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    PROJEKTET  

 

 Profili i PZHK-së; 

 Digjitalizimi i rrjetit rrugor ekzistues; 

 Përpunimi i gjendjes ekzistuese të zonës urbane; 

 Digjitalizimi i rrugëve me leje në fshatra; 

 Përpunimi i rrjetit rrugor të qytetit; 

 Digjitalizimi i Unazës së brendshme ( pasi që versioni i unazës së kaluar nuk ka qenë finali); 

 Gjendja ekzistuese e komunës: 

 Institucionet arsimore, 

 Institucionet shëndetësore; 

 Fillimi i hartimit të projektit dhe paramasës për renovimin dhe inventarizimin e Qendrës së të 

Shurdhërve në Taslixhe; 

 Hartimi i projektit ideor të konstruksionit për kurorëzime; 

 Hartimi i projektit ideor dhe paramasës për pllakën memoriale ne Lagjen e Muhaxhirëve; 

 Propozimi për konstruksionin e kulmit për shtëpi të kulturës në Llukar. 

 

 

 VIZITAT NË TERREN: 

 

 Vizite në terren për fillimin e projektit të pllakës memoriale në Lagjen e Muhaxhirëve; 

 Vizite në terren në QKMF, për organizimin e parkingjeve dhe autolarjes; 

 Vizite në terren me DSHP në shkollat ‘’Iliria’’ dhe ‘’Elena Gjika’’ për projektin e sinjalizimi 

horizontal; 

 Vizitë në bibliotekën “Hivzi Sulejmani” në Dardani për mundësinë e renovimit; 



 Vizitë në “Strehimoren e Artit” në Bregun e Diellit, lidhur me mundësinë e renovimit; 

 Vizitë në terren dhe takim me përfaqësues të Shoqatës për të Shurdhër; 

 Vizitë në shtëpinë e kulturës “Hivzi Sulejmani”, Bardhosh; 

 Vizitë në terren – Parkingu nëntokësor; 

 Përcjellja e punimeve për sportelet në ndërtesën e re të Komunës.  

 

 

 TAKIMET:  

 Takim me Drejtorinë e Kulturës dhe DIKMK-së për plotësimin e projektit të Qendrës Kulturore 

në Llukar; 

 Takim me Drejtorinë e Arsimit për projektin e sallës së edukatës fizike në shkollën “Gjergj 

Fishta”; 

 Koordinim me DIKMK dhe Drejtorinë e Shëndetësisë për punimet me kontratën kornizë; 

 Takim me Drejtorinë e Sportit në UNDP në lidhje me modalitetet e shpalljes së tenderit për 

projektin e sallës së sporteve me dorë; 

 Takim në DSHP për projektin e fontanës në Lagjen e Muhagjirëve; 

 Takim me DIKIMK dhe Drejtorisë së Administratës për materialet që do të përdoren për 

realizimin e sporteleve; 

 Takim me DU dhe DS për projektin e stadiumit “Flamurtari”, aneksin e Shkollës së Muzikës,  

procedurat e prokurimit për projektin kryesor “Salla e sporteve me dore”; 

 Përfundimi i lëndëve të ndara në kuadër të drejtorisë “Informime nga planet”;                                    

 Informimi i palëve për kriteret e planeve, në ditët e caktuara me palë; 

 Takime të rregullta me Drejtoritë tjera lidhur me koordinimin e aktiviteteve të ndryshme, në të 

cilat Sektori i planifikimit ka dhënë kontribut nga lëmi i planifikimit; 

 Takime me përfaqësuesit e Bankës Botërore lidhur me projektet kapitale; 

 Takim koordinues me Drejtorinë e urbanizmit për komentet e PZHK-së, për kufijtë e lagjeve 

që do të shkojnë në rigjenerim; 

 Takim pune me Drejtorinë e Pronës për digjitalizim të pronave komunale; 

 Takim me Sektorin e rigjenerimit urban për lokacionet e objekteve publike që do të ndërtohen; 

 Takim punues me Kryetarin për PZHK-në; 

 Takim pune me Sami Durakun për infrastrukturën për dokumentin e PZHK-së. 

 Takime pune të vazhdueshme me Drejtorinë e Urbanizimit për PZHK-në; 

 Konsultime me Zyrën e prokurimit, Drejtorinë e Financave, Zyrën ligjore dhe DS-në për         

procedurat që nevojiten për marrëveshje bashkëpunimi e financimi me OJQ-të për projektin 

kryesor – Salla e sporteve; 

 Koordinim me DIKMK-në për kontratën NPB – Komunë; 

 Takim me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe NPB-në për realizimin e punimeve në kombinim të 

kontratës kornize (d.sh) dhe NPB për pozicionet që janë shpenzuar; 

 Takim në NPB – Koordinimi për mbarëvajtjen e kontratës NPB-Komunë; 

 Takim me Kryetarin për projektet: 

 Aneksi për SHFMU “Ismail Qemali”, 

 Aneksi për Shkollën e Muzikës, 

 Shkolla në lagjen “Kalabria”,  



 Shkolla në lagjen “Mati” 

 Shkolla në lagjen “Mati”, pranë rrugës “C”; 

 Përfundimi i lëndëve të ndara në kuadër të Drejtorisë, “Informime nga planet”, informime për 

parcela ndaj kërkesave, kryesisht nga Drejtoria e Pronës; 

 Informimi i palëve për kriteret e planeve, në ditët e caktuara me palë; 

 Takime të rregullta me drejtoritë tjera lidhur me koordinimin e aktiviteteve të ndryshme në të 

cilat Sektori i planifikimit ka dhënë kontribut nga lëmi i planifikimit; 

 Takime me përfaqësuesit e Bankës Botërore lidhur me projektet kapitale.  

 

 

 

 

 

 


