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I.HYRJE  

 

 

4.1- Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në kuadër të kompetencave  dhe autorizimeve  të saja  në fushën e veprimtarisë 

është përgjegjëse dhe obligohet: 

44.1.1- Ushtron aktivitetet e planifikuara ,duke udhëhequr me resurset( burimet ) lokale ,kulturore  të rinisë dhe të sporteve. 

44.1.2- Propozon dhe përgatitë parallogaritë buxhetore të drejtorisë ,në kuadrin e organizatës buxhetore ,të administratës 

Komunale ,dhe të njëjtën e bën publike ,dhe ndarjen e tij për aktivitet kulturore ,rinore dhe sportive ,si dhe përpilon 

rregullore  për ndarje  prioritare  dhe proporcionale  të buxhetit  të sajë për fushat e veprimtarisë që mbulon. 

44.1.3- Bënë organizimin dhe përkujdesjen  për shënimin e datave  me rëndësi  dhe vlera  të dëshmuara  historike. 

44.1.4-Organizon,debate ,tryeza me shtresat e shoqërisë civile dhe organet shtetërore me qëllim të avancimit,zhvillimit  dhe 

promovimit, të fushës së kulturës ,preokupimet,problematikën  dhe aktivitetet  e rinisë dhe të sporteve  në të gjitha degët dhe 

disiplinat e tij. 

44.1.5- Udhëheqë me përgjegjësi të lartë ligjore me arkivin Komunal dhe lëndën arkivore ,dhe përkujdeset për ruajtjen 

,konservimin dhe mirëmbajtjen  e pasurisë arkivore. 

44.1.6-Udhëheqë me shtëpinë e kulturës , kinemanë dhe bibliotekën Komunale dhe palestrat sportive ku titullar pronësie  

është  Komuna e Vitisë. 

44.1.7- Përpilon ,rishikon dhe ndryshon punët dhe veprimet juridike  të raporteve  juridiko-civile  kontraktuale ,në lidhje me 

objektet e kulturës  ,rinisë dhe sporteve. 

44.1.8-I raporton kryetarit të Komunës për përgjegjësitë dhe detyrat e drejtorisë si dhe bashkëpunon me drejtoritë tjera të 

administratës Komunale  dhe Kuvendin Komunal,si dhe organet e sigurisë në Komunë. 

44.1.9-Përgatitë raporte të arsyetuara  dhe të argumentuara kur kërkohet nga anëtarët e Kuvendit Komunal, apo KPF të 

Kuvendit ( në formë pyetje-interpelancë-kuvendare )me miratim dhe autorizim të Kryetarit të Komunës. 



 

44.1.10-Të krijoj relacione bashkëpunimi funksional dhe hierarkik me Ministrinë e Kulturës ,Rinis dhe Sporteve  dhe të 

kërkojë mbështetje  për projektet e drejtorisë në fushën  e Kulturës ,Rinisë dhe Sporteve.  

44.1.11-Të përkujdeset për sigurimin  e resurseve  njerëzore dhe materiale ( financiare) për realizimin e programeve të rinisë. 

44.1.12- Bënë licencimin  e qendrave rinore  dhe regjistrimin  e grupeve ,klubeve ,ansambleve etj. 

44.1.13- Kujdeset për trashëgiminë kulturore dhe historike  materiale  të Komunës ( xhamitë,kishat,shkollat,shtëpitë e banimit 

( të vjetra) dhe strukturat tjera që dëshmojnë histori- si burime  materiale historike  dhe së bashku me MKRS dhe donatorë 

,kujdeset për mirëmbajtjen  dhe restaurimin  e tyre  në përputhje  me identifikimet e kësaj pasurie  kulturore në PZHK,të 

Komunës së Vitisë . 

44.1.14- Ushtron ,promovon dhe nxit bashkëpunimin ,me qytete tjera ,të Republikës  së Kosovës dhe me shtete tjera në 

përputhje  me politikat jashtme të shtetit të Kosovës ,për të mundësuar integrim  të mirëfilltë kulturash dhe këmbim 

përvojash ,në interes  të zhvillimit të kulturës në përgjithësi dhe integrimin kulturor  të rinisë së Mërgatës  sonë në diasporë . 

44.1.15- Respektimi, hulumtimi dhe përkrahja  dhe ndihma për asociacione ,klube  dhe shoqata  dhe hulumtimi i individëve  

me aftësi të posaçme  kreative , në fushat e kulturës  dhe sportit dhe mbështetja  e tyre  me transparencë të plotë dhe pa 

kurrfarë diskriminimi. 

44.1.16- Bashkëpunimin me drejtorinë e arsimit  në lidhje me reformat dhe kushtet që mundë ti kenë të rinjtë ( duke 

organizuar,gara,kuize dhe  forma të tjera  të aktiviteteve  kulturore shkencore dhe sportive. 

44.1.17- Organizon ,anketa seminare dhe trajnime të ndryshme , me qëllim të njoftimit ,promovimit dhe inkuadrimit të të 

rinjve kosovar në aktivitetet  rinore  evropiane  e botërore. 

44.1.18- Organizon fushata  me rininë  dhe  me shoqërinë në përgjithësi për luftën  kundër substancave psikotrope ( drogës 

,duhanit ) dhe fushata tjera  nga preventiva  shëndetësore  në luftën kundër –HIV,prostitucionit dhe dukurive tjera  negative  

në shoqëri. 

44.1.19- Ushtron edhe autorizime dhe kompetenca të tjera  në fushën  e organizimit të punës  në drejtori ,krijimin dhe 

hartimin e akteve  të brendshme  për drejtorinë,si dhe bën fletëparaqitjet disiplinore  dhe fletëparaqitjet tjera për nëpunësit  e 

drejtorisë në rastet e shkeljeve të detyrave  të tyre  të punës  dhe kodit të mirësjelljes në komisionin  disiplinorë ,përmes 

udhëheqësit të personelit  të shërbimit civil  Komunal  si dhe bënë vlerësimin  e rezultateve në punë për shërbyesit civil të 

drejtorisë ( neni neni 38.par.1 LSHC.) 



 

44.1.20- Ushtron edhe përgjegjësi  të tjera  të përcaktuara  me ligje të veçanta  dhe akte nënligjore  qendrore apo komunale,si 

dhe  duke u bazuar  në udhëzimet strategjike  të kryetarit të Komunës  dhe të akteve të tij. 

Neni 45 

 45.1- Të gjitha drejtorit nga kreu 5 i këtij vendimi ,respektivisht për të gjitha  përgjegjësit autorizimet dhe obligimet të 

përshkruara  nga neni 18 e deri te neni 44 i këtij vendimi,drejtorët dhe të gjithë shërbyesit civil  në këto drejtori 

mbajnë të gjitha format e përgjegjësisë ,për punët dhe detyrat e tyre ,si dhe  të gjitha drejtoritë nga neni 18-44 i 

këtij vendimi  për punën e drejtorisë  i raportojnë  me raporte të rregullta 1.3.6.  mujore dhe vjetore Kryetarit të Komunës. 

Neni 46 

46.1- Të gjithë shërbyesit civil për aktet e përpiluara dhe të hartuara të administratës Komunale ,mbajnë përgjegjësin  

personale  dhe profesionale ,për aktet e tyre  dhe të gjitha aktet e hartuara  apo të përpiluara  nga ata -zyrtarët administrativë  

aktet e veta  i firmosin  në anën e majtë  të aktit –në fund të tij ,kurse drejtori i firmos aktet e tilla dhe i vulos me vulën e 

drejtoris në fund – në anën  e djathtë të aktit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANI I PUNES I SEKTORIT TE KULTURES. 

 

PERGJEGJESI I SEKTORIT: 

ISMET SEJDIU 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e qytetarëve 
Veprimet 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizë e punës 

së kaluar, 

planet e punës 

dhe projektet 

kulturore në të 

ardhmen - 

Raporti vjetor i 

punës 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Raporti i punës 2022 

 

2. Hartimi i projektit  të 

manifestimit tradicional 

kulturor “Flakadani i  

Karadakut – 2023 

 

3.  Përpilimi ideor  i 

shfaqjeve të ndryshme 

artistike 

 

4. Hartimi i projektit:         

“ Ditët e  diasporës” 

 

5. Koncert – Filharmonia 

e Kosovës 

 

6. Konsultë me grupet 

kulturore e artistike 

 

7. Zgjedhja e Artistit të 

vitit 2022, me një aktivitet 

solemn  që do të 

organizohet nga ana e 

DKRS. 

 

 
 
 

 

 

 

1. Grumbullimi i të dhënave për 

raportin e punës 2022. 

2. Narrativi  dhe  paramasa e kostos 

buxhetore për manifestimin 

tradicional “Flakadani i Karadakut” – 

2023. 

3. Konsultë me shoqatat dhe artistët 

vitias për shfaqjet e ndryshme artistike 

në Komunën e Vitisë. 

4. Konsultimi me Zyrën për 

mërgimtarët, marrja e informacioneve 

si dhe kontakte me mërgimtarë për 

projektin “Ditët e diasporës” në Viti. 

5. Kontakte  me përfaqësuesit e 

Filharmonisë së Kosovës, për 

realizimin Koncertit për qytetarë në 

Komunë e Vitisë. 

6. Takim pune me grupet artistike. 

7. Caktimi i kritereve për zgjedhjen e 

artistit të vitit – 2022. 

8. Caktimi i çmimeve për zgjedhjen e 

artistit të vitit -2022 

9. Formimi i Komisionit vlerësues për 

zgjedhjen e artistit të vitit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Shënimi  i datave të 

cilat janë në 

kalendarin zyrtar të 

Komunës, me 

rëndësi historike 

kombëtare dhe 

ndërkombëtare  “17 

Shkurti, Dita 

Pavarësisë së 

Kosovës”,  trajnime 

nga fusha e kulturës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puna në terren dhe 

aktivitete të 

ndryshme për T. 

Kulturore 

 

 

 

 

 

Organizimi i  

manifestimeve 

tradicionale në 

Komunën e Vitisë. 

 

8. Koncerti  artistik për Ditën e 

Pavarësisë 

 

9. Organizimi i  Orës Letrare –

Klubi letrar i Shkollës së Mesme 

“Kuvendi  i Lezhës” 

 

10. Ekspozitë e veprave artizanale 

 

11. Shënimi i 14 Shkurtit, Ditës së 

Shën Valentinit. 

12. Promovim i duhur kulturor 

 

13. Organizimi i trajnimeve me 

OJQ  dhe grupet artistike për 

projektet kulturore 

14. Bashkëpunimi nga fusha e 

kulturës 

15. Analizë e Sektorit për 

subvencione (raportet e OJQ-ve) 

 

16. Rekomandimet tona për T. 

Kulturore të Komunës së Vitisë 

(sensibilizimi i opinionit për 

ruajtje, restaurim dhe konservim).  

 
 
 
17. Hapja solemne e manifestimit 

– ndezja e Flakadanit – 2023 

 

18. Garat regjionale të recituesve 

 

19. Ora e madhe letrare 

 

 

 

10. Krijimi i agjendës së 17-të Shkurtit 

11. Njoftimi i grupeve dhe i artistëve të artit 

muzikor, skenari dhe programi me rastin e 

organizimit të koncertit festiv. 

12. Takim pune profesorët e  SH.  së Mesme 

“Kuvendi i Lezhës”  për organizimin e Orës 

Letrare. 

13. Takim pune me Drejtorinë e Bujqësisë, 

bashkëpunimi për organizimin e Ekspozitës 

artizanale. 

14. Takime me organizatat rinore për shënimin e 

14 Shkurtit, Ditës së Shën Valentinit 

15. Takim me krijues për promovime kulturore 

16. Njoftimi i OJQ-ve për trajnimet nga fusha e 

kulturës 

17. Hartimi i projekteve / kërkesave kulturore  

për MKRS-në. 

18. Bashkëpunimi ndër sektorial në nivel lokal, 

regjional dhe nacional 

19. Njoftimi OJQ-ve për sjelljen e raporteve të 

tyre konform Ligjit për subvencione : L- 04/2017 

të Republikës së Kosovës. 

20. Puna në grupet punuese rreth T. Kulturore 

 

21. Prezantimet nga T. Kulturore e Komunës së 

Vitisë 

22. Takime pune me ZRTK, MKRS dhe ChWB 

– Kosova për T. Kulturore 

 

23. Krijimi i Agjendës , ftesat për mysafirët, 

kontaktet me Korin dhe grupet artistike  për 

hapjen solemne të manifestimit tradicional 

“Flakadani i Karadakut” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: 

Manifestimi 

tradicional 

“Flakdani i 

Karadakut 2023”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesëmarrja në 

manifestimet 

ndryshme kulturore 

vendore dhe 

më gjerë, shënimi i 

datave historike dhe 

 

20. Festivali mbarëkomb.  

“Flakdani i Karadakut” 2023 

 

21. Ekspozita e manifest. 

 

22. Fletpalosjet  e manifestimit 

 

23. 7 Marsi Dita e Mësuesit 

 

24. 8 Marsi Dita e Gruas  

 

25. Shënimi i 24 marsit, 

 Ditës se bombardimeve të 

NATO-së 

 

 

 

 

 

 

 

26. Përgatitja e SHKA-ve për 

manifestimet jashtë Komunës 

 

27. 3 Prilli, përvjetori i rënies së 

dëshmorit Sherif Frangu – 

Akademi Përkujtimore 

 

28. 8 Prilli, Dita e Kushtetutës së 

RKS-së 

 

29. 18 Prilli, Dita Ndërkombëtare 

e Muzeve 

 

24. Ftesat, njoftimet, caktimi i çmimeve  dhe  

Jurisë profesionale e përbërë prej 5 anëtarëve për  

Garat regjionale të recituesve. 

 

25. Ftesat për shkrimtarët dhe poetët pjesëmarrës 

, njoftimet dhe caktimi i çmimeve dhe 

Komisionit vlerësues të  Orës se Madhe Letrare. 

 

26. Ftesat për të gjitha AKV-të  të vendit dhe më 

gjerë. Njoftimet, seleksionimi i grupeve artistike, 

caktimi i kritereve, çmimet, zgjedhja e Jurisë 

profesionale  në përbërje prej 3 anëtarëve të 

Festivalit Mbarëkombëtar i Ansambleve 

Kulturore “Flakadani i Karadakut 2022”. 

27. Shërbimet e zërimit dhe ndriçimit profesional 

për të gjitha aktivitetet e manifestimit. 

28. Kontakte me zyrën e informimit, gazetarët 

dhe mediat elektronike. 

29. Bashkëpunimi me DKA  - 7 Marsi Dita e 

Mësuesit  

30. Takim pune me (SHG) dhe Zyrën 

për barazi gjinore 

31. Takim  pune me artistët & ShAF 

32. Takime pune me GA dhe KFOR-in amerikan. 

33. Marrja e ftesave, njoftimi i grupeve artistike 

për pjesëmarrje në evenimente kulturore të 

organizuara jashtë Komunës 

34. Kontakte me Këshillin e fshatit  Sllatinë e 

Ulët, gazetarët për datën  historike 3 Prill  

35. 8 Prilli, Dita e Kushtetutës së RKS-së, 

kontakte pune me zyrën e informimit 

36. Kontakte pune me MKRS-në, ZRTK , 

njoftime, prezantime dhe vizitë T. Kulturore të 

K. së Vitisë me rastin e 18 Prillit, Ditës B. të 

Muzeut. 



 

mbështetja e 

aktiviteteve kulturore 

të lokaliteteve të 

Komunës së Vitisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovimi  duhur 

kulturor, “5 Maji, 

Dita e Dëshmorëve” 

në Viti/ shënimi 

datave historike dhe       

bashkëpunimi në 

sferën e  kulturës. 

 

Përfaqësimi i 

Komunës në 

evenimente kulturore 

30. 19 Prilli, përvjetori i rënies së 

dëshmorit Mejdi  Korrani – Film 

dokument. 

 

31. 27 Prilli, Dita e të pagjeturve – 

Ekspozitë 

 

32.Promovime kulturore 

 

33. Festivali ndërkombët.  I 

proromovimit të vlerave të T. 

Kulturore 

 

34.Ekspozita e artit pamor 

 

35. Takime pune me grupet 

artistike të Komunës së Vitisë dhe 

OJQ-të, shfaqje filmi etj. 

 
 
36. Shfaqje teatrore, trajnime, 

promovim     libri etj. 

 

37. Ekspozitë nga fusha e artit 

pamor 

 

38. Pjesëmarrja  e SHKA-ve. në 

festivalet: “Hasi Jehon” – Gjonaj 

dhe ate te  Denjës  

 

39. Homazhe te varrezat e 

dëshmorëve 

 

40. Akademi  përkujtimore   

 

41. Shfaqja e filmit për dëshmorët 

37. 19 Prilli, Takim pune me Këshillin e fshatit 

Pozheran 

38. Takim pune me sektorët relevant për 

shënimin e 27 prillit 

39. Takim pune me krijues dhe artistë për 

promovimin e veprave të artit 

 

40. Takim pune me ansamblin “Kemajl Azizi” 

për mbështejen e festivalit ndërkombëtar të 

vlerave nga T. Kulturore në Viti. 

 

41. Takim pune me artistët vitias, njoftime për 

ekspozitën e Artit Pamor 

 

42. Njoftimi i grupeve artistike të Komunës së 

Vitisë dhe OJQ-të, për organizimet e radhës. 

 

43.Kontakte me Kosova filmin. 

 
 
44. Kontaktimi i Trupave teatrore, trajnime, 

promovim, libri etj. 

 

45. Shpallja e konkursit për Ekspozitën, caktimi i 

kuratorit të ekspozitës, kriteret , katalogu etj. 

 

46. Përgatitja e SHKA-ve për festival-et jashtë 

komunës, ftesat,  P. gjenerale 

47. Krijimi i Agjendës së 5 majit 

 

48. Ftesat për homazhe 

 

49. Përgatitja e programit foljor dhe  artistik të  

Akademisë përkujtimore 

 



 

të cilat mbahen në 

vend dhe më gjerë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestimi 

kulturor, kushtuar 

14 Qershorit,  vizita 

të ndryshme me 

grupet artistike dhe 

pjesëmarrja në 

evenimentet 

kulturore të vendit 

dhe më gjerë 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 9 Maji Dita e BE-së. – 

Koncert i zhanrit modern 

43. Bashkëpunimi horizontal dhe 

vertikal në fushën e kulturës 

 

44. Organizimi i tryezës së 

rrumbullakët me temë “ Liria e 

shprehjes”  3 Maji Dita 

përkujtimore e gazetarit Kerim 

Lewton 

Ekspozitë e artit pamor  ne 

bashkëpunim  me SHMU- të  K.  

Së Vitisë 

 
45. Homazhe te varrezat e 

dëshmorëve 

 

46.Koncert festiv 

 

47. Ekspozitë e artit pamor 

 

48. Vizitë  e grupeve artistike nga 

Vitia, komunave të tjera si dhe 

Shqipërisë 

 

49. Pjesëmarrja e grupeve artistike 

në festivalet e Folklorike të 

Tropojës, Prizrenit, Përmetit dhe 

Tiranës. 

 

50. Festivali “CowrFest” në Viti  - 

Dita Nërkombët.  për Fëmijë.  

 

51. Shfaqje filmi për fëmijë  

 

50. Takim pune me Këshillin organizativ dhe 

OVL-në , për biografitë – filmin dokumentar për 

dëshmorët. 

 

51. Shërbimet e zërimit. 

52. Takim pune me Zyrën e Integrimeve 

Evropiane  për shënimin e 9 Majit, Ditës së BE-

së. 

53. Takime dhe vizita pune drejtorive përkatëse 

komunale dhe MKRS-së 

54. Takim pune me Zyrën e informi-mit dhe SH. 

e gazetarëve për shënimin e 3 Majit, krijimi i 

agjendës , caktimi i panelistëve. 

55. Takime pune me profesorët e Artit të SHMU-

të të Komunës së Vitisë, për hapjen e ekspozitës 

së Artit Pamor, nga ana e talenteve të rinj ne 

Galerinë e Arteve 

56. Takim pune me Këshillin organizativ - 

Krijimi i Agjendës së 14, Qershorit 

57. Ftesat për pjesëmarrje sipas agjendës 

58. Përgatitja e grupeve artistike për Koncertin 

festiv – Programi dhe skenari  i manifestimit. 

59. Njoftimi i grupeve artistike, pika të zgjedhura 

nga reportuari i tyre sipas karakterit të 

manifestimit. 

60. Shërbimet e zërimit, njoftime  etj. 

61. Shpallja e konkursit për Ekspozitën e Artit 

Pamor sipas agjendës së 14 Qershorit 

62. Caktimi i kuratorëve të Ekspozitës 

63.Katalogu me punimet artistike 

64. Organizimi i vizitave me grupet artistike, si 

formë bashkëpunimi  të atij vendor dhe 

kombëtar. 

65. Përgatitja e G. Artistike për festivalet e 

Përmetit, Prizrenit, Tiranës dhe Tropojës etj. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Ideor: “Skena 

teatrore në Viti” 

 

 

 

Promovimi i vlerave 

kulturore , 

manifestimi 

tradicional  “2 

Korriku”,  

pjesëmarrja e 

grupeve artistike në 

organizimet jashtë 

Vitisë, projekte të 

tjera  nga 

trashëgimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Ditët e shfaqjeve teatrore në 

Viti. 

 

 

 

 

53. Vallëzim, recitime, promovim 

libri, orë letrare , trajnime nga 

fusha e kulturës etj. 

 

54. Koncert i hapur për qytetarë. 

 

55. Ekspozitë e Artit Pamor. 

 

56. Marrja pjesë  e SHKA-ve, në 

festivalet e  ballkanike dhe ato 

ndërkombëtare. 

 

57. Vizitë monumenteve kulturore 

e historike të Komunës së Vitisë. 

 

58. Aktivitete  kulturore  në   

lokalitetet e Komunës së Vitisë. 

 

 

 

59. Aktivitete kulturore për nderë 

të  4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë 

së  SHBA-ve. 

 

 

 

 

66. Takime pune me çerdhet  shkollore, për 

shënimin e Ditës Ndërkombëtare për Fëmijë. 

 

67. Kontaktimi dhe marrëveshja me Trupat 

Teatrore vendore për realizimin e shfaqjeve 

teatrore. 

 

68. Agjenda e shfaqjeve & reklamime. 

 
 
 
69. Kontakte me grupe dhe krijues për 

organizimet nga më të ndryshmet kulturore në 

Viti. 

70. Ftesa, njoftime, takime  me grupet e 

vallëzimit. 

71. Takim pune me krijuesit e rinj. 

72.Trajnime. 

73.Promovime kulturore 

74.Agjenda e Manifestimit “2 Korriku”. 

75. Shërbimet e zërimit 

76.Kontaktimi i grupeve artistike për Koncertin 

festiv. 

77. Përzgjedhja e pikave artistike 

78.Njoftime, ftesa, etj. 

79. Në bashkëpunim me SHAF dhe artistët vitias 

do të organizohet Ekspozitë e Artit Pamor. 

80. Njoftime, fletëpalosje me veprat artistike. 

81. Marrja e ftesave për festivalet jashtë vendit. 

82. Vizitë në terren rreth T. Kulturore, shkollave 

të para shqipe, mullinjve me ujë, fortifikatave etj 

83. Provat gjenerale të SHKA-ve 

 

 

84. Takim pune me KFOR-in amerikan për nderë 

të  4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë së  SHBA-ve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: 

Manifestimi 

tradicional  “Ditët e 

Diasporës” në 

Komunën e Vitisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Ekspozita e artit pamor nga 

artistët vitias 

 

61.Koncert festiv, në ambient të 

hapur për qytetarë  

 

62.Koloni artistike 

 

63. Panairi regjional “T’i Ruajmë 

Vlerat Tona Tradicionale”. 

 

64.  Festivali ndërkombët.  

“Anamorava Folk Fest” në Viti. 

 

65. Anketimi me qytetarë 

 

66. Aktivitete kulturore për 

mërgimtarët tanë  në lokalitetet e 

Komunës së Vitisë 

 

 

 

67. Vizita pune MKRS-se , 

drejtorive përkatëse komunale dhe 

institucioneve të tjera kulturore 

 
 

 

 

 

68. Tribuna shkencore “Takimet e 

Dom Mikelit” 

69. Ora e madhe letrare 

70. Programi artistik. 

 

 

 

 

85. Krijimi i Agjendës së manifestimit 

tradicional “Ditët e Diasporës”. 

86. Organizimi i ekspozitës së Artit Pamor sipas 

agjendës së manifestimit 

87. Shpallja e konkursit për pjesëmarrjen e 

artistëve. 

88. Katalogu me veprat artistike të ekspozitës. 

89.Koktej rasti. 

90. Shërbimet e zërimit. 

91. Organizimi i Kolonisë artistike. 

92. Njoftimet, ftesat  për artistët. 

93. Shërbimet e transportit. 

94. Organizimi i Koncertit festiv. 

95. Kontaktimi i grupeve artistike si dhe i 

artistëve të estradës 

96.Programi dhe skenari 

97. Ndriçimi profesional 

98. Takim pune me Drejtorinë e Bujqësisë, për 

organizimin e Panairit Tradicional. 

99. Kontaktimi  i OJQ -Q. Kulturore 

“Anamorava” për organizimin e festivalit 

ndërkombëtar “Anamorava Folk Fest” në Viti. 

100. Në bashkëpunim me organizatat rinore – 

Anketimi me qytetarë. 

101. Aktivitete kulturore për mërgimtarët tanë  

në lokalitetet e Komunës së Vitisë. 

 

102. Organizimi i vizitave me karakter pune. 

 
 
 



 

 

Vizitë pune me 

qëllim të 

bashkëpunimit ne  

sferën e kulturës 

 

 

 

 

Manifestimet  

tradicionale :  

 

 

 

Projekti: “Takimet e 

Dom Mikelit”,  

Manifestimi : 

Gursel dhe Bajram 

Sylejmani” si dhe 

bashkëpunimi me 

sektorë të tjerë për 

kultivimin e vlerave 

kulturore tek talentet 

e rinj. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

71. Bashkëpunimi me shkolla, 

aktivitete të ndryshme kulturore 

me rastin e fillimit të vitit të ri  

shkollor. 

 

72. Shënimi i Ditës 

Ndërkombëtare të Demokracisë 

 

73. Promovim i autorëve vendor 

 

74. Akademi – Filmi dokumentar- 

manifestimi “Gursel e Bajram 

Sylejmani 

 

75. Ekspozita e manifestimit 

76.Koncert. 

 

77. Riaktivizimi i grupeve 

artistike, zbulimi i talenteve te rinj 

 

78. Pjesëmarrja e SHKA-ve, ne 

festivalet vendore, kombëtare dhe 

më gjerë. 

 

79.Promovim libri 

 

80.Shfaqje teatrore 

 

81. Koncerte solistike, vallëzim të 

zhanreve të ndryshme 

 

103. Mbështetja e manifestimit tradicional 

Kulturo- shkencor “Takimet e Dom Mikelit” 

sipas agjendës së manifestimit  të hartuar, sipas 

projektit nga ana e Shoqatës  “Takimet  Dom 

Mikelit” 

104. Ftesat për Orën Letrare 

105. Ftesat për Tribunën shkencore 

106. Shërbimet e zërimit 

107.Njoftime 

 

108. Kontaktimi i grupeve artistike për pjesë 

artistike të manifestimit. 

109. Vizitë pune shkollave të Komunës  për 

organizime të ndryshme kulturore  me rastin e 

fillimit të Vitit të Ri Shkollor. 

110. Bashkëpunimi me Zyrën për Integrime 

evropiane, shënimi i kësaj dite. 

111.Kontakte pune me krijuesit vendor 

112. Takim pune me Këshillin organizativ të 

fshatit Sadovinë e J. për manifestimi “Gursel e 

Bajram Sylejmani” 

113. Katalogu i ekspozitës 

114.Pjesa artistike 

115. Takime pune  me  grupet artistike, zbulimi i 

talenteve te rinj 

 

116. Ftesat për pjesëmarrjen e SHKA-ve, ne 

festivalet ballkanike dhe ato ndërkombëtare. 

 
 

117. Mbështetja për promovimin e autorëve 

vendor 

118. Shërbimet e zërimit 

119.Skenari dhe programi 

120. Koktej rasti 



 

 
 
 
Promovim  i duhur 

kulturor ,  Projekt 

ideor  për fëmijë “ 

Kocert festiv”,  

projekte dhe 

trajnime nga fusha e 

kulturës. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Trajnime dhe marrja pjesë në 

aktivitetet e ndryshme nga fusha e 

kulturës 

 

83. Organizimi i Koncertit  për 

fëmijë  në Viti 

 

84. Pjesëmarrja e grupeve artistike 

në edicionin e dytë të festivalit 

ballkanik në Kumanovë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.Akademi solemne 

86. Homazhe te varrezat e 

dëshmorëve 

87. Koncerti festiv, i hapur për 

qytetarë 

 

 

88. Promovim libri 

 

 

121.Njoftime 

122.Kontaktimi i Trupave teatrore për realizimin 

e shfaqjeve skenike në Viti 

123. Ftesa 

124. Kontakte me grupet muzikore të zhanreve të 

ndryshme për organizimin e koncerteve solistike 

125. Kontaktimi i grupeve të valltarëve te 

zhanreve te ndryshme. 

126. Organizmi i trajnimeve  me grupet artistike, 

marrja pjesë në trajnime te cilat janë te parapara 

nga ana e AP dhe DKRS-ja. 

127. Marrja pjesë në aktivitetet e ndryshme nga 

fusha e kulturës 

 

128. Kontakte me OJQ “Kori i Qytetit 

129. Shërbimet e ndriçimit profesional 

130. Shërbimet e Zërimit 

131.Kriteret e festivalit 

132. Komisioni vlerësues i festivalit 

133.Ftesa 

134. Çmimet dhe mirenjohjet 

135.Katalogu me këngë. 

 

136. Njoftimi, ftesa si dhe përgatitja e grupeve 

artistike për përfaqësimin e Komunës së Vitisë, 

në festivalin ballkanik në Kumanovë. 

 
 
137. Agjenda e manifestimit kushtuar 28 

Nëntorit, Ditës së Flamurit Komb. 

138. Ftesat për homazhe, te varrezat e 

dëshmorëve 

139.Kontaktimi i grupeve artistike për Koncertin 

festiv 

140.Programi i Koncertit 



 

 
Manifestimi 

kushtuar 28 nëntorit 

, kontakte me   

krijues të kulturës 

dhe  Arti Pamor në 

Viti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Takim me krijues të fushave të 

ndryshme. 

80.Koloni artistike. 

 

 

91. Organizimi i punëtorive 

 

 

92. Ekspozita e fotografisë, 

Koncert i zhanrit rok të muzikës 

me rastin e  Ditës së 

falënderimeve amerikane etj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Programi i lirë muzikor 

 

94.Promovim libri 

 

95. Puna rreth nominimeve të 

artistëve   për zgjedhjen e  

personalitetit të vitit 2023 

 

96. Programi  festiv  i  Vitit të Ri. 

 

97. Plani i punës për vitin 2023. 

 

141. Caktimi i pikave muzikore sipas karakterit 

të manifestimit 

 

142.Takim pune me krijuesit vendor 

 

143. Takim pune me krijues të fushave të 

ndryshme. 

 

144.Koloni artistike 

145.Shpallja e konkursit 

146. Shërbimet e Zërimit 

147.Koktej rasti 

148.Katalogu i ekspozitës 

 

149. Organizimi i punëtorive 

150. Ftesa, njoftime për artistët 

 

151. Ekspozita e fotografisë 

 

152. Takim pune me KFOR-in amerikan -

Koncert i zhanrit rok të muzikës me rastin e  

Ditës së falënderimeve amerikane etj. 

 
 
 
 
 
 
153. Takim pune me grupet e zhanreve të 

ndryshme muzikore 

 

154.Takim pune me krijuesit letrar 

 

155. Shpallja e nominimeve për zgjedhjen e 

artisti të vitit 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizimet  e 

programeve 

kulturore për festat e 

fund vitit 2023 ,  

projekte kulturore etj 

98. Hartimi i projekteve dhe 

planeve për vitin 2023 

 

99. Takim pune me grupet 

artistike dhe Sh. Civile të 

Komunës së Vitisë rreth planeve 

dhe projekteve  të ndryshme 

kulturore 

 

156. Kërkimi i planeve dhe i raporteve të punës 

prej grupeve artistike 

 

157.Koncert festiv 

158.Ftesat 

159. Shërbimet e Zërimit 

 

160. Analizë e punës për hartimin e planit të 

veprimit për vitin 2023 

 

161. Puna ne vazhdim rreth planeve dhe 

projekteve kulturore 2023 

 

162. Njoftimi i grupeve artistike dhe Sh. Civile të 

Komunës së Vitisë rreth planeve dhe projekteve  

të ndryshme kulturore në perspektivë. 

 



 

 

PLANI I PUNES I SEKTORIT TE SPORTIT DHE RINISE PER VITIN 2023 

 

PERGJEGJESI I SEKTORIT: 

EMRUSH AZEMI 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e publikut 
Veprimtarit 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

 
1) Raporti vjetor i punës 

2022 
▪   

1. Raporti vjetor i punës për vitin 2022 
2. Vjetari - aktiviteteve për vitin 2022 

 

Laureatët e 
 2022 

2) Në, janar/2023 shpallja e 
Laureatëve të vitit 2022 
për sport dhe rini 

  

3. Laureatet e vitit 2022 
4. Sportis i vitit 2022 – Alketa Rama  
5. Për vepër jetësore -  
6. Punëtori sporti – Prof. Enver Halili 
7. Trajnerit të vitit – Demir Hasani 
8. Klubi më i suksesshëm – KB.”Vitia 06” 
9. Shpresat Olimpike: Arbesa Hyseni e Alea 

Alidema – Gjimnastikë 
Rion Hasani e Arbi Alidema – 
Taekwondo & Hapkido 

10. Vullnetari i vitit 2022 – Elitë Bardhi 
11. Drilon Ibrahimi – Perfaqsim ne LO 

Mesdhetare në ORAN – ALGJERI 
12. Agim Agushi – Guinness Record 
13. Mirënjohje për Filantropi1 – Krist Ramaj 

ndërtimi i fushës publike të tenisit  
14. Post Mortem Jakup Jahiri 
15. 1- Policisë së Kosovës, 
16. 1- KFOR-LMT 
17. 1- QKMF – Viti 
18. Shpërblimet për laureatet 

 

 
3) Bashkëpunimi vjetor me 

KFOK/LMT për vitin 2023 
  

19. Aktivitete te larmishme sportive  
20. Ndeshje basketbolli 
21. Futboll 
22. Hiking  

 

 

4) Takim me grupet formale 
dhe joformale në 
dizajnimin e politikave 
sektoriale  

  

23. Analiza e Planit vjetor te punes gjatë vitit 
2022 dhe Plani i punës për 2023  

24. Mbështetje financiare e entiteteve publike 
permes subvencioneve 

25. Mbështetja e entiteteve publike em 
Shërbime dhe Mallra 

 



 

 

 
2 Korpusi i Paqes është Organizatë Qeveriatere Amerikane e cila e ka degën e saj në Kosovë/Prishtinë. Kjo organizatë merret kryesisht me punë vullnetare në ndihmë 

komuniteteve të shoqërisë civile (OJQ-ve). Komuna e Vitisë ka siguriar shërbimet vullnetare të z. Abraham Solis i cili do të shërbej për dy vite në K. Vitisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Projekti “Up To 
Youth” USAID 

5) Bashkëpunimi me 
organizatat vendore dhe 
nderkombetare per rini 

  

26. Mbështetja kontinuele e projektit Up to 
Youth” USAID 

27. Takime me perfaqsues nga CARITAS 
kOSOVA  

 

6 
Peace Corps2 

Kosova 
6) Mbështetja dhe 

bashkëpunimi me PCK 
  

28. Mbështetja e vullnetarit nga Korpusi i 
Paqës me banim në Viti 

 



 

 

 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e publikut 

Veprimtarit 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

7  

7) Monitorimin e 
implementimit të 
projekteve 
infrastrukturore  
Palestar dhe Stadiumi 
ne Pozheran 

  

29. Monitorimin e projektit të 
Palestrës së sportit 

30. Monitorimin e punimeve të 
stadiumit të Pozheranit 

 

8 
17 shkurti - Dita 
e Pavarësisë së 

Kosovës 

8) Aktivitete sportive 
kushtuar 17 shkurtit – 
Ditës së pavarësisë  

  

31. Aktivitetet sportive: Garat 
tradicionale “Vrapimi i 
Pavarësisë” FAK & DKRS 

 

9) Ligjërat me Rini 
Tema: Rinia dhe Sheteti 

  
32. Ligjërata mbahet në Sallën e 

Kuvendit Komunal Viti 

 

9  

10) Konsulencë me 
organiozatat formale 
dhe joformale 
aplikuese per 
subvencione 

   

33. Njoftimi i OJQ-ve (Klubeve, 
shoqatave, etj.) lidhur me 
njoftimin, standardet e Aplikimit, 
Raportimit dhe Thirrjes  publik 
për Subvencione për vitin 2023 

 

10  
11) Përgatitja e dosjeve 

aplikuese për OJQ-të,  
  

34. Dosja e Aplikimit (formularet) 
Kriteret e aplikimit 

35. Kontaktet permes e-mailit 
subvencionet@gmail.com 

 

11 

Projekti i 
“Flakadani i 
Karadakut  

2023” 

14. Përgatitja e Projektit të 
manifestimeve sportive 

  

36. Takimet paraprake me 
përfaqsues të disiplinave 
sportive te cilat do të 
zhvillohen në manifestimin 
tradicional “Flakadani i 
Karadakut” 2023 

 

12  

15. Njoftimet publike në 
mediat lokale dhe 
qendrore 

  

37. Publikimet e njoftimeve për 
aktivitetet të manifestimit 
kulturorë dhe  sportiv në 
media dhe rrjete sociale. 

 



 

 

 

 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja e 

qytetarëve 
Veprimtarit 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

13 
 “Flakadani 
Karadakut”  

2023 

15). Gara në Futboll 
dt.16 – 25 mars 2023 
vendi “Liria” 
 

16) Gara ne Shah 
dt. 25 mars 2023 
vendi Biblioteka  
 

17) Gara në Pingpong 
dt.25 mars 2023 
salla e sportit viti 
 

18) Shpërblimet nga kodi 
buxhetor Shërbime dhe 
Mallra   

  

33. Gara në futboll – Bashkë 
organizimi me Këshillin e 
fshatit Mogillë në garat e 
Futbollit i cili zgjat 2 javë 

34. Shpërblimet – Trofeu i garave, 
fanella 20 copë, kupa  3, 
falënderime, zërim 

35. Gara në Shah – Bashkë 
organizimi i aktiviteteve me 
klubin dhe Federatën e Shahut  

36. Shpërblimet, Gravura, 
Mjete të gatshme (para) vendi i 
I-rë, II-të , III-të, IV-të, V-të  si 
dhe referimi  

37. Gara në Pingpong – 
Konkurrenca e Femrave dhe 
Meshkujve në bashkë 
organizim me klubin Vitia dhe 
me Federatën e Pingpongut 

38. Shpërblimet Kupa 6 copë, 
Diploma18 copë, 6 falënderime 

39. Shërbimet me zërim për 3 
gara Futboll, Pingpong dhe 
Shah 

 

14  
19) 24 Mars 2023 - 

Aktivitete sportive me 
KFOR-in Amerikan 

  

40. Aktivitete të larmishme 
sportive me KFOR-in 
Amerikan 

 

15  20) Publiciteti medial    
41. Njoftime dhe publikime nga 

aktiviteteve në media dhe FCB 
 



 

 

 

 

 

01 – 30 prill 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja e 

qytetarëve 
Veprimtarit 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

16 

 21) Konferencë rinore me 
temë boshte:  
Tregu i punës, edukimi 
dhe orientimi në karrier 
në gjenerimin e 
vendeve të punës 

  

42. Konferenca do të ketë karakter 
rajinal me perfshirje edhe te 
komunave te perfshira ne 
projektiin për rini “Up To 
Youth”  USAID-it si Kaçaniku, 
Hani i Elezit dhe Vitia 

 

17 

 22) Pjesemarrja dhe 
bashkpunimi me 
projektet e ndryshme 
rinore nga nivelet 
lokale, qendrore dhe 
ndërkombëtare   

  

43. Takim, kampingje, trajnime 
ose konferencë të ndryshme 
rinore    
 

44. Vizita studimore brenda dhe 
jashtë vendit 

 

18  
23) Më 19 prill – Përvjetori i 

dëshmorit Mejdi  
  

45. Shtegtim me Bicikleta 
Pozhorna – Koshare vendi i 
Betejës së Kosharës  

46. Koordinim i aktivitetet  
Komunë - Fshat 

 

19  
24) 22 Prilli – Dita Botërore 

e Tokës 
  

47. Shtegtim me biçikleta shtegu: 
Viti – Kabash – Binç- Viti 

 

20  
25) Hartimi i agjendës se 5  

majit – Dietës e 
Dëshmoreve  

  

48. Takim konsultativ me 
Organizatat rinore dhe sportive 
për organizimin e aktivitetit 

 

21  
26) Publiciteti medial i 

aktiviteteve 
  

49. Publikimi multimedial i 
aktiviteteve në faqet zyrtare 
dhe mediat lokale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

01 – 31 maj 2023 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja e 

qytetarëve 
Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

22  
27) Përvjetori i 5 majit – 

Dita e dëshmorëve 
  

50. Shtegtim me Bicikleta 
Shtegu vendbanimet e 
Komunës së Vitisë 

 

23  
28) Turniri tradicional në 

Futboll të vogël “Nijazi 
Rexhepi” Sllatinë E.  

 
 

 

51. Gara në dy javore Futboll të 
vogël deri në finale 

52. Shpërblimet: Kupa 3, 20 
fanella, 1 top futbolli 

 

24  
29) Monitorimi i punimeve 

në stadiumin e futbollit 
në Pozheran 

  

53. Monitorimi i punës në  
Stadiumit në Pozheran  

54. Publikimin e fotove nga 
punimet në punishte 

 

25  
30) Plani i aktiviteteve të  

1 qershorit 
  

55. Agjenda, dizajni dhe publikimi 
56. Takim me drejtora te shkollave. 
57. Përfshirja e grupeve artistike 

formale dhe jormale në 
programin 

 

26  
31) Dita e Evropës  

09 Maj 
  

58. Tryezë e rrumbullakët tema: 
Kosova dhe integrimet 
Evropiane 

59. Takim me shkollat e mesme 
per pjesemarrje te ligjerata 

 

27  
32) Publiciteti medial dhe 

publikimet ne FCB 
  

60. Fotografimi i aktiviteteve dhe 
publikimi në FCB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  

33) 1 qershori – Dita 
ndërkombëtare e 
fëmijëve  

  

  

61. Përcaktimin e një nxënësi i nga një shkollë 
i cili do të drejtoj sektorin e rinise 

62. Përcaktimi i grupit të 5 shkollave me nga 5 
nxënës për vizit institucioneve komunale 

63. Vizitë Policisë së Kosovës 
64. Vizitë Gjykatës Komunale 
65. Programi artistik për fëmijë 

 

29  
34) 14 qershorit – Dita e 

Çlirimit të K.Vitisë 
  

66. Dreka/hamburger  për pjesëmarrës 
67. Shërbimet e zerimit  
68. Pjesëmarrjen e klubeve sportive 

 

30  
35) Turne i dëshmorit 

“Kenan Halimi”  
  69. Mbështetje në Shërbime dhe mallra  

31  
36) Turnir në futboll të 

vogël “Zymeri”  
  70. Mbështetje në shërbime dhe mallra  

32  
37) 5 qershori – Dita 

Botërore e Mjedisit  
  

71. Aksioni për pastrimin e  mjedisit dhe 
gjelbërimin e hapësirave publike 

 

33  
38) Raporti 6 mujor i 

punës së  
  72. Raporti 6 mujor   

34  
39) Publiciteti multi-

medial i aktiviteteve  
  

73. Publikimi i Njoftimit për aktivitetet në 
mediat lokale dhe rrjetet sociale 

 



 

01 – 31 korrik 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e qytetarëve 

Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

35 
Projekti: 

“2 Korriku” 

40) Manifestimi tradicional 
kulturorë dhe sportiv “2 
korriku” Beguncë 

 

  

74. Koordinimin e aktiviteteve me 
Këshillin Organizativ të 
fshatit Beguncë 

75. Shpërblimet  për fitesit  
76. Lojë e futbollit  

EFV.Beguncës : EFV.Komuna 
77. Lojë të Futboll: KFOR/LMT – 

Komuna. - Hymni Amerikan 
78. Lojë e Futbollit Femrat 
79. Fjalë përshëndetëse nga 

kryetari i komunës 
80. Fjalë përshëndetëse nga ish 

delegatet e 2 korrikut 
81. Loja finales  e futbollit  
82. Shpallja e fituesve dhe ndarja 

e shpërblimeve  
83. Koncert i muzikës zbavitëse  

 

36 

Projekti: 
“4 korriku” 

Hiking 
 

41) 03 korrik 2020 HIKING 
për nder të pavarësisë 
së ShBA-ve 

 

  

84. Printimi dhe Shpërndarja e 
fanellave për pjesëmarrësit në 
HIKING  

85. Homazh memorialit Richarde 
Holbrook  

86. Shtegtimi i HIKING-ut nga 
Vitia: Sheshi Holbrooke 

87. Përgatitja e terrenit për 
stacionimi të hikingut  

88. Sigurimi i ushqimit  tradicional 
dhe pijeve  

89. Zhvillimi i lojrave sportive 
dhe aktiviteteve të lira 
muzikore 

90. Kthimi nga Hikingu i  
pjesëmarrësve  

” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

38 

 
 

42) Planifikim i 01- gushti – 
Dita e mërgimtarëve  

  

91. Planifikimi i aktiviteteve 
sportive dhe rinore  

92. Dizajni dhe publikimi i 
agjendës se aktiviteteve 

 

38  
43) Raportimi i 

subvencioneve  të OJQ-
të 

  

93. Raportimi i subvencioneve me 
raporte Narrative dhe 
Financiare 

 

 

39 
 

44) Publiciteti medial dhe 
publikimet ne FCB 

  
94. Fotografimi i aktiviteteve dhe 

publikimi në FCB 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

01 – 31 gusht 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e qytetarëve 

Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

40  
45) 01- gushti – Ditën e 

mërgimtarëve 
  

95. Dizajni dhe publikimi i 
agjendës se 01 gishtit 

96. Performancë e Klubit të 
Gjimnastikës  

97. Intervista me mërgimtar nga 
KVRL 

 

41  
46) 12 gushti – Dita 

Botërore e Rinisë 
  

98. Dita e Rinisë – Aktivitete në 
bashkëpunim me OJQ-të 
rinore 

 

42  
47) Monitorimi i OJQ-ve të 

subvencionuar 
     

99. Monitorimi i implementimit të 
projekteve nga OJQ-të  

 

43  
48) Publiciteti medial dhe 

publikimet ne FCB 
  

100. Fotografimi i aktiviteteve dhe 
publikimi në FCB 

 

44  
49) Planifikimi i aktiviteteve 

te muajit shtator  
  

101. Dizajnimi i agjedes dhe 
publikimi  

102. Takime me grupet punuese 

 

45  
50) Publiciteti medial dhe 

publikimet ne FCB 
  

103. Publikimi i njoftimeve dhe i 
aktiviteteve në FCB dhe TV 
 

 



 

 

  



 

 

 

03 – 30 shtator 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e qytetarëve 

Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

52  
Dita e bamirësisë – 05 
shtatori 

  
104. Aktivitete humanitare me 

organizatat rinore  
 

46 

Projekti:  
Panairi i 
klubeve 
sporteve 

Panairi i klubeve sportive    

105. Koordinimi i aktiviteteve me 
MKRS  

106. Dizajnin e Agjendës së 
aktiviteteve  

107. Koordinimin me ShM  për 
zhvillimin e lojërave në Futboll 
dhe Volejboll  

108. Sigurimin e zërimit 
109. Sigurimin e tendave  për klubet 

pjesëmarrëse në panair 
110. Sigurimin e tavolinave 
111. Koordinimin e aktiviteteve me 

kryetarin për agjendën 
112. Vizitë tendave të klubeve 

sportive nga kryetari 
113. Përmbyllja e panairit 

 

47 

 
 

Projekti: 
27/shtator - 

Dita e rinisë në 
Viti 

Dita e Rinisë “Gursele 
Bajram Sylejmani”  
27 shatori –  Viti  
 

Organizimi i garave sportive 

✓ Festivali i Fotografisë 
dhe videoklipeve të 
shkurta 

✓ Gara në Futboll 
✓ Vizitë monumenteve 

kulturore historike  

  

114. Përgatitja e agjendës 
115. Festivalei i Fotografis dhe 

videove te shkurta nha 
aktivitetet e grupeve Hikingut 

116. Gara në Futboll, finalja 
117. Sigurimi i shpërblimeve për 

Finalistet e futbollit në turneun 
“Gursel e Bajram Sylejmani”: 

118. Vizitë monumenteve kulturore 
historike me nxënës të 
Gjimnazit   

 

48  
Publiciteti medial dhe 
publikimet ne FCB 

  
119. Fotografimi i aktiviteteve dhe 

publikimi në FCB 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 31 tetor 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore Pjesëmarrja 

e qytetarëve 

Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

49  
Monitorimi i OJQ-ve të 
subvencionuar 

  

120. Monitorimi i implementimit të 
projekteve nga OJQ-të dhe 
raporteve Narrative dhe 
Financiare 

 

50  
Njoftimet publike për 
raportim 

  
121. Raportimi i subvencioneve me 

raporte Narrative dhe Financiare 
 

51  
Publiciteti medial dhe 
publikimet ne FCB 

  
122. Fotografimi i aktiviteteve dhe 

publikimi në FCB 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 
Aktivitetet sportive  
28 Nënorit – Ditës së 
Flamurit  

  
123. Zhvillimin e aktiviteteve sportive 

në Futboll dhe  Basketboll, etj. 

 

61 

Projekti: 
“Thanksgiving 

Day” 
USA 

Thanksgiving Day - Dita e 
Falënderimeve Amerikane 23 

nëntor Aktivitetet 
1. Homazh te memoriali 

Richard Holbrooke 
2. Basketboll 
3. Mbrëmje rinore 

  

124. Homazh memorialit  Richard 
Holbrooke  

125. Lojë Basketbolli 
126. KFOR-LMT dhe KB. “Vitia” 

17:00h 
127. Mbrëmje rinore - Koncer Festiv 

me Rock Band  
128. Koktej rasti për festën e 

falënderimeve 

 

62  
Publiciteti medial dhe 
publikimet ne FCB 

  
129. Fotografimi i aktiviteteve dhe 

publikimi në FCB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 31 dhjetor 2022 

# Projektet 
Aktivitetet mujore 

Pjesëmarrja 
Veprimet e 

Planifikim Realizim Planifikuara Realizuara 

63  
Mbyllja e raporteve vjetore 
të subvencioneve 

  

130. Mbyllja e raporteve vjetore të 
subvencioneve për OJQ-të në 
Rini dhe Sport 

 

64  
Raporti vjetor i sektorit për 
rini dhe sport 

  

131. Raporti vjetor i sektorit për rini 
dhe sport ne Drejtori me 
Raportin Narrativ dhe Financiar 

 

65  
Përgatitja e Raportit të 
Performancës të sektorit 

  

132. Përgatitja e Raportit për 
vlersimin e performancës së 
sektorit  

 

66  Përgatitja e Raportit vjetor    

133. Mbledhja e te gjitha publikimeve 
nga aktivitetet e sektorit te rinise 
dhe sportit  

 

67  
Puna kontinuele me 
menaxhim të kontratave  
dhe komisione tjeta 

  

134.  Menaxhimi i punës kontinuele 
të kontratave nga operatoret 
ekonomuk  

  

68  
Publikimi i aktiviteteve në 
FCB 

  
135. Foto dhe shkrime nga aktivitetet 

mujore për publikim në FCB 
 



 

PLANI I PUNES I SEKTORIT TË 
BIBLIOTEKËS  

JANAR-DHJETOR/2023 
 

 

 

 

  

ZYRTARJA  PËR BIBLIOTEKË 

SADIE DAUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programi dhe objektivat e punës për vitin 2023 

 

 

              Biblioteka publike komunale, për vitin 2023 do të ketë si objektiv zhvillimin e veprimtarisë së bibliotekës; organizimin 

e mbarëvajtjes së punës; ofrimin e kushteve dhe shërbimeve sa më kualitative për lexuesit, si dhe pasurimin e fondit të 

librave; për ngritjen e vetëdijës ndër qytetar për librin, si dhe ofrimin e materialeve dhe kërkesave tjera për nevojat e publikut. 

              Aktivitetet dhe objektivat kryesore të punës për vitin 2023 janë: 

• Ofrimi i shërbimit për lexim dhe  për qasje në fondin e librave. 

• Përcjellja e botimeve të reja në Kosovë dhe rajon për pasurimin e fondit të librave dhe plotësimin e kërkesave të 

lexuesve. 

• Zgjedhja e literaturës dhe distribuimi nëpër degët e Bibliotekës, që libri të jetë sa më afër lexuesit. 

• Zhvillimi i veprimatrisë kulturore dhe arsimore, duke ofruar qasje në fondet dhe hapësirave  të  bibliotekës. 

• Organizimi i aktiviteteve të ndryshme letrare-kulturore; orëve letrare, promovime të librave, takime me shkrimtar dhe 

hapje të ekspozitave të librit. 

• Në vazhdën e aktiviteteve, do ti kushtojmë rëndësi muajit të librit,  ku “Java e Bibliotekës” tradicionalisht hapet në 

Prishtinë në muajin prill, dhe një ditë të kësaj jave do ta mbajmë në komunën tonë për t”i bërë jehonë Ditës Botërore 

të Librit .  

• Bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës dhe me Bibliotekat tjera në Shqipëri, Kosovë 

e Maqedoni si dhe me Shoqatën e Bibliotekave të Kosovës, anëtare e së cilës është edhe biblioteka jonë. 

• Furnizimi me materiale harxhuese për bibliotëken dhe nevoja tjera për mbarëvajtjen e punëve në bibliotekën tonë. 

 

 



 

• Furnizimi me arka (kutia druri) me ndarëse për kartotekë. 

• Nxitja e punëtorëve, për ngritjen profesionale dhe nënshtrimit të provimit profesional (siç e parasheh Ligji), apo ngritja 

përmes përcjelljes së seminareve dhe këshillimeve të ndryshme. 

• Organizimi i punës dhe menaxhimi i stafit, pasi që përveç Bibliotekës Amë për 

të vegjëlit dhe të rriturit, kemi edhe dy degë në Pozheran dhe Sllatinë të Epërme, 

vizita në teren për mbarëvajtjen e punëve. 

•   Angazhimi për krijimin e hapësirave të shfrytëzueshme, për qasjen e lexuesve 

për  librin, krijimin e hapësirave të leximit në Sllatinë të Epërme . 

Angazhim për kushte më të mira në sallat e leximit (ngrohja, ajrosja dhe pamja e brendshme) që frekuentimi të jetë 

në nivel. 

• Marrja e shtypit ditor, dhe revistave tjera për nevojat e lexuesve dhe interesave të bibliotekës. 

• Krijimin e hapësirës, për pranimin dhe përpunimin e librit. 

• Krijimin e hapësirave, të mjaftueshme, për deponimin e librave, në të dy sektorët. 

• Krijimin e hapësirave, për arkivimin dhe konservimin e librave të vjetër me vlerë të veçantë – historike, kulturore, 

gjuhësore, artistike. 

• Projekt për “Pasurimin e fondit librar”, për gjithë sektorët e Bibliotekës dhe degët e saj. 

• Çdo vit, planifikojmë rritjen e numrit të lexuesve të shprehur në shifra, duke u bazuar në pasurimin e fondit  me tituj 

të rinj, e këtë kemi arritur falë angazhimeve, duke qenë në dijeni se kemi trashëguar një fond të varfër librash nga e 

kaluara. 

• Ofrimin e mundësisë së shfrytëzimit  të internetit, për  literaturë shkencore lexuesve të bibliotekës sonë. 

• Sigurimi i mjeteve  për trajnime dhe përcjelljen e panaireve. 



 

• Me qellim të ofrimit të mundësive për studentët  dhe lexuesit tjerë, për shfrytëzimin  e hapësirave të bibliotekës edhe 

në ndërrimin e pasdites (deri në ora 20h ). 

 

 

Kërkojmë që të zgjatet orari i funksionalizimit të bibliotekës dhe plotësimin e nevojave  me më së paku dhe një 

punëtor. 

Planifikojmë të shënojmë Ditën Botërore të Librit dhe Ditën e Bibliotekës më datën 23.04.2023. E kjo në mvarësi nga 

mjetet buxhetore të cilat mund të na ndahen pasi që viteve të kaluara nuk kemi pasur mjete të ndara enkas për këtë 

ngjarje. 

 

               Duke u bazuar në këto objektiva të realizimit të këtij plani të punës, ne shpresojmë se  me bashkëpunimin 

dhe përkrahjen e institucioneve komunale, do 

           të arrijmë që këto objektiva t’i realizojmë, e sidomos të arrijmë qëllimin kryesor 

ose objektivin kryesor që kemi ne, duke e përhapur librin dhe ndërgjegjësuar publikun e gjërë si dhe duke e shtuar 

tek ata dashurinë për librin dhe leximin 

Përgjegjëse e Bibliotekës 

                                                                                                                                   Sadije Dauti 
                                                                                                                                                          ____________________ 

 
 

 

 



 

PLANI I PUNES I SEKTORIT TË 
ARKIVIT KOMUNAL  

JANAR-DHJETOR/2023 
 

 

 

#  Projektet  
Aktivitetet  Pjesëmarrja 

e qytetarëve  
Veprimet   

Të planifikuara  Të realizuara  Të planifikuara   Të realizuara  

1    
1) Shërbimet kontinuele 
me palë gjatë vitit  

    

1. Puna kontinuele vjetore në 
Pranimin e kërkesave nga 
palët   

2. Puna kontinuele vjetore në 
realizimi i kërkesave për palët  

3. Puna kontinuele në inkasim 
të pagesës ë taksave 
komunale  

   

2    
2) Shërbimet  kontinuele     

te jashtme         
4. Vizita kontinuele në 

institucionet komunale dhe  
shkollore  

   

3    
3) Shërbimet   

kontinuele  të 
brendshme  

    
5. Puna kontinuele në rregullimi 

i fondeve të  lëndës arkivore 
në depo.  

   

4    
4) Ngritje të kapacitetit 

të stafit të Arkivit  
    

6. Pjesëmarrja ne seminare dhe 
trajnime  

   

5    
5) Bashkëpunim  ndër 

komunal me arkivat  
    

7. Bashkëpunimi me Arkivat 
Ndër komunale të Pejës, 
Prishtinës dhe Prizrenit  

   



 

6    
6) Mirëmbajtja dhe 

arkivimi i lëndës 
arkivore  

    8. Rregullimi i fondeve arkivore  
   

7    
7) Rregullimi i ajrosjes 

së depos 1 dhe 2  
    9. Ventilimi i depove 1 dh 2  

   

8    8) Kushtet e punës      
10. Mantele për punë në depo  
11. Maska kundër pluhurit  

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANI I PUNES I PËRGJEGJËSIT TË SHP.KULTURËS  
JANAR-DHJETOR/2023 

 

 

 

 

 

                                                                   PËRGJEGJËSI I SHTËPISE SË KULTURËS 

                                                                            AVDIRRAMAN SADIKU 

 

 

 

 

 

 

#  Projektet  
 Aktivitetet mujore  Pjesëmarrja 

e qytetarëve  
Veprimet  

 Planifikim  Realizim  Planifikuara  Realizuara  

1.    1)  Raporti vjetor i punës 2022      
1. Hartimi i raportit vjetor 

të punës   
  

2.    
2)  Plani vjetor i punës për 

vitin 2023  
    

2. Harimi i planit vjetor të 
punës dhe dorzimi   

  



 

3.    

3)  Shërbimet kontinuele në 
objektin e Shtëpisë së 
Kulturës  

    

3. Kërkesat /Rezervimet  
4. Aprovimi i kërkesave 

nga DKRS-së  

5. Akomodimet  
6. Përmbledhja mujore e 

aktiviteteve në 
Shtëpinë e Kulturës, 
gjithësej...  

  

4    
4)  Mirëmbajtja higjenike e 

Shtëpis së Kulturës      
7. Monitorimi i nivelit të 

pastërtis në Shtëpinë e 
Kulturës  

  

5    

5)  Mirëmbajtja e Shtëpisë së 
Kulturës  

    

8. Materiale shpenzuese 
per mirëmbajte 
(elektrike, sanitare, 
mekanike, etj)  

9. Riparimi i Kinosallës 
me reflektorë dhe 
pjesë rezervë,  

10. Riparimi i Galerisë dhe 
mirëmbajtja,  

11. Drivate të naftës për  
Kaldanë dhe 
gjeneratorin,  

12. Mirëmbajtja e 
ngrohtores,  

13. Riparimi i një salle për 
mbledhje,  

14. Vendosja e kamerave 
në Sh.e Kulturës,  

15. Mbjellja e luleve dhe 
fidaneve,  

16. Shpenzime në rrethana 
të pa parashikuara  

  



 

7    7) Raporti vjetor i punës 2022      

19. Grumbullimi i të 
dhënave për Raportin e 
punës 2022  
  

20. Kontakte pune me  
Institucionet dhe 
Sektorët relevant për 
bashkëpunim  rreth  
agjendave dhe 
kërkesave të 
planifikuara  

  

 8    
8) Bashkëpunimi ndër 

institucional me OJQ-të dhe 
Shoqërinë civile  

    
21. Takime konsultative  

me përfaqsues të 
institucioneve   

  

 

 

                                                                       

 Drejtori i Drejtorisë    

Valmir  Sahiti 

 

 

 

 


