
KOMPETENCAT DHE DETYRAT 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

IKTK-ja drejtohet dhe pérfaqésohet nga Drejtori i Pérgiithshém, i cili organizon dhe drejton té giithé 

veprimtariné e IKTK-sé dhe pérgjigjet para ministrit pérgiegiés pér trashégiminé kulturore. 

Në përputhje me Vendimin nr.173, datë 7.3.2003 të Këshillit të Ministrave "Për emërimin, lirimin ose 

shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit 

ose të ministrit", Drejtori i Përgjithshëm i IKTK emërohet, lirohet dhe/ose shkarkohet nga detyra, nga 

Ministri i Kulturës, në rast se dispozita të tjera, të veçanta, ligjore dhe nënligjore, nuk parashikojnë 

ndryshe. 

 

Drejtori i Pérgiithshém i IKTK-sé éshté punonjés i nivelit te larté drejtues, pérgjegjés kryesor per 

mbarévajtjen e punés ne IKTK. Koordinon punen me strukturat qé ka né varési, dhe me njésité 

organizative né ministri. 

Drejtori i Pérgjithshém i IKTK-sé éshté kryetar i Késhillit Teknik dhe sekretar i Késhillit Kombetar te 

Trashégimisé Kulturore Materiale. 

 

Drejtor I Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik 

Drejtor i Drejtorisé éshté punonjés i nivelit té mesém drejtues dhe éshté pérgjegjés kryesor pér 

mbarévajtjen e punés né drejtoriné pérkatése. Koordinon punén me strukturat qé ka né varési: 

pérgjegiés sektori dhe specialist. 

Drejtoria e Shérbimit Arkeologjik (DSHA) e ushtron veprimtariné e saj në fushén e arkeologiisé 

parandaluese e té shpétimit dhe studimit té trashégimisé arkeologjike, si rrjedhojé e planifikimit urban 

e territorial né Republikén e Shqipérisé. 

Drejtoria ka nén varésiné e saj funksionale sektorét si mé poshté: 

a) Sektori i Shpétimit Arkeologjik Néntokésor dhe Nénujor; 

b) Sektori i Monitorimit té Veprimtarisé Arkeologjike Néntokésore dhe Nénujore  

 

Vendimarrja është rutinë, brenda udhëzimeve dhe/ose proçedurave ligjore. 

 

Drejtor i Drejtorisë së Monumenteve të Kulturés 

Drejtor i Drejtorisé éshté punonjés i nivelit té mesém drejtues dhe éshté pérgjegjés kryesor pér 

mbarévajtjen e punés né drejtoriné pérkatése. Koordinon punén me strukturat qé ka né varési: 

pérgjegiés sektori dhe specialist. 

Drejtoria e Monumenteve té Kulturés e ushtron veprimtariné e saj nä fushén e trashégimisé kulturore 

materiale me qéllim giurmimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikéqyrjen, 

kolaudimin, promovimin dhe publikimin e trashégimisé kulturore materiale. 

Drejtoria ka nën varésiné e saj funksionale sektorét si mé poshté: 

a) Sektori i Veprave té Artit; 

b) Sektori i Arkitekturés Antiko Mesjetare; 

c) Sektori i Qendrave Historike, Arkitektura e Tradités dhe Peizazhit; 

d) Sektori i Qendrés Rajonale té Konservimit dhe Restaurimit per Evropén Juglindore. 

 

Vendimarrja është rutinë, brenda udhëzimeve dhe/ose proçedurave ligjore. 

 


