
Nr. Rendor
Data e 

kërkesës
Objekti i kërkesës

Data e 

përgjigjes
Përgjigje

Mënyra e përfundimit të 

kërkesës
Tarifa

1 4.1.2021

Kërkohet kontrata e 

firmosur nga qeveria 

shqiptare me kompaninë 

Pfizer për vaksinat kundër 

përhapjes së virusit covid-

19.

14.1.2021
Kërkesa i është deleguar 

MSHMS.
Deleguar Nuk ka

2 4.1.2021

Kërkohet informacion 

lidhur me ndihmesën në 

sigurimin e vaksinave, për 

Kosovën.

14.1.2021
Kërkesa i është deleguar 

MSHMS.
Deleguar Nuk ka

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, TREMUJORI I, 2021



3 5.1.2021

Kërkohen formularet e 

dekriminalizimit për 

zv/ministrat aktualë.

19.1.2021

Dërgohen formularët e 

dekriminalizimit, të nënshkruar 

prej zëvëndësministrave aktualë.

Përfunduar Nuk ka

4 6.1.2021

Ankesë për një ndërtim të 

paligjshëm (jashtë objektit 

të ligjit për të drejtën e 

Informimit).

7.1.2021
Ankesa i është deleguar Bashkisë 

Tiranë, për trajtim.
Deleguar Nuk ka



5 10.1.2021

Dërgohet ftesë për 

pjesëmarrje në një 

Konferencë Ndërkombëtare 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit)..

10.1.2021 Ftesa i dërgohet Kabinetit të KM. Deleguar Nuk ka

6 11.1.2021

Dërgohet shprehje interesi 

lidhur me një projekt 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit).

14.1.2021
Shprehja e interesit i delegohet 

MIE-s.
Deleguar Nuk ka



7 11.1.2021

Kërkohet informacion 

lidhur me numrin e 

vaksinave anti-Covid-19 të 

siguruara nga një vend i BE-

së.

14.1.2021 Kërkesa i delegohet MSHMS. Deleguar Nuk ka

8 11.1.2021

Kërkohet informacion për 

një udhëtim të kryer në 

Dubai.

26.1.2021

Kthim përgjigje, për ta kërkuar 

informacion në autoritetin publik, 

që zotëron informacionin e 

kërkuar.

Përfunduar Nuk ka



9 11.1.2021

Kërkohet informacion për 

një udhëtim të kryer në 

Dubai.

26.1.2021

Kthim përgjigje, për ta kërkuar 

informacion në autoritetin publik, 

që zotëron informacionin e 

kërkuar.

Përfunduar Nuk ka

10 14.1.2021

Kërkohet një kopje e 

regjistrit të inventarizuar 

mbi dhuratat diplomatike 

kundrejt Kryeministrit 

(Kryeministrisë) në 

udhëtimet jashtë vendit ose 

në pritjet e delegacioneve 

diplomatike.

26.2.2021
Dërgohet regjistri i dhuratave, 

sipas kërkesës.
Përfunduar Nuk ka



11 14.1.2021

Kërkohet informacion për 

numrin e punonjësve të 

Kryeministrisë si dhe për 

personat me aftësi të 

kufizuar.

15.1.2021

Në Kryeministri janë të punësuar 

123 punonjës. Nuk ka të 

punësuar, persona me aftësi të 

kufizuar

Përfunduar Nuk ka

12 18.1.2021

Kërkohet info lidhur me 

fluturimet e kryera nga 

AirAlbania.

16.2.2021

Kthim përgjigje, për ta kërkuar 

informacion në autorit publik, që 

zotëron informacionin e kërkuar.

Përfunduar Nuk ka



13 21.1.2021

Kërkohet informacion për 

një udhëtim të kryer në 

Dubai.

28.1.2021

Kthim përgjigje, për ta kërkuar 

informacion në autorit publik, që 

zotëron informacionin e kërkuar.

Përfunduar Nuk ka

14 26.1.2021

Kërkohet të bëhet 

 akreditimi i gazetarëve dhe 

kameramanëve pranë 

Kryeministrisë  (jashtë 

objektit të ligjit për të 

drejtën e Informimit).

26.1.2021
Kërkesa i delegohet strukturës 

përkatëse në KM.
Deleguar Nuk ka



15 27.1.2021
Kërkohet informacion për 

Ministrin e Diasporës
28.1.2021

Kërkesa i delegohet kabinetit të 

Ministrit të Diasporës.
Deleguar Nuk ka

16 1.2.2021

Dërgohet letër e hapur 

kundër ndërtimit të 

aeroportit në brendësi të 

territorit të Peizazhit të 

Mbrojtur Vjosë – Nartë 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit).

1.2.2021
Kërkesa i delegohet strukturës 

përkatëse në KM.
Deleguar Nuk ka



17 9.2.2021

Ankesë për dëmtimet e 

banesës, të shkaktuara nga 

tërmeti (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 

Informimit).

9.2.2021
Ankesa i është deleguar Bashkisë 

Laç, për trajtim.
Deleguar Nuk ka

18 10.2.2021

Kërkohet informacion për 

numrin e vaksinave që do 

t'ju dhurohen mjekëve në 

Kosovë.

11.2.2021
Kërkesa i është deleguar 

MSHMS.
Deleguar Nuk ka



19 12.2.2021

Ankesë për çështje pronësie 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit).

17.2.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së, për trajtim.
Deleguar Nuk ka

20 15.2.2021

Kërkohet sa është vlera, e 

cila ka shkuar nga buxheti i 

shtetit  për kancelari të 

ndryshme zyrash , mobilim 

zyrash dhe makina  për 

Kryeministrinë, nga viti 

2014 deri në vitin 2020 ? 

(specifikisht sipas secilit vit 

dhe me secilën vlerë 

përkatëse).

16.2.2021
Dërgohet linku i duhur për të 

marrë informacionin e kërkuar.
Përfunduar Nuk ka

https://owa.e-albania.al/owa/redir.aspx?REF=tl7urQNSl7xtV6MVRScKkAI7tvxe0HGr9sTnrrfZHQkQPD1OSO3YCAFodHRwOi8vd3d3LmFwcC5nb3YuYWwvdCVDMyVBQi10amVyYS9hcmtpdmEvYXJraXZhLWUtYnVsZXRpbml0LXQlQzMlQUItcHJva3VyaW1pdC1wdWJsaWsv
https://owa.e-albania.al/owa/redir.aspx?REF=tl7urQNSl7xtV6MVRScKkAI7tvxe0HGr9sTnrrfZHQkQPD1OSO3YCAFodHRwOi8vd3d3LmFwcC5nb3YuYWwvdCVDMyVBQi10amVyYS9hcmtpdmEvYXJraXZhLWUtYnVsZXRpbml0LXQlQzMlQUItcHJva3VyaW1pdC1wdWJsaWsv


21 13.2.2021

Kërkohet informacion 

lidhur me ish strukturën e 

Departamentit të Jetësimit 

të Prioteteve, në KM.

18.2.2021

Zbatimi i prioriteteve të qeverisë 

realizohej nëpërmjet 

Departamentit të Jetësimit të 

Prioriteteve. Fusha e veprimit të 

Departamentit të Jetësimit të 

Prioriteteve ka qënë: 1.     

Reforma e Shërbimeve Publike, 

2.     Investimet e Huaja Direkte, 

3.     Reforma e Tatimeve dhe 

Doganave - Informaliteti (Tax & 

Customs Reform),  4.     Toka 

(Land reform) etj.

Përfunduar Nuk ka

22 18.2.2021
Kërkohet një VKM  e vitit 

2014.
20.2.2021

Nuk ka një VKM, sipas 

përmbajtjes së kërkuar.
Përfunduar Nuk ka



23 24.2.2021

Kërkohet lista e 

titullarëve/drejtorëve për 

Kryeministrinë, si dhe për 

institucionet në varësi të 

KM-së.

25.2.2021

Lidhur me të dhënat që kërkohen 

për Kryeministrinë, mund të 

konsultohet Programi i 

Transparencës së KM-së. Lidhur 

me të dhënat për institucionet në 

varësi të Kryeministrisë, duhet t'I 

drejtohet autoriteteve publike, 

përkatëse.

Përfunduar Nuk ka

24 25.2.2021

Kërkohet kontrata që 

qeveria shqiptare ka 

nënshkruar 

me  Konsorciumi 3P Life 

Logistic.

25.2.2021

Të gjitha aktet zyrtare mund të 

konsultohen në ëebsite-in e 

Qendrës së Botimeve Zyrtare.

Përfunduar Nuk ka



25 2.3.2021

Kërkohet nje informazion 

në lidhje me  nëpunësit 

politik, pjesë e 

Kryeminstrisë.

4.3.2021

Kthim përgjigje lidhur me 

detyrimin e nëpunësve politikë 

për të patur tituj shkencorë.

Përfunduar Nuk ka

26 2.3.2021

A është  kryer ndonjë 

kontroll apo inspektim mbi 

shpenzimet e bashkive gjatë 

vitit 2020 në kuadër të një 

deklarate nga ana e 

institucionit të 

Kryeministrisë.

4.3.2021

Kërkohet saktësim i të dhënave, 

lidhur me informacionin e 

kërkuar.

Përfunduar Nuk ka



27 4.3.2021

Ankesë për një denoncim të 

kryer pranë Prokurorisë 

Lezhë (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 

Informimit).

4.3.2021

Kthim përgjigje për ta dërguar 

ankesën pranë ILD-së si dhe disa 

udhëzime për plotësimin e 

formularit të ankesës.

Përfunduar Nuk ka

28 5.3.2021

Kërkohet informacion mbi 

mundësi bursash nga shteti 

shqiptar apo nga 

marreveshje me shtetet 

europiane si, Franca, 

Anglia, Gjermania, per 

studentët ekselentë.

8.3.2021
Kërkesa i është deleguar MAS-së, 

për kthim përgjigje.
Deleguar Nuk ka



29 5.3.2021

Kërkohet video e 

konferencës së përbashkët 

për shtyp midis 

Kryeministrit shqiptar dhe 

Matteo Renzi , në 30 

dhjetor 2014.

8.3.2021 Dërgohet video e kërkuar. Përfunduar Nuk ka

30 16.3.2021

Ankesë për një aplikim të 

kryer në portalin e-albania 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit).

16.3.2021
Ankesa i është deleguar AKSHI-t, 

për trajtim.
Deleguar Nuk ka



31 19.3.2021

Kërkohen referencat (prot 

dhe datë) e një shkrese 

dërguar në KM.

19.3.2021 Dërgohen referencat e kërkuara Përfunduar Nuk ka

32 20.3.2021

Ankesë për asfaltimin e një 

rruge (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 

Informimit).

20.3.2021
Ankesa i është deleguar Bashkisë 

Tiranë, për trajtim.
Deleguar Nuk ka



33 23.3.2021

Ankesë për çështje 

legalizimi (jashtë objektit të 

ligjit për të drejtën e 

Informimit).

24.3.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-së 

për trajtim.
Deleguar Nuk ka

34 24.3.2021

Ankese për mosnjohje të 

diplomës univeristare 

(jashtë objektit të ligjit për 

të drejtën e Informimit).

25.3.2021

Kërkohet saktësim i të dhënave, 

lidhur me informacionin e 

kërkuar.

Deleguar Nuk ka


