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PROJEKTET : 

 

 Vazhdon mbledhja e informacioneve dhe përgatitja e portfolios për: Projekt A- Rigjenerimi 

i Kodrës së Trimave, Projekt C – Tuneli tek pjesa e vjetër e qytetit, Projekt D – Tuneli që 

lidhë lagjen Dardania me Kalabrinë, Projekt E – Pjesa e vjetër e qytetit, Projekt F – Unaza 

e brendshme; 

 Vazhdon mbledhja e informacioneve dhe përpunimi i të dhënave së bashku me Robert 

Ferrier për të kompeltuar dosjet për projektet si: Parku në Kampusin e Universitetit, 

Stacioni i Autobusëve, një pjesë e lagjes Kalabria, Zona e vjetër e qytetit, tregu, kullat në 

lagjen Ulpiana; 

 Vazhdon mbledhja e informacione të nevojshme nga Drejtoritë përkatëse për të kompletuar 

dokumentin që do t’i shërbejë shpalljes së konkursit ndërkombëtarë për projektin e Muzeut 

të Artit Modern tek Tulltorja si dhe projektit tek Pallati i Rinisë dhe Sportit; 

 Vazhdon puna në projektin për renovimin e amfiteatrit dhe fushave sportive në Gërmi; 

 Mbledhja dhe përpunimi i informatave të kërkuara nga Banka Botërore për disa projekte 

që lidhen me hapësirat publike; 

 Definimi i lokacionit për Liceun Artistik në koordinim me Drejtorinë e Planifikimit. 

 

       AKTIVITETET: 



 Lëshim i informatave nga plani, në bazë të dokumenteve të planifikimit; 

 Takimet me palë janë zhvilluar normalisht sipas ditëve të caktuara; 

 Vazhdim i angazhimit rreth hartimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale; 

 Vazhdim i angazhimit rreth hartimit të Planit rregullues të hollësishëm për lagjet Kalabria 

dhe Dardania. 

 

 

 

VIZITAT NË TEREN: 

 

 Vizitë në terren në Qendrën e Mjekësisë Familjare IV; 

 Vizitë në terren në të gjitha lokacionet ku është punuar në mbledhjen e materialeve për 

pesë projektet madhore në Prishinë; 

 Vizitë në terren në pishinën e Gërmisë (amfiteatër); 

 Vizitë në terren në pika të ndryshme në Prishtinë me Bankën Botërore dhe Superwien për 

“Livable Pristina Mission”. 

 

TAKIMET : 

 

 Takime të rregullta me këshilltarin Robert Ferrier rreth projekteve;  

 Takime të rregullta me Drejtorinë e Pronës dhe Planifikimit rreth projekteve të ndryshme;  

 Takime me Bankën Botërore dhe Superwien rreth projekteve të ndryshme në Prishtinë; 

 Workshop me Bankën Botërore për “Livable Pristina Mission”; 

 Takim me zyrën e Agjencise Françeze të Zhvillimit (AFD). 

 

 

 

 


