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11.11.2019

Bazuar në ligjin
119/2014 “Për të
drejtën e
informimit”
lutemi na vini në
dispozicion të
dhëna konkrete
për statusin
aktual
(10.11.2019) të
secilit prej
akteve të
parashikuara për
hartim /
propozim /
miratim nga MK
në përputhje me
Programin e
Përgjithshëm
Analitik i
Projekt-akteve
për vitin 2019,
katërmujori I, II
dhe III.

20.11.2019
Për
Ministrinë
e
Kulturës, për vitin
2019, është miratuar
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.764, datë
27.12.2018,
Plani
Analitik
i
Projektakteve ku janë
parashikuar për t’u
miratuar
57
projektakte, nga ku 47
janë aktet nënligjore në
zbatim të ligjit 27/2018
“Për
trashëgiminë
kulturore dhe muzetë”.
Projektaktet paraqiten
të
ndarë
në
tre
katërmujorë, ku deri
më tani Realizimi i
Planit
Analitik
të
Projektakteve për vitin
2019 për Ministrinë e
Kulturës është si vijon:
1. Vendimi nr. 788,
datë
26.12.2018
i
Këshillit të Ministrave,
“Për
përbërjen,
kompetencat, mënyrën
e funksionimit dhe
shpërblimin
e
anëtarëve të Këshillit
Kombëtar të Muzeve”.
2. Vendimin nr. 24,
datë
16.1.2019
i
Këshillit të Ministrave.
“Për
krijimin,
organizimin
dhe
funksionimin
e
Qendrës Kombëtare të
Librit dhe Leximit.
3. Vendimin nr. 209
datë 10.4.2019 “Për
miratimin e përbërjes

Përfunduar.
Kthim
përgjigje në
portalin
Pyetshtetin.a
l

Nuk ka.

së Këshillit Kombëtar
të
Trashëgimisë
Kulturore Jomateriale
dhe përcaktimin e
masës së shpërblimit të
anëtarëve të tij”
4. Vendimi nr. 208 datë
10.4.2019
“Për
miratimin e përbërjes
së Këshillit Kombëtar
të
Trashëgimisë
Kulturore Materiale”
5. Vendimin nr. 24,
datë
16.1.2019
të
Këshillit të Ministrave
“Për emërimin në
detyrë të kryetarit të
Qendrës Kombëtare të
Kinematografisë”
6.Vendimi nr. 279 date
2.5.2019
“Për
përbërjen,
kompetencat, mënyrën
e funksionimit dhe
shpërblimin
e
anëtarëve të Këshillit
Kombëtar
të
Menaxhimit
të
Pasurive Kulturore
7.Vendimi nr.126, datë
13.03.2019
“Për
mbylljen e ndërmarrjes
shtetërore
Qendra
Ndërkombëtare
e
Kulturës “Arbnori”
8. VKM nr. 352 datë
04.04.2019
“Për
ngritjen
dhe
funksionimin
e
komisionit
për
vlerësimin
dhe
neocimin e kontratës
më
objekt
me
realizimin e projektit të
zhvillimit të zonës së
Teatrit
Kombëtar,

përcaktimin e kritereve
kualifikuese
dhe
vlerësuese
për
përzgjedhjen e palës
private për realzimin e
projektit urban dhe
godinës së re te Tetarit
Kombëtar
si
dhe
hartimin e kontratës
për
realzimin
e
projektit të zhvillimit të
zonës
së
Teatrit
Kombëtar
duke
përfshirë
dhe
projektimin, ndërtimin
dhe dorëzimin e Tetarit
Kombëtar”,
bashkpropozimi
i
Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë.
9. VKM nr. 364,
datë29.05.201
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Institutit Kombëtar të
Trashëgimisë
Kulturore”.
10. VKM nr. 463, datë
03.07.2019
"Për
përcaktimin
e
drejtimeve
për
miratimin e strategjive,
programeve
dhe
planeve të veprimit për
promovimin
dhe
krijimin e kushteve të
nevojshme,
për
personat që u përkasin
pakicave
kombëtare
për të përdorur dhe
zhvilluar
elementët
themelore të identitetit
të pakicave kombëtare,
duke përfshirë dhe
gjuhën e tyre"

11. VKM nr. 462, datë
03.07.2019
"Për
miratimin e masave
dhe
politikave
të
nevojshme
për
të
siguruar pjesëmarrjen e
personave
që
u
përkasin
pakicave
kombëtare në jetën
publike,
12. VKM nr. 432 date
26.06.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Institutit Kombëtar të
Regjistrimit
të
Trashëgimisë
Kulturore”
13. VKM nr.433 datë
26.06.2019
Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Qendrës Kombëtare të
Veprimtarive
Tradicionale"
14. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Berat
15. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Tirane
16. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe

mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Vlorë
17. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Gjirokastër
18. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Shkodër
19. VKM nr. 581 date
28.08.2019
“Për
funksionimin
dhe
mënyrën e zhvillimit të
veprimtarisë
së
Drejtorisë Rajonale të
Trashëgimisë
Kulturore Korçë
20. VKM nr.434 datë
26.06.2019
“Per
krijimin
dhe
organzimin
e
Veprimtarise
se
Muzeut
Kombetar
“Shtepia me Gjethe”
21. VKM nr.567 datë
31.07.2019”
Për
emërimin në detyrë të
drejtorit të Bibliotekës
Kombëtare”
22.VKM
nr.
625
dt.04.09.2019
“Për
miratimin e rregullave
të administrimit të
pasurive kulturore dhe

funksionimin
e
subjekteve juridike me
qëllim vlerësimin dhe
rijetëzimin e pasurive
kulturore”.
Ndërkohë theksojmë se
Ministria e Kulturës
është
në
proces
bashkërendimi edhe me
projektaktet e tjera të
parashikuara në Planin
Analitik
të
Projektakteve për vitin
2019.
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20.01.2020

Në bazë të
drejtës së
informimit,
kërkoj të
pajisem me
informacionin e
mëposhtëm:
1. Emër,
mbiemër, numër
kontakti dhe
adresë e-maili
për rolin e
Koordinatorit
Për të Drejtën e
Informimit në
Autoritetin Tuaj
Publik?
2. Një kopje të
plote, te
përditësuar, të
organikës së
Autoritetit Tuaj
Publik duke
përfshirë: emrin,
mbiemrin,
funksionin,
adresën e postës
elektronike
(email) dhe

31.01.2020
Në përgjigje të kërkesës
suaj të datës 20.01.2020
“Kërkesë për
informacion Autoritetit
Tuaj Publik”
Bazuar në nenin 3 të
ligjit nr. 119/2014 “Për
të drejtën e
informimit”, Ministria
e Kulturës shprehet sa
më poshtë vijon:
Pika 1
Irena Prici,
Koordinatore për të
Drejtën e Informimit
e-mail
irena.prici@kultura.gov
.al
Pika 2
Bashkëlidhur do të
gjeni në formë tabelare
organikën e përditësuar
të Ministrisë së
Kulturës, përfshirë:
emër, mbiemër,
funksionin, adresën
elektronike. Nr. Tel për

Përfunduar.
Kthim
përgjigje me
e-mail.

Nuk ka

numrin e
telefonit për
përdorim zyrtar.
Page|2
Në lidhje me
mënjanimin e
konfliktit të
interesit:
3. Kopje të
procedurës /
udhëzimit për
deklarimin e
‘konfliktit të
interesit’ nga e
gjithë organika e
përmendur në
piken 2.
4. A ekzistojnë
lidhje familjare
mes punonjësve
të organikës në
Autoritetin Tuaj
Publik ? Nëse
po, a janë
deklaruar keto
lidhje në
regjistrin e
posaçëm për
deklarimin e
konfliktit të
interesit në
Autoritetin Tuaj
Publik dhe cilat
janë ato, për
secilin prej tyre?
Në lidhje me
procesin e
vlerësimit të
figurës së stafit
të organikës
Tuaj:
Personat e
Zhdukur dhe
Krimet Kunder
Njerezimit:
Në Shqiperi,

përdorim zyrtar do ta
gjeni në faqen ëeb të
Ministrisë së Kulturës
në adresën
https://kultura.gov.al/ko
ntakt/
Pika 3
 Pranë Ministrisë së
Kulturës,
është
krijuar
Autoriteti
Përgjegjës, i cili
funksionon në bazë
të Ligjit nr. 9049,
datë
10.04.2003
“Për deklarimin dhe
kontrollin
e
pasurive,
të
detyrimeve
financiare të të
zgjedhurve dhe disa
nënpunësve publik”,
i ndryshuar, ligjit
nr.
9367,
datë
07.04.2005
“Për parandalimin
e
konfliktit
të
interesave”
i
ndryshuar si dhe të
udhëzimit
“Për
Rolin e Autoriteteve
Përgjegjëse
në
Parandalimin dhe
Kontrollin
e
Konfliktit
të
Interesave”,
 Pas përditësimit të
rregullores
“Për
parandalimin
e
konfliktit
të
interesave
në
ushtrimin
e
funksioneve
publike”, nëpërmjet
e-mailit zyrtar që do
ta
gjeni
bashkëlidhur,
u

rezultojne te
pakten mbi 5157
persona (lista e
bashkelidhur)
pjesa me e
madhe e te
cileve jane
zhdukur gjate
viteve te
rregjimit te
diktatures.
Zhdukja e
Personit
konsiderohet si
Krim Kunder
Njerezimit,
veper penale e
parashikuar në
Nenin 74 te
Kodit Penal,
veper e cila nuk
parashkruhet:
Neni 74 Krime
kundër
njerëzimit
“Vrasjet,
zhdukja me
forcë, shfarosjet,
kthimi në
skllevër,
internimet dhe
dëbimet, si dhe
çdo lloj torture
ose dhune tjetër
njerëzore, të
kryera, sipas një
plani konkret të
paramenduar,
ose në mënyrë
sistematike,
kundër një grupi
të popullsisë
civile, për
motive politike,
ideologjike,
raciale, etnike e

bënë me dije të
gjithë punonjësit e
Ministrisë
së
Kulturës, me të
drejtat
dhe
detyrimet që kanë
në zbatim të këtij
ligji.
 Çdo
zyrtar
i
emëruar në detyrë,
plotëson
autorizimin
në
zbatim të nenit 10 të
ligjit nr.9367, datë
7.4.2005
i
ndryshuar.
Autorizimi
sipas
formatit të miratuar
nga Inspektori i
Përgjithshëm.
Pika 4
Nuk kemi patur raste të
deklarimit apo
të raportuara mbi ekzi
stencën e lidhjeve
familjare mes
punonjësve të organikës
së Ministrisë së
Kulturës.
Pika 5
Në bazë të nenit 9 të
ligjit nr. 45/2015 “Për
të drejtën e informimit
për dokumentet e ishsigurimit të shtetit të
Republikës Popullore
Socialiste të
Shqipërisë” personat e
interesuar paraqesin
kërkesë pranë
Autoritetit për t’u
informuar për
dokumentet e ishSigurimit të Shtetit.
Bashkëlidhur do të
gjeni:

fetare dënohen
jo më pak se
pesëmbëdhjetë
vjet ose me
burgim të
përjetshëm”.
5. A eshte
derguar lista e
organikes se
autoriteti tuaj
publik tek
AIDSSH
(Autoriteti i
Dosjeve) per
vleresimin e
figures në
perputhje me
Ligjin Nr.
45/2015 Per te
Drejten e
Informimit Per
Dokumentet e
ish Sigurimit te
Shtetit te ish
RPSSHse?
6. Nese po, cili
ka qene rezultati
i ketij vleresimi
per organiken e
Autoritetit Tuaj
Publik dhe sa
prejt tyre kane
rezultuar se
gjate periudhes
29 Nëntor 1944
- 2 Korrik 1991
te kene qene:
1) Anëtar ose
kandidat i
Byrosë Politike,
2) anëtar i
Komitetit
Qendror të
Partisë së Punës
të Shqipërisë, 3)
anëtar i







Tabela me
organikën e
Ministrisë së
Kulturës.
E-mailin zyrtar
që vërteton
njohjen e
punonjësve me
rregulloren “Për
parandalimin e
konfliktit të
interesave në
ushtrimin e
funksioneve
publike”.
Formatin e
Autorizimit të
miratuar nga
Inspektori i
Përgjithshëm.

Presidiumit të
Kuvendit
Popullor, 4)
kryetar i
Gjykatës së
Lartë, 5)
Prokuror i
Përgjithshëm, 6)
Kryetar i
Hetuesisë së
Përgjithshme, 7)
anëtar i Këshillit
të Ministrave, 8)
kryetar i degëve
të punëve të
brendshme,
Page|3
9) punonjës i
organeve të ishSigurimit të
Shtetit, 10)
bashkë - punëtor
i ish-Sigurimit të
Shtetit apo i
favorizuar, 11)
anëtar i
Komisionit
Qendror të
DëbimInternimeve, 12)
hetues, 13)
prokuror, 14)
gjyqtar në
procese politike,
15) denoncues
apo dëshmitar i
akuzës në
proceset
politike, të
posaçme;
7. Nese jo, cila
eshte arsyeja e
mos kerkimit te
ketij vleresimi
nga AIDSSH, ne
perputhje me

ligjin e
sipercituar ?
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17.02.2020

Bazuar në ligjin
“për të drejtën e
informimit”,
lutemi na vini në
dispozicion të
dhënat e
punonjësve
aktual në
organikën e
Ministrisë, të
shoqëruar me
statutin që kanë
në raport me
ligjin mbi
nëpunësin civil.
si dhe kohën e
emërimit të tyre
në funksionin që
mbajnë.
31/03/2020
Kërkesë për
informacion
për vënien në
dispozicion të
Urdhrit të
Ministrit te
Kulturës nr. 715,
datë 10.12.2019.
Për sa më sipër
në cilësinë e
koordinatores
për të drejtën e
informimit, do të
kërkoja ndihmën
tuaj që:
1. Të më
informoni në se
është botuar ky
akt ? (në se po,
ku ? Në se jo,
pse ?)

25.02.2020
ISP i është dhënë
informacioni i kërkuar

Kthim
përgjigje në
portal

Nuk ka.

07/04.2020
Referuar kërkesës suaj
për informacion,
bashkëlidhur do të gjeni
Urdhrin e Ministrit të
Kulturës Nr.715 datë
10.12.2019 për
miratimin e formatit,
çmimit, kategorisë së
biletave në muze dhe
sitet e trashëgimisë
kulturore në varësi të
MK.
Institucionet shtetërore
kanë detyrimin për
publikim në Qendrën e
Botimeve Zyrtare për
Udhëzimet e Ministrit
dhe Urdhrat e
delegimit. Rasti në fjalë
nuk përfshihet. Të
gjitha institucionet e
varësisë, referuar

Përfunduar.
Kthim
përgjigje me
e-mail.

Nuk ka

Urdhrit të sipërcituar,
afishojnë listën e
çmimeve të reja në një
vend të dukshëm për
cilindo që kërkon të
vizitojë Sitin,
monumentin, muzeun.

