
Mjetet e alokuara 

Komuna e Mitrovicës 
Zyra e Kryetarit 
DKRS 
SHC 
2018 

3.3.2 Kampanja vetëdijesuese 
për rëndësinë e kulturës dhe 
përfaqësimit kulturor të 
Mitrovicës.  

Dokumenti i vendimit 
Dokumentet Raportuese (narrative + financiare) 
Materialet e printuara 

DKRS 
SHC 
MD 
2018 - 2022 

3.3.3 Qeverisja lokale si një 
katalizator i proceseve kulturore: 
përforcimi i shoqërisë civile, 
nxitjen e konsensusit, krijimin e 
përgjegjësive të përbashkëta. 

Agjenda 21 për kulturë  
Dokumentet raportuese 
Numri i takimeve 
Raportet 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
 
2018 - 2022 
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3.3.4 Shkëmbimi i ekspertizave 
për hulumtim dhe zhvillim të 
politikave kulturore dhe 
menaxhimit kulturor. 

Dokumenti i vendimit 
Dokumentet raportuese 
Analiza 
Strategjitë 

DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

 3.3.5 Ndërtimi i një komunkimi 
të strukturuar në mes të DKRS 
dhe MKRS mbi rolin dhe 
përgjegjësinë e tyre mbi objektet 
e trashëgimisë kulturore në 
Mitrovicë 

Dokumenti i vendimit 
Numri i takimeve 
Agjenda e takimeve  
Dokumentet raportuese 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
MKRS 
QRTK 
2018 – 2022 
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4 PROMOVIMI 

Komunikimi dhe promovimi i kulturës dhe turizmit në Komunën e Mitrovicës  

VEPRIMET 

ORIENTUESE 

MASAT 

alternativat 

INDIKATORËT 

 

ZBATIMI 

akterët/afati 

4.1 Studimi dhe 

interpretimi i 

trashëgimisë së 

qytetit. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Organizimi i vizitave 
edukative/informuese në 
institucionet dhe objektet 
kulturore. 

Dokumenti i vendimit 
Udhërrefyes turistik 
Personat e trajnuar për udhërrëfyes 
Numri I vizitave 

MASHT 
MKRS 
QRTK 
Komuna e Mitrovicës 
Trepça 
2018 - 2022 

4.1.2 Të përkrahen libra, 
botime, studime rreth qytetit 
të Mitrovicës dhe vlerave të 
sajkulturore.  

Dokumenti i vendimit 
Botimet e përkrahura nga institucionet 
Numri i librave të botuara 

MASHT 
DKRS 
MKRS 
SHC 
2018 – 2022 

4.1.3 Dokumentimi i kujtesës 
kolektive të Mitrovicës (për 
zhvillimin e jetës kulturore, 
muzikore, artistike, 
artizanale, dëmeve të luftës 
mbi artin dhe kulturën,  etj) 
 

Raporte 
Numri i botimeve 
Numri i fotografive 
Numri i publikimeve / Librave 
Numri i konferencave 
Numri i videove dhe audio materialeve 

DKRS 
Muzeu i qytetit 
SHC 
Këshilli i Kulturës 
2018 - 2022 
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 4.1.4 Mbështetja e 
iniciativave brenda 
institucionale si dhe 
iniciativave qytetare për 
integrimin dhe promovimin e 
trashëgimisë kulturore të 
Mitrovicës, përmes mediave 
digjitale.    

Përdorimi i mediave sociale për promovim dhe 
informim 
Hapja e faqes zyrtare turistike për Mitrovicën  
Raporti i klikimeve 

Zyra e informimit të 
Komunës 
DKRS (institucionet 
varëse) 
SHC 
Mediat 
2018 - 2022 

4.2 Promovimi i 

diversitetit 

kulturor, 

respektimi dhe 

mbrojtja e 

trashëgimisë dhe 

shprehjes 

kulturore.   

 

4.2.1 Pikë informuese për 
kulturën dhe turizmin 
kulturor në Mitrovicë. 

Dokumenti i vendimit 
Kioska active 
Materialet promovuese 
Raporti vjetori i vizitorëve 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
QRTK 
SHC 
2018 - 2019 

4.2.2 Hartëzimi i 
institucioneve dhe objekteve 
kulturore 

Dokumenti i vendimit 
Tabelat orientuese brënda dhe jashtë qytetit 
Hartat digjitale 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DPU 
DSHPI 
SHC 
2018 - 2019 

4.2.3 Nxitja dhe mbështetja e 
krijimtarisë artistike, 
inovative, përfaqësimit në 
nivel kombtarë dhe 
ndërkombtarë.   

Numri i subvencione / bursave 
Numri i aktiviteteve te implementuara 
Raportet nga përfituesit  

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
 
2018 - 2022 
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 4.2.4 Të nxiten dhe 
mbështeten projektet të cilat 
promovojnë trashëgiminë 
natyrore të Mitrovicës, si dhe 
kulturën mjedisore.  

Numri i aktiviteteve të zbatuara 
Raportet nga SHC 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DMMP 
SHC 
2018 - 2022 
 

 4.2.5 Instalimi i 
tabelave/afishe-mbajtëseve 
në hapsira publike për 
promovimi të aktiviteteve 
kulturore.  

Dokumenti i vendimit 
Numri i tabelave  

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
DPU 
SHC 
2018 - 2022 

4.3 Markimi 

(brendimi) i 

identitetit të 

qytetit 

 4.3.1 Fuqizimi dhe 
organizimi i grupeve 
punuese për strukturimin e 
identitetit të Mitrovicës dhe 
strategjisë së komunikimit.   

Ftesat 
Agjenda 
Lista e Pjesëmarrësve 
Dokumentet raportuese 
Libri i brendit (brand-book) 

DKRS 
SHC – RROK 
Këshilli i Kulturës 
2018 - 2022 

4.3.2. Organizimi dhe 
fuqizimi i festivaleve 
identifikuese të qytetit 

Fotografi 
Video 
Kumtesat 
Dokumentet raportuese 
Raportet mediale 

DKRS 
SHC 
Trepça 
2018 - 2022 

4.3.3 Organizimi i 
kampanjës për promovimin e 
trashëgimisë industriale  

Fotografi 
Video 
Kumtesat 
Raportet mediale 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
Trepça 
2018 - 2022 
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4.3.4 Mbështetje dhe 
promovim të artit 
bashkkohor në hapësirat 
publike 

Numri i skulpturave 
Numri i veprave artistike 
Numri i instalacioneve 
Numri i muraleve artistike 
Raporti vjetor 

Komuna e Mitrovicës 
DKRS 
SHC 
 
2018 – 2022 

 4.3.5 Adaptimi i hapësirave 
industrial e nën menaxhimin 
e komunës për organizimin e 
aktiviteteve edukative e 
kulturore. 

Hapësira të reja kreative 
Muze industrial (historia e industrisë në Mitrovicë) 
Objekte e hapësira të braktisura 
 

Institucionet Qendrore 
Trepça 
Komuna e Mitrovicës / 
DKRS 
SHC 
2018 - 2022 

 4.3.6 Promovimi i 
gastronomisë lokale  
tradicionale si prodhim 
identifikues dhe turistik 

Produktet 
Materialet e printit  
Numri i panaireve të ushqimit 
Botimet  

Komuna e Mitrovicës 
QRTK 
DKRS 
Sipërmarrës 
2018 - 2022 
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