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Këtë vit JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (JAAK), festojmë përvjetorin tonë të 5të.  Në 5 vitet e 

fundit, numri i anëtarëve të  prej 30 është rritur në 87. Në 5 vitet e fundit, duke punuar në baza 

vullnetare, ne kemi organizuar  ngjarje me tematika të ndryshme, shkencore, shoqërore dhe kulturore, 

në nivel shumë professional, që kanë dhënë një efekt pozitiv për kolegët tanë dhe organizatat relevante, 

duke shfrytëzuar mësimet e marraura  në Japoni.  Alumni jonë është bërë një partner i njohur dhe i 

respektuar në mesin e institucioneve të ndryshme dhe organizatave në Kosovë. Ne jemi të bindur se 

para vetes JAAK ka një të ardhme të gjatë dhe të rëndësishme, veçanërisht, nëqoftëse Alumni mban 

aspektet e saj të ndryshme – pë r  interesa profesionale të fushave të ndryshme  të saj, forcimin e 

miqësisë, vullnetarizmit dhe dëshirën për të dhënë diçka më tepër. Ne kemi shumë arsye për të qenë 

krenar me shoqatën tonë. 

Ne mendojmë se aktivitetet tona do të përmbushin  qëllimin tonë,  për të prezantuar dhe ndarë përvojën 

tona të  fituara në Japoni. Ndikimi në  komunitete gjithashtu do të jetë shumë pozitiv dhe kompaktësia 

midis anëtarëve do të forcohet përmes komunikimit të hapur dhe bashkëpunimit. 

Aktivitetet e planifikuara për të ardhmen do të shërbejnë për promovimin e rolit të Qeverisë Japoneze 

dhe JICA, në mbështetjen e dhënë, për zhvillimin e Republikës së Kosovës, hapjen e  urave  të reja mes 

dy vendeve dhe popujve të tyre, si dhe duke  dhënë një kontribut të shquar për bashkëpunimin rajonal. 

5 Vjetori i 
JICA Alumni Asociacion-it të Kosovës 
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Aktivitetet e JAAK  

Takimi vjetor i JICA Alumni Asociacionit të  Kosovës, për të festuar përvjetorin e 5të të themelimit të shoqatës, u mbajtë  
më 5 shkurt 2015 në Hotel Sirius, në Prishtinë. Takimi u ndoq nga z Tsuyoshi Kaë ahara, Drejtor i Informimit dhe 
Qendrës së  Kulturës japoneze në Vjenë, znj Terui Kanako, JICA Ekspert / Këshilltare e ODA, organizatat e ndryshme 
ndërkombëtare, institucionet e ndryshme të Kosovës, JAAK volonterët e rinjë, anëtarët e JAAK dhe ish pjesëmarrësit në  
trajnimet e JICA. 

Znj Nezakete Hakaj, Kryetare e JICA Alumni Asociacionit të Kosovës (JAAK), në fjalën e saj hyrëse përshëndeti 
pjesëmarrësit dhe tha- Asociacioni jonë është themeluar me kërkesë të  pjesëmarrësve në  trajnimet e organizuara  nga 
Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar- JICA dhe të  cilët dëshirojne të vazhdojnë kontaktet me Japoninë, të  
forcojnë  marrëdhëniet dypalëshe midis Republikës së  Kosovës dhe Japonisë, përmes aktiviteteve të ndryshme. Aktu-
alisht JAAK ka 84 anëtarë.  

Me rastin e këtij përvjetori, në emër të të gjithë pjesëmarrësve të trajnuar në   Japoni, përfitoj nga rasti të falënderoi 
Qeverinë Japoneze dhe JICA që e kanë  bërë të mundur, që një numër i madhë  i zyrtarëve nga institucionet e Qeverisë  
dhe institucionet  tjera të Republikes së  Kosovës,  të  marrin pjesë në  trajnime të  fushave ndryshme, të  cilat kane 
ndihmuar në  ngritjen e vlerave, njohurive  dhe ekspertizës sonë, të cilën po perpiqemi ta shfrytëzojme për zhvillimin e 
vendit tonë .JICA Alumni Asociacioni i Kosovës synon të arrijë objektivat përmes stimulimit të marrëdhënieve mes 
anëtarëve të vet, trajnerëve të JICA-s, duke mbështetur shkëmbimin kulturor dhe humanitar dhe zhvillimin e organiz-

imeve të  ndryshme profesionale, që përvojat e fituara të mos re-
flektohen vetëm në vendin tonë të punës, por edhe më gjërë në 
Kosovë. 

Në emër të Zyrës së JICA në  Kosovë ,  znj Terui Kanako i uroi 
JAAK 5 vjetorin dhe shtoi se, Zyra e JICA së  Ballkanit është e 
lumtur për përpjekjet e  vazhdueshme të  JAAK për shpërndarjen 
e njohurive dhe përvojës së  fituar nga programet e trajnimeve të  
JICA, në Kosovë. Më tej, znj Terui elaboroi bashkëpunimin midis 
JICA dhe institucioneve të  Kosovës, duke thënë se; që nga viti 
2009, JICA bashkëpunon me institucionet e ndryshme, në Kosovë 
për ndërtimin e qëndrueshëm të  vendit,, me fokus primar në; 1) 
zhvillimin e infrastrukturës sociale dhe ekonomike drejt një  
zhvillimi të  qëndrueshëm, dhe 2) rritjen e kapaciteteve adminis-
trative dhe burimeve njerëzore. Gjithashtu, ajo theksoi rëndësinë 
e pjesëmarrjes në trajnimet e JICA, duke thënë se pjesëmarrësit 
janë një nga pasuritë më të vlefshme. Njohuritë  e fituara përmes 

trajnimeve, janë një burim i vlefshëm që mund të na ndihmojë në  identifikimin e fushave të mëtejshme të bashkëpunim-
it dhe projekteve. Znj Terui Kanako, përfundoi fjalimin e sajë duke thënë se, JICA shikon përpara për të komunikuar në 
mënyrë aktive me JAAK, për bashkëpunim, në të ardhmen. 

Z. Tsuyoshi Kaë ahara, Drejtor i Informimit dhe Qendrës së Kulturës Japoneze, në Vjenë falënderoi JAAK për ftesën e 
bërë. Ai vazhdoi fjalimin e tij duke thënë se, kohët e rindërtimit pas konfliktit  kanë kaluar dhe rritja ekonomike mund të 
vërehet në ditët e sotme. Të gjithë ata që kanë marrë pjesë në programet dhe trajnimet e JICA në Japoni, kanë kontribuar 
shumë në ndërtimin e Kosovës në fusha të ndryshme. Z. Kaë ahara theksoi se problemi më i madhë me të  cilin Japonia 
po përballet sot, është rënia e numrit të  lindjeve dhe popullsia po plaket, ndërsa Kosova, në anën tjetër, është një vend i 
fuqishëm me një popullatë jashtëzakonisht të re dhe shumë tërheqës për sytë japonez. Dikush mund të thotë se zhvillimi 
i ardhshëm i Kosovës do të sillet rreth edukimit dhe trajnimit të këtyre burimeve të njerëzve të  rinj, tha z Kaë ahara. Në 
këtë kuptim, programet e trajnimit të JICA, që në mënyrë efektive  përcjellin njohuritë dhe përvojën japoneze, janë 
shumë të rëndësishme. 

Ai vazhdoi fjalimin e tij duke thënë se aktivitetet e të gjithë juve do të përmbushin zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës, 
kështu që shpresojmë se lidhjet tuaja me Japoninë do të bëhen edhe më të  thella dhe Qeveria Japoneze do të vazhdojë të 
mbështesë stabilizimin e bazës ekonomike dhe sociale për hir të zhvillimit të mëtejshëm ekonomik të Kosovës, sipas 
nevojave të vendit. 

Në përfundim, z.Kaë ahara, me gjithë zemër e falënderoi zonjën Hakaj për planifikimin dhe organizimin e kësaj cere-
monie të  JICA Alumni Asociacionit dhe theksoi, se shpreson se ky takim do të forcojë rrjetin e ish pjesëmarrësve të tra-
jnimeve të JICA dhe do të frymëzojë për ide të freskëta dhe të aktivizoj miqësinë ndërmjet Japonisë dhe Kosovës. 

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 

5 Vjetori i themelimit të JAAK 



5 JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 

5 Vjetori i themelimit të JAAK 

 Performanca nga Z. Valton Beqiri, kompozitor/

piano  dhe  Z. Liridon Sadriu , Tenor I Kosovës; 

Pjesët: 

“Asaman” këngë tradicionale shqiptare 

“Torna a Surreinto”, e kompozitorit E. De Curtis 

Pasë performances ,Z. Driton Blakçori, anëtar I 

bordit të JAAK, prezantoi aktivitetet 5 vjeqare të 

JAAK  

Në gjuhën japoneze recituan dy entuziaste të reja të gjuhës 
japoneze; Liza Sahatçiu, nxënëse 

        Dora  Tarani, nxënëse– të dyjat 12 vjeqare 

 Në fund 



 Seminari është organizuar  më 10 
shtator 2014 në ambientet e Shkollës së 
Mesme Teknike "Arkitekt Sinani" në 
Mitrovicë nga znj. Igballe Fazliu dhe 
znj. Lindita Muja 
Në seminar morën pjesë stafi i shkollës 
së përmendur, studentët dhe znj Ar-
berore Riza, TC, JICA. 
Znj Igballe Fazliu i përshëndeti të 
pranishmit dhe falënderoi Qeverinë 
Japoneze dhe JICA për mbështetjen e 
dhënë  dhe përvojën e marrë japoneze. 
Qëllimi i këtij seminari ka qenë ndjekja 
e përvojës së pjesëmarrëseve në trajni-
min e ndjekur në Japoni, në lidhje me 

Teknologjinë themelore dhe masat për 
promovimin e E-Qeverisjes.  
Bazuar në përvojën e fituar në Japoni, ajo ka 
identifikuar problemet në punë: 
Të dhënat e nxënësve nuk janë të 

menaxhuara në mënyrë efektive, për 
shkak të mungesës së bazës së të 
dhënave, për trajtimin e nxënësve. 

Mungesa e laboratorëve dhe kabineteve të 
kompjuterëve 

Të dhënat e nxënësve nuk janë të 
menaxhuar në mënyrë efektive 

Mungesa e infrastrukturës së internetit 
Për të zgjidhur problemet e identifikuara 

dhe përmirësimin e menaxhimit të të dhënave 
të nxënësve ato kanë përgatitur Planin e Vepri-
mit; Zhvillimi i bazës së të dhënave të  konsol-
iduar, për Menaxhimin efektiv  të regjistrit të 
studentëve; Të dhënat e studentëve do të përf-
shijnë: CV e studentëve, certifikatat, të dhënat 
e progresit,  
etj 

institucioneve të Kosovës dhe 
theksoi se JICA dhe Qeveria 
japoneze do të forcojë 
bashkëpunimin me Kosovën. 
Në seminar morën pjesë 
përfaqësues të zyrës së JICA në 
Kosovë, anëtarët e JAAK, ish-
pjesëmarrësit, në trajnime, në 
Japoni, Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik, Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural dhe Universitetit të Prishtinës. 
Dr.sc. Violeta Lajqi Makolli nga 
MMPH, prezantoi një pasqyrë të 
trajnimit të  JICA dhe kulturës 
japoneze, gjithashtu falënderoj për 
mundësinë që  iu dha për të marrë 
pjesë në trajnimin në Japoni. Ajo e 
prezantoi përvojën e fituar nga 
trajnimi për Promovimin e 
teknologjisë për shfrytëzimin e  
biomasës në Japoni, vizitat në 
Higashihiroshima, në  qytetin 

Kochi, Bashkia Maniva, etj Ajo dha 
një  prezantim të shkurtër dhe të 
qartë me foto, për llogaritjet, 

Seminari mbi shkëmbimin e përvojave të  
fituara gjatë trajnimit të mbajtur në 
Japoni, është  organizuar në ndërtesën e 
Qeverisë , ish "Rilindja", më 23 janar 2015, 
nga Dr.sc. Violeta Lajqi Makolli dhe Znj 
Nezakete Hakaj. 
Qëllimi i këtij seminari ka qenë përcjellja 
e përvojës së  fituar në trajnimin e JICA 
në Japoni, në lidhje me Promovimi i 
teknologjisë për shfrytëzimin e  biomasës. 

Znj Nezakete Hakaj, kryetare e JAAK dhe 
Udhëheqëse e Divizionit për Mbrojtjen e 
Mjedisit -MMPH, hapi seminarin. Ajo 
prezantoi aktivitetet e JAAK dhe 
falënderoj për ndihmën që Qeveria 
Japoneze e ofron në forma të ndryshme të 
mbështetjes,  ku përfshihet edhe fusha e 
mbrojtjes së mjedisit, shfrytëzimi 
biomases, etj Ajo theksoi rëndësinë e 
çështjeve mjedisore dhe rëndësinë për 
angazhim në këtë fushë. Znj Arberore 
Riza, TC, JICA në Kosovë, informoi 
pjesëmarrësit për misionin e JICA-së në 
Kosovë dhe për mbështetjen e 
vazhdueshme të  Qeverisë japoneze, 

shembuj, të cilë t janë të rëndësishëm 
dhe interesant, në lidhje me burimet 
e ripërtritshme të  energjisë, duke 
përdor dhe shfrytëzimin e biomasës, 
që zgjoi interesimin e pjesëmarrësve. 
Pas prezantimit të  bërë, u hapur 
diskutimi: Pas pyetjeve të  shumta 
pjesëmarrësit propozuan që  të 
vazhdohet me mbajtjen e seminareve 
apo punëtorive të tjera, në lidhje me 
këtë temë  dhe gjithashtu të mbahen 
ligjërata në universitete të Kosovës, 
për të  iformuar edhe studentët me 
eksperiencat japoneze, në lidhje me 
burimet dhe shfrytëzimin e 
biomasës. Së fundi, u propozuan 
konkluzionet  
Konkluzat: 

Shfrytëzimi dhe përdorimi i 
biomasës si burim i energjisë së 
rinovueshme me ndikim në: 
§ Zvogëlimi i ndotjes së mjedisit 
§ Zëvendësimi i burimeve të 
energjisë fosile me burime të 
biomasës 
§ Zvogëlimi CO2, qe ndikon në  
ndryshimet klimatike  
 

Teknologji themelore dhe masat për Promovimin e E-Qeverisjes  
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JAAK Activities 

Promovimi i teknologjisë për shfrytëzimin e  biomasës 
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JAAK Vullnetarët e rinjë, më 18 
Dhjetor 2014 organizuan një sem-
inar të përgatitur nga Studentja 
znjsh. Nitë Pallaska. Në emër të 
JAAK, hapjen e seminarit e bëri 
znj. Elvida Sahatciu Pallaska, në 
të cilin shpalosi cështjen e Koso-
vës mbi temën e trajtuar në trajni-
min e mbajtur në Dresden. Pastaj 
ajo ia dha fjalën Nitës, anëtare e 
vollonterë ve të  rinjë  të JAAK, 
për të paraqitë  prezantimin e saj 
mbi përvojën shtatë ditorëshe 
nga trajnimi i mbajtur  në Dres-
den.  Ajo morri pjesë në një pro-
jekt për mjedisin, të mbështetur 
nga Këshilli i Evropës  dhe i or-
ganizuar nga Këshilli i të Rinjëve 
Ekumenik, të Evropës, i mbajtur 
nga: 26 tetori - 2 nëntori 2014, në 
Dresden të  Gjermanisë . 
 Projekti në fjalë kishte formën e 
një trajnimi mbi "Ushqimin, 
tokën, ujin si dhe shpërndarjen 
efiçiente të burimeve të shterrsh-
me natyrore", temë e cila është 
trajtuar me metoda informale si 
lojëra, diskutime dhe vizita të 
shumta në terren. 
Kryesisht seminari ka mbuluar 
temat:  
Grabitja e Tokave, përdorimi i 
tyre, Sistemi i Subvencioneve të 
BE-së dhe ndikimet e saj pozitive 
dhe negative në agrikulturë, të 
Drejtat e Njeriut, Privatizimi i 
ujit, Përgjegjsitë e përbashkëta 
por të diferencuara të banorëve të 
Globit dhe Qëllimet e Zhvillimit 
të Mijëvjecarit. 
Ndër të tjera nuk u anashkalua as 
Protokoli i Kyoto-së, Parimi i 
Shtatë i Deklaratës së Rio-së dhe 
Statuti i të Drejtave Themelore të 

Bashkimit Europian. 
Gjatë prezantimit u shfaq edhe vizita 
studimore e zhvilluar në Hidrocentralin 
“Tolkeë itz”, në Qendrën Informative Eku-
menike dhe në Qendrën e Ndihmës së Parë 
Teknike, në Dresden të Gjermanisë. 
Prezantimi vijoj me prezantimin e pesë 

punëtorive praktike të zhvilluar gjatë 
trajnimit, të cilat kane përfshi: kalku-
limin e gjurmëve në  mjedis, diskutimi 
mbi ujin e ambalazhuar dhe atij të 
pijshëm, migrimin ambiental, krijimi e 
kuletave nga tetrapaku dhe Lajmeve 
Ekologjike. 
Pas prezantimit të parë, pasoi ai i dyti 
me të cilin u shfaqën fotografi të ditëve 
të kaluara në trajnim, gjë e cila synonte 
që pjesëmarrësit e seminarit të kenë një 
ide vizuele sa më të qartë, mbi trajnimin 
dhe vendngjarjet. 
Pas prezantimit gjysmë orësh, seminari 
vazhdoi me emetimin e videos 10 

minutësh, si produkt final i trajnimit në 
Dresden, të titulluar “Lajmet 
Ekologjike”. 
Së fundi pasoi punëtoria mbi krijimin e 
kuletave nga tetrapaku, qëllimi i së cilës 
qe vetëdijsimi i të pranishmëve mbi 
riciklimin e produkteve të shfrytëzuara 
në amvisëri, ku me një dozë kreativiteti, 

mund të bëhen kuletat e thjeshta, të 
përdorshme. 
Kjo punëtori shfaqi shumë interesim 
tek audienca, ku zyrtarët e angazhuar 
për vetëdijësim, u interesuan mbi pro-
cesin e të punuarit të kuletës, për të 
transmetuar atë, tek nxënësit tjerë.  
Vullnetarët e rinjë të JAAK i janë 
shumë mirënjohës mundësisë për të 
mbajtur një seminar të tillë dhe gjith-
monë të jenë përkrahës të JAAK dhe 
projekteve të tij. 

 
Në  seminar morrën pjesë  zyrtar nga 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor, Ministrisë  së  Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Minis-
trisë  së  Zhvillimit Ekonomik, zyrës së  
JICA në  Kosovë  anëtarë  të  JAAK dhe 
vollonterët e rinjë  të  JAAK. 
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Seminari mbi Ushqimin, Tokën dhe Ujin 



 

 

Kryetare e JICA Alumni Asociacionit te Kosovës. Ajo falen-
deroi Kryetaren e Gjakovës, për mbështetjen e dhene, për 
të organizuar këtë ditë. Ajo tha "Qëllimi i takimit të sotëm 
është promovimi i diverzitetit kulturor japonez që do të na 
ofroj një horizont të ri, për tu njoftuar me kulturën dhe 
traditën e lashtë të popullit japonez, po gjithashtu të ofroi 
një gamë të gjërë të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Ja-
ponisë jo vetëm në fushën e kulturës por edhe fusha të tje-

ra. 
Në emër të Komunës së Gjakovës fjalë ratsi ka dhënë znj. 
Arbnore Isniqi. Ajo falenderoi Qeverinë Japoneze për 
përkrahjen qe po i jep Kosovës, në fusha të ndryshme. 
Gjithashtu ajo falenderoi JAAK, për nismën për të organi-
zuar Ditën e Kultures Japoneze në Gjakovë, si një qytet me 
histori dhe kulturë të vjetër. Fjale rasti dha edhe znj. Ka-
nako Terui JICA ekspert / këshilltare e ODA, ajo foli për 
aktivitetet e JICA në Kosovë dhe pritjet nga JAAK, per ak-
tivitetet e ardhshme. 

Dita e Kulturë s Japoneze - Gjakovë  
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Japanese Dita e Kulturës ka qenë e organizuar në 
qytetin e Gjakovës me 7 shkurt 2015 nga JAAK në 
bashkëpunim me Komunën e Gjakovës, vullnetaret e 
të rinj te JAAK  dhe shtetasit japonezë që punojnë në 
Kosovë, nën mbështetjen e JICA. 
Dita Japonia ishte shpallur në faqen e internetit te 
JAAK, mediat kosovare dhe gjithashtu jane shpërn-
darë fletushka dhe flamujt e Kosoves dhe Japonise  
neper qytetin e Gjakovës. 
Pjesa e parë e Ditës se Kultures Japoneze u mbajt në 
amfiteatrin e shkollës se Muzikes se Gjakovës. Ne kete 
dite morën pjesë mbi 100 njerëz. 
Dita e Kultures Japoneze është organizuar për të 
promovuar kulturën dhe traditën japoneze. 
Diten e Kultures Japoneze e hapi znj Mimoza Kurte-
shi. 
Kjo ngjarje filloi me një këngë japoneze, të inter-
pretuar nga kori i shkollës se muzikës, nën drejtimin e 
drejtorit të shkollës Z. Kastriot Sada 
 
Znj. Kurteshi pastaj ia dha fjalën znj Nezakete Hakaj, 



Entuziastet e ri te kulturës ja-
poneze, Lisa Sahatciu dhe Dora 
Tarani, të dyja 12 vjeçe,  reci-
tuan në gjuhën japanese: Të 
gjithë të pranishëm, ishin të 
impresionuar me recitalet e 
tyre dhe e përcollen me një du-
artrokitje të madhe. Pas re-
citalit te  nxënëseve, nxënësit 
nga shkolla fillore "Emin 
Duraku" te Gjakovës bënë 
interpretimin e një valleje. 
Në fund është prezantuar 
DVD -  JICA Hyrje "Përvoja 
e Japonisë në Promovimin e 
3R 

 

Në seancën e pasdites, 

në hollin e shkollës së Musikes është përgatite:  

 Ekspozita me fotot e popullit japonez, natyra japoneze, 

ushqimit japonez dhe aktiviteteve te JICA-s në Kosovë,  

 Demonstrim i "Origamit", dhe u shërbyer ushqim tradi-

cional japonez dhe kosovar  

Dita e Kulturë s Japoneze - Gjakovë  
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Seminar- Koncepti i Politikës Industriale 

10 

 

 

 

 

JICA Alumni Association of Kosovo 

Hapjen e ketij seminari e beri znj Valbona Dushi nga MTI e cila përshëndeti të pranishmit dhe shpjegoim qël-
limin e këtij seminari, ajo tha: ky prezantim i hartuar është një ndihmë per MTI për zhvillimin e mëtejshëm të 
këtij sektori ku fokusi kryesor do të jete ne transformimin e ekonomisë, qe do të realizohet përmes masave 
përkatëse. Në fund ajo i dha fjalen Ministres se Ministrise se Tregtisë dhe Industrisë, znj Hykmete Bajrami, ajo 

përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe shtoi: Ky doku-
ment është një platformë e objektivave dhe masave për 
bashkëpunim me të gjithë aktorët e kësaj fushe. Kosova 
ka nevojë për bërjen e politikave krijuese. Mepastaj Z. 
Adnan Hoxha, Zyrtar i Lartë e Politikave Industriale 
dhe Projekteve /  pjesëmarrës në trajnimin e JICA dhe 
anëtar i JAAK, bëri  prezantimin mbi Konceptin e Poli-
tikes Industriale te Kosovës 2020. . Para se gjithash, ai e 
theksoi faktin qe pjesëmarrja e tij ne trajnimin shtate-
javor ne Japoni, i fokusuar kryesisht ne Politiken 
Industriale, i kishte ndihmuar dukshëm në punën e tij. 
Më pastaj, ai shpjegoi fazat që ai dhe grupi 
ndërministror të cilin e ka udhëhequr, kane kaluar gjate 
përgatitjes se këtij Dokumenti. Ato faza janë: realizimi i 
disa studimeve ne nivel te sektorëve industrial dhe 
klastereve ne Kosove, dhe analiza e te dhënave 

relevante, ndjekur nga një dialogim intensiv me përfaqësuesit e sektorit privat. 
Ne këtë Seminar kishte pjesëmarrës nga të gjithë akterët  relevant ne zhvillimin industrial ne Kosove, 
pershfire, por jo vetëm, sektorin privat, donatoret relevant, institucionet jo-qeveritare dhe institucionet 
publike, etj. 

z. Hoxha filloi prezantimin e tij duke sqaruar sfidat 
kryesore te zhvillimit industrial si Bruto Produkti 
Vendor (BPV) për kokë banori, ritëm i ngadaltë i 
rritjes ekonomike dhe varfëria, deficiti i thellë i 
llogarisë rrjedhëse, eksporti i ulët neto, Keq-alokimi i 
transferove rrjedhëse (remitencat), investimet e ulëta 
të drejtpërdrejta, nivel relativisht i lartë i papunësisë, 
pjesëmarrje e ulët në tregun e punës, dhe kosto dhe 
qasja në financa. 
 
Pastaj, ai sqaroi shtyllat kryesore te KPIK-ut si: 
modernizimi i Industrisë, grupimeve 
ndërkombëtarisht konkurruese, zhvillim bujqësor 
dhe përdorimi efikas i burimeve natyrore, dhe 
mjedisi për zhvillimin e ndërmarrësisë. 
 
Për më shumë, ne mënyrë qe te arrihen ato objektiva, 

këto ishin disa nga masat e prezantuara: ngritja e kapaciteteve financiare dhe përmirësimi i aftësive në MTI, 
KIESA, sektorin privat, akademi, sistemi arsimor (uljen e boshllëkut të aftësisë) dhe palët tjera relevante të 
përfshira në IP, krijimi i një sistemi koherent i zhvillimit të financave (institucion) në partneritet me sektorin 
privat dhe donatorët e jashtëm, duke mbuluar të gjitha fazat e zhvillimit të ndërmarrjeve që nuk shërbehen 
nga sektori privat, zhvillimi i grupimeve/inkubatorëve, me orientim në eksport, dhënia e granteve, kredive 
dhe/ose subvencioneve për zëvendësimin e teknologjisë ekzistuese të prodhimit, për automatizimin e 
proceseve industriale dhe të biznesit. 



Punetoria mbi vetedijsimin per 

mbrojtjen e Mjedisit- Uji i freskët 

lumi Bistrica, rajoni i fshatrave Bis-

tricë, Cerajë, Koshtovë dhe komuna 

e Leposaviqit, u organizua në 

shkollën fillore "Kadri Bistrica" në 

fshatin Bistricë, më 26 shkurt 2015, 

nga z. Xhelal Shabani, anëtar JAAK, 

nga Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit 

te Komunes se Mitrovicës. 

Qëllimi i projektit ishte qe nxenesit 

të dinë rëndësinë e cilësisë së ujit të 

lumenjve, jo vetëm për bukurinë 

natyrore që ofron (nuk ka erë të 

keqe, njerëzit mund të notojne në 

lumë, etj), por edhe për 

shumëllojshmërinë e organizmave të 

gjallë në to por edhe për shëndetin e 

njerëzve. Nëpërmjet nxënësve të 

dërgohet mesazhi tek mësuesit, 

familjet e tyre dhe komunitet, për 

rëndësinë e cilësisë së ujit, dhe për 

mësuesit qe të marrin iniciativa për 

aktivitete të tilla dhe për të zhvilluar 

kapacitetet e nxenesve, në mënyrë 

që të marrin veprime në lokalitetet 

dhe rajonet e tyre (nëpërmjet bash-

kepunimit mes qyqytetarëve) dhe të 

promovojë këtë ide. 

Në fillim të punëtorisë, zoti Shabani në 

prezantimin e tij paraqiti historinë e ar-

simit në Japoni, si dhe social, kulturor dhe 

traditat në Japoni dhe për rëndësinë e 

mbrojtjes së mjedisit. Në fund u prezan-

tua video- film me temë mbi natyrën, 

mjedisin e që pasqyron shëndetin tonë. 

Pas prezantimit u hap diskutimi në lidhje 

me situatën aktuale te mjedisit në rajonin 

e tyre. 

Të gjithë pjesëmarrësit treguan interesim 

të madh, për të organizuar leksione të 

ngjashme ne te ardhmen për nxënesit, 

mësuesit dhe 

komunitetin, për të ndarë përvojën e 

fituar nga kjo punëtori respektivisht 

përvojat japoneze. 

Në fund për nxenesve iu shpërndanë 

pastel ngjyra për të vizatuar. Atyre u 

është dhënë detyrë tema si ata e per-

ceptojnë natyrën dhe rëndësinë e 

mbrojtjes së ujit/ mjedisit. 
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Prergatitur nga Nezakete Hakaj 

Sesioni Udhëzues për bursa japoneze për 2014 

 

Sesionieshte organizuar nga Zyra Ndërlidhëse e Ambasadës së Japonisë me mbështetjen e Universitetit të Prishtinës, 
Universitetin Amerikan të Kosovës, JICA Alumni Asociacionin e Kosovës.Qëllimi i këtij sesioni udhëzues ishte, për 
të informuar aplikantët paraprakisht, mirë rreth kësaj burse dhe poashtu të ipet shansi për të dëgjuar përvojën nga 
dora e parë nga përfituesit e mëparshme të ketyre bursave.  

Objektivi:  

Për të përhapur, për studentët e universitetit,  gjërësisht këtë ide, për të studiuar në Japoni 

 Për të iniciuar dhe të forcojë bashkëpunimin me universitetet  

Për të siguruar një forum për të bashkëvepruar njerëzit e interesuar në nxitjen e një miqësi më të mirë midis Ko-
sovës dhe Japonisë  

Në këte sesion ishin prezent studentët e interesuar,  për studime të mëtejshme.  

Gjatë sesionit, aplikantet kishin mundësi të informohen paraprakisht mire për këtë bursë  dhe gjithashtu të iu ipet një 
shans për të dëgjuar përvojën nga dora e parë, nga perfituesit e mëparshem të bursave. 
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Me rastin e përvjetorit të 3të të tërmetit të madh që ndodhi në Japoninë 
Lindore, u organizua ngjarja e përbashkët përkujtimore më 26 mars 2014.  

Synimi i kësaj ngjarje ishte ofrimi i  mundësisë që së bashku të përkujtojmë 
tërmetin dhe cunamin që goditi Japoninë, në mars të vitit 2011 dhe të 
kontribuohet në ngritjen e ndërgjegjësimit për parandalimin e katastrofave 
dhe sigurinë, në mesin e qytetarëve të Kosovës.  
Aktiviteti u organizua në dy seanca;  
- Prezantimi i Filmit - "i fortë : pas tërmetit dhe cunamit të Madh në 
Japoninë Lindore të  vitin 2011", dhe  
- Seanca bisedë me ekspertët nga Instituti Sizmologjikë i Kosovës, Kryqit të 
Kuq të Kosovës dhe Forcave të Sigurisë së Kosovës, Agjencisë për 
Menaxhim Emergjent, se si të përgatitemi për t'iu përgjigjur tërmetit.  

Kjo ngjarje është organizuar nga Programi për Zhvillim të Kombeve të 
Bashkuara (UNDP)- Ekipi i iniciativës për Zvogëlimin e rrezikut dhe 
Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara, i mbështetur nga Ambasada e 
Japonisë në Vjenë, Universitetit të  Prishtinës, Radio Televizionit të 
Kosovës, JICA Alumni Asociacionit të i Kosovës dhe të tjerë. 

Ngjarja e përbashkët PERKUJTIMORE, të përvjetorit të 3të të tërmetit 
të   madhë  në  Japoninë Lindore dhe cunamit– Leksion nga Japonia 


