
Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës

Tarifa

1 30.6.2021

Dërgohet ankesë për çështje të 

nënshkrimit elektronik (jashtë objektit 

të ligjit për të drejtën e informimit).

1.7.2021
Ankesa i është deleguar AKSHI-

t.
Deleguar Nuk ka

2 30.6.2021
Kërkohen të dhëna lidhur me aplikimin 

për Akademinë e Lidershipit.
1.7.2021

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
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3 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.

12.7.2021

Dërgohet urdhri i Kryeministrit 

për ngritjen e grupit 

ndërinstitucional të punës për 

hartimin e strategjisë së sigurisë 

kombëtare të Republikës së 

Shqipërisë

Përfunduar Nuk ka

4 9.7.2021

Ankesë për çështje legalizimi pronësie 

(jashtë objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit)

12.7.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së.
Deleguar Nuk ka

5 13.7.2021

Ankesë për një ndërtim pa leje (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit)

14.7.2021
Ankesa i është deleguar IKMT-

së.
Deleguar Nuk ka



6 15.7.2021

Ankesë për një ndërtim pa leje (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit)

16.7.2021
Ankesa i është deleguar IKMT-

së.
Deleguar Nuk ka

7 16.7.2021
Kërkohet VKM për trajtimin e 

mbetjeve në Durrës.
16.7.2021 Dërgohet VKM. Përfunduar Nuk ka.

8 19.7.2021
Kërkohet informacion lidhur me 

platformën "GatipërShqipërinë".
21.7.2021

Dërgohet adresa 

"gatipërshqipërinë@kryeministr

ia.al" 

Përfunduar Nuk ka



9 22.7.2021

Kërkohet asistencë për të mundësuar 

ardhjen e disa punëtorëve nga jashtë 

(jashtë objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit).

22.7.2021
Kërkesa i është deleguar MEPJ-

së.
Deleguar Nuk ka

10 28.7.2021

Ankesë për çështje pronësie (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit)

28.7.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së.
Deleguar Nuk ka

11 29.7.2021

Kërkohet VKM-në nr.584, datë 

28.8.2003, “Për miratimin e rregullores 

së Këshillit të Ministrave” me 

ndryshimet përkatëse.

29.7.2021
Dërgohet VKM me ndryshimet 

përkatëse.
Përfunduar Nuk ka



12 9.8.2021
Kërkohet info lidhur me një shkresë 

dërguar në Kryeministri.
9.8.2021

Shkresa i është dërguar 

Bashkëqeverisjes.
Përfunduar Nuk ka

13 9.8.2021

Kërkohet teksti i kontratës, së miratuar 

me VKM nr.485, datë 30.7.2021 "Për 

miratimin e kontratës së fazës së parë “ 

Kontratë për shërbime teknike 

–projekti hidroenergjetik i Skavicës” 

ndërmjet KESH sh.a. dhe Bechtel 

Limited".

9.8.2021

Teksti i kontratës është 

publikuar në Fletoren Zyrtare 

nr. 125, datë 6.8.2021

Përfunduar Nuk ka

14 9.8.2021

Kërkohet kopje e plotë e Shtojcës 1 që 

i është bashkëngjitur VKM nr.477, 

datë 30.7.2021 " Për miratimin e listës 

së llojeve të huaja invazive dhe 

përcaktimin e procedurave për 

ndalimin dhe/ose futjen e tyre në pikat 

doganore të vendit".

9.8.2021

Shtojca është publikuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 123, datë 

4.8.2021

Përfunduar Nuk ka



15 9.8.2021

Kërkohet kopje e VKM nr. 164. dt 

19.2.2020, "Për shpalljen e zonës së re 

për zhvillim, në njësinë administrative 

Durrës, bashkia Durrës dhe caktimin e 

FSHZH si njësi zbatuese".

9.8.2021

VKM është publikuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 22, datë 

24.2.2020

Përfunduar Nuk ka

16 9.8.2021

Kërkohet tabela që i bashkëlidhet 

VKM nr. 496. datë 30.7.2021 "Mbi 

miratimin e kërkesës së Bashkisë 

Durrës për mbështetjen financiare nga 

qeverisja qëndrore për menaxhimin e 

mbetjeve".

9.8.2021

Tabela është publikuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 123, datë 

4.8.2021.

Përfunduar Nuk ka

17 19.8.2021

Kërkohet info për aplikim për praktikë 

pune (jashtë objektit të ligjit për të 

drejtën e informimit).

23.8.2021

Aplikimi për praktike pune 

bëhet nëpermjet MASR, e cila 

lancon thirrjen për aplikime 

nëpërmjet linkut online të 

publikuar në faqen e Ministrisë 

së Arsimit, Sporteve dhe 

Rinisë.

Përfunduar Nuk ka



18 26.8.2021

Ankesë për çështje pronësie (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit).

30.8.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së.
Deleguar Nuk ka

19 30.8.2021

Kërkohet informacion lidhur me 

njohjen e vaksinave të bëra në 

Shqipëri.

7.9.2021
Kërkesa i është deleguar 

MSHMS
Deleguar Nuk ka

20 1.9.2021 Kërkesë për emërimin e një mësueseje. 3.9.2021 Kërkesa i është deleguar MASR Deleguar Nuk ka



21 1.9.2021

Kërkohet informacion lidhur me 

shtetasit afganë të akomoduar në 

Shqipëri.

3.9.2021 Kërkesa i është deleguar MEPJ Deleguar Nuk ka

22 3.9.2021
Kërkohet informacion lidhur me 

Rilindjen Urbane.
Në proces

23 5.9.2021
Kërkohet informacion lidhur me 

marrjen e nënshtetësisë shqiptare.
5.9.2021 Kërkesa i është deleguar MEPJ Deleguar Nuk ka



24 9.9.2021
Kërkohet informacion nëse ka urdhër 

për kryerjen e detyruar të vaksinimit.
16.9.2021

Kërkesa i është deleguar 

MSHMS
Deleguar Nuk ka

25 21.9.2021

Ankesë për çështje legalizimi (jashtë 

objektit të ligjit për të drejtën e 

informimit).

22.9.2021
Ankesa i është deleguar ASHK-

së.
Deleguar Nuk ka

26 21.9.2021

Kërkohet kopje e relacionit dhe e 

VKM "Për krijimin, Organizimin dhe 

Funksionimin e Agjencisë për Media 

dhe Informim".

Në proces


