
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE KORRIK – SHTATOR 2022 
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Përgjigje 
Mënyra e 

përfundimit 
të kërkesës 

Tarifa 

1181 04.07.2022 Kërkesë për informacion në lidhje më projektin “Përmirësimi i 
segmentit rrugor Tushemisht-Dogana Shën Naum” 

15.07.2022 Ne përgjigje te kërkesës Tuaj për informacion, me Nr. Prot. 11.578-319-1D, 
date 30.06.2022, administruar pranë Institutit Kombëtar tË Trashëgimisë 
Kulturore (IKTK) me Nr. 1181 Prot, datë 04.07.2022, lidhur me projektin 
“Përmirësimi i segmentit rrugor Tushemisht-Dogana- Shën Naum" me 
autoritet kontraktues FSHZH-në, Ju bëjmë me dije se: 
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, përkatësisht plan-vendosja e 
gjurmës së segmentit trugor, objekti ndodhet brenda kufirit të zonës së 
mbrojtur të pasurisë botërore "Trashëgimia Natyrore dhe Kulturore e 
Rajonit të Ohrit", e cila është pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore te 
UNESCO-s, e shpallur në vitin 2019. Lutemi gieni bashkëlidhur hartën e 
zonifikimit te pasurisë botërore dhe zonës së mbrojtur. Lidhur me pasuri 
kulturore të veçanta sipas Listës zyrtare të Pasurive Kulturore, në zonën e  
fshatit Tushemisht, ndodhet objekti si më poshtë: 
Emërtimi: Mozaiku në fshatin Tushemisht 
Dokumentiishpalljes: Ministria e Arsimit Kulturës/nr.1886/dt.10.06.1973 
Koordinata gjeografike sipas sistemit KRRGJSH:  X: 560726.6601dhe  Y: 
4529800.358 
 
Mbështetur në ligjin Nr. 27, datë 17.05.2018 "Për Trashëgiminë Kulturore 
dhe Muzetë", neni 77, "do ndërhurje në pasuritë kulturore të paluajtshme 
kryhet vetëm pas miratimit nga ana e Këshillin Kombetar te Trashëgimise 
Kulturore Materiale (KKTKM).." dhe kërkesa për lëshimin e lejes paraqitet 
në sportelin unik të KKTKM-së pranë Ministrisë së Kulturës. 
Në vijim, si dhe në mbështetje të Vendimit të Këshillit te Ministrave Nr. 
673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e Agiencisë Kombetare të Shoqërisë 
së Informacionit", e ndryshuar dhe Urdhërit të Ministrit r. 729, datë 
18.12.2019, aplikimi për Leje për ndërhyrje në Pasuri Kulturore Materiale 
kryhet nëpërmjet portalit E-Albania duke përdorur shërimin "Leje për 
ndërhurje në Pasuri Kulturore Materiale". 
Subjekti aplikues mund te aksesojekete sherbim ne linkun e meposhtem 
https://e-albania.al/AlbaniaServices/UseService.aspx?service code=13702 
për vijimin procedurës së shqyrtimit deri në vendimmarrien e KKTKM-së. 

E plotë Jo 

1238 13.07.2022 Kerkese per informacion 29.07.2022 Në vijim te kërkesës suaj, dërguar elektronikisht me datë 13.07.2022, me 
lënde: "Kërkesë për informacion" në lidhje me urat në Republikën e 
Shqipërisë, Ju bëjmë me dije se, 
1. Informacionin e kërkuar mbi numrin e urave të ndodhura në Republikën 
e Shqipërisë mund ta aksesoni në ëebsite-in zyrtar të IKTK. 
(http://iktk.gov.al/site/pasuri-kulturore/); 
2. Ne mbështetje te Ligjit r. 27, date 17.05.2018, "Për Trashëgiminë 
Kulturore dhe Muzete", Neni 31, pika 4/c, drejtoritë rajonale "Kryeinë 
verifikime sistematike për gjendjen e pasurive kulturore në territorin që 
administrojnë, si dhe në bazë të kërkesave të paragitura" dhe sipas Nenit 31, 

E plotë Jo 



pika dh, drejtoritë rajonale "Kryejnë punime konservimi dhe restaurimi në 
pasuritë kulturore në bazë të projekteve të miratuara"; 
3. Në lidhje me informacionin e kërkuar mbi investimet e kryera vitet e 
fundit, duhet t'i drejtoheni Ministrisë së Kulturës. 

1270 18.07.2022 Emanuel koka 29.07.2022 Në vijim të kërkesës Suaj datë 18.07.2022, administruar pranë Institutit 
Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me Nr.1270 Prot., datë 18.07.2022, 
mbështetur në Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat” dhe ligjit Nr. 
119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Ju vendosim në dispozicion kopje 
elektronike të hartës fizike të rrethit Gjirokastër, që disponojmë në arkivin 
teknik të IKTK. 
Sa më sipër, bashkëlidhur gjeni materialin në CD. Lutemi për çdo dokument 
të përdorur të citohet burimi nga është marrë (Arkivi Teknik i IKTK). 

E plotë Jo 

1289 25.07.2022 Kerkesë për informacion 01.08.2022 Në vijim të kërkesës Suaj me Nr. 105/2022 Prot., datë 22.07.2022, 
administruar pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore me 
Nr.1289 Prot., datë 25.07.2022, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon: 
Në arkvin teknik të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore 
disponojmë dokumentacion grafik, përshkrimor dhe fotografik për objektet 
“Kalaja e Borshit” dhe “Kalaja e Kaninës”. 
Sa më sipër, lutemi mund të paraqiteni pranë arkivit teknik të IKTK-së për të 
bërë përzgjedhjen e materialeve arkivore. 

E plotë Jo 

1330 04.08.2022 Kerkesë për informacion 11.08.2022 Në vijim të kërkesës Suaj me Nr. 106/2022 prot., datë 04.08.2022, 
administruar pranë IKTK me Nr. 1330, datë 04.08.2022, mbështetur në 
Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat” dhe ligjit Nr. 119/2014 “Për të 
drejtën e informimit”, 
Ju vendosim në dispozicion kopje digjitale te dokumentacionit arkivor grafik 
dhe përshkrimor për objektin "Shpella e Spilesë", në Himarë, në kuadër të 
hartimit të projektit të restaurimit dhe rijetëzimit të këtij objekti. Në arkivin 
teknik nuk disponojmë dokumentacion fotografik. 

E plotë Jo 

1341 09.08.2022 Ylli drishti Kerkese per te hulumtuar ne arkivin te IKTK per 
dokumentacion grafik dhe fotografik te ikonostaseve te 
Shqiperise 

8.08.2022 Ne vijim te kerkeses Suaj me objekt "Kerkese per te hulumtuar ne arkivin te 
IKTK per dokumentacion grafik dhe fotografik te ikonostaseve te 
Shqiperise", administruar prane IKTK me Nr. 1341, date 09.08.2022, ju 
bejme me dije si me poshte: 
Ju mund te paraqiteni prane arkivit teknik te IKTK-se do dite te javes nga 
dita e hene enjte ora 08:00-14:30 dhe diten e premte ora 08:00-14:00, me 
qellim hulumtimin e materialeve te ikonostaseve te Shqiperise, qe 
disponojme ne arkiv. 
Sa me siper, lutemi kerkesa Juaj te shoqerohet edhe me nje liste konkrete te 
ikonostateseve, me qellim orientimin dhe lentesimin per gjetjen e 
materialeve te duhura. 

E plotë Jo 

15.09.2022 Ne vijim të kerkesës Suaj administruar pranë Institutit Kombëtar të 
Trashëgimisë Kulturore me Nr.1341 Prot., datë 09.08.2022, mbështetur në 
ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 "Për Arkivat" dhe ligjin Nr. 119/2014 "Për të 
drejtën e informimit", Ju vendosim në dispozicion bashkelidhur kopje 
digjitale (CD) të materialit arkivor grafik dhe fotografik të ikonostaseve të 
disa kishave në qarkun Elbasan, Vlorë, Sarandë, Berat, Gjirokastër, Korçë, 
Përmet, Fier, 
referuar listës së objekteve të përzgjedhura, pas hulumtimit tuaj pranë arkivit 
teknik. 

E plotë Jo 



Sa më sipër, lutemi për cdo dokument të përdorur te citohet burimi nga 
është marrë (Arkivi Teknik i IKTK). 

1428 24.08.2022 Kerkese per infomacion 07.09.2022 Në vijim të kërkesës suaj, për vënien në dispozicion të listës me 
monumentet e kulturës në rrezik, Ju informojmë që:  
Bazuar në shkronjen "a" të pikës 3 të nenit 15 të Ligjit nr. 119/2014 "Për të 
drejtën e informimit", shprehimisht : "Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, të 
këtij neni, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune pär një nga 
shkaqet e mëposhtme: a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të 
shumta e voluminoze"; duke konsideruar volumin e madh të informacionit 
që kërkoni, lutemi në mirëkuptimin tuaj për shtyerjen e marrjes së 
informacionit me 5 dite pune kohë.  

E plotë Jo 

16.09.2022 Në vijim të kërkesës suaj, ardhur në emailin zyrtar të IKTK-së në datë 
24.08.2022, ku keni kërkuar listën e monumenteve të kulturës në rrezik, ju 
informojmë si më poshtë:  
Në zbatim të VKM nr.420, datë 15.06.2022 “Për marrjen e masave për 
ruajtjen e trashëgimisë kulturore në rastet e fatkeqësive natyrore dhe 
konflikteve të armatosura”, gërma‘ç’ dhe ‘d’ e pikës 2 të Kreut III të tij, 
shprehimisht citohet që:  
“…2. Masa paraprake për ruajtjen e pasurive të trashëgimisë kulturore, në 
rastin e fatkeqësive natyrore, janë: …   
ç) hartimi i një database-i të integruar të riskut, sipas një formati të unifikuar 
nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, drejtoritë rajonale të 
trashëgimisë kulturore, njësitë e administrimit dhe koordinimit të parqeve 
arkeologjike, muzeve,  

1. lista e riskut, ku identifikohen pasuritë kulturore të dëmtuara paraprakisht, 
ato të rrezikuara apo me potencial rreziku në të ardhmen në bazë të 
tipologjisë së riskut nga fatkeqësitë natyrore, të ndara sipas karakteristikave 
të pasurisë kulturore apo sipas zonave;   

2. ii. rreziqet që kërcënojnë trashëgiminë kulturore të ndara sipas 
karakteristikave të pasurive kulturore apo sipas zonave;   

3. iii. kontaktet e poseduesve të pasurive kulturore;  
d) rishikim i database-it në mënyrë periodike, çdo 2 (dy) vjet, me përjashtim 
të rasteve të veçanta kur miratohet nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë 
Kulturore Materiale (KKTKM), që i komunikohet dhe Agjencisë 
Kombëtare të Mbrojtjes Civile;..”  
Sa më lart ju informojmë se institucioni jonë, në zbatim të detyrimeve sipas 
VKM-së Nr.420/2022, është në proces përditësimi dhe vlerësimi të 
databazës së riskut.  
Në momentin që kjo listë do finalizohet nga të gjithë institucionet përgjegjës 
dhe pas miratimit në KKTKM, do bëhët publike në faqen zyrtare të 
institucionit.   

E plotë Jo 

1432 25.08.2022 Kerkese per infomacion 09.07.2022 Në vijim të kërkesës suaj, për vënien në dispozicion të listës monumentet e 
kulturës që mbrohen nga shteti, Ju informojmë që:  
Informacioni rreth Monumenteve të Kulturës në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, listave zyrtare të shpërndara sipas qarqeve, kategorive përkatëse 
dhe vendndodhjes së tyre gjenden të publikuara në faqen zyrtare të Institutit 
Kombëtar të Trashëgimise Kulturore, i cili mund të aksesohet në linkun e 
mëposhtëm: http://iktk.gov.al/site/pasuri -kulturore/ .  

E plotë Jo 



       

       

email 01.09.2022 Kerkese per material arkivor  Në vijim të kërkesës suaj datë 01.09.2022, ardhur në emailin zyrtar të IKTK-
së,  mbështetur në Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat” dhe ligjin Nr. 
119/ 2014 “Për të drejtën e informimit”, ju vendosim në dispozicion 
bashkëlidhur në link kopje të materialit të vjetër arkivor për objektet në qytetin 
e Shkodrës si më poshtë:  

 Banesa e Mahmut Grudës  (foto historike/ relacione);  

 Banesa e Ramadan Çinarit (Asllan e Hamit Juka) (foto historike);  

 Banesa e Mati Jubanit (dokumentacion teknik/ 
fotografik/ përshkrimor).  

 https://ëe.tl/t-9joLqNybfB 
 

  

email 02.09.2022 Kerkese per infomacion 16.09.2022 Në vijim të kërkesës suaj për informacion përcjellë në adresën zyrtare të 
Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore lidhur me Projektin e 
restaurimit të godinës Banka TregtareKombëtare në qytetin e Durrësit, ju 
bëjmë me dije si mëposhtë vijon: 
Së pari: Projekti ‘’Restaurim i Bankës së Shtetit (sot BKT) Durrës’’ objekti i 
kërkesës suaj, është paraqitur për miratim në KKR sot Këshilli Kombëtar i 
Trashëgimisë Kulturore Materiale (KKTKM) i cili ka dalë me Vendimin nr. 
511 Prot., datë 13.11.2018 duke shprehur.; 
‘’Miratimin e Projektit ‘’Restaurim i Bankës së Shtetit (sot BKT), Durrës’’ me 
subjekt aplikues ‘’A.Gjoka’’ sh.p.k’’. 
Bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 ‘’Për të Drejtën e Informimit’’, përkatësisht 
neni 17, projekti nuk mund t’ju vendoset në dispozicion pasi përmban të 
dhëna të cilat cënojnë të drejtën e autorit duke mos patur miratimin paraprak 
me shkrim. 
Së dyti: Pranë institucionit tonë nuk është administruar asnjënjoftim zyrtar 
lidhur me fillimin e punimeve lidhur me projektin. 
 

E plotë Jo 

email 09.09.2022 Kerkese per infomacion 

 a) listen e organizatave qe merren me mbrojtjen e 

monumenteve ku ben pjese Shqiperia, dhe  

b) procedurat qe duhen ndjekur qe nje godine te shpallet 
monument kulture 

19.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.09.2022 

Në vijim të kërkesës suaj, për vënien në dispozicion të listës se organizatave 
që merren me mbrojtjen e monumenteve ku bën pjesë Shqiperia dhe 
procedurat që duhen ndjekur që një godine të shpallet monument kulture, Ju 
informojmë që:  
Bazuar në shkronjen "a" të pikës 3 të nenit 15 të Ligjit nr. 119/2014 "Për të 
drejtën e informimit", shprehimisht : "Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, të 
këtij neni, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune pär një nga shkaqet 
e mëposhtme: a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e 
voluminoze"; duke konsideruar volumin e madh të informacionit që kërkoni, 
lutemi në mirëkuptimin tuaj për shtyerjen e marrjes së informacionit me 5 dite 
pune kohe. 
 
Ne vijim te kerkeses suaj per venien ne dispozicion te listes se organizatave 
qe merren me mbrojtjen e monumenteve ku ben pjese Shqiperia dhe 
procedurat qe duhen ndjekur qe nje godine te shpallet monument kulture, ju 
informojme qe: 

a) Instituti Kombetare i Trashegimise Kulturore (IKTK) nuk 
disponon nje liste ku te jene te percaktuara organizatat qe merren 

E plote Jo 

https://we.tl/t-9joLqNybfB


me mbrojtjen e monumenteve. UNESCO me trupat Keshellimor 
te vetat, ICCROM, ICOMOS prej vitesh bashkepunon me 
Institutin (IKTK) ne mbrojtje  te monumenteve ku ben pjese edhe 
Shqiperia. 

b) Per procedurat qe ndiqen per shpalljen e nje godine monument 
kulture mund ti referoheni ligjit nr.27 /2018, ne menyre specifike 
neni 57 pika 1, 2 per “Verifikimin e interesit Kulturor” , neni 58 
pika 1,2,3,4 ne lidhje me “Kerkesen per Verifikim” si dhe neni 62 
ne lidhje me  “Procedurat e Deklarimit”. 

email 14.09.2022 Kerkese per infomacion “Burgu i Spacit” 24.09.2022 
Në vijim të kërkesës suaj për informacion, përcjellë në adresën zyrtare të Institutit 

Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore lidhur me informacion arkitekturor (planimetri, 

fasada, foto, emertimi i materialeve te perorura ne ndertimin e tij, etj) dhenhistorik 

rreth Burgut te Spacit , Ju bëjmë me dije si mëposhtë vijon :  

Burgu i Spacit eshte Monument Kulture i kategorise II, miratuar nga Ministria e 

Turizmit Rinise dhe Sporteve me Vendim Nr. 656, date 05.12.2007. 

Prane arkivit te IKTK-se ndodhet vetem Projekti ‘’Nderhyrje emergjente per stabilizimin 

e godinave te burgut te Spacit’’, Mirdite,  objekti i kërkesës suaj, miratuar në KKR, 

sot Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale (KKTKM) me Vendim nr. 

40 Prot., datë 08.3.2017, hartuar nga CHwB. 

Bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 ‘’Për të Drejtën e Informimit’’, përkatësisht neni 17, pr

ojekti nuk mund t’ju vendoset në dispozicion pasi përmban të dhëna të cilat cënojnë t

ë drejtën e autorit duke mos patur miratimin paraprak me shkrim nga ana e tij. 

 

E plote Jo 

      

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

 


