
 

 

Nr. 
rendor 

Data e 
kërkesës 

Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje 
Mënyra e 

përfundimit 
të kërkesës 

Tarif
a 

1608 08.10.2021 Kerkese per informacion mbi banesen e Reshat Angonit 12.10.2021 Ne vijim te kerkeses suaj, Ju dërgojmë bashkëlidhur në link dokumentacionin 

grafik arkivor ne lidhje me banesen e Reshat Angonit. Sa më sipër, lutemi për 

çdo dokument të përdorur te citohet burimi nga është marrë (Arkivi Teknik 

i IKTK). 

E plote JO 

1664 04.10.2021 Kerkese per foto nga arkiva, disa kisha 12.10.2021 Ne vijim te kërkesës Suaj date 04.10.2021, administruar prane IKTK me 

Nr.1664 Prot., date 04.10.2021, ju dergojme bashkelidhur kopje te 

dokumentacionit te vjeter arkivor fotografik per objektet si me poshte: 

-Kisha e Shen Kollit Mesopotam, Qarku Vlore 

-Kisha e Shen Premtes ne fshatin Cete, Kavaje 

-Kisha e Shen Triadhes ne lagjen “ Kala”, Berat 

-Kisha e Shen Mehillit ne lagjen “ Kala”, Berat 

Bashkelidhur gjeni dhe materialet ne link. 

https://we.tl/t-Cq4trbVk7H 

E plote JO 

1705 19.10.2021 Komisioneri per te drejten e informimit. Ankese. 21.10.2021 Në përgjigje të shkresës suaj me Nr. 1706/1 Prot., datë 19.10.2021, 

administruar në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (në vijim 

IKTK) me Nr. 1792, datë 21.10.2021, në lidhje me ankesën e Znj. Emarilda 

Leti të datës 27.10.2021, Ju bëjmë me dije se: 

Ministria e Kulturës me shkresën Nr. 5117 Prot., datë 5.10.2021, administruar 

në IKTK me Nr. 1689 Prot., datë 7.10.2021 ka njoftuar zhvillimin një takim 

ndërinstitucional me datë 07.10.2021 midis Institutit të Ndërtimit, IKTK, 

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes 

Civile dhe Prefekti i Qarkut Lezhë në lidhje me problematikat e urës së Matit. 

Në takimin e dytë të datës 13.10.2021, ku kanë qënë prezent përfaqësues të 

Ministrisë së Kulturës, IKTK dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar (në vijim 

ARRSH), janë përcaktuar detyrat, objektivat, si dhe është propozuar ngritja e 

një grupi pune ndërinstitucional për hartimin e termave të referencës në lidhje 

me projekimin e objektit në fjalë si dhe vijimin me hapa konkret për të çuar 

përpara zgjidhjen e problematikës. 

Trajtimi i problemit të urës së Matit është vënë dhe njëherë në vëmëndje të 

Ministrisë së Kulturës për të ndërrmarrë hapa konkret, pasi deri tani kemi 

qënë në pritje të projektit nga ana e Institutit të Ndërtimit, i cili me shkresë 

Nr. 202/1 Prot., datë 09.02.2021, administruar në IKTK me Nr. 188/1 Prot., 

datë 11.02.2021 ka njoftuar se është në proces hartimi të projektit.  

E plote JO 

1734 15.10.2021 Kerkese per informacion mbi nje banese ne Mangalem.Berat 21.10.2021 Në vijim të kërkesës Suaj datë 12.10.2021, administruar pranë Institutit 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.1734 Prot., datë 12.10.2021, Ju 
vendosim në dispozicion bashkëlidhur kopje të dokumentacionit arkivor 
grafik, përshkrimor dhe fotografik për objektin pasuri kulturore “Banesa e 
Petraq Sinjarit (M-080)”, në lagjen “Mangalem”, Berat, 

E plote JO 

https://we.tl/t-Cq4trbVk7H


Sa më sipër, lutemi për çdo dokument të përdorur te citohet burimi nga është 
marrë - ArkiviTeknik i IKTK. 

1764 15.10.2021 Kerkese per informacion mbi Kishen Mamurras 22.10.2021  Në përgjigje të kërkesës Suaj administruar në Institutin Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore me nr. 1764 prot., datë 15.10.2021, ju informojmë se 
për objektin “Kisha e Shën Mërisë Mamurras” Kurbin në 10 vitet e fundit 
disponojmë projektet si më poshtë: 
1. Projekt - ide “Plani i konservimit, ndërhyrje përforcuese dhe restauruese 
në objektin pasuri kulturore dhe muze: “Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë, 
Mamurras, Kurbin”, miratuar me Vendim KKTKM nr 470 datë 04.12.2020. 
2. Projekt - zbatim “Plani i konservimit, ndërhyrje përforcuese dhe 
restauruese në 4 objekte pasuri kulturore” pjesë e të cilës është dhe objekti 
“Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë, Mamurras, Kurbin” miratuar me Vendim 
KKTKM nr 485 datë 16.12.2020. 
Ofertues i vetëm dhe fitues është “FOCUS Architecture” sh.p.k, përfaqësues 
i Bashkimit të Operatoreve Ekonomik: “FOCUS Architecture” sh.p.k & “A 
V E Consulting” sh.p.k & “Comfort 96” shpk & “AR-MI Projektim 
Mbikëqyrje” sh.p.k & “A.L.T.E.A. & Geostudio 2000” sh.p.k.. Vlera totale 
për hartimin e projektit me objekt “Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë, 
Mamurras, Kurbin” është 900.000 Lekë (pa TVSH). 
IKTK nuk disponon fonde për realizimin e mirëmbajtjes apo restaurimin e 
kësaj kishe, por jemi në pritje për ndërhyrje në këtë objekt pasuri kulturore 
nga donatorë të huaj. 
Punimet për restaurimin e këtij objekti ende nuk kanë filluar. UNOPS si 
agjensi implementuese me fonde të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, është 
angazhuar për zbatimin e punimeve në këtë objekt. Aktualisht UNOPS është 
duke bërë rishikimin e projektit të miratuar me Vendim KKTKM nr 485 datë 
16.12.2020 për të vijuar më tej me implementimin e tij. 
  
Parashikohet që projekti të fillojë zbatimin në fillim të vitit 2022. 
Bashkëlidhur, lutemi gjeni projekt-zbatimin me objekt “Rrënojat e Kishës së 
Shën Mërisë, Mamurras, Kurbin”. 

E plote JO 

1773 18.10.2021 Kerkese per informacion ne lidhje me termetin e 26 Nentorit 
2019 

26.10.2021 Nga termeti i datës 26 Nëntor 2019, një numër i konsiderueshëm i pasurive 
kulturore pësuan dëmtime strukturore duke rrezikuar vlera të rëndësishme 
të trashëgimisë sonë kulturore. IKTK në bashkëpunim me DRKT-të 
përkatëse kryen kontrollin e të gjitha objekteve me status pasuri kulturore 
në bashkitë të cilat u prekën nga tërmeti. 
 
Në vijim IKTK në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës përcaktuan 38 
objektet më të rezikuara, të cilat kishin nevojë të menjëhershme për 
ndërhyrje në bashkitë Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, 
Mirditë, Rrogozhinë dhe Vorë (bashkëlidhur lista). 
 
Projektet e ndërhyrjeve për restaurim ose për studim jane financuar nga 
Buxheti i Shtetit, me Vendim Nr. 213, datë 11.03.2020 “Për caktimin e 
Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore si njësi zbatuese dhe për përdorimin e 
fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e restaurimit/ 
rindërtimit të pasurive kulturore” dhe me donatorë të huaj.  
Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka informacion vetëm për 
vlerën e projekteve për të cilat ka ndjekur procedurën e prokurimit. 

E plote JO 



Ju bëjmë me dije se IKTK nuk disponon fonde për implementimin e 
projekteve, të gjitha procedurat, fondet e angazhuara për zbatimin e 
projekteve në kuadër të procesit të rindërtimit dhe cdo infomacion tjetër i 
nevojshem, gjithashtu dhe lista e plotë e monumenteve të dëmtuara,  
administrohen nga Ministria e Kulturës. 
 

1774 18.10.2021 Kerkese per nderhyrje ne banesen monument kulture “Kulla 
e Abat Docit” 

15.1.2021 Në përgjigje të kërkesës Suaj, Ju  bëjmë me dije se: 
Sektori i Qendrave Historike, Arkitektura e Traditës dhe Peizazhit në IKTK 
ka përfshirë në planin e saj vjetor për vitin 2021 hartimin e projektit të 
restaurimit për objektin “Banesa e Abat Prend Docit” në Rubik, Mirëditë.  
Në kuadër të këtij procesi, kërkojmë nga ana Juaj nëse mund të na vini në 
dispozicion dokumentacionin e pronësisë, i cili do i bashkëlidhet projektit me 
qëllim aplikimin online për marrjen e lejes në Këshillin Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore Materiale në Ministrinë e Kulturës.  

E plote JO 

1819 26.10.2021 Kerkese per mosnjohje vendimi    26.11.2021 Ne pergjigje te kerkeses Suaj në lidhje me “Pallatin nr. 14, zona kadastrale 
nr. 8514, pasuria nr. 1/362, Bulevardi Dyrrah Durrës”, administruar në 
Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr. 69 Prot., bazuar në 
ligjin nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” ju bejme me dije se : 
Bashkëlidhur këtij e-mail gjeni përgjigjet e kërkesave dhe materialin përkatës. 
 

E Plote JO 

1845 01.11.2021 Kerkese per informacion ne lidhje me kontratat e rindertimit. 15.11.2021 Në përgjigje të shkresës Tuaj, administruar pranë Institutit Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore me shkresën Nr.1845 Prot., datë 01.11.2021 në lidhje 
me kontratat e rindërtimit, po ju bashkëngjisim kopjet e kontratave të 
kërkuara të vitit 2020 dhe vitit 2021, konform mbrojtjes së të dhënave 
personale në linkun e mëposhtëm.  
https://we.tl/t-o4Y1nYrFl2  
Në lidhje me kryerjen e monitorimit arkeologjik në 26 zonat e reja të 
zhvillimit, ky proces nuk ka filluar ende, pasi jemi në pritje të njoftimit mbi 
fillimin e punimeve dhe kërkeses për lidhjen e kontratës së monitorimit 
arkeologjik nga njësitë zbatuese.  
 

E Plote JO 

1875 08.11.2021 Kerkese per dergim informacioni arkivor 16.11.2021 B=Ne vijim te kerkeses Suaj, date 05.11.2021, administruar prane Institutit 

Kombetar te Trashegimise Kulturore me Nr. 1857 Prot., date 08.11.2021, Ju 

vendosim ne dispozicion bashkelidhur kopje te dokumentacionit te plote te 

dosjes teknike me kod. 1938 per objektin “ Banesa e Vasil Konsteliorit (K-

087), ne lagjen “Kala “, Berat si me poshte: 

-Dokumentacion grafik (Skica, planimetri, pamje,prerje,konstruksion catie, 

nderhyrje restauruese te vitit 1974) 

-Dokumentacion I vjeter fotografik realizuar ne vitet 1974, 1976, 1977. 

Ndersa per objektin “ Kisha e Shen Sofise” K.088, ne Lagjen Kala Berat, nuk 

disponojme ne arkiv dokumentacionin grafik, pershkrimor apo fotografik.  

Ne vijim gjeni bashkelidhur gjen shkresen kthim pergjigje dhe 

dokumentacionin ne link 

https://we.tl/t-SDmtS0ziXJ 

https://we.tl/t-4CC822Alvc 

 

E plote JO 

1877 08.11.2021 Kerkese per informacion mbi objektin “Instituti i Kultures 
Popullore” 

18.11.2021 Ne pergjigje te kerkeses Suaj date 03.11.2021, administruar prane IKTK me 
Nr.,1877 Prot., date 08.11.2021, ne lidhje me kerkesen per informacion per 

E plote JO 

https://we.tl/t-o4Y1nYrFl2
https://we.tl/t-SDmtS0ziXJ
https://we.tl/t-4CC822Alvc


objektin “ Instituti i Kultures Popullore”, ne” Rrugen e Kavajes”, Tirane, 
monument kulture kategoria e II-te, ju bejme me dije se: 
Ne arkivin teknik prane IKTK, nuk nadministrohet asnje dosje teknike per 
kete objekt pasuri kulturore. 
Duke ju falenderuar per bashkepunimin.  

1913 11.11.2021 Kerkese per material mbi “Kisha e Shen 
Spiridhonit”,Mangalem  

22.11.2021 Ne vijim te kerkeses suaj: Ju dergojme bashkëlidhur në link  
dokumentacionin shoqerues. 
https://www.dropbox.com/t/Ae2tNStiBYqiczB5 
Sa më sipër, lutemi për çdo dokument të përdorur te citohet burimi nga 
është marrë (Arkivi Teknik IKTK). 
 

E plote  JO 

1914 11.11.2021 Kerkes per informacion ne lidhje me objektin “ Vila Polena” 
ne Korce. 

22.11.2021 Në vijim të kërkesës Suaj me datë 11.11.2021, administruar në Institutin 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.1914 Prot., datë 11.11.2021, ku 
paraqesni problematikën për objektin pasuri kulturore “Vila Polena”, në 
qytetin e Korçës, Ju bëjmë me dije se: 
Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtoritë Rajonale të 
Trashëgimisë Kulturore, hartojnë projekte ndërhyrje për objekte pasuri 
kulturore bazuar në planin vjetor të përcaktuar. Ky plan reflekton listën e 
objekteve që paraqesin nevojë për ndërhyrje me prioritet, sipas raportimeve 
që përcillen nga DRTK-të përkatëse.  
Për sa më sipër, objekti “Vila Polena” në Korçë nuk rezulton të jetë pjesë e 
planit për vitin 2021. 
 

E Plote JO 

1916 11.11.2021 Kerkese per informacion nga arkiva administrative per 
dokumenta/fatura ne lidhje me pagesen e  

18.11.2021 Në përgjigje të kërkesës tuaj, administruar pranë Institutin Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore me Nr. 1916 Prot., datë 11.11.2021, Ju bëjmë me 
dije se : 
Përsa kërkohet në shkresën Tuaj, nga kërkimet manuale të kryera në fondin 
arkivor (arkiva administrative) që disponon aktualisht IKTK, nuk rezultojnë 
dokumente/fatura në lidhje me pagesën e detyrimeve tatimore (tatim mbi 
qeranë), të kryera nga ana e Institutit të Monumenteve të Kulturës në favor 
të administratës tatimore, për kontratat e qirasë të cituara prej jush.  
Në përputhje me nenin 48, të Ligjit1 nr. Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), në të cilin 
përcaktohet se: “Të dhënat dhe informacioni financiar e kontabël ruhen nga 
tatimpaguese, për të paktën 5 vjet, duke filluar nga fundi i vitit tatimor, të cilit i 
përkasin dokumentet”, detyrimi për ruajtjen e tyre për shkak se ka kaluar një 
kohë shumë e gjatë ka përfunduar.  
Aktualisht IKTK për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së saj, nuk rezulton 
të ketë detyrime të prapambetura, ndaj organeve tatimore, përfshirë këtu 
edhe detyrimet tatim mbi qeranë që citohet në shkresën Tuaj.  
 

E plote JO 

1919 12.11.2021 Kerkese per pajisje me vertetim mbi projektet 12.11.2021 Në vijim të kërkesës Suaj datë 12.11.2021, administruar pranë Institutit 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.1919 Prot., datë 12.11.2021, 
vërtetojmë se znj. Mirela Meçollari (Jano) gjatë periudhës 2015-2020, ka 
marrë pjesë si bashkëautore në hartimin e projekteve të mëposhtme: 

E plote JO 

                                                             
 

https://www.dropbox.com/t/Ae2tNStiBYqiczB5


1. Projekt “Rikonstruksioni i Teatrit te Kukullave”, Tiranë, viti 
2015; 

2. Projekt restaurimi “Kulla e Kumive”, Dhërmi, Vlorë, viti 2015; 
3. Projekt restaurimi “Kisha e Shën Mërisë” Mesodhi, Vuno, viti 

2015;  
4. Projekt restaurimi "Banesa e Odise Kasnecit ", Vuno , Himarë, 

viti 2015; 
5. Projekt restaurimi “Kisha e Shën Gjergjit”, Strumë, Fier, viti 

2015;  
6. Projekt “Restaurimi i Kishës së Rrmajit dhe murit rrethues të 

varrezave Rrmaj si dhe restaurimi i dy varreve monumentale të 
Kol Idromenos dhe të familjes Marubi”, Shkodër, viti 2015; 

7. Projekt për ndërtimin e tualeteve të reja në Parkun e Butrintit, viti 
2015; 

8. Projekt për restaurimin e Murit të Akropolit dhe Murit pranë 
Portës së Liqenit, Butrint, Sarandë, viti 2015; 

9. Projekt restaurimi “Kalaja Katërkëndore e Ali Pashës”, Butrint, 
Sarandë, viti 2015; 

10. Projekt restaurimi “Kongresi i Përmetit”, Përmet, viti 2016;  
11. Projektit “Punime restaurimi në një nga ambjentet e muzeut 

arkeologjik Korçë (për zyrën rajonale Korçë) në kuadër të 
projektit të krijimit të qendrave të informimit publik për 
regjistrimin on-line të pasurive kulturore kombetarë”, viti 2016; 

12. Projekti “Restaurimi dhe konsolidimi i murit arkaik në anën 
lindore të Portikut”, Parku i Apollonisë, Fier,  viti 2016; 

13. Projekt restaurimi “Tempulli i Agonotetëve”, Parku i Apollonisë, 
Fier, viti 2016; 

14. Projekti “Restaurimi dhe konsolidimi i Harkut të Temenosit”, 
Parku i Apollonisë, Fier, viti 2016; 

 
15. Projekt restaurimi “Nimfeu pranë Bazilikës së Madhe”, Butrint, 

Sarandë, viti 2016;  
16. Projekt “Restaurimi i rrënojave të Kishës së Vogël dhe Godinës 

Helenistike në afërsi të Portës së Liqenit”, Parku i Butrintit, 
Sarandë, viti 2016; 

17. Projekt “Restaurimi dhe rehabilitimi i fasadave të banesave 
kolektive në zonën e mbrojtur dhe në vazhdim për unifikimin në 
objektet e Bulevardit "18 Shtatori", në qytetin e Gjirokastrës, viti 
2016; 

18. Studim për evidentimin e pemëve që ndodhen mbi monumentet 
e kulurës në Butrint dhe dëmet që paraqesin ato, viti 2016 

19. Projekt restaurimi e konsolidimi i  murit rrethues të Manastirit të 
Apolonisë; 

20. Projekt “Kisha e Krutjes, Lushnje, Faza e parë –Sondazhe në çati 
dhe themele”, viti 2016; 

21. Projekt restaurimi “Kisha e Shën Kollit”, Krutje e Sipërme, 
Lushnje, viti 2016; 

22. Projekt restaurimi “Ura e Shën Prodhomit”, Voskopojë, Korçë, 
viti 2016; 



23. Projekt restaurimi i kishës së Shën Kollit, Kurjan, Roskovec dhe 
ndërhyrja restauruese e kishës si dhe ndërhyrja në pikturën murale 
dhe sistemimet e jashtme të kishës, viti 2016; 

24. Projekti “Restaurimi i Kishës së Labovës së Kryqit”, Gjirokastër, 
viti 2016; 

25. Projekti “Restaurimi i Kishës së Shën Kollit Xengë, Divjake”, viti 
2017;  

26. Projekt “Restaurimi i kishës së Shën Kollit, në Cerckë, Kolonjë”, 
viti 2017; 

27. Projekt “Restaurimi i kishës së Shën Mërisë, në Cerckë, Kolonjë”, 
viti 2017; 

28. Projekt  “Restaurim i kapelës së Amfiteatrit Durrës”, viti 2017; 
29. Projekt restaurimi “Banesa e Musine Kokalarit”, Gjirokastër, viti 

2017;  
30.  Projekt “Propozim për mbulimin e kishës së Shën Gjon 

Pagëzorit”, Derven, Fushë Krujë, viti 2018;  
31. Projekt restaurimi “Pajantimi i mureve të amfiteatrit të Durrësit”, 

viti 2018;  
32. Projekt restaurimi “Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Zvërnec”, 

Vlorë, viti 2018;  
33. Projekt “Restaurimi i urës së Ali Pashës”, Tepelenë, viti 2018; 
34. Projekt “Restaurimi i Kalasë së Skënderbeut në Kepin e 

Rodonit”, viti 2019;  
35. Projekt “Restaurimi i kishës së Shën Kollit”, Vanaj, Fier, viti 

2019; 
36. Projekt “Restaurimi i Urës së Kollorckës (Kordhocës), faza e 

dytë, Gjirokastër, viti 2019;  
37. Projekti “Restaurimi i kishës së Shën Kozmait dhe rrënojat e 

kishës së Shën Mërisë, Kolkondas”, viti 2019; 
38. Projekt “Restaurimi i kishës së Shën Venerandës, Pllanë, Lezhë”, 

viti 2019;  
39. Projekti i përmirësimit struktural të këmbanores, restaurimi i 

murit rrethues dhe ndërhyrje restauruese plotësuese në kishën e 
Manastirit të “Shën Kollit”, Mesopotam si dhe “Ndërhyrja 
konservuese-restauruese në pikturën murale dhe ikonostasin e 
saj”, viti 2019; 

40. Projekt “Restaurim i kishës Shën e Premte”, në fshatin Sop, Fier, 
viti 2019; 

41. Projekt “Restaurimi Kishës së Shën Kollit”, Shelcan, Elbasan, viti 
2019;  

42. Projekti “Restaurimi i kishës së Shën Gjergjit,” dhe “Ndërhyrje 
konsoliduese në pikturën murale dhe ikonostasin”, Libofsh, Fier, 
viti 2019; 

43. Projekt "Restaurimi dhe konsolidimi i "Murit antik të Porto 
Romanos", Durrës, viti 2019; 

44. Projekt “Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e Kullës së Sahatit 
dhe Rotonda Nr. 2, Kalaja Prezë”, viti 2020; 

45. Projekt restaurimi - Faza I, “Kulla e Sahatit” në kalanë e Krujës, 
viti 2020; 



46. Projekt i rishikuar “Kisha e Shën Nikollës”, Vuno, viti 2020; 
47. Projekt mirëmbajtje "Qyteti antik i Persqopit, Bastioni i madh 

jugor", viti 2020. 
 

1960 23.11.2021 Kerkese per bashkepunim,pajisje me dosjen teknike te 
objektit *Banesa e Toptanasve” . 

10.02.2021 Ne vijim te kerkeses suaj: Ju dergojme bashkëlidhur në link  
dokumentacionin shoqerues. 
 https://we.tl/t-sOaaPpuWkV 
Sa më sipër, lutemi për çdo dokument të përdorur te citohet burimi nga 
është marrë (Arkivi Teknik IKTK). 
 

E plote JO 

1972 25.11.2021 Kerkese per matereiale arkivore 06.12.2021 Në vijim të kërkesës Suaj, datë 25.11.2021, administruar pranë Institutit 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr. 1972 Prot., datë 25.11.2021 
“Mbi përdorimin e materialeve arkivore” si dhe kërkesës më datë 
06.12.2021, administruar pranë IKTK me Nr. 1972/1 Prot., “Kërkesë për 
materiale arkivore”, datë 06.12.2022, Ju bëjmë me dije se: 

Mbështetur në Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”, aprovojmë të 
drejtën për përdorim dhe publikim në formatin e printuar dhe online të  
materialeve arkivore të Arkivit Teknik të Institutit Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore lidhur me dokumentacionin fotografik dhe grafik si 
më poshtë: 

- Filmi me Nr. inventari 33366 (autor: Guri Pani: viti 1988); 

- Filmi me Nr. inventari 33367 (autor: Guri Pani: viti 1988). 

- Skica me Nr. rendor 1 nga dosja teknike me kod Nr. 404, 
emërtuar “Apolloni-Altar”. 

Sa më sipër, bashkëlidhur ju dërgojmë kopje digjitale të materialit arkivor në 
CD.  Lutemi, për çdo dokument të përdorur të citohet burimi nga është 
marrë (Arkivi Teknik i IKTK). 

E plote JO 

1956 22.11.2021 Kerkese per informacion mbi punimet e projektit “Re 
habilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne Qendren Historike dhe ne 
zonen e mbrojtur te qytetit te “Gjirokastres”. 

09.12.2021 Ne pergjigje te kerkeses suaj per informacion nmbi punimet e ujesjellesit te 
Gjirokastres, derguar date 22.11.2021, ne adresen zyrtare te emailit te 
institutit, si dhe administruar me nr 1956 Prot., date 22.11.2021, ju 
informojme si me poshte vijon:  
Projekti zhvillimor “ Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne Qendren 
Historike dhe ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres”, me aplikues 
kompanine e punimeve te zbatimit “STRABAG” sh.p.k, eshte miratur me 
Vendim te Keshillit Kombetar te Trashegimise Kulturore Materiale 
(KKTKM) nr.364, date 06.11.2020. Si pike e ketij vendimi ishte e 
parashikuar dhe lidhja paraprakisht e nje marreveshje trepaleshe ndermjet 
investitorit, nje subjekti te licensuar ne arkeologji, i cili do te ndjeke ne 
menyre periodike ditore kryerjen e punimeve te germimit te rrjetit te 
ujesjellesit dhe IKTK-se e cila do te mbikqyre kete subjekt, marreveshje e 
cila eshte lidhur.  
IKTK se bashku me Drejtorine Rajona;e te Kultures Gjirokaster, vepron ne 
rolin e monitoruesit ne menyre qe punimet e rehabilitimit te rrjetit te 
ujesjellesit te realizohen ne perputhje me projektin dhe specifikimet teknike 
te miratuara.  
Sa i perket dorezimit te punimeve brenda afateve ligjore, ju informojme se 
ky eshte subjekt i marredhenies kontraktuale ndermjet Kontraktorit dhe 
Investitorit dhe nuk ben pjese ne kompetencat e IKTK-se. Gjithashtu ju 

E plote  JO  

https://we.tl/t-sOaaPpuWkV


informojme se prane IKTK nuk eshte depozituar ndonje ankese nga ana e 
banoreve te Gjirokastres, mbi demtime te kalldremeve te vjetra ne Qendren 
Historike te Gjirokastres. Sa i perket kanaleve qe mbeten te hapura gjate 
kohes se punimeve te rrjetit te ujesjellesit, ky eshte nje subjekt i organizimit 
te kantierit dhe nuk hyn ne kompetencat e IKTK-se. 
Sa me sipercituar, KTK se bashku me DRTK Gjirokaster, ka monitoruar ne 
menyre te vazhduar punimet e rrjetit te ujesjellesit ne Qendren Historike 
dhe zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres, ne perputhje me vendimin e 
KKTKM per miratimn e ketij projekti zhvillimor dhe ndjekjen e 
marreveshjes trepaleshe si detyrim i ketij vendimi. 

1990 25.11.2021 Draft Marreveshje 24.11.2021 Ne pergjigje te kerkeses tuaj  duke ju falenderuar per emailin dhe pasi e 
shqyrtuam, ju bejme me dije se draft-marreveshja nuk perben objekt 
kompetence te IKTK.  

E plote JO 

2118 23.12.2021 Kerkese per info. “Mbi konsultimin dhe shfrytezimin e 
materialeve arkivore”. 

10.01.2022 Ne vijim te kërkesës Suaj: Ju bejme me dije se: Mbeshtetur ne Ligjin 
Nr.9154, date 6.11.2003 “ Per arkivat”, ju dergojme bashkelidhur ne link 
kopje digjitale te dokumentacionit te vjeter arkivor grafik dhe fotografik per 
objektet ne qytetin e Gjirokastres: 
-Banesa Fico, Lagjja “Paloroto” 
-Banesa e Topullareve, ne lagjen “ Duvanat” 
-Banesa Cabej 
-Banesa e Angonateve, ne lagjen “Palorto” 
Sa më sipër, lutemi për çdo dokument të përdorur te citohet burimi nga 
është marrë (Arkivi Teknik IKTK). 
Ju dergojme gjithashtu bashkelidhur shkresen kthim pergjigje dhe materialet 
ne link per banesen e Topullareve, Gjirokaster. 
https://we.tl/t-vmg9WM8bnq 
si dhe materialet ne link per objektin “Banesa Fico”, ne qytetin e 
Gjirokastres. 
  
https://we.tl/t-42II3nsIzA 

E plote JO 

1954 22.11.2021 Kerkese per Informacion  07.12.2021 Në vijim të kërkesës suaj, administruar pranë Institutit Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore me Nr.1954 Prot., datë 22.11.2021, për vënien në 
dispozicion të informacionit lidhur me godinat vilat që gëzojnë statusin 
monument kulture, projektet e restaurimit etj., ju bëjmë me dije se: 
Bazuar në pikën 3 të nenit 15 të Ligjit nr 119/2014 “Për të drejtën e 
informimit”, duke konsideruar volumin e madh të informacionit që kërkoni, 
ju njoftojmë për shtyerjen e marrjes së informacionit me 5 dite pune kohë. 

E plote JO 

Email 21.11.2021 Kerkese per informacion,  12.10.2021 Në përgjigje të kërkesës Suaj, datë 21.11.2021, në lidhje me kërkesën për 
informacion për godinat që gëzojne statusin pasuri kulturore bazuar në ligjin 
Nr.119/2014, "Për të drejtën e Informimit", Ju bëjme me dije se: 
Për shkak të volumit të madh të informacionit kemi kërkuar shtyerjen e 
përgatitjes së përgjigjes me 5 dite sipas dispozitave përkatëse te 
ligjit  Nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit".  
Në vijim, informacionin rreth pasurive kulturore në territorin e Republikës 
së Shqipërisë , listave zyrtare të shpërndara sipas qarqeve, kategorive 
përkatëse dhe vendndodhjes së tyre gjënden të publikuara në faqe zyrtare 
të Institutit Kombëtar të Trashëgimise Kulturore, i cili mund të aksesohet 
në linkun e mëposhtëm: 
 http://iktk.gov.al/site/pasuri-kulturore/.  

E plote JO 

https://we.tl/t-vmg9WM8bnq
http://iktk.gov.al/site/pasuri-kulturore/


Në lidhje me hartimin e projekteve, zbatimin e tyre dhe burimet e 
financimit, gjeni bashkëlidhur tabelat e raportimeve nga viti 2015-2021 
(Ankesi 1). 
Gjithashtu per informacion rreth objekteve që nuk gëzojne statusin pasuri 
kulturore dhe relacionet argumentuese përkatëse, mund t'i aksesoni 
materialet në linkun e mëposhtëm. 
https://we.tl/t-Zp5fu3AluL  
 

2006 3.12.201   Në përgjigje të shkresës suaj me Nr. 1706/1 Prot., datë 19.10.2021, 
administruar në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (në vijim 
IKTK) me Nr. 1792, datë 21.10.2021, në lidhje me ankesën e Znj. Emarilda 
Leti të datës 27.10.2021, Ju bëjmë me dije se: 
Ministria e Kulturës me shkresën Nr. 5117 Prot., datë 5.10.2021, 
administruar në IKTK me Nr. 1689 Prot., datë 7.10.2021 ka njoftuar 
zhvillimin një takim ndërinstitucional me datë 07.10.2021 midis Institutit të 
Ndërtimit, IKTK, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, 
Autoriteti Rrugor Shqiptar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Prefekti i Qarkut Lezhë në 
lidhje me problematikat e urës së Matit. 
Ne takimin e dytë të datës 13.10.2021, ku kanë qënë prezent përfaqësues të 
Ministrisë së Kulturës, IKTK dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar (në vijim 
ARRSH), janë përcaktuar detyrat, objektivat, si dhe është propozuar ngritja 
e një grupi pune ndërinstitucional për hartimin e termave të referencës në 
lidhje me projekimin e objektit në fjalë si dhe vijimin me hapa konkret për 
të çuar përpara zgjidhjen e problematikës. 
Trajtimi i problemit të urës së Matit është vënë dhe njëherë në vëmëndje të 
Ministrisë së Kulturës për të ndërrmarrë hapa konkret, pasi deri tani kemi 
qënë në pritje të projektit nga ana e Institutit të Ndërtimit, i cili me shkresë 
Nr. 202/1 Prot., datë 09.02.2021, administruar në IKTK me Nr. 188/1 
Prot., datë 11.02.2021 ka njoftuar se është në proces hartimi të projektit.  
 

E plote JO 

2018 06.12.2021 Kerkese per zgjerim porte.  Ne proces  JO 

2029 09.12.2021 Kerkese per informacion mbi punimet e zbatimit ne kuader te 
projektit. 

16.12.2021 Në vijim të kërkesës me datë 03.12.2021, administruar në Institutin 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.2029 Prot., datë 09.12.2021, 
jemi informuar për kërkesën e Z. Ilir Sopoti për informacion mbi punimet e 
zbatimit në kuadër të projektit “Ndërhyrjë përforcuese dhe rehabilitimi i 12 
objekteve në Bashkinë Tiranë, Krujë, Lezhë, Kavajë, Mirditë” në banesën e tij, e cila 
mban statusin pasuri kulturore, monument kulture kategoria e I-rë, shpallur 
me Urdhër Nr.1886, datë 10.06.1973 me emërtimin “Ndërtesa ku ka patur 
qendrën Organizata Bashkimi”.Për sa më sipër, po Ju përcjellim kopje të 
kërkesës së qytetarit për trajtim.  
 

E plote  JO 

2032 10.12.2021 Kerkese per shpallje monument kullture 10.12.2021 Ne process 

  

Ne proces JO 

2056 12.12.2021 Ankese problematikën në banesën pasuri kulturore 
monument kategoria I-rë “Banesa e Galanxhinjve”, 
Gjirokastër 

15.12.2021 Në vijim të kërkesës datë 12.12.2021 të Z. Proletar Hasani, administruar në 
Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.2056 Prot., datë 
15.12.2021, jemi informuar për problematikën në banesën pasuri kulturore 

E plote  JO 

https://we.tl/t-Zp5fu3AluL


monument kategoria I-rë “Banesa e Galanxhinjve”, Gjirokastër. Për këtë 
objekt pasuri kulturore, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka 
hartuar një projekt në vitin 2018, i cili është miratuar me Vendim Nr.522, 
date 26.12.2018 të KKR (sot KKTKM). Për sa më sipër, bazuar në 
shqetësimin e shprehur nga Z. Hasani, kërkohet nga ana Juaj një vlerësim në 
terren i gjendjes së objektit dhe hartimi i një relacioni të detajuar, i cili do të 
përcillet pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me qëllim 
vijimin e procesit të rishikimit të projektit të restaurimit sipas dispozitave të 
Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”. Gjithashtu, të 
vijohet me marrjen e masave për rrethimin dhe sigurimin e objektit në 
mënyrë që të evitohet hyrja e personave të pautorizuar. Bashkëlidhur gjeni 
kopje të shkresës së Z. Proletar Hasani.  

2089 21.11.2021 Kerkese per informacion  20.12.2021 Në përgjigje të kërkesës Suaj, datë 21.11.2021, në lidhje me kërkesën për 
informacion për godinat që gëzojne statusin pasuri kulturore bazuar në ligjin 
Nr.119/2014, "Për të drejtën e Informimit", Ju bëjme me dije se: 
Për shkak të volumit të madh të informacionit kemi kërkuar shtyerjen e 
përgatitjes së përgjigjes me 5 dite sipas dispozitave përkatëse te ligjit  
Nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit".  
Në vijim, informacionin rreth pasurive kulturore në territorin e Republikës 
së Shqipërisë , listave zyrtare të shpërndara sipas qarqeve, kategorive 
përkatëse dhe vendndodhjes së tyre gjënden të publikuara në faqe zyrtare të 
Institutit Kombëtar të Trashëgimise Kulturore, i cili mund të aksesohet në 
linkun e mëposhtëm: 
 http://iktk.gov.al/site/pasuri-kulturore/.  
Në lidhje me hartimin e projekteve, zbatimin e tyre dhe burimet e 
financimit, gjeni bashkëlidhur tabelat e raportimeve nga viti 2015-2021 
(Ankesi 1). 
Gjithashtu per informacion rreth objekteve që nuk gëzojne statusin pasuri 
kulturore dhe relacionet argumentuese përkatëse, mund t'i aksesoni 
materialet në linkun e mëposhtëm. 
https://we.tl/t-Zp5fu3AluL 

E plote  JO 

2133 29.12.2021 Kerkese per informacion ne lidhje me investimet e 
parashikuara me vitin 2022 

13.01.2022 Ne proces   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

 


