
  

   

28 Qershor 2011, Salla e Kuqe, Pallati  i Rinisë 

dhe Sporteve, Prishtinë, 

 

 

 

 

 

Nën përkujdesin e 

Presidentit të Republikës së Kosovës, Atifete 

Jahjaga, Ministria e Punëve të Jashtme dhe 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, 

është organizuar një koncert përkujtimor për 

nder të viktimave të tërmetit masiv që pasuan 

nga cunami që goditi Japoni më 11 mars 

2011 

 

Në këtë 

aktivitet, 

Filarmonia e 

Kosovës dha 

një koncert me 

pjesë muzikore 

me motive 

japoneze në shenjë solidariteti me viktimat e 

11 mars 2011, ndërsa pas koncertit të 

pranishmit nënshkruar në librin e zisë / 

ngushëllime, ku ishte e hapur edhe 

ekspozitatme foto nga kultura Japoneze e 

organizuar nga JAAK, si pjesë e manifestimit. 

 

 

Koncerti Memorial  në nder të 

viktimave të tërmetit masiv që pasuan 

nga  cunami që goditi Japoninë,më 11 

mars 2011 

 Ekspozita e fotografive e të rinjëve 
Kosovë- Japoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA zhvillon  program të madhë, për trajnime në botë, 

të cilat i ofrohen vendeve në zhvillim. Më shumë se 

12.000       pjesëmarrës ishin të pranishëm për trajnime në 

Japoni.  
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Pjesa e parë e këtij evenimenti, u organizua në 

Hamam, i cili u hap me një fjalë rasti nga Krye-
tarja e JAAK Nezakete Hakaj; për 

 Bashkpunimi R. së Kosovës me Qeverinë e 

Japonisë, Ramadan Muja, Kryetar i 

K.Prizrenit 

 Bashkëpunimi dhe pritjet në Kosovë, Saturo 

Kurosawa, Drejtori JICA për Ballkan 

 Fjalë përshëndetëse nga drejtori i kompa. 

Ekoregjioni 

 Prezantimi i filmit dokumentar “3R” 

 

Në bashkpunim me Doku 
Fest- Doku Kids dhe JAAK, në shkollën e 
muzikës ”Lorenc Antoni” u mbajt një 
seminar i origamit 

 

 

 

  

       

    Konkluzat 

 

 

 

1. Paralelizëm në zhvillimin ekonomik dhe 

mbrojtjes së mjedisit 
a) Politikat e mjedisit në nivel lokal  

b) Rritja e sistemit të menaxhimit të mjedisit 

c) Masat urgjente për parandalimin e ndotjes dhe 

humbjes së energjisë 

2. Bashkëpunimi në mes të palëve të interesuara 

9 Tetor Prishtinë                                                   

Seminari-  Politikat mjedisore të Mega 

qytetit dhe menagjimi mjedisor    Dita e Kulturës Japoneze 
Seminari u organizua në Komunën e Prishtinës, 

më 9 Qershor 2011, nga Florije Mazreku, Gezim 

Ferizi, ish pjesëmarrës në trajnim, në Japoni dhe 
Jehona Mavraj, zyrtare për mjedis K.K Prishtinë 

 

Në seminar mor-

rën pjesë përfa-

qësuesit e JICA, zy-

ra në Kosovë, 
JAAK, 

MMPH,UP, 

MKRS, GIZ, Dep. i 

urbanizmit, CC Prishtinë, Komuna e F. Kosovës, 

Podujevës, 

Gllogovcit, 
INKOS 

        2011 

Për herë të dytë në Prishtinë është organizuar 

Dita e kulturws Japoneze nga JAAK, nën 

mbështetjen e JICA. 

Kjo ngjarje kulturore u organizua për të 

promovuar kulturën japoneze dhe traditat. 

                           Qëllimi  

 

1. Njoftimi me 

Kulturën 

japoneze,  

2. Informimi 

mbi aktivitetet 

e JICA 

Pjesa e dytë është 

organizuar jashtë, në 
hapësirën para Toskanës 

ku popullata pati rastin të 

shoh; 

 Demonstrimin e “KENDO

-s & fotografi” 

 Demonstrimin I kaliografisë 

 Demonstrimin e “Origami-

Shijimi i ushqimit 

japonez 
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