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V E N D I M 

 

Nr. 52, Datë 26/04/2021 

 

PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË USHTRUAR NË 

MINISTRINË E KULTURËS, NË INSTITUTIN KOMBËTAR TË TRASHËGIMISË 

KULTURORE, NË DREJTORINË RAJONALE TË TRASHËGIMISË 

KULTURORE VLORË, NË NJËSINË E ADMINISTRIMIT DHE KORDINIMIT TË 

PARKUT ARKEOLOGJIK KOMBËTAR BUTRINT, NË NJËSINË E 

ADMINISTRIMIT DHE KORDINIMIT TË PARQEVE ARKEOLOGJIKE 

APOLLONI DHE BYLIS, MBI AUDITIMIN E PERFORMANCËS  

“EFEKTIVITETI I POLITIKAVE NË RUAJTJEN DHE ADMINISTRIMIN 

E SITEVE ARKEOLOGJIKE, PËR PERIUDHËN 2016-2019” 

 

Në zbatim të Planit Vjetor Institucional 2020, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të 

përmbushjes së funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), me shkresën  informuese: nr. 646 

prot., datë 02.07.2020, ndërmori auditimin me temë “Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe 

administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019”. Ky auditim u ushtrua: në 

Ministrinë e Kulturës, Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, Drejtorinë Rajonale 
të Trashëgimisë Kulturore (DRTK) Vlorë, Njësinë e Administrimit dhe Kordinimit të 
Parkut Arkeologjik Kombëtar Butrint, Njësinë e Administrimit dhe Kordinimit të 
Parqeve Arkeologjike Apolloni dhe Bylis, mbi efektivitetin e implementimit të politikave 

shtetërore për mirëmenaxhimin e parqeve arkeologjike dhe promovimin e tyre në aspektin 

ekonomik, kulturor e turistik, si dhe mbi veprimtarinë e institucioneve përgjegjëse për të 

siguruar mekanizmat e menaxhimit, administrimit dhe monitorimit të tyre, për periudhën 

01.01.2016 –31.12.2019.  

Pas përfundimit të punës paraprake audituese, u përgatit Programi i Auditimit, nr. 646/1 prot., 

datë 30.09.2020, i cili iu përcoll subjekteve. Në përfundim të punës audituese në terren, me 

shkresën  nr. 646/2 prot., datë 26.11.2020 iu përcoll Projekt-Raporti i Auditimit subjekteve 

të audituara. 

   

Raporti i auditimit është hartuar nga Grupi Auditues mbi bazën e Projekt Raportit dhe 

konfirmimit të plotë të tij, pasi nga pesë subjektet e audituara nuk u paraqit asnjë observacion 

rreth Projekt – Raportit.  
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Në përfundim, pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projekt-Vendimin e 

paraqitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës, mendimin për 

cilësinë e auditimit nga Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë, 

vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi dhe Drejtori i 

Departamentit të Auditimit të mësipërm, si dhe Drejtori i Përgjithshëm në mbështetje të nenit 

15, shkronja “c” të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 

 

 

VENDOSA: 
    

I. Të miratoj Raportin e Auditimit me temë “Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe 

administrimin e siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019”, të ushtruar në Ministrinë 

e Kulturës, Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, Drejtorinë Rajonale të 
Trashëgimisë Kulturore (nga këtu e në vazhdim DRTK) Vlorë, Njësinë e Administrimit 
dhe Kordinimit të Parkut Arkeologjik (nga këtu e në vazhdim NJAKPA) Kombëtar 
Butrint, Njësinë e Administrimit dhe Kordinimit të Parqeve Arkeologjike (nga këtu e në 
vazhdim NJAKPA)  Apolloni dhe Bylis, sipas programit të auditimit nr. 646/1 prot., datë 
30.09.2020, për veprimtarinë nga data 01.01.2016, deri më datën 31.12.2019. 
 

Gjatë kryerjes së këtij auditimi, grupi i auditimi u përpoq t’i jepte përgjigje pyetjes kryesore 

të auditimit: “A kanё rezultuar efektive politikat pёr menaxhimin e  siteve arkeologjike pёr 

periudhёn 2016 - 2019?”,  

 

Në përfundim të auditimit u arrit në këtë mesazh auditimi: 

Politikat shtetërore të ndjekura nga Ministria e Kulturës, si ministria përgjegjëse për 

trashëgiminë kulturore, për ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin dhe administrimin e siteve 

arkeologjike, për shkak të mungesës së një kuadri rregullator të plotë në menaxhimin e 

tyre, nuk kanë rezultuar efektive. Mbivendosja e legjislacionit, si pasojë e funksionimit të 

njëkohshëm të dy ligjeve për trashëgiminë kulturore, mungesa e akteve nënligjore 

zbatuese, miratimi i dokumentit strategjik pa plane konkrete veprimi, komunikimi 

ndërisntitucional i dobët, kanë bërë që menaxhimi i siteve të mos jenë efektiv. Përzgjedhja 

e kritereve të menaxhimit nuk është bërë mbi bazën e studimeve të kryera nga Ministria e 

Kulturës, si dhe modelit më të mire, të integruar në kushtet shqiptare. Ndryshimi i 

strukturave të organizimit, funksionimit dhe administrimit të NJAKPA-ve është kryer pa 

analiza financiare, pa analiza burimesh njerëzore dhe nevojash për aftësi profesionale 

specifike, pa një planifikim mbi nevojat e konstatuara dhe rezultatet e dëshiruara.  

Ministria e Kulturës, institucionet e specializuara në fushën e trashëgimisë kulturore dhe 

NJAKPA-të kanë shfaqur dobësi në marrjen e masave për ruajtjen dhe mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore të parqeve arkeologjike. Në mungesë të planeve për ruajtjen,  
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mbrojtjen dhe administrimin e pasurisë kulturore, menaxhimi i siteve në këtë aspekt, nuk 

ka pasur efektivitet të plotë. Mangësitë infrastrukturore, logjistike dhe njerzore, në 

administrimin e parqeve, janë bërë pengesë për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme 

për shfrytëzimin publik të tyre, nga ana e vizitorëve. Mangësi konstatohen edhe në 

promovimin e tyre nëpërmjet kanaleve të komunikimit masiv. Ministria e Kulturës nuk ka 

asnjë plan veprimi, sa i takon marrëdhënieve me mediat visive, lidhur me prodhimin, 

promovimin dhe transmetimin e dokumentarëve mbi sitet arkeologjike. 

 

 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa vijon: 

 

I. Për Pyetjen: Sa efektiv ёshtё kuadri rregullator pёr parqet/sitet 

arkeologjike? 

Gjetje: 

- Ligji Nr.9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar, nuk ka qenë 

shumë funksional. Në zbatim të tij nuk janë arritur objektivat e parashikuara në, 

realizimin e bashkëpunimit privat-shtet, mirëmbajtjen e objekteve të pasurive të 

paluajtshme, harmonizimin e legjislacionit mbi trashëgiminë kulturore me direktivat 

dhe rregulloret të BE-së, etj. 

- Ministria e Kulturës për periudhën 2016-2019 nuk ka përfunduar dokumentin 

strategjik nisur që në vitin 2016, përfundimi i të cilit ka qenë detyrim dhe në SKZHI 

2015-2020, si dhe Programin e Trashëgimisë Kulturore 2013-2017. Zbatimi i 

politikave shtetërore në kuadër të Planifikimit Buxhetor Afatmesëm, realizon 

objektiva në nivel programi, por nuk garanton realizimin e objektivave strategjikë të 

Ministrisë së Kulturës. 

- Bazuar në Ligjin Nr. 9048/2003, të ndryshuar si dhe VKM-në nr. 142 datë 

12.03.2014 e cila vlen për të gjithë administratën shtetërore dhe institucionet e 

pavarura, Ministria e Kulturës, ka funksionuar me rregulloren e brendshme miratuar 

në vitin 2015, e cila ka qenë në fuqi deri më datë 19.02.2020. Gjithashtu dhe IKTK-

ja ka funksionuar me statutin dhe rregulloren bazuar po në këtë ligj, por miratuar më 

vitin 2017, respektivisht, statuti miratuar me Urdhrin Nr. 9, datë 23.01.2017 “Për 

miratimin e statutit të Institucionit të Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri””, 

dhe rregulloren miratuar me Urdhrin Nr. 128, datë 24.01.2017 “Për miratimin e 

rregullores së brendshme të IMK”. Rregullorja e ITKT-së është miratuar me dy vite 

vonesë nga miratimi i rregullores së institucionit qendror.  

- Emërimi i titullarit të ministrisë në katër nivele të menaxhimit të sitemit të 

trashëgimisë kulturore, BKPA/ BKPK Butrint, KKTKM, KKMPK, kompromenton 

ose eliminon hierarkinë për vendimmarrje të natyrave të ndryshme dhe sjell një 

centralizim të panevojshëm i cili mund të ndikojë negativisht në realizimin e 

objektivave të institucionit. 

- Ministria e Kulturës, me miratimin e Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore 

dhe muzetë”, ka miratuar organigramën, ka ndryshuar strukturat, janë krijuar organe 

të reja kolegjiale, por nuk ka miratuar brenda afateve ligjore të parashikuara  
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- rregulloren e brendshme administrative. Kjo rregullore është miratuar me Urdhrin 

Nr. 92, datë 19.02.2020 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe 

funksionimin e brendshëm për Ministrisë së Kulturës”, jashtë afateve ligjore të 

parashikuara. 

- Ministria e Kulturës, me VKM-në Nr. 903, datë 24.12.2019 “Për miratimin e 

Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025”, ka miratuar strategjinë e re, me 

objektiva të njëjtë me ato SKZHI 2015-2020 dhe pa plane veprimi konkrete. Bazuar 

në Urdhrin Nr. 220, datë 12.04.2018 “Për ngritjen e grupit të punës pë 

bashkërendimin, hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të Strategjisë Kombëtare të 

Kulturës 2019-2025”, një nga detyrat e grupit ishte hartimi i planit të veprimit të 

realizimit të tij dhe raportimi i realizimit të tij.   

- Ministria e Kulturës, në kundërshtim me VKM Nr. 396, date 31.03.2005, të 

ndryshuar, nuk ka realizuar funksionimin e BKPA-së, (përjashtuar BKPK Butrint), si 

organ vendimmarrës, i cili mbikëqyr veprimtarinë e NJAKPA-ve dhe strukturave 

përkatëse pranë DRTK-ve. Ky bord ekziston vetëm në shkresa. Lidhur me 

veprimtarinë, takimet dhe vendimet e tij nuk na u paraqit asnjë dokumentacion. 

- DPPSTK/DPPZHK, si njësia kryesore përgjegjëse dhe pjesë e grupeve të punës në 

hartimin e politikave shtetërore për TK, veçanërisht për sitet arkeologjike nuk kanë 

qenë shumë eficiente pasi veprimtaria e tyre, nuk është bazuar në rregulloren 

administrative institucionale, e cila nuk ka qenë e miratuar në këtë periudhë, si dhe 

disa nga detyrat funksionale të tyre nuk janë realizuar brenda afateve ligjore të 

parashikuara.  

- Grupi i punës dhe strukturat përgjegjëse, bazuar në Urdhrin Nr. 624 datë 12.09.2018 

“Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e akteve nënligjore të Ligjit Nr. 27.2018 

“Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, nuk kanë miratuar kalendarin e punës duke 

përcaktuar prioritetin e secilit akt sipas fushës së kompetencës dhe afatin ligjor për 

nxjerrjen e tij. Për periudhën 2016-2019 nuk na u vu në dispozicion ky kalendar pune 

i miratuar. 

- Ministria e Kulturës ka zhvilluar politikat shtetërore për parqet arkeologjike, bazuar 

në Ligjin Nr. 9048/2003 “Për Trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, jofunksional në 

disa aspekte dhe Ligjin Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, 

konceptuar dhe parashikuar si Kod që të përfshijë të gjithë kuadrin ligjor të detajuar 

për trashëgiminë kulturore, ligj voluminoz, pa një dokument strategjik të miratuar, 

me mungesë aktesh nënligjore. Funksionimi i njëkohshëm i tyre ka sjellë menaxhim 

joefektiv të siteve arkeologjike, evidentuar në përgjigjet e pyetësorëve, raportet e MK-

së ashtu dhe në takimet me drejtuesit e siteve arkeologjike.1 

- Ministria e Kulturës ka miratuar jashtë afateve ligjore të parashikuara strukturën, 

statutin dhe rregulloren e IKTK-së. Ndryshimi i roleve dhe përgjegjësive të 

strukturave i pa përfaqësuar në aktet nënligjore dhe administrative përkatëse, gjatë 

periudhës objekt auditimi ka bërë që të ketë papërgjegjshmëri dhe komunikim 

institucional të dobët, gjë e cila shfaqet në vonesat e hartimit të akteve. 

- Në VKM-në Nr. 208 datë 10.04.2019 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit,  

 

                                                             
1Përgjigje e pyetësorëve nga MK dhe intervistat me stafin dhe drejtuesit e NJAKPA. 
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kompetencat dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore Materiale”, miratuar brenda afateve ligjore të parashikuara, nuk shprehet 

funksioni këshillues i KKTKM-së, lidhur me termat e referencës dhe planet për 

menaxhimin e pasurive kulturore të paluajtshme, si kompetencë e tij, detyrim ligjor. 

(Neni 47 i Ligjit Nr. 27/2018). 

- Ministria e Kulturës nuk ka miratuar brenda afateve ligjore të parashikuara Urdhrin 

Nr. 223, datë 3.7.2020 për “Miratimin e rregullores për veprimtarinë e KKTKM-së, 

këshillit teknik, të sekretarisë teknike dhe sportelit unik të saj”. 

-  Ministria e Kulturës nuk ka miratuar brenda afateve ligjore të parashikuara urdhrin 

për rregulloren për veprimtarinë e KKMPK-së dhe sekretarisë teknike të saj. 

- Në Ligjin Nr. 27/2018 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ka mbivendosje 

kompetencash midis institucioneve të specializuara IKTK-së, IKRTK-së dhe 

organeve kolegjiale KKTKM, KKMPK, pa përjashtuar dhe BKPA, respektivisht si 

më poshtë vijon: 

1. pika 13 neni 30; pika 4 neni 32; pika 2 e nenit 56, të ligjit të 

sipërpërmendur, lidhur me regjistrat kombëtare të vlerave kulturore 

materiale. 

2. germat f) h) n) të paragrafit IV të VKM-së Nr. 208/2019; 

3. pika i. ii. iii. iv germa c) të VKM-së Nr. 279, dt. 2.5.2019. 

4. VKM-ja Nr. 279, dt. 02.05.2019 dhe VKM-ja Nr. 396 datë 31.03.2005, 

mbi kompetencat e BKPA/ BKPAK Butrint dhe KKMPK në menaxhimin 

e siteve. 

- Ministria e Kulturës, bazuar në Ligjin Nr. 27/2018 i cili nuk parashikon rregullore 

për administrimin dhe funksionimin e siteve arkeologjike, por plane menaxhimi dhe 

plane për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e pasurive kulturore, nuk ka hartuar 

planet e menaxhimit, planet e ruajtjes dhe administrimit të parqeve arkeologjike, 

përveç Butrintit. 

- Ministria e Kulturës nuk ka nxjerrë komentarin dhe manualin e përkufizimeve. Ligji 

Nr. 27/2018 si ligj inovator është konceptuar dhe parashikuar të jetë një Kod i cili të 

përfshijë të gjithë kuadrin ligjor të detajuar për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë. 

Ligji i sipërpërmendur paraqet vështirësi në trajtimin e vet dhe është më se e 

nevojshme nxjerrja menjëherë e manualit të përkufizimeve. 

- Këshilli i Ministrave, në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe 

Muzetë”, në kundërshtim me nenin 263, nuk ka miratuar brenda afateve ligjore të 

parashikuara aktet nënligjore të sipërpërmendura. 

- Këshilli i Ministrave, në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe 

Muzetë”, në kundërshtim me nenin 263, nuk ka miratuar aktet nënligjore të 

sipërpërmendura. 

- Në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë”, në 

kundërshtim me nenin 264, Ministria e Kulturës, nuk ka miratuar brenda afateve 

ligjore të parashikuara aktet nënligjore të sipërpërmendura. 

- Në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë”, në 

kundërshtim me nenet 264 dhe 268, Ministria e Kulturës, nuk ka miratuar aktet 

nënligjore të sipërpërmendura. 
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- Në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë”, në 

kundërshtim me nenin 265, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Financave, nuk kanë 

miratuar aktet nënligjore të sipërpërmendura. 

 

 

 

Për këtë rekomandojmë: 

1.1 Ministria e Kulturës dhe strukturat përgjegjëse, në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018, të 

hartojnë planin e veprimit të realizimit dhe raportimit të realizimit të Strategjisë 

Kombëtare për Kulturën 2019-2025.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.2 Grupi i punës dhe DPPZHK të caktojnë dhe të miratojnë kalendarin e punës, duke 

përcaktuar prioritetin e secilit akt, sipas fushës së kompetencës dhe afatin ligjor për 

nxjerrjen e tij. 

 Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021  

1.3 Ministria e Kulturës të rishikojë aktet nënligjore për funksionimin e BKPA-së dhe të 

dokumentojë veprimtarinë e tij për marrjen e vendimeve lidhur me sitet arkeologjike. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.4 Ministria e Kulturës bazuar në nenin 142 të Ligjit Nr. 27/2018 të hartojë planet e 

menaxhimit të siteve arkeologjike.  

Të fillojë brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.5 Ministria e Kulturës të rishikojë dhe të rivlerësojë mënyrën e administrimit të 

NJAKPA-ve në bazë të rregulloreve të funksionimit dhe administrimit apo bordeve 

(si Butrinti), në mënyrë që të mos krijohet vakum ligjor dhe kaos në menaxhimin dhe 

funksionimin e tyre, deri në hartimin e planeve të menaxhimit për to.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.6 Të rishikohen aktet nënligjore për organet kolegjiale vendimmarrëse, lidhur me 

emërimin e titullarit të ministrisë, për të shmangur centralizimin e kompetencave dhe 

eleminimin e hierarkisë për vendimmarrje të natyrave të ndryshme, të cilat mund të 

pengojnë në realizimin e objektivave të institucionit. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.7 Ministria e Kulturës, në zbatim të nenit 47 të Ligjit Nr. 27/2018, të rishikojë VKM-

në Nr. 208 datë 10.04.2019 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe 

shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale”, 

lidhur me funksionin këshillues të KKTKM-së për termat e referencës dhe planet për 

menaxhimin e pasurive kulturore të paluajtshme.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.8 Ministria e Kulturës, në zbatim të pikës 4 të nenit 40 të Ligjit Nr. 27/2018, të miratojë 

Urdhrin për miratimin e rregullores për veprimtarinë e KKMPK-së dhe sekretarisë 

teknike të tij.  

                                                                              Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 
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1.9 Ministria e Kulturës të rishikojë legjislacionin përkatës si dhe aktet nënligjore për të 

shmangur mbivendosjen e kompetencave për institucionet e specializuara dhe organet 

kolegjiale vendimmarrëse.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.10 Ministria e Kulturës të vendosë bashkërendimin midis institucioneve qendrore,    

vendore dhe akordimin për sa i takon aspekteve të fushës së kompetencës, për të 

ndryshuar qëndrimin e tyre lidhur me menaxhimin e siteve arkeologjike.   

      Deri në fund të vitit 2021 

1.11 Ministria e Kulturës, në zbatim të pikës a) të nenit 264 të Ligjit Nr. 27/2018 të nxjerrë 

komentarin dhe manualin e përkufizimeve. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

1.12 Ministria e Kulturës, në zbatim të Ligjit Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore 

dhe Muzetë”, të hartojë dhe të dërgojë për miratim në Këshillin e Ministrave aktet 

nënligjore të sipërpërmendura. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

  1.13 Ministria e Kulturës dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në zbatim të Ligjit  

Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë”, të miratojnë aktet nënligjore të 

sipërpërmendura. 

Brenda vitit 2021 

  1.14 Ministria e Kulturës, bazuar në nenet 243 dhe 244 të Ligjit Nr.27/2018 “Për 

trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, në kuadrin e planeve të veta sektoriale, sipas 

fushës së përgjegjësisë dhe në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mjedisin 

dhe ministrinë përgjegjëse për zhvillimin e territorit, të propozojë, të hartojë dhe të 

dërgojë për miratim në Këshillin e Ministrave Planin Kombëtar të Peizazhit, në 

përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 27/2018, ligjit të planifikimit të territorit dhe 

marrëveshjeve ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore të peizazhit, të ratifikuara, 

për kontrollin e zonave të mbrojtura të siteve arkeologjike si dhe mbrojtjen nga çdo 

ndërhyrje pa leje brenda zonës së mbrojtur të tij. 

Deri në fund të vitit 2021 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.1.1 faqe 27-45  të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

II. Për pyetjen: Sa efektive janё njёsitё e administrimit dhe koordinimit  tё 

parqeve/siteve  arkeologjike? 

Gjetje: 

 

- Gjatë periudhës objekt auditimi, në kundërshtim me VKM-në Nr. 396/2005, të 

ndryshuar,  

NJAKPA-të kanë funksionuar pa bord, me vendime të pamiratuara prej tij si organ 

vendimmarrës.   

- Hierarkia e institucioneve qendrore dhe këshillave kombëtare që ekzistojnë brenda 

sistemit të trashëgimisë kulturore dhe procedurat e vendimmarrjes së tyre për sitet 

arkeologjike, nuk funksionojnë siç duhet, pasi Bordi nuk ka ekzistuar dhe miratimet 
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në NJAKPA-të për projekte teknike janë kryer vetëm nga KKR-ja2 dhe KKA-ja3, pa 

miratim buxheti nga bordi. Ka një mbivendosje kompetencash në procedurat e 

vendimmarrjes dhe mosrespektim të hierarkisë së institucioneve qendrore brenda 

sistemit të trashëgimisë kulturore. 

- Në zbatim të pikës 3, të nenit 46, të Ligjit Nr. 27/2018, VKM-ja Nr. 169, datë 

20.2.2020 “Për shtrirjen, strukturën, përmbajtjen, metodologjinë e përgatitjes dhe 

procedurën e diskutimit publik të planeve të menaxhimit të pasurive kulturore të 

paluajtshme”, nuk është miratuar brenda afateve ligjore të parashikuara.  

- Në zbatim të shkronjës “c”, pika 3, të nenit 171, të Ligjit Nr. 27/2018, Ministria e 

Kulturës nuk ka miratuar VKM-në për “Përcaktimin e procedurave publike për 

dhënien në administrim të pasurisë kulturore”.    

- Grupi konstatoi se, bazuar në pikën 2 të nenit 38 të Ligjit Nr. 27/2018 dhe VKM-së Nr. 

208 datë 10.04.2019 4  Ministria e Kulturës, me propozimin e vet, ka miratuar 

Vendimin Nr. 95, datë 7.04.2020 të KKTKM-së “Për miratimin e Planit të 

Menaxhimit të Integruar për Parkun Kombëtar të Butrintit 2020-2030”, ndërkohë që 

Urdhri Nr. 223, datë 3.7.20205 , si edhe disa nga aktet nënligjore që lidhen me 

administrimin e siteve nuk ishin miratuar. Bazuar në nenin 47 të Ligjit Nr. 27/2018, 

KKTKM-ja ka funksion këshillues lidhur me termat e referencës dhe planet për 

menaxhimin e pasurive kulturore të paluajtshme. Nga MK raportohet gjithë 

procedura e bërë pa miratimin e VKM-së në zbatim të shkronjës “c”, pika 3, e nenit 

171, të Ligjit Nr. 27/2018.  

- Gjatë periudhës objekt auditimi, Ministria e Kulturës, në kundërshtim me aktet 

nënligjore në fuqi ka ndjekur dy standarde për menaxhimin e siteve arkeologjike, gjë 

kjo e pashpjeguar dhe e justifikuar në përgjigjet e pyetësorëve, ndërkohë që dhe bordi 

i Butrintit nuk ka qenë efektiv. 

- Mungesa e dokumentit strategjik të Ministrisë, kapaciteteve profesionale dhe 

menaxheriale të kufizuara të stafeve të NJAKPA, përfshirë këtu aftësitë për tërheqjen 

e financimeve të qëndrueshme nga donatorë të mundshëm, ka sjellë mungesën e 

strategjive të koordinimit dhe monitorimit të projekteve me donatorët në sitet 

arkeologjike si edhe mungesën e investimeve nga donatorët. 

- Miratimi i dokumentit strategjik me VKM-në Nr. 903, datë 24.12.2019 6  “Për 

miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025”, pa plane veprimi 

konkrete si dhe kuadri rregullator jo i plotë për NJAKPA-të dhe DRTK-të, ka sjellë 

mungesën e planeve strategjike afatmesëm dhe vjetore në to, bazuar në plane 

strategjikë, për minimizimin e risqeve prioritare që pengojnë realizimin e objektivave 

të institucionit. 

- NJAKPA-të funksionojnë në bazë të rregulloreve të funksionimit dhe administrimit, 

                                                             
2 Urdhër Nr. 456, datë 15.10.2003 i Ministrit të Kulturës, të ndryshuar. 
3 VKM nr.724, datë 21.05.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik”, të 
ndryshuar. 
4 VKM Nr. 208 datë 10.04.2019. 
5 Urdhër Nr. 223, datë 3.7.20205 për “Miratimin e rregullores “Për veprimtarinë e KKTKM, Këshillit Teknik, të 
sekretarisë teknike dhe sportelit unik të saj”. 
6 VKM Nr. 903, datë 24.12.20196 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025”. 
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miratuar me VKM-në Nr. 396, datë 31.3.20057, të ndryshuar dhe jo të rishikuar sipas 

legjislacionit përkatës në vite. 

- Strukturat e NJAKPA-ve kanë numër të vogël punonjësish dhe jo në përputhje me 

nevojat për aftësi profesionale specifike, gjykuar mbi natyrën specifike dhe kushtet 

në të cilat ndodhen sitet. Kjo ka sjellë mbivendosje të detyrave funksionale, pozicione 

të dubluara në staf, si edhe mos realizimin e objektivave sipas qëllimeve të 

institucionit dhe sipas kërkesave ligjore të funksionimit.  

- NJAKPA-të kanë hartuar rregulloret e organizimit dhe funksionimit të brendshëm, 

por janë të pamiratuara, pasi janë në proces rishikimi në Ministrinë e Kulturës. Ky 

miratim kryhet në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi, pasi miratimi i 

rregulloreve është kompetencë e bordit dhe jo e ministrisë. 

- Reformat strukturore kanë sjellë ndryshimin e titullarëve të NJAKPA-ve dhe DRTK-

ve dhe në disa raste funksionon komandimi ose emërimi i përkohshëm i tyre. 

Komandimi ose emërimi i përkohshëm i titullarëve, jo sipas procedurave të 

përcaktuara në VKM Nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin 

nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të KM, Kryeministrit ose të 

Ministrit”, të ndryshuar, ndikon në efektivitetin e institucionit.  

- DRTK Vlorë gjatë periudhës objekt auditimi ka funksionuar me statutin dhe 

rregulloren bazuar në Ligjin Nr. 9048/2003, të ndryshuar. Bazuar në nenin 28 të Ligjit 

Nr. 27/2018 Ministria e Kulturës nuk ka miratuar statutin e hartuar nga titullari i 

DRTK-së Vlorë. Ky statut është në proces rishikimi pranë ministrisë. 

- Grupi konstatoi se, bashkëpunimi ndërinstitucional midis institucioneve qendrore, 

NJVQV-ve dhe institucioneve të tjera shtetërore, ka qenë i dobët, për shkak të 

paqartësive të Ligjit Nr. 9048/2003, të ndryshuar, mosrishikimit të akteve nënligjore 

në zbatim të tij, moskoherencës së tij me ligjet e tjera, si edhe mungesës së akteve 

nënligjore në zbatim të ligjit të ri. Kjo ka sjellë mosrespektim të hierarkisë së 

institucioneve qendrore që merren me sitet arkeologjike.  

- Në kundërshtim të pikës dh) të nenit 267, të Ligjit Nr. 27/2018, nuk është miratuar 

VKM-ja në lidhje me përcaktimin e zonave mbrojtëse, distancat, masat dhe normat e 

tjera që ruajnë integritetin e pasurive kulturore të paluajtshme të grupuara, 

perspektivën ose dritën apo kushtet mjedisore dhe peizazhin. (përjashtuar Butrintin si 

pasuri botërore dhe zonën mbrojtëse të tij). 

- Në kundërshtim të pikës ll) të nenit 268, të Ligjit Nr. 27/2018, nuk është miratuar 

udhëzimi për kushtet dhe kriteret për ushtrimin e aktiviteteve tregtare në zona publike 

me vlerë arkeologjike, historike, artistike, kulturore dhe të peizazhit dhe procedurën 

e përzgjedhjes së subjekteve. 

- Në kundërshtim të pikës ç) të nenit 264 MK nuk ka nxjerrë “Udhëzim për rregullat e 

monitorimit dhe vlerësimit të subjekteve që kanë në administrim pasuri kulturore”.  

 

 

                                                             
7 VKM Nr. 396, datë 31.3.2005 “Për miratimin e kufijve dhe të rregullores së administrimit të parqeve 
arkeologjike të shkodrës, lezhës, apolonisë, bylisit, amantias, orikumit, antigonesë, finiqit dhe butrintit” i 
azhornuar me:vkm nr.163,datë 27.02.2013, vkm nr.249, datë 30.04.2014. 
7 VKM Nr. 249/20147 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 396, datë 31.3.2005, të Këshillit të Ministrave, "Për 
miratimin e kufijve dhe rregullores së administrimit të parqeve arkeologjike të Shkodrës, Lezhës, Apolonisë, 
Bylisit, Amantias, Orikumit, Antigonesë, Finiqit dhe Butrintit", të ndryshuar. 
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- Ekziston konflikti aktual mes rregulloreve të zonave të mbrojtura arkeologjike dhe 

disiplinës urbane, ku kjo e fundit është kompetencë e NJVQV. Kjo vjen nga 

paqartësitë e ligjit të vjetër dhe akteve nënligjore në zbatim të tij në përcaktimin e të 

drejtave dhe detyrimeve të pushtetit vendor lidhur me mbrojtjen dhe ruajtjen e 

trashëgimisë së territorit të tyre si edhe mos harmonia me ligjet e tjera. Ky problem 

nuk ka patur një trajtim në themel të problematikës ligjore, por vetëm institucional, 

korrespondence zyrtare ndërmjet MK-së, IKTK-së dhe institucioneve të tjera që 

lidhen me menaxhimin e siteve.8 

 

 

Për këtë rekomandojmë: 

 

2.1 Ministria e Kulturës dhe NJAKPA-të të rishikojnë ekzistencën e bordeve dhe të bëjnë 

analizën e eficiencës së tyre në menaxhimin e siteve arkeologjike, për minimizimin e 

risqeve dhe realizimin e objektivave të institucionit.  

 Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.2 Ministria e Kulturës, të rishikojë legjislacionin aktual, për të saktësuar dhe rregulluar 

hierarkinë e institucioneve qendrore dhe të këshillave kombëtare që ekzistojnë brenda 

sistemit të trashëgimisë kulturore dhe procedurat e vendimmarrjes së tyre për sitet 

arkeologjike, për të shmangur mbivendosjen e kompetencave.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.3 Ministria e Kulturës, BKPKB dhe NJAKPK Butrint të përshpejtojnë procedurat për 

zbatimin e Planit të Menaxhimit të Integruar të Butrintit (PMI). 

Të fillojë brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.4 NJAKPA-të, bazuar në nenin 142 të Ligjit Nr. 27/2018 dhe strukturat përkatëse në 

Ministrinë e Kulturës të bashkëpunojnë për hartimin dhe miratimin e planeve të 

menaxhimit të parqeve brenda territorit gjeografik të tyre, si një domosdoshmëri për 

administrimin, koordinimin dhe hartimin e planeve të zhvillimit, projekteve, të 

detajuara në përputhje me natyrën, masën dhe nevojat e tyre. 

Të fillojë brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.5 Strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Kulturës dhe NJAKPA-të të bashkëpunojnë për 

hartimin e planit të veprimeve të Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025, me 

qëllim hartimin e planeve strategjike afatmesëm dhe vjetore të NJAKPA-ve bazuar 

në të, për minimizimin e risqeve prioritare që pengojnë realizimin e tyre. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.6 Emërimi i titullarit të DRTK-së Vlorë të kryhet sipas procedurave të përcaktuara në 

VKM-në nr. 173, datë 07.03.2003 të KM “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga 

detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të KM, Kryeministrit ose të Ministrit”, 

të ndryshuar.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.7 Ministria e Kulturës, në zbatim të shkronjës “c”, të pikës 3, të nenit 171, të Ligjit Nr. 

27/2018, të hartojë dhe dërgojë për miratim në Këshillin e Ministrave VKM-në “Për 

përcaktimin e procedurave publike për dhënien në administrim të pasurisë kulturore”.  

 

                                                             
8 https://translate.google.com//kultura.gov.al/ëpcontent/uploads/2017/12/Raport_ne_komis_parlm.doc 
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Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.8 Ministria e Kulturës në bashkëpunim me NJAKPA-të dhe DRTK-të, bazuar në 

strategjinë e miratuar dhe me hartimin e menjëhershëm të planit të veprimit për 

realizimin e saj, të mundësojë hartimin e strategjive të koordinimit dhe monitorimit 

të projekteve me donatorët në sitet arkeologjike. 

Brenda vitit 2021 

2.9 Ministria e Kulturës dhe NJAKPA-të deri në miratimin e strukturave të reja bazuar 

në Ligjin Nr. 27/2018, të bashkëpunojnë që strukturat ekzistuese të funksionojnë në 

përputhje me nevojat për aftësi profesionale, gjykuar mbi natyrën specifike dhe 

kushtet në të cilat ndodhen parqet, duke rivlerësuar numrin e nevojshëm të 

administratës për t’i dhënë prioritet stafit teknik e mirëmbajtës, i cili aktualisht është 

i pamjaftueshëm dhe nuk arrin të përmbushë, realizimin e objektivave sipas qëllimeve 

të institucionit dhe sipas kërkesave ligjore të funksionimit.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.10 Bazuar në nenin 28 të Ligjit Nr. 27/2018, Ministria e Kulturës të miratojë statutin e 

hartuar nga titullari i DRTK-së Vlorë.   

 Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.11  NJAKPA-të me miratimin e rregulloreve të tyre nga strukturat përgjegjëse në 

Ministrinë e Kulturës të rishikojnë dosjet e personelit, bazuar në aktet e reja nënligjore 

në fuqi. 

                                           Brenda vitit 2021 

2.12 Ministria e Kulturës, në zbatim të pikës 1, të nenit 142, të Ligjit Nr. 27/2018, të hartojë 

dhe të dërgojë për miratim në KM vendimin për kufijtë e territorit gjeografik brenda 

të cilit ushtrojnë veprimtarinë e tyre NJAKPA-të. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.13 Ministria e Kulturës në bashkëpunim me NJAKPA-të dhe në zbatim të pikës 9, të 

nenit 142, të Ligjit Nr. 27/2018, të hartojnë dhe të dërgojnë për miratim në KM 

vendimin për strukturën dhe organikën e NJAKPA-ve. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.14 Ministria e Kulturës, në zbatim të pikës 1, të nenit 96, të Ligjit Nr. 27/2018, të hartojë 

dhe të dërgojë për miratim në KM vendimin në lidhje me përcaktimin e zonave 

mbrojtëse, distancat, masat dhe normat e tjera që ruajnë integritetin e pasurive 

kulturore të paluajtshme të grupuara, perspektivën ose dritën apo kushtet mjedisore 

dhe peizazhin. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 
2.15 Ministria e Kulturës në zbatim të pikave 1 dhe 4, të nenit 102, të Ligjit Nr. 27/2018, 

të miratojë udhëzimin për kushtet dhe kriteret për ushtrimin e aktiviteteve tregtare në 

zona publike me vlerë arkeologjike, historike, artistike, kulturore dhe të peizazhit dhe 

procedurën e përzgjedhjes së subjekteve.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

2.16 Në zbatim të pikës 3 të nenit 12 të ligjit Ministria e Kulturës të nxjerrë udhëzimin për 

rregullat e monitorimit dhe vlerësimit të subjekteve që kanë në administrim pasuri 

kulturore.         Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 
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2.17 Ministria e Kulturës në bashkëpunim me institucionet e tjera të përshpejtojë nxjerrjen 

e akteve nënligjore në zbatim të ligjit, për të shmangur konfliktin midis rregullores së 

zonave të mbrojtura arkeologjike dhe disiplinës urbane. Trajtimi i problemeve dhe 

zgjidhja e tyre të realizohet me akte nënligjore konkrete dhe jo korrespondence të 

thjeshtë zyrtare.9 

 Brenda vitit 2021 

2.18 Ministria e Kulturës, bazuar në nenet 243 dhe 244 të Ligjit Nr.27/2018 “Për 

trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, në kuadrin e planeve të veta sektoriale, të hartojë 

planet kombëtare të peizazhit, në përputhje me dispozitat e ligjit për trashëgiminë 

kulturore dhe muzetë, ligjit të planifikimit të territorit dhe marrëveshjeve 

ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore të peizazhit, të ratifikuara, për kontrollin e 

zonave të mbrojtura të parqeve si dhe mbrojtjen nga çdo ndërhyrje pa leje brenda 

zonës së mbrojtur të parkut. 

Brenda vitit 2021 

2.19 Ministria e Kulturës, NJAKPA–të në bashkëpunim me institucionet e tjera qendrore, 

lidhur me bizneset e ngritura brenda parqeve arkeologjike dhe me marrëdhëniet që 

ato kanë me operatorët privatë që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të tyre, të 

rishikojnë aktet nën ligjore bazuar mbi parimet, ligjet dhe konventat kombëtare dhe 

ndërkombëtare, për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore që sitet mbartin dhe 

kthimin e tyre në identitet. 

Brenda vitit 2021 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.1.2 faqe 45-62  të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

 

III. Për pyetjen: A janё ndёrmarrё masa efektive pёr mbrojtjen e parqeve/siteve 

arkeologjike? 

Gjetje: 

- IKTK dhe MK aktualisht nuk kanë hartuar e miratuar kriteret e hulumtimeve 

arkeologjike dhe standarde e kritere për gjurmimin, evidentimin, ruajtjen, mbrojtjen, 

konservimin dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore materiale as mënyrat e trajtimit, 

normat teknike, kriteret dhe modelet e ndërhyrjeve në fushën e ruajtjes së pasurive 

kulturore referuar nenit 29 pika 4, nenit 30 pika 6 dhe nenit 82 të Ligjit Nr. 27/2018 

“Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”. 

- Për parqet Arkeologjike nën subjekt auditimi Apolloni, Bylis, Amantia Orikum nuk 

janë hartuar ende plane për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e pasurive kulturore 

referuar nenit 45 dhe 46 të legjislacionit te ri, Ligjit Nr. 27/2018. Realizimi i këtyre 

planeve kërkon studim gjithëpërfshirës dhe angazhim të të gjithë institucioneve 

përgjegjës por deri me sot nuk ka asnjë arritje në këtë drejtim për parqet e sipër 

përmendura. 

- Në parqet arkeologjike intensiteti dhe numri i projekteve të gërmimeve shkencore apo 

restaurimeve dhe rehabilitimeve është i ulët. Ka pak punime e ndërhyrje edhe ato që 

kryhen janë të izoluara dhe të shpërndara. Referuar vlerësimeve gjatë inspektimeve 

dhe pohimeve gjatë intervistimeve të titullarëve pjesa me e madhe e  

                                                             
9 https://translate.google.com//kultura.gov.al/ëpcontent/uploads/2017/12/Raport_ne_komis_parlm.doc 

http://www.klsh.org.al/
mailto:klsh@klsh.org.al


 

Rruga “Abdi Toptani”, Nr.1, www.klsh.org.al, email: klsh@klsh.org.al 

13 

 

zonave arkeologjike ka nevojë për aktivitete sistematike të gërmimeve shkencore, 

rehabilitimeve e aktivitetit konservues sepse ato kanë një potencial të madh objektesh 

të trashëgimisë kulturore ende të pagërmuar. 

- Aktualisht nuk ka një procedurë të miratuar të kontrollit teknik dhe nuk ka asnjë 

kontroll teknik të dokumentuar me raporte përkatës për periudhën objekt auditimit në 

sitet e përcaktuara referuar nenit 71 të ligjit Nr. 27/2018. 

- Bazuar në nenin 27 dhe 28 pikat 2, 3 e ligjit Nr. 27/2018 IKMTK nuk ka të 

dokumentuar asnjë veprimtari si institucion i specializuar në lidhje me ecurinë e 

gërmimeve arkeologjike në tokë dhe ato nënujore, masat mbrojtëse mbi pasuritë 

kulturore të paluajtshme në të gjithë territorin kombëtar, masat ruajtëse të vlerave 

kulturore në pasuritë e luajtshme e të paluajtshme, masa të ruajtjes, mbrojtjes dhe 

cilësisë së punimeve të restaurimit të pasurive kulturore të luajtshme e të paluajtshme 

etj. Vendimi për mënyrën e organizmit dhe të funksionimit të Inspektoratit Kombëtar 

për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore nuk është miratuar dhe struktura dhe as 

organika e tij. Ai duhet të ishte i miratuar që në Maj të 2019 dhe struktura dhe 

organika e tij e miratuar brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi e vendimit. 

- Parqet arkeologjike Bylis, Amantia dhe Orikum nuk kanë ndriçim dhe nuk janë të 

mbuluara me ruajte fizike. 

 

Për këtë rekomandojmë: 

3.1 Institucionet e specializuara përgjegjëse dhe Ministria e Kulturës të marrin masa të 

përfundojnë hartimin dhe miratimin e kritereve të hulumtimeve arkeologjike dhe 

standardet e kriteret për gjurmimin, evidentimin, ruajtjen, mbrojtjen, konservimin dhe 

restaurimin e trashëgimisë kulturore materiale si dhe mënyrat e trajtimit, normat 

teknike, kriteret dhe modelet e ndërhyrjeve në fushën e ruajtjes së pasurive kulturore. 

Brenda gjashtë mujorit të dytë të vitit 2021 

3.2 Ministria e Kulturës, në koordinim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore 

dhe Njësinë e Administrimit e Koordinimit të Parqeve Kombëtare Apolloni Bylis dhe 

Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë të marrin masa për hartimin e 

Planeve për ruajtjen dhe menaxhimin e vlerave të paluajtshme kulturore për parqet 

arkeologjike. Nëpërmjet një plani afatgjatë të synohet ndërtimi i një sistemi 

menaxhimi modern i këtyre parqeve arkeologjike duke përfshirë restaurimin dhe 

konservimin e monumenteve, rehabilitimin tyre dhe përmirësimin e vazhdueshëm të 

infrastrukturës, duke pasur si qëllim shndërrimin e tyre në qendra me aktraktive. 

Deri në fund të vitit 2022 

3.3 Me qëllim ruajtjen e mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në parqet arkeologjike nga 

institucionet përgjegjëse dhe MK të merren masa ti kushtohet më shumë vëmendje 

këtij sektori e të planifikohet një aktivitet sistematik për ndërhyrjet e lejuara. 

Gjithashtu të merren masa për hartimin edhe të projekteve apo ideve për promovimin 

e parqeve, krahas projekteve për ndërhyrjet në monumente, në mënyrë 
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 që të rritet vizitueshmëria e tyre, duke gjeneruar kështu më tepër të ardhura nga to te 

cilat mund ti akordohen komponentëve të mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve në 

monumente. 

Brenda gjashtë mujorit të dytë të vitit 2021 

3.4 MK të marrë masa për hartimin e udhëzimit për procedurën për kryerjen e kontrollit 

teknik në mënyrë që Institucionet e specializuara, të ushtrojnë kontrollin teknik mbi 

kushtet e ruajtjes së pasurive kulturore të paluajtshme. 

Brenda gjashtë mujorit të dytë të vitit 2021 

3.5 MK të marre masa e të filloje hartimin e draft vendimit për mënyrën e organizmit dhe 

të funksionimit të Inspektoratit Kombëtar për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore në 

vazhdim, sipas afateve të parashikuara të miratohet struktura dhe organika e tij. 

Brenda gjashtë mujorit të dytë të vitit 2021 

 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.2.1 faqe 62-69  të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

 

IV. Për pyetjen: A janё efektive strukturat përgjegjëse pёr kryerjen e proceseve 

sistematike nё ruajtjen e parqeve/siteve arkeologjike? 

 

Gjetje: 

- Në Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit te Parqeve Arkeologjike Apolloni e Bylis 

dhe Amantia e Orikum përgjegjësit e sektorëve të parqeve dhe punonjësit e 

mirëmbajtjes kryejnë detyrat rutinë por pa një plan me masa konkrete apo një plan 

zhvillimi afat shkurtër dhe afatgjatë dhe programe sistematike për ruajtjen e vlerës së 

paluajtshme kulturore dhe masa konkrete për zbatimin e planit në përputhje me një 

strategji. 

- Struktura përgjegjëse për parqet Amantia dhe Orikum në DRKT Vlorë po ashtu edhe  

ZAKPA për parqet Apolloni dhe Bylis janë të shpërndara në distanca të largëta dhe 

punonjësit nuk kanë mjete për ndjekjen e aktivitetit të të gjitha parqeve, rrjedhimisht 

për kryerjen eficiente të funksioneve te tyre.  

- Strukturat e sipërpërmendura nuk janë të mjaftueshme për të kryer funksionin e 

ruajtjes fizike të siteve. Përveç Parkut Arkeologjik të Butrintit e Apollonisë të cilët 

ruhen me roje private, Parqet Bylis, Amantia dhe Orikum nuk kane asnjë punonjës 

për ruajtjen e tyre.   

 

 

Për këtë rekomandojmë: 

4.1 DRKT Vlorë dhe ZAKPA Fier të marrin masa e të hartojnë programe e plane 

sistematike afatshkurtra e afatgjata për ndërhyrjet të nevojshme për të zhvilluar dhe 

ruajtur territorin arkeologjik të parkut. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 dhe në vazhdimësi 

4.2 Me qëllim rritjen e eficiencës së punës DRKT Vlorë dhe ZAKPA Fier të marrë masa 

për të analizuar nevojat specifike për forcimin e kapaciteteve dhe për  
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administrimin ruajtjen dhe mbrojtjen e parqeve e të propozojë për miratim, Ministrisë 

së Kulturës strukturë të plotë sipas nevojave. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021  

4.3 DRKT Vlorë dhe ZAKPA Fier në bashkëpunim me Ministrinë të analizoje nevojat 

logjistike për ambiente shërbimi në parqe, vegla pune dhe mjete lëvizëse për kryerjen 

eficente të funksioneve për ruajtjen dhe mbrojtjen dhe të merren masat e nevojshme 

për plotësimin e nevojave. 

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021  
4.4 Nga DRKT dhe NJKPA të analizohet mënyra me eficente për të kryer ruajtjen fizike 

të çdo siti. Për shkak të shtrirjes së parqeve arkeologjike dhe morfologjisë se tyre të 

analizohet mundësia për sistemet elektronike të kontrollit me kamera të shpërndara 

në pikat me te përshtatshme e strategjike të parqeve, të cilat mund të lidhen me një 

salle të vetme monitorimi ku një roje i vetëm ka mundësi të kontrollojë gjithë 

veprimtarinë e situatën si gjatë ditës dhe gjatë natës si për dëmtime, zjarre apo 

ndërhyrje të paligjshme të çdo lloji.  

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.2.2 faqe 69-73  të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

 

V. Për pyetjen: A janё ndёrmarrё masa efektive pёr tё siguruar kushte tё 

përshtatshme pёr shfrytёzimin publik tё parqeve/siteve arkeologjike? 

 

Gjetje: 

- Gjendja e degraduar e rrugës i bën shumë të vështira vizitat e turistëve në parkun 

arkeologjik të Bylisit. 

- Procedurat dhe kriteret që duhet të përmbushen për të pasur akses në parkun 

arkeologjik të Orikumit, janë një pengesë e madhe për turistët dhe një mundësi më 

pak, për t’u siguruar vizitorëve një qasje atraktive me këtë aset historiko – kulturor. 

- Ka pamjaftueshmëri tabelash orientuese për në parkun arkeologjik Apoloni, si dhe 

mungon tabela rrugore standarde, që orienton vizitorët për te lënë rrugën e Lumit të 

Vlorës dhe për t’u ngjitur në drejtim të kodrës, ku ndodhet siti arkeologjik i Amantias.  

- Lëvizja e vizitorëve për në sitet e largëta të Bylisit dhe të Amantias nuk është e 

mbuluar aspak nga linjat e transportit publik. Ndërkohë Ligji 27/201810 shprehet qartë 

se si bashkëpunohet në nivele të ndryshme lidhur edhe me sitet arkeologjike: 

“Autoritetet shtetërore qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore bashkërendojnë 

punën, koordinojnë, harmonizojnë dhe integrojnë aktivitetet, me qëllim sigurimin e 

ruajtjes, mbrojtjes, vlerësimit dhe administrimit të trashëgimisë kulturore, si dhe 

krijojnë kushtet për aksesimin e tyre nga publiku.”11. 

- Ajo që konstatohet nga materiali i studiuar dhe nga inspektimet në terren, pranë P. A. 

Amantia është moskoordinimi ndërinstitucional për të zgjidhur në themel çështjen e 

staneve të ngritura në këtë sit, pavarësisht zellit dhe përkushtimit të  

 

 

                                                             
10 Ligji 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” 
11 Ligji 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, Neni 11, Paragrafi 2 
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DRKK –së Vlorë. Prania e staneve është duke degraduar mjedisin dhe duke krijuar 

vështirësi të papranueshme për vizitorët, të cilët duhet të kalojnë në parcela të 

kufizuara nga gardhet e tyre dhe që kutërbojnë erë të keqe. 

- Në Parkun Kombëtar të Butrintit ka mungesë të ndjeshme vendesh parkimi për 

makinat dhe autobusët, me të cilat udhëtojnë vizitorët. Çështja është diskutuar në të 

gjitha nivelet dhe duhet të marrë një zgjidhje përfundimtare, duke qenë e përfshirë 

edhe në Planin e Menaxhimit të Integruar të Parkut Kombëtar Butrint 2020 - 2030 

- Në Parkun Kombëtar Butrint problemi i radhëve të gjata në biletari është shumë i 

mprehtë dhe krijon shqetësim tek vizitorët. 

- Mungojnë krejtësisht shërbimet higjeniko – sanitare në parkun arkeologjik të 

Orikumit dhe në parkun arkeologjik të Amantias. Ndërkohë që në këto dy parqe 

mungojnë edhe linjat elektrike. Ndërsa Parku Kombëtar Butrint ka nevojë të 

restaurojë shërbimet higjeniko – sanitare tek Kalaja dhe të instalojë nyje higjenike të 

reja, sikurse konstatuar dhe vënë në dukje kjo domosdoshmëri edhe në mbledhjet e 

Bordit Kombëtar të Parkut të Butrintit. 

- Përjashtuar Parkun Kombëtar Butrint, në parqet e tjera arkeologjike mungojnë këndet 

e shitjes së souvenireve, pijeve freskuese dhe prodhimeve të zonës. Nxitja dhe 

përfshirja në njësitë tregtuese, që mund të bëhen pjesë e këtyre realiteteve turistike, e 

operatorëve që shesin souvenire dhe produkte vendase sezonalisht, do ishte një 

ndihmë dhe mundësi ekonomike për komunitetet lokale. 

- Në strukturën dhe organikën e parqeve arkeologjike, nuk parashikohen pozicione me 

detyrë funksionale, vetëm shoqërimin e vizitorëve.  

- Edhe në raport me rekrutimet e punonjësve sezonalë të cilët ofrojnë shërbimin e 

guidës vihet re se, ose rritja e numrit tyre ka mbetur e njëjtë, si në rastin e ZAKPA 

Apoloni, ose nuk ka patur asnjë punësim sezonal për të ofruar këtë shërbim, sikurse 

në rastet ZAKPA Bylis, ZAKPA Butrint, DRTK Vlorë (Sektori i Parqeve Amantia-

Orikum) në vitin 2019, pavarësisht se fluksi i vizitorëve është rritur progresivisht vit 

pas viti.  

- Në parqet arkeologjike të Amantias dhe të Orikumit sinjalistika orientuese dhe 

shpjeguese ka nevojë për përmirësim. Në brendësi të Parkut të Bylis, duhen vendosur 

tabelat, të cilat mungojnë krejtësisht që nga viti 2019.  

- Në organigramën dhe strukturën e NJAKPA – ve mungon pozicioni me detyrë 

funksionale dedikuar marrëdhënieve me publikun”. 

- Në sitet arkeologjike të audituara, vizitat e turistëve zhvillohen pa mbështetjen e 

teknologjive të audioguidës dhe të videoguidës. 

 

 

Për këtë rekomandojmë: 

5.1  Ministria e Kulturës të formulojë një plan veprimi, me qëllim rikualifikimin e rrugës 

që çon në parkun arkeologjik të Bylisit dhe ta materializojë me veprime konkrete, të 

cilat synojnë sensibilizimin e gjithë faktorëve që mundësojnë zgjidhjen. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.2  Ministria e Kulturës të vlerësojë me propozimet e bëra nga Ministria e Mbrojtjes, 

lidhur me mundësinë e ndërtimit të rrugës alternative dhe të marrë masa në  
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bashkëpunim me pushtetin lokal, për dhënien e një zgjidhjeje përfundimtare për 

problematikën e hyrjes pa pengesa të vizitorëve në parkun arkeologjik të Orikumit. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.3  ARRSH - ja të plotësojë tabelat që mungojnë drejt parkut arkeologjik Apoloni, 

sikurse kërkuar nga NJAKPA Apoloni – Bylis, si dhe të vendosë tabelën që orienton 

drejt sitit arkeologjik të Amantias, në pikën e lënies të rrugës së Lumit të Vlorës.  

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.4  NJAKPA e Bylisit dhe Amantias të kërkojnë zgjidhjen e problemit të transportit 

publik me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore nën juridiksion territorial të të cilave 

janë, duke siguruar transportin publik për këto dy site, të paktën gjatë sezonit turistik. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.5  DRKK Vlorë në koordinim të ngushtë dhe me mbështetjen e drejtpërdrejtë të 

Ministrisë së Kulturës, si dhe duke përfshirë të gjitha institucionet që kanë 

kompetencat përkatëse ligjore, të ndërmarrë hapat e nevojshëm për heqjen e staneve 

dhe rehabilitimin e Zonës A të parkut arkeologjik të Amantias. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.6  Bordi i Parkut Kombëtar të Butrintit dhe Ministri i Kulturës, në cilësinë e Kryetarit 

të këtij Bordi, në përgjigje të nevojës së rritjes së sipërfaqes së parkimit, të kërkojë 

pranë Këshillit të Ministrave, vënien në dispozicion të një mjedisi të përshtatshëm për 

këtë qëllim.  

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.7  Bordi i Parkut Kombëtar Butrint dhe AADF, të cilit i është dhënë me koncesion 

shërbimi i biletarisë së Parkut, të vlerësojnë dhe të marrin masa për rritjen e numrit të 

sporteleve të biletarisë. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.8  Ministria e Kulturës dhe DRKK Vlorë të përgatisin projektet përkatëse për 

garantimin e kushteve higjeniko – sanitare, si dhe shtrirjen e linjave elektrike në P. 

A. të Orikumit dhe në P. A. të Amantias. Ministia e Kulturë të sigurojë mbështetjen 

buxhetore për realizimin e këtyre nismave. Për Parkun Kombëtar të Butrintit të 

miratohet restaurimi i shërbimeve higjenike dhe të parashikohet shtimi i nyjeve të 

tjera higjenike.  

       Brenda vitit 2021 

5.9  DRKK Vlorë të marrë kontakt me Dhomën e Tregtisë Vlorë, Njësitë e Vetqeverisjes 

Vendore dhe operatorë tregtarë vendas, me synimin për të sugjeruar dhe mundësuar 

çeljen e pikave, që ofrojnë një gamë minimale produktesh tipike të zonës, gjatë 

sezonit turistik. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 
5.10  NJAKPA – të në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, të vlerësojnë dhe të ndjekin 

procedurat e nevojshme për të propozuar miratimin e strukturave dhe organikave të 

reja, për NJAKPA – të, në të cilat të parashikohen pozicione me detyrë funksionale 

vetëm shoqërimin e vizitorëve, si dhe ai me detyrë funksionale dedikuar administrimit 

të marrëdhënieve me publikun. 

        Brenda vitit 2021 
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5.11  NJAKPA – të të parashikojnë nevojat për punonjës sezonalë, në kushtet e rritjes së 

fluksit të vizitorëve në sitet arkeologjike gjatë sezonit turistik dhe të ndjekin gjithë 

procedurën e parashikuar për punësimin e tyre.  

        Brenda dymbëdhjetë muajsh 
5.12  ZAKPA Bylis të marrë të gjitha masat për vendosjen e tabelave orjentuese dhe 

shpjeguese në parkun arkeologjik të Bylisit, sikurse dhe DRTK Vlorë, të marrë të 

gjitha masat për plotësimin dhe përmirësimin e tabelave orientuese dhe shpjeguese 

në parqet arkeologjike të Amantias dhe Orikumit. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

5.13  Ministria e Kulturës dhe NJAKPA – të të ngrenë një grup të përbashkët pune, për të 

diskutuar, vlerësuar dhe vendosur, mbi nevojat dhe mundësitë efektive për futjen e 

përdorimit të teknologjive të audioguidave dhe videoguidave. 

       Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.1 faqe 73-90  të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

VI. Për pyetjen: Sa efektive rezultojnё masat e ndёrmarra pёr njohjen dhe 

promovimin e parqeve/siteve arkeologjike? 

Gjetje: 

- Mungon një bashkëpunim formal dhe i thelluar midis MK - së e institucioneve në 

varësi të saj, të dedikuara me parqet arkeologjike, nga njëra anë dhe AKT – së ana 

tjetër, e cila ka si mision promovimin e turizmit shqiptar në nivel kombëtar dhe 

ndërkombëtar dhe krijimin e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik në tregun 

ndërkombëtar.  

- Mungon bashkëpunimi i ngushtë dhe rezultativ midis MK – së, NJAKPA –ve nga 

njëra anë dhe shoqatave të operatorëve turistike shqiptarë nga ana tjetër. 

- Mungesa e një webfaqeje zyrtare të administruar nga MK – ja në ndërveprim me 

NJAKPA – të, ku të përfshihet informacioni i detajuar dhe i certifikuar, mbi të gjitha 

parqet arkeologjike shqiptare. 

- Sitet arkeologjike jo gjithnjë kanë në dispozicion materiale të mjaftueshme 

informuese për t’ua dhënë vizitorëve. 

- Në parqet arkeologjike të Bylisit, Amantias dhe Orikumit aktivitetet kulturore të 

realizuara kanë qenë të pakta në periudhën objekt auditimi.  

- Nuk ka një pjesëmarrje në aktivitetet e parqeve të Butrintit dhe Apolonisë nga 

nxënësit e shkollave të Tiranës, si dhe të qyteteve të tjera të vendit.  

- Ministria e Kulturës nuk ka asnjë program financimi për prodhimin e dokumentarëve 

mbi sitet arkeologjike shqiptare. Ndryshe nga rasti i nënshkrimit të Memorandumit 

me MAS për “Edukim përmes kulturës’, e vlerësuar si përvojë pozitive, ajo nuk ka 

nënshkruar asnjë marrëveshje me Televizionin Publik Shqiptar, qoftë për prodhimin 

e tyre, qoftë dhe për transmetimin e tyre periodik, sikurse nuk ka përpunuar asnjë plan 

veprimi në drejtim të nxitjes së kanaleve televizive private, që reportazhet dhe 

dokumentarët mbi sitet arkeologjike, të bëhen pjesë e programeve të tyre tematike. 
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Për këtë rekomandojmë: 

6.1 Ministria e Kulturës të përgatisë dhe t’i propozojë Agjencisë Kombëtare të Turizmit 

nënshkrimin e një “Memorandumi bashkëpunimi”, lidhur me mënyrën dhe kriteret e 

promovimit të parqeve arkeologjike shqiptare, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

        Brenda dymbëdhjetë muajsh 

6.2 Ministria e Kulturës së bashku me institucionet e varësisë, të ngrejë një grup pune me 

synim përgatitjen e një plani ndërveprimi me shoqatat e operatorëve turistikë, i cili 

duhet të ketë si objektiv, nxitjen e përfshirjes së siteve arkeologjike shqiptare në 

stacionet e itinerareve turistike të të huajve që vizitojnë Shqipërinë. 

        Brenda dymbëdhjetë muajsh 

6.3 Ministria e Kulturës në ndërveprim me IKTK – në dhe NJAKPA – të, të ngrejë një 

grup pune, i cili duhet të përcaktojë strukturën e një faqeje zyrtare ku të përfshihen të 

gjitha sitet arkeologjike të vendit tonë dhe më pas të krijojë e administrojë faqen e 

parqeve arkeologjike shqiptare. 

      Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021 

6.4 NJAKPA – të Bylis dhe Orikum në bashkërendim me MK – në, të marrin masa që të 

mos kenë mungesa të fletëpalosjeve informuese mbi vlerat e parqeve përkatëse dhe 

të sigurojnë ekspozimin e tyre të vazhdueshëm në hyrje të siteve. 

      Brenda gjashtë muajsh dhe në vijimësi 

6.5 NJAKPA – të e Bylisit, Amantias dhe Orikumit, të përgatisin një program në fillim 

të vitit mbi aktivitete që do zhvillojnë gjatë vitit për njohjen e këtyre siteve. 

      Brenda gjashtë muajsh dhe në vijimësi 

6.6 Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të kërkojnë dhe 

gjejnë modalitetet me të cilat t’u mundësohen nxënësve të shkollave, vizitat në sitet 

kryesore arkeologjike të vendit. 

      Brenda gjashtë muajsh dhe në vijimësi 

6.7 Ministria e Kulturës dhe institucionet e varësisë të cilat administrojnë sitet 

arkeologjike, të ngrejnë një grup pune, i cili duhet të përgatisë një plan veprimi që 

parashikon lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, si me Televizionin Publik 

Shqiptar, për realizimin dhe transmetimin e dokumentarëve mbi parqet dhe 

trasmetimin e tyre periodik, ashtu dhe me televizionet private, të cilat të angazhohen 

që reportazhe dhe dokumentarë mbi realitetin arkeologjik shqiptar të bëhen pjesë e 

programeve të tyre tematike. 

                

Brenda gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021  
 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.2 faqe 90-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës.. 

 

K R Y E T A R 

 
Arben SHEHU 
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