Sektori Turizëm

Shërbimet
Shërbimet administrative (Tarifat)
Funksionët e Sektorit të turizmit në Bashki:
1. Të drejtojë hartimin e politikave dhe
strategjive për zhvillimin e turizmit në
përputhje me strategjinë e përgjithshme të
zhvillimit të qytetit.
2. Të identifikojë dhe të sigurojë kontakte të
vazhdueshme më të gjitha agjensite turistike që
kanë aktivitet në Lezhë për të mundësuar
donacioneë në shërbim të turizmit kulturor,
arkeologji dhe etnografik.
3. Të sigurojë marrëdhënie partneriteti me
sektorët turistik, Dhomen e Tregtisë dhe
Industisë dhe partnerë të tjerë, në funksion të
implimintimit të prjekteve në fushën e turizmit.
4. Të kordinojë punën për zbatimin e projekteve
të përbashkëta të Bashkisë Lezhë me
fondacione OJF dhe grupe të tjera intere ku ato
janë pjesë e donacioneve në këto projekte.
5. Të mundësojë përfshirjen e të rinjve të qytetit
në projekte sensibilizimi për propagantimin e
nismave me inters lokale me funksion të
zhvillimit te turizmit kulturor.
6. Propagandon dhe sensibilizon komunitetin
lezhjan mbi zhvillimin e veprimtarive përmes
mjeteve të komunikimit local dhe kombetar,
për të gjitha veprimtaritë kulturore dhe
sportive, në rritjen e interesit dhe terheqjen e
vizitoreve vendas edhe të huaj.
7. Kujdeset direkt për mirëmbajten e objekteve
me vlera hostoriko-arkeologjike të Lezhës.
8. Bashkëpunon me ekspedita të ndryshmë
kërkomore për arkeologjinë.
9. Bashkëpunon me Agjensi të ndryshme turistike
për ta përfshirë Lezhën në guida turistike në
shkallë vendi.
10. Punon për hartimin e guidës turistike të qytetit,

si dhe te një DVD me pamje nga pikat
historike-turistike të Lezhës.
11. Angazhohet në grupin e punës për hartimin e
masterplanit të turizmit të Lezhës në kuadër të
Strategjisë se zhvillimit të Lezhës.
12. Merr masa për krijimin e kushteve të
përshtatshme për vizitorët në pikat e
vizitueshme të Lezhës.
13. Bashkëpunon me median elektronike e të
shkruar për të promovuar vlerat e Lezhës për
turizëm historik edhe arkeologjik.
14. Bën promovimin e të gjitha resurseve të
Lezhës me të gjitha mënyrat bashkëkohore.
15. Punon për hartimin e projekteve dhe për
zbatimin e tyre.
16. Ndjëkja dhe vlerësimi i praktikantëve që
zhvillojnë praktikën mesimorë dhë
profesionale.
17. Kordinon zhvillimet kulturore artistike me
aktivitetin turistik të qytetit.
18. Merr pjesë në panaire dhe konferenca
kombetare dhe nderkombetare.
19. Bashkëpunon me tour-operator dhe bisneset e
zonës që operojne në fushën e turizmit.
20. Harton projekte me qëllim tërheqjen e fondeve
nga Qeveria , Donator të ndryshëm dhe nga
BE.
21. Vëzhgon, kontrollon dhe siguron zhvillimin e
turizmit të qëndrushëm në të gjithë Lezhën.

Institucion në varësi: Memoriali i Skënderbeut.
Çmimi I bilëtës për të rritur
Çmimi I bilëtës për të femijë/nxënës
Vizita protokollare
Festa ndërkombëtare dhe lokalë më miratimin e
Bashkisë.

200 lekë
100 lekë
-

