
Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje
Mënyra e përfundimit të 

kërkesës
Tarifa

1 27.3.2021

Kërkohet informacion lidhur 
me sasinë dhe çmimin e 

vaksinave kineze, të 
kontraktuara.

29.3.2021
Kërkesa i është deleguar 

MSHMS-së.
Deleguar Nuk ka

2 29.3.2021
Ankesë për çështje legalizimi 
(jashtë objektit të ligjit për të 

drejtën e Informimit).
29.3.2021

Ankesa i është deleguar ASHK-
së.

Deleguar Nuk ka

3 30.3.2021
Kërkohen disa urdhra për 

miratim strukture dhe 
organike, të ASHK-së.

30.3.2021
Kërkesa i është deleguar 

ASHK-së
Deleguar Nuk ka

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, TREMUJORI II, 2021



4 31.3.2021
Ankesë për çështje pronësie 

(jashtë objektit të ligjit për të 
drejtën e Informimit).

31.3.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së.
Deleguar Nuk ka

5 24.3.2021
Kërkohet lista e drejtorëve të 
KM-së në pesë vitet e fundit.

21.4.2021
Dërgohet lista e drejtorëve, 

sipas kërkesës.
Përfunduar Nuk ka

6 19.4.2021

Ankesë për mbifaturim të 
energjisë elektrike (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën 
e Informimit).

29.4.2021
Ankesa i është deleguar 

OSHEE-së
Deleguar Nuk ka

7 22.4.2021
Ankesë për çështje legalizimi 
(jashtë objektit të ligjit për të 

drejtën e Informimit).
22.4.2021

Ankesa i është deleguar ASHK-
së për trajtim.

Deleguar Nuk ka



8 19.5.2021
Kërkohet kopje e çertifikuar e 

dokumenteve elektronike.
10.6.2021

Kthim përgjigje kërkuesit se i 
është vënë në dispozicion 
informacioni i kërkuar.

Përfunduar Nuk ka

9 23.4.2021
Kërkohet informacion për një 
shqetësim të një maturanteje 

ekselente.
23.4.2021

Kërkesa i është deleguar 
MARS-së.

Deleguar Nuk ka

10 29.4.2021

Kërkohet informacion mbi një 
dosje legalizimi (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën 
e Informimit).

10.5.2021
Kërkesa i është deleguar 
ASHK-së, për trajtim.

Deleguar Nuk ka

11 23.3.2021
Ankesë për çështje legalizimi 
(jashtë objektit të ligjit për të 

drejtën e Informimit).
24.3.2021

Kërkesa i është deleguar 
ASHK-së, për trajtim.

Deleguar Nuk ka



12 15.5.2021
Kërkohet informacion për 

njohjen e patentave shqiptare 
në Itali.

17.5.2021

Dërgohet njoftim i Ministrisë 
për Evropën dhe Punët e 

Jashtme lidhur me 
marrëveshjen e miratuar për 

këtë qëllim.

Përfunduar Nuk ka

13 17.5.2021

Kërkohet informacion për 
procedurat që zbatohen për 

banesat e prishura dhe ato të 
dëmtuara nga tërmeti.

17.5.2021
Kthim përgjigje, për ta 

kërkuar informacionin, tek 
Ministria e Rindërtimit.

Përfunduar Nuk ka

14 20.5.2021
Kërkohet info lidhur me një 
iniciativë për të kontribuar 

për Shqipërinë.
20.5.2021

Dërgohet adresa e emailit 
nëpërmjet të cilës mund të 

dërgohet kontributi dhe 
propozimet për iniciativën Gati 

për Shqipërinë: 
gatipërshqipërinë@kryeminist

ria.al

Përfunduar Nuk ka

15 20.5.2021

Kërkesë për info lidhur me 
çështje të bashkimit familjar 
(jashtë objektit të ligjit për të 

drejtën e Informimit).

20.5.2021

Dërgohet linku i Ambasadës 
Gjermane, në Shqipëri: 

https://tirana.diplo.de/al-
sq/botschaft/kontakt-formular.

Përfunduar Nuk ka



16 23.5.2021
Ankesë për çështje pronësie 

(jashtë objektit të ligjit për të 
drejtën e Informimit).

24.5.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së për trajtim.
Deleguar Nuk ka

17 25.5.2021
Kërkohen të dhëna lidhur me 
aplikimin për Akademinë e 

Lidershipit.
26.5.2021

Dërgohet linku përkatës, që jep 
informacionin e duhur për sa 

kërkohet: 
http://ata.gov.al/2021/05/21/ne-
korrik-hapen-regjistrimet-e-

akademise-se-re-te-lidershipit/.

Përfunduar Nuk ka

18 3.6.2021

Ankesë për një ndërtim të 
paligjshëm (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 
Informimit).

7.6.2021
Ankesa i është deleguar 

Bashkisë Tiranë, për trajtim.
Deleguar Nuk ka

19 4.6.2021

Ankesë për një problematikë 
në ndërtim (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 
Informimit).

7.6.2021
Ankesa i është deleguar 

Bashkisë Tiranë, për trajtim.
Deleguar Nuk ka



20 5.6.2021
Kërkohet interpretim ligjor 

(jashtë objektit të ligjit për të 
drejtën e Informimit).

7.6.2021

Kthim përgjigje kërkuesit se 
kërkesa është jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 
informimit.

Përfunduar Nuk ka

21 23.6.2021

Kërkohen urdhrat e 
Kryeministrit për ngritjen e 
grupit ndërinstitucional të 

punës për hartimin e 
strategjisë së sigurisë 

kombëtare të Republikës së 
Shqipërisë.

Në proces Nuk ka

22 24.6.2021
Kërkohet info për Zyrën e 

Projekteve në Kryeministri.
25.6.2021

informacionin e duhur për sa 
kërkohet: 

https://documentcloud.adobe.c
om/link/track?uri=urn:aaid:sc

ds:US:75757c8c-ae9f-41b9-
b822-

f1b5dfd96071#pageNum=1

Përfunduar Nuk ka 

23 27.6.2021

Ankesë për përfitim nga 
fondet e rindërtimit (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën 
e Informimit).

28.6.2021
Ankesa i është deleguar 

Bashkisë Tiranë, për trajtim.
Deleguar Nuk ka


