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Më 16 tetor 2013, për shënimin e  

Ditës Botërore të Ushqimit, JAAK 

organizoi një seminar mbi 

"Kapacitetet e Komunitetit dhe 

Zhvillimit Rural- Fokusuar në 

Lëvizjen (B) Një fshat një produkt" 

dhe "Planifikimi dhe Menaxhimi 

Zgjërimit të Bujqësisë”, në bash-

këpunim me Fakultetin e Bujqësisë 

dhe Veterinarisë, Ministrisë së Bu-

jqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Ru-

ral dhe JICA.  

Seminari u organizua në Fakultetin e 

Bujqësisë dhe Veterinarisë në 

Prishtinë 

Kryetarja e JAAK, znj. Nezakete 

Hakaj në fjalën hyrëse, përshëndeti 

pjesëmarrësit, prezantoi  aktivitetet 

që ka zhvuilluar JAAK dhe për rolin e 

këtij alumni. Theksoi rëndësinë e 

shënimit të Ditës Botërore të 

Ushqimit dhe propozoi që shënimi i 

kësaj dite, të bëhet një traditë dhe 

të shënohet për çdo vit. 

Dr.prof. Bedri Dragusha, Dekani i 

Fakultetit të Bujqësisë dhe Veteri-

narisë, përshëndeti pjesëmarrësit, 

theksoi rëndësinë e mbajtjes së një 

seminari të tillë dhe falënderoi 

Qeverinë japoneze për mbështetjen 

e zhvillimit të Kosovës e veqanarisht 

në këtë fushë. Ai gjithashtu theksoi 

se ky bashkëpunim është shumë i 

rëndësishme që të vazhdohet edhe 

me tema të tjera, me interes, për 

zhvillimin e Kosovës . 

Znj. Terui Kanako, JICA eksperte dhe  

këshilltare/ ODA, përmendi aktivite-

tet e JICA në Kosovë, ofrimin e 

ndihmës për Kosovën, që nga viti 

2009 dhe që JICA kryesisht 

fokusohet në fushën e Mjedisit dhe 

Zhvillimin e Burimeve Njerëzore dhe 

gjithashtu ajo tha: "Ne besojmë 

fuqimisht se mundsia e mbajtjes së pre-

zantimeve nga pjesëmarrësit në tra-

jnimet e JICA dhe me diskutime, do të  

ndihmohen institucionet e Kosovës për 

të zhvilluar kapacitetet, në sektorët për-

katës. Sistemi I zgjërimit të shërbimeve  

janë rrënjosur thellë në Japoni  dhe kon-

cepti - një fshat një produkt është përha-

pur jo vetëm në Japoni, por edhe në disa 

vende aziatike". 

Për "Kapacitetet e Komunitetit dhe Zhvil-
limit Rural- Fokusuar në Lëvizjen (B) Një 
fshat një Produkt" - Koncepti i Lëvizjes 
dhe Historia -një fshat një produkt – 

OVOP, znj. Valdete Avdiu, foli për: 
 

 Roli i qeverisë në promovimin - një 
fshat një produkt (OVOP ) 

 Shembujt e suksesit të OVOP  

 OVOP në vendet e tjera 

 Përvoja e fituar gjatë trajnimit 

 Plani i Veprimit (Mundësitë e ap-
likimit OVOP në Kosovë) 

Ndërsa znj. Delvina Hana prezantoi 
temën për Zhvillimin e zonës rurale 
përmes avancimit të zgjërimit të  shërbi-
meve dhe Planin e Veprimit, duke pë 
rfshirë: 

 Analiza e gjendjes aktuale 

 Qëllimi i projektit 

 PDM - Treguesit, Mjetet e 
verifikimit, supozim i rëndësishëm; 

 Plani i veprimit; 

z. Ekrem Gjokaj nga MBPZHR dhe 

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 
(bashkëpunëtor i jashtëm), prezantoi 
situatën e Kosovës në këtë fushë, me 
temën "Aplikimi i metodave dhe përvojave 
në Kosovës" 

 Mjedisi dhe Agro mjedisi  

 Përpunuesit - Sektori 

 Zhvillimi i komitetit lokal  

Në këtë seminar ishin të pranishëm zyrtar 
nga Ministria e Bujqësis, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural, profesorë dhe studentë 
nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë . 
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 JAAK ACTIVITIES 

KONKLUZAT 

 Eksperienca shumë të mira nga Japonia, 

janë sjellë në Kosovë  

 Vazhdimi/ të sigurohen trajnime të 

mëtejshme nga JICA 

 Këto prezantime të ipen jo vetëm sot, 

por të paraqiten në tërë Kosovën dhe 

të fillojnë të zbatohen idetë në 

praktikë, e jo vetëm në letër 

 Fakulteti i Bujqësisë  dhe Veterinarisë, 

të angazhohet gjithashtu, si shtyllë e 

zhvillimit, në këtë sektor 
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Seminar - Mbajtur më 22 tetor 2013 

në sallën e Ndërtesës së Qeverisë, ish 

" Rilindja " 

Seminari u organizua në ambientet e 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor,  ku z. Gani Berisha, 

Udhëheqës i Sektorit për mbrojtjen e 

tokës dhe ish- pjesëmarrës në trajnim 

në Japoni dha prezantim. 

Në seminar morën pjesë përfaqësues 

të Ministrisë së Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministrisë së Zhvillimit 

Ekonomik dhe përfaqësues të zyrës së 

JICA në Kosovë. 

Qëllimi i këtij seminari ka qenë 

përcjellja e përvojës së marrur nga 

trajnimi në Japoni, në lidhje me 

Teknologjinë për Diagnostifikimin e 

Tokës për Prodhimin Bujqësor të 

Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit. 

Gjatë prezantimit z. Berisha informoi të 

pranishmit për përvojat dhe njohuritë e fituara, 

për aspektet administrative dhe teknike të 

metodave dhe Teknologjisë për diagnostifikimin e 

tokës, e cila kontribuon në qëndrueshmërinë e 

prodhimit bujqësor dhe mbrojtjen e mjedisit. 

Gjithashtu ai prezantoi Planin e Veprimit, të cilin 

ai e ka përgatitur gjatë trajnimit 

në Japoni dhe përfitimet që 

Kosova mund të ketë me 

përdorimin e përvojës japoneze . 

Znj Terui Kanako , JICA Eksperte dhe këshilltare / 

ODA, theksoi se ndihma e JICA kryesisht 

fokusohet në Mjedis dhe Zhvillimin e Burimeve 

Njerëzore  dhe që sektori i shëndetësisë ka qenë i 

fokusuar në kuadër të programit për zhvillim të 

burimeve njerëzore. Gjithashtu Managjimi i 

Përgjithshëm i Cilësisë, është koncept i përdorur 

gjerësisht në institucione të ndryshme në Japoni, 

Ministria e Shëndetësisë në 

bashkëpunim me JAAK dhe JICA 

-Zyra në Kosovë, organizoi sem-

inarin mbi Menaxhimin e Sis-

temit Shëndetësor me TQM 5s 

QAIZEN, më 29 tetor 2013 , në 

ambientet e Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

Z. Mentor Sadiku nga MSH, 

përshëndeti të pranishmit dhe 

falënderoi Qeverinë japoneze 

dhe JICA për mbështetjen e 

dhënë për sistemin 

shëndetësor në Kosovë. Ai 

theksoi se Qeveria  japoneze 

dhe JICA, që nga fundi i kon-

fliktit të fundit, Kosovës i dhanë 

ndihmë në të gjitha nivelet e 

institucioneve shëndetësore. 

për të përmirësuar punën e përditëshme 

dhe të menaxhimit në sektorin e 

shëndetësisë. Seminari vazhdoi me pre-

zantimin e DVD për  TQM. 

Znj. Fetije Huruglica, ish pjesëmarrëse në 

trajnim, në Japoni dha prezantim, për; 

Politikat japoneze për shëndetësinë 

ndërkombëtare, historinë e sistemit të 

shëndetit publik, administrimin e 

shëndetësisë, reformat brenda sistemit 

shëndetësor dhe përvojën e fituar gjatë 

trajnimit 

Seminari u ndoq nga stafi i Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Shëndetit Parësor, znj. 

Arberore Riza, JICA– Kosovë dhe znj. Adea 

Gashi  nga Ministria e Integrimit Europi-

an, pikë kontakti me JICA . 

Menaxhimi i Sistemit Shëndetësor me TQM 5s QAIZEN 

 Teknologjia për Diagnostifikimin e Tokës për Prodhimin Bujqësor të 

Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit 
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Me mbështetjen e JAAK dhe Fakulteti 

i Mjekësisë , Znj. Anita Sadikaj organi-

zoi Seminarin mbi Shëndetin e Nënës 

dhe Fëmiut, më 18 nëntor 2013, në 

Qendrën e Telemjekësisë, në 

Fakultetin e Mjekësisë. 

Në seminar morrën pjesë, stafi dhe  

studentët e Fakultetit të Mjekësisë, 

zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë , 

duke përfshirë edhe znj. Arbërore 

Riza , koordinatore teknike e JICA- 

Kosovë.  

Znj, Fetije Huruglica nga Ministria e 

Shëndetësisë, përshëndeti të pran-

ishmit dhe falënderoi Qeverinë ja-

poneze dhe JICA për mbështetjen e 

dhënë, pë sistemin shëndetësor në 

Kosovë. 

Z. Halil Ahmetaj nga Qendra e 

Telemjekësisë, falënderoi JICA për mbësht-

etjen e dhënë në drejtim të zhvillimit të 

kapaciteteve njerëzore dhe në këtë rast 

për aktivitete Qendrës së Telemjekësisë. 

Znj Sadikaj gjatë këtij sesioni paraqiti Qëlli-

min kryesor të këtij  trajnimi në Japoni, 

objektivat e programit, sistemit të re-

ferimit, të shtëpisë së lindjes, rreth Ligjit 

për shëndetin e nënës dhe fëmiut, statisti-

kat e shëndetësisë ( 2012) dhe në fund ajo 

paraqiti Planin e Veprimit . 

Seminar- Shëndeti i Nënës dhe Fëmiut 
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Administrimi i Kontrollit të ndotjes së ajrit dhe teknikat e kontrollit të ndotjes; Vëzhgimi i industrive në qytetin Kitakyushu: 
Administrimi dhe kontrolli i zhurmës dhe dridhjeve; Administrimi dhe teknikat e kontrollit të ndotjes së ujit ; Teknologjitë për 

trajtimin e  ujërave të ndotura industriale dhe të kanalizimit ; Masa për mbrojtjen e 
mjedisit, në industrinë e mishit - Fokuoka ; Administrimi i depozitimit të mbeturinave 
dhe teknikat e riciklimit; Biznesi për riciklimin e mbeturinave- Eko Town  

Pas prezantimit u shfaq  DVD per “3R”  

Znj. Nezakete Hakaj, Udhëheqëse e Divizionit për Mbrojtjen e Mjedisit në MMPH dha 
një prezantim mbi përgjegjësitë dhe punën e MMPH, lidhur me Kontrollin e Ndotjes 
Industriale - legjislacioni dhe zbatimi i tij.  

Z. Agron Veliu, Menaxher për mjedis pranë kompanisë Feronickel  dha një prezantim 
në lidhje me krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe zbatimin e tij në kom-
pani. 

Plani i Veprimit  

Seminar- Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale 

Seminari për Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale, u organizua më 26 nëntor 2013, në ndërtesën e Qeverisë ish Rilindja, 

në  bashkëpunim të JAAK dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Në këtë seminar morrën pjesë përfaqësues të 

MMPH, MZHE, MTI, industritë dhe Arbërore Riza, koordinator teknike e JICA në Kosovë. 

Qëllimi i këtij seminari ka qenë prezentimi e  përvojës së z. Adem Tushes, zyrtar i MMPH dhe  ish pjesëmarrës në trajnimin në 

Japoni, për  Menaxhimin e Kontrollit të Ndotjes Industriale.  

Znj Nezakete Hakaj, kryetare e JAAK, me nje fjale rasti, përshëndeti pjesëmarrësit. Ajo foli për aktivitetet e zhvilluara të JAAK dhe 

falënderoi Qeverinë japoneze dhe JICA për mbështetjen e vazhdueshme. 

Në fillim , z. Adem Tusha, ka falënderuar Qeverinë e Japonisë dhe JICA, që i dhanë  atij këtë mundësi të paharrueshme, të bëj 

kete trajnim. Gjajt prezantimit te tij, ai tha se  qelllimi i këtij seminari eshte përcjellja e përvojave të marra, kolegeve ne Kosove.                     

Ai foli per; 
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procesit të ndërtimit. Në këtë kontekst u pa që ndarja e 

mbeturinave të ngurta nga burimi është gjëja e parë për të filluar 

me punë. 

Nga komuna e Prishtinës ishin Fatbardha Mehmetukaj dhe 

Dukagjin Gashi, të cilët diskutuan për projektet dhe problemet që 

po e atakojnë qytetin e Prishtinës dhe komunën në përgjithësi,  me 

çka u pajtuan edhe përfaqësuesit e komunës së  Gjilanit, Ferizajit, 

Obiliq  dhe gjithashtu edhe përfaqësuesja e Un- Habitatit. Si 

rekomandim doli që të gjitha institucionet dhe vetyë pronarët 

duhet të fillojnë të I menaxhojnë këto lloje të mbeturinave, ashtu 

si që është e paraparë me legjislacion e jo të hidhen nëpër fusha e 

brigje të lumenjëve që mund të shkaktoinë dëme në mjedis.   

 

 

Rekomandimet dhe Konkluzat 

Nga të gjithë pjesëmarrësit Konkluzioni ishte : Fillimi serioz i 

ndarjes së ketyre mbeturinave  nga burimi dhe për të ndarë 

përvojat ndërmjet zyrtarëve lokal.  

Si Rekomandimi kryesor ishte që grupet e synuara do të jenë 

kryesisht kompanitë, ekspertët zyrtaret  e ndërtimit , të cilët janë 

drejtpërdrejt të përfshire në prodhimin e ndërtimit dhe mbeturinat 

e rrënimit , te cilet  duhet të fillojë  me ndarjen dhe trajtimin e 

mbeturinave të ngurta të ndërtimit,  si duhet. 
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 JAAK AKTIVITETET 

 FORUMI- Menaxhimi i mbeturinave të ngurta nga Qeveria lokale 

 Date: 6 Shkurt 2014 , MAPL 

Vendi: Ndërtesa e Rilindjes,  Prishtinës,  

Forumi mbi  Ndarjen e mbeturinave të ngurta të ndërtimit, u 

organizua nga Departamenti për standarde dhe politika të 

inxhinierisë dhe 

Menaxhimi i 

ndërtesës së 

Qeverisë/ 

Ministria e 

Administratës 

Publike, më 6 

shkurt 2014 nga 

znj. Mimoza 

Kurteshi, 

Drejtoresh e Departamentit për politikat inxhinjerike. Me 

një fjalë rasti këtë Forum e përshëndeti znj.Nezakete Hakaj , 

Presidente e JAAK. 

Në pjesën e parë të Forumit është dhënë prezantimi për 

Ndarjen e mbeturinave të ngurta të ndërtimit, për  përvojat 

e  fituara në Japoni dhe prezantoi realizimin e  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planit të Veprimit, të cilin e ka zbatuar në vitin 2013. Në 

pjesën e dytë të Forumit u hap diskutim dhe në fund u 

dhanë konkluzat dhe rekomandimet. Në Forum u diskutua 

për gjendjen ekzistuese ne Kosove. 

 Qëllimi i këtij Forumi ka qenë  ndjekja e  përvojës së 

pjesëmarrësve të trajnuar në Japoni , në lidhje me  Ndarjen 

e mbeturinave të ngurta të ndërtimit  dhe paraqitja e pilot  

projektit. përfaqësues të UN- Habitat  Në Forum morrën 

pjesë përfaqësues nga  ministritë relevante, komunat dhe 

Kosovë. Gjatë diskutimit u elaboruan mundësitë e  

ndërgjegjësimit të pronarëve dhe të ndërtuesve të 

ndërtimeve të reja  për të  zvogëluar mbeturinat gjatë  
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 60 vjetori i ODA –s Japoneze 
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Asistenca Zyrtare Japaneze pe r Zhvillim, filloi pune n 60 vjet me  
pare, ne  vitin 1954, kur Japonia u be  pjese marre se ne  Colombo 
Planin pe r Bashke punim Ekonomik dhe Zhvillimit Social ne  Azi dhe ne  
Paqe sor, origjinal e pozicionuar si pjese  pe r riparimin e  shteteve qe  kane  
dal nga lufta. ODA filloi te  funksionoi si nje  instrument I politike s se  jashtme 
ne  vitet 1960, veqanarisht ne  Azi. Bumi ekonomik i Japonise  solli nje  rritje 
te  madhe te  shpenzimeve te  ODA. Ne  vitin 1998, ndihma e ofruar nga Japon-
ia ishte me  e larta ne  bote .  

ODA Japoneze, gjate  viteve, ka be re , ne  forma te  forma te  ndryshme, bash-
ke punim teknik, kredi ne  jen, ndihme  pe r projekte dhe asistence  vullnetare. 
Ne  te  gjitha format, ajo ka kontribuar ne  me nyre  te  konsiderueshmente  pe r-
parimin e vendeve ne  zhvillim. 

Seminari –  Bashkëpunim i tanishëm i ODA-s Japoneze në Kosovë 

Zyra e JICA Ballkanit mbajti seminarin  " Bashkëpunim i tan-
ishëm i ODA-s Japoneze në Kosovë" në Republikën e Kosovës, 
në bashkëpunim me Ambasadën e Japonisë, më 5 shkurt 2014. 

Seminari u hap nga z. Gëzim Kasapolli.  Ai falënderoi për va-
zhdimësinë e mbështetjes së Kosovës 
nga ana Qeverisë japoneze.  

Znj. Nezakete Hakaj, Prezidente e JAAK, 
në fillim , në emër të JICA Alumni Aso-
ciacioni të Kosovës I uroi ODAs – Zhvilli-
mi i Asistencës Zyrtare Japoneze, 60 
vjetorin e punes,  e cila ka kontribuar 
në të gjitha format e sajë, në mbësht-
etjen e progresit të vendeve në 
zhvillim, duke përfshirë edhe Kosovën. 
Ajo dha një pasqyrë të aktiviteteve të 
JAAK-s, ndër të tjerat  ajo tha: " Në 
fund , edhe një herë e falënderojmë 
Qeverinë japoneze  dhe JICA për 
mbështetjen e dhënë për trajnimin e 
personave  dhe për  themelimin e  e 
JICA Alumni Asociacioni i Kosovës, i cili 
po i hap mundësitë e reja për të 
kontribuar  në zhvillimin e vendit tonë " 

z. Toshiya Abe, Reprezen-
tues i Përhershmëm i  
Zyrës së JICA për Ballkan, 
prezantoi aktivitetet JICA 
dhe ceku " Këtë vit, ne 
festojmë 60 vjetorin e 
ODA-s- Zhvillimi i 
Asistencës Zyrtare Ja-
poneze, e Qeverisë së Ja-
ponisë, që vepron që nga 

viti 1954. Japonia si një nga donatorët kryesorë dhe JICA  si 
agjenci zbatuese për ndihmë, do të vazhdojë  të ofroi bash-
këpunimin për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe 
shoqëror, me vizionin  " Gjithëpërfshirës dhe Zhvillim Dinamik”. 
Ne gjithashtu festuar 5 vjetorin e bashkëpunimit me Kosovën. Si 
mund të shihni, në seminarin e sotëm, JICA ka qenë e anga-
zhuar në ndihma të ndryshme teknike dhe financiare, për 
popullin e Kosovës, me theks të veqant në stabilizimin e infra-
strukturës sociale dhe ekonomike. Mbi të gjitha, qëllimi ynë 
është ndërtimi i marrëdhënieve të mira ndërmjet Kosovës dhe 
Japonisë” 

z. Muhamed Bajrami, shef i Sektorit për Menaxhimin e mbeturi-
nave në  Komunën e Prizrenit, paraqiti zhvillimin e projektit të 
mbështetur nga JICA - Rritja e Kapaciteteve për Menaxhimin e 
Mbeturinave drejt materialeve - ciklit Shoqëria e shëndosh / 
Projekti për Përmirësimin e Menaxhimit të Mbeturinave të 
Ngurta . 

z. Murat Meha ,Kryeshefi i 
Agjencisë Kadastrale të 
Kosovës, e falënderoi JICA 
për mbështetjen e Projek-
tit të Zhvillimit të Buri-
meve Njerëzore, projekti – 
Përgatitja e Hartave topo-
grafike të Kosovës. për 
zbatimin e Planit 
Hapësinor të Kosovës . 

Znj Maya Ito , nga Ambasada e Japonisë, prezantoi pasqyrën e 
mbështetjes së  Qeverisë japoneze, ne Republikën e Kosovës . 
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Fituesit 

 

Konkursi- Foto per  Sfidat e Mobilitetit ne Prishtine  
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JICA Alumni Asociacioni i Kosovës prezantoi rezultatet e Foto Konkursit, me temën e 

 EST – Transporti i Qëndrueshëm Mjedisor, të kryesuar nga znj Elvida Pallaska, anëtare e JAAK  

dhe i implementuar nga EST - vullnetarëve të rinj. EST sjell përdorimin e transportit jo-motorizuar per te arritur mobilitetin e 
qëndrueshëm në Prishtinë, Kosovë.  

Qëllimi i konkursit ka qene ngritja e vetëdijes tek studentët dhe banorët e 
Prishtinës, për të nxitur dhe mbështetur ankesat dhe zgjidhjet e tyre në 
lidhje me temën e EST, e  pasqyruar ne fotografitë e tyre të paraqitura, ku 
ipet  mesazhi I tyre qe te punohet ne te  ardhemen 
për nje  jetën  me të shëndetshme.  

Nga 27 dhjetor deri 24 janar, JAAK dhe EST - vull-
netarëve të rinj, kane  ftuar çdo entuziast te kesaj 
teme edhe profesionitet të dërgoj fotografitë lidhur 
me temën - Sfidat per Mobilitetin në Prishtinë. 
Gjithsejt ishin 40 fotografi, prej tyre janë 
përzgjedhë 15 më të mirat. 
Përzgjedhjen e fotografive e bëri komisioni, i 
përbërë nga: 

1. Vlora Navakazi—Fakulteti Arkitektonik 
2. Zana Mehmeti—Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapwsinor 
3. Albana Gjonbalaj—Fotografe 
Fituesit janë njohtuar nga JAAK & EST – vullnetarët rinj: 1. Buhar Morina 2. Nitë Pallaska 3. Pëllumb Rexhepi 4. Vesta Sahatçu 
and 5. Anda Gashi. 

"Duke punuar për 
këtë kauzë të mre-

kullueshme për 
qytetin tonë, ka qenë 
një kënaqësi e madhe 

dheadmirim!"  
JAAK & EST   

Voullnetaret e rinj 

#1 Emin Syla “Once upon a time” #2 Enesë Morina #3 Erza Raskova“Cars own the sidewalks” 

JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 

Entuziastja e kulture s japoneze, Lisa Sahatciu, 11 vjeçe, recitoi  nje  recital ne  gjuhe n japoneze: "Tale e Heike“ nje  nga klasike t 
e me dhej te  lete rsise  mesjetare japoneze, te  gjithe  te  pranishmit dhe personalitete japoneze e pe rcjellen ate   me e ndje dhe ne 
fund me nje aplauz te madhe.  
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BASHKEPUNIMI REGJIONAL 

Takimi regjional në  Sofie, Bulgari 

 
 
Shënimi i 20 vjetorit të themelimit të JICA Alumni Aso-
ciacioni i Bulgarisë, mblodhi shoqatat e regjionit si dhe 
ekspertët nga vendet e ndryshme të Evropës dhe Ja-
ponisë. 
Problemi shumë i rëndësishëm jo vetëm për ne, por për 

botën, për transferimin e inovacionit për bizneset e vogla 

dhe të mesme mblodhën për dialog dhe diskutim të gjallë 

ekonomike,  biznesiet dhe të elitës financiare, në hotel " 

Sheraton" në Sofje. 

 

Mysafir  i veçantë ishte një nga ekspertët më të mëdhej  

të  Japonisë,  Dr. Hiroshi  nga Instituti  i Teknologjisë në 

Tokio. Për herë të katërt forumi bullgaro- japonez është e 

organizuar nga " JICA Alumni Association Bulgaria" - 

Shoqata e gati 800 specialistëve që gjatë 20 viteve të 

fundit kanë specializuar në programe të JICA. 

 

Ky forum pritet të hapë një mundësi për kompanitë bull-

gare në Japoni dhe investimet japoneze në Bullgari. Ja-

ponia është një nga ekonomitë më inovative në botë sot . 

 

" Sekreti është në ' Kaizen - monitorimin e vazhdueshëm 

dhe përmirësimin e cilësisë së prodhimit dhe menax-

himit , " tha prof .Hiroshi. 

 

" Kjo fushë është shumë e rëndësishme për  bizneset e  

mesme dhe të vogla dhe për këtë arsye do të paraqesë 

një përvojë të çmuar , " tha z. Takashi Koizumi, ambasa-

dori i Japonisë në Bullgari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne kemi shumë për të mësuar nga Japonia për risit, e cila 

është çelësi për rritjen tonë ekonomike në vdekjen e 

hershme të ndërmarrjeve tona të vogla dhe të mesme , 

tha Zëvendës Ministrja znj.Daniela Bobeva. 

 

" Më shumë përgjegjësi e shtetit - kjo është një nga karak-

teristikat e Qeverisë së Japonisë, përgjegjësisë për 

ekonominë dhe funksioneve të shtetit - rregullator dhe 

mbështetje ", tha znj.Bobeva . 

 

" Ju keni një shans për projekte të reja dhe programet 

tona , " theksoi z. Toshiasu Ichioka nga Qendra Euro - Ja-

poneze e biznesit, në Bruksel. 

JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 



 

 

9 

Punëtoria – Zhvillimi i  industrisë lokale në rajonet 

bujqësore duke forcuar kapacitetet e menaxhimit 

dhe marketingut 

Punëtoria Zhvillimi i  industrisë lokale në rajonet bu-

jqësore duke forcuar kapacitetet e menaxhimit dhe mar-

ketingut, u organizua në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural / Departamenti i Analizës Ekonomike 

dhe statistikat bujqësore më  20 shkurt 2014, nga znj. 

Donjeta Pozhegu, analiste për vlerën e agro - ushqimit . 

Punëtorinë e hapi z.Skender Bajrami, analist ekonomik 

ipylltarisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në pjesën e parë të punëtorisë u dha  një pasqyrë për 

"zhvillimin lokal të industrisë në rajonet bujqësore, forci-

min e kapaciteteve të menaxhimit dhe marketingut " 

dhe përvojat e fituara në Japoni. Në fund u prezantua 

plani i veprimit, një projekt që do të zbatohet nga 

znj.Donjeta Pozhegu në vitin 2014 ,dhe në fund u hap një 

diskutim. 

  

Qëllimi i kësaj punëtorie ka qenë përcjellja e përvojave 

të fituara në  trajnimin e mbajtur në Japoni, në lidhje me 

industrinë e zhvillimit lokal në rajonet bujqësore, forci-

min e kapaciteteve të menaxhimit dhe marketingut. Gja-

të punëtorisë u bisedua për situatën aktuale në Kosovë 

dhe hapat e ardhshëm që do të mirren për zbatimin e 

planit të veprimit. të projektit të sajë. 

  

Të pranishëm në këtë seminar ishin , Delvina Hana , Ade-

lina Maksuti , Skender Bajrami , Shkelqim Duraku , Sha-

ban Dreshaj , Belgin Dabiqaj , Haki Xhaferi , Habil Zecqiri , 

Nysrete Doda , Alisa Cangonj , Gentrit Bytyqi , Valentina 

Metaj (tre të fundit janë praktikantë në Ministrinë , 

Mentor Azemi dhe Hajriz Neziri mësuesit në shkollën e 

mesme bujqësore në Prishtinë dhe Vushtrri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata kanë treguan interes qe në shkollat e  mesme  

Bujqësore të  organizohen ligjerata të ngjashme për nxë 

në sit dhe studentët , që kë to njohuri të  i ndajnë 

përvojën e fituar në Japoni. 

JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 
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DITA E 
KULTURËS  JAPONEZE 

JAPAN DAY 
DAN 

JAPANSKE KULTURE 
22 Shkurt 2014 

                 Komuna e Gjilanit 

Dita e Kulturës Japoneze 
E shtund, 22 Shkurt 2014, Gjilan 

  

 Në Teatrin e Qytetit të Komunë së e Gjilanit, u organizua Dita e Kulturës Ja-
poneze. Për organizimin e kësaj dite gjilanasit u informuan përmes web faqes së 
JAAK, mediave Kosovare dhe përmes  fletushkave të cilat u shpërndanë nga 
nxënësit e shkollës teknike, në Gjilan " Mehmet Isait ". 
Dita e Kulturas Japoneze u organizua nga JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 
(JAAK), në bashkëpunim me Komunën e Gjilanit dhe membështetjen e Agjencionit Japonez për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar(JICA). 
                            Kjo ngjarje kulturore e organizua për të promovuar kulturën dhe traditën japonez . 
                            Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ; 

  1 . Njoftimi me Kulturën japoneze,  
  2 . Informata mbi aktivitetete JICA. 
  Mbi 130 njerëz morën pjesë ne kete eveniment. 
 
Pjesa e parë e kësaj ngjarje është organizuar në Teatrin e Qytetit, në Gjilan. 
Me një fjalë rasti këtë ngjarje e hapi znj. Nezaket Hakaj, Presidente e JAAK. 
Ajo falenderoi Kryetarin e Komunës së  Gjilanit për mbështetjen e dhënë, për 
të organizuar këtë ditë. Ndër të tjera 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  
 
 
 
 

Japonisë jo vetëm në fushën e kulturës por edhe fusha të tje-
ra“. 
Me një fjalë rasti këtë eveniment e përshëndeti Kryetari i 
Komunës së Gjilani, z. Lutfi Haziri. Me këtë rast, ai tha „Qeveria 
Japoneze vazhdimisht ka investuar në Gjilan, si në shëndetësi, 
ambient dhe në shumë fusha të ndryshme, për përmirësimin e 
jetës së qytetarëve tanë. Gjilani është Japonia e Kosovës, siç 
është Japonia për Azinë. Kjo ditë  edhe në vitet e ardhshme do 
të organizohet nga Komuna e Gjilanit dhe do të ketë të ftuar 
nga sfera të ndryshme si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës, e në veçanti nga shteti i Japonisë. Uroj të gjithë të pranishmit që të 
ndjehen mirë me prezantimet e kulturës japoneze këtu në ambientet e Teatrit të Qytetit”. 
Në vazhdim znj. Znj Kanako Terui, këshilltare e JICA dhe eksperte / ODA, me një fjalë rasti përshëndeti të pranishmit. Ajo foli për 
aktivitetet e JICA në Kosovë dhe pritjet e aktiviteteve të JAAK në të ardhshmen. 
Entuziastja e kulturës japoneze, Lisa Sahatciu, 11 vjeçe, recitoi  një recital në gjuhën 
japanese: "Tale e Heike”,  nga klasikët e mëdhej të letërsisë mesjetare japoneze. Të 
gjithë të pranishmit  u mahnitën me recitalin e kësaj voglushe dhe e përcollën me një 
aplauz të madhë.  
 
Më pastaj u prezantua një film dokumentar për përvojat e JICA " Promovimin e 3R në 
Japoni”  

 
DITA E 

KULTURËS  JAPONEZE 
JAPAN DAY 

DAN 
JAPANSKE KULTURE 

22 Shkurt 2014 

JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 
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JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 

Demostrimi i Demostrimi i Demostrimi i  "Origami", duke I falenderuar         

   Z. Shigehiro ShibataZ. Shigehiro ShibataZ. Shigehiro Shibata 

Demonstrimi I “Calligraphy”,  
duke I falenderuar z. Yusuke 
Hara  

Prof. Naim Shaqiri ,me  nxenesit  e shkolles se 
mesme teknike ne Gjilan “Mehmet Isai”, 
kontribuan ne organizimin e Dotes se Kultures 
Japoneze.   

Pjesa e dytë e këtij evenimenti u organizua në Galerinë e Teatrit të Gjilanit, ku gjilanasit patën mundësinë të shohin fotot nga 
kultura japoneze dhe ; 
Demonstrimin e „Kaliografisë“dhe  
Demonstrimin e „Origamit“ 
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Takimi vjetor i  JAAK  

27 Dhjetor 2013 

 Takimin e hapi znj. Nezakete Hakaj, prezidente e JAAK, e cila i prezantoi 

anëtarët e rinj të JAAK, pjesëmarrës të trajnimeve të vitit 2013. Më pastaj 

raportoi për aktivitetete e realizuara të  asociacionit  per vitin 2013 dhe 

per ndikimin e tyre në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm në Kosovë. 

 
www.jaak-kosova.org 
tel:+377 44 213 963 

Pergatitur: Nezakete Hakaj 

JICA Alumni Asociacioni  i Kosoves 

http://www.jaak-kosova.org
tel:+377

