
Titulli 
Kopje dokumentacioni nga Arkivi Teknik dhe/ose Bibloteka e IMK-së 

Përshkrimi i 

shkurtër i 

shërbimit (1-2 fjali) 

Kërkesë për shqyrtimin e materialeve/dokumentacioneve që gjenden në 

Arkivin Teknik dhe/ose Bibloteka e IKTK-së 

Kontakt 
Arkivi Teknik/ Bibloteka 

Viti  
2020 

Tage kërkimi (të 

ndara me presje) 

Kërkesë për kopje dokumentacioni 

Kategoria e 

shërbimit 

Dokumente dhe Certifikata
 

 

Ministria 

(zgjidhni ministrinë 

në varësi të së cilës 

është institucioni 

juaj) 

 

                                                                                    

Ministria e Kulturës

 

 

Institucioni Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore 

Tip shërbimi  
Per qytetare, biznese dhe qeveritar

 

 

Niveli i shërbimit 
Për info referojuni 

linkut 

 
1

 

Përshkrimi i gjatë 

(i detajuar i 

shërbimit, i cili 

duhet të përfshijë 

edhe bazën ligjore) 

 Në mbështetje të Ligjit Nr. 27/2018, datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë 

Kulturore dhe Muzetë” dhe Urdhrit Nr. 344, datë 22.09.2020 “Për miratimin 

e rregullores për organizimin dhe funksionimin e brendshëm së Institutit 

Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore” 

Dokumentacioni i 

nevojshëm 

Dokumentet që lëshohen nga 

institucione shtetërore e nuk do t’i 

kërkohen me qytetarit 

1.  

2. 

3. 

 

Dokumentet që duhet të sigurohen 

nga vetë aplikanti(dokumente që 

lëshohen nga institucione private) 

1. Kërkesa me motivacionin 

dhe objektin e kërkesës; 

2. Kopje të ID-së; 

3. Në rast se objekti i kërkesës 

është teme diplome, 

kërkesa e firmosur nga 

udhëheqësi; 

Hapat e 

procedurës 

Hapat e procedurës parashikohet me 2 faza 

1. Aplikimi pranë IKTK-se (Sporteli Unik); 

2. Shqyrtim nga Arkivi Teknik ose specialist i Biblotekës nëse 

disponohet materiali; 

3. Nxjerrja e materialeve (nesë i disponojmë) dhe njoftimi i subjektit 

https://e-albania.al/nivelet.aspx


për kryerjen e pagesës (momentalisht nuk janë miratuar); 

4. Subjekti dërgon mandat pagesën; 

5. Shpërndarja e materialeve. 

Koha e nevojshme 

për marrjen e 

shërbimit 

10 ditë pune 

Periudha e 

vlefshmërisë së 

shërbimit (psh 

certifikatës së dhënë 

etj.) 

- 

Kostot për marrjen 

e shërbimit  

Në proces miratimi të kostove të shërbimit 

Të tjera (orari i 

hapjes etj.) 

Orari i shqyrtimit të kërkesave: 

E hënë – E enjte 

8:00 – 16:30 

E premte 

8:00 – 14:000 

 


