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PLAN-VEPRIMI 

MBI ZBATIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË INTEGRUAR PROFESIONAL 

TË KLSH, PER VITIN 2021 

 

Objekti i aktivitetit Struktura përgjegjëse Struktura zbatuese 

Grupet e punës 

Afati i planifikuar për 

përmbushjen e objektivit 

Muaji Janar-2021 

Përgatitja e Raportit “Mbi veprimtarinë e Drejtorisë së Metodologjisë dhe Zhvillimit” 

për vitin 2020 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

Janar, 2021 

Përgatitja e Projekt-Planit të Zhvillimit Profesional për vitin 2021 Departamenti i 

Metodologjisë, Standardeve 

dhe Sigurimit të Cilësisë 

 

Qeram Cibaku 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

Janar, 2021 

Muaji Shkurt-2021 

Diskutimi mbi Projekt-Planin e Zhvillimit Profesional për vitin 2021 Kabineti i Kryetarit të 
KLSH-së  

 

 

Departamenti i 

Metodologjisë, Standardeve 

dhe Sigurimit të Cilësisë 

Borjana Shaka 
Blerina Demaj 

Rezario Kuçaj 

 

Qeram Cibaku 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

 

 

 

Miratimi i Planit të Zhvillimit Profesional 2021 Kryetari i KLSH-së   

Hartimi i listës së trajnerëve të brendshëm në KLSH 

 

 

Departamenti i 

Metodologjisë, Standardeve 

dhe Sigurimit të Cilësisë 

 

Qeram Cibaku 

Brunilda Zeneli 

Shkurt, 2021 

 

Miratimi i listës së trajnerëve të brendshëm të KLSH-së. Kryetari i KLSH-së   

Zhvillimi i trajnimit: “Trajnim për trajnerët me temë “Trajnimi  dhe zhvillimi i 

tij, metodika” 

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 2 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

Trajnerë të jashtëm, në 

bashkëpunim me ASPA, 

MFE. 

Safete Pojani Shkurt, 2021 

 

Muaji Mars-2021 
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Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Mars 2021 

- Temat  

- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

1-2 Mars, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së 

Secili trajnues 3-9 Mars, 2021 

Zhvillimi i trajnimit: “Mbi standardet e auditimit dhe kornizën ligjore të KLSH-

së” 

Trajnim me audituesit e rinj me eksperiencë, më pak se 1 vit 

Trajnim me audituesit e sapo rekrutuar 

 

Trajnimi do organizohet në dy gupe, grupi i I-rë me pjesëmarrës auditues me 

eksperiencë më pak se 1 vit në KLSH; grupi i II-të, auditues të sapo rekrutuar në KLSH. 
 

Kohëzgjatja e trajnimit, 5 ditë. 

Gjithsej 10 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore 

 

Trajnuesit e KLSH-së 

Secili trajnues 

 

Audituesit 

Grupi i I-rë, datë 10-16  

Grupi i II-të, datë 18-25  

Muaji Prill-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Prill 2021 

- Temat 
- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 
 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

1-2 Prill, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të Cilësisë. 

Secili trajnues 5-6 Prill, 2021 

Zhvillimi i trajnimit: “Udhëzuesi i Menaxhimit të Cilësisë” 
 

Trajnimi do të organizohet me pjesëmarrje sipas departamenteve të auditimit, pra 7 

departamente - 7 grupe trajnimi, si dhe do të zhvillojnë trajnim dy grupe paralelisht. 

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 3 ditë. 

Gjithsej 12 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të Cilësisë 

(Trajnuesit e KLSH-së) 

Secili trajnues 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet:  

Një grup nga data 7-9 

Dy grupe nga data 12-14 

Dy grupe nga data 19-21 

Dy grupe nga data 26-28  

Muaji Maj-2021 
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Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Maj 2021 

- Temat 

- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

3-4 Maj, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Trajnuesit (ekspertë të 

jashtëm) 

5-7 Maj, 2021 

Zhvillimi i trajnimit:  “Trajnim mbi marrëveshjet e Partneritetit Publik-Privat 

(PPP)” 

- Njohja e bazës ligjore dhe akteve rregullative në fushën e koncesioneve, praktikat 

më të mira të auditimit në fushën e koncesioneve, referuar edhe ISSAI 5220 

“Udhëzime mbi praktikat më të mira të auditimit të financimit privat/publik dhe 

koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN”; 

- Mbi kornizën ligjore të PPP-ve, kërkesat e legjislacionit evropian dhe praktika të 
tjera ndërkombëtare, të kryera nga ekspertë lokalë dhe të huaj, brenda dhe jashtë 

vendit. (Projekti SECO “Forcimin e auditit të jashtëm lidhur me mbikëqyrjen e 

koncesioneve dhe partneriteteve publik-privat”) 

 

Trajnimi do të organizohet me pjesëmarrje sipas departamenteve të auditimit, pra 7 

departamente - 7 grupe trajnimi, si dhe do të zhvillojnë trajnim dy grupe paralelisht. 

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 4 ditë. 

Gjithsej 16 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së 

(legjislacionin vendas) 

 

 
 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Trajnuesit (ekspertë të 

jashtëm) 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet: 

Një grup nga data 10-13 

Dy grupe nga data 14-19 

Dy grupe nga data 20-25 

Dy grupe nga data 26-31  

Muaji Qershor-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Qershor 2021 

- Temat 

- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

1 Qershor, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Trajnuesit (ekspertë të 

jashtëm-APP) 

2-4 Qershor, 2021 

Zhvillimi i trajnimit: “Trajnim mbi prokurimin publik” 

- Njohja e bazës ligjore dhe akteve rregullative në fushën e prokurimit publik, 

praktikat më të mira të auditimit në fushën e prokurimeve, risqet e kryesore; 

- Mbi njohjen dhe zbatimin e Manualit të Prokurimeve. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Trajnuesit (ekspertë të 

jashtëm-APP) 

Trajnimi do të kryhet:  

Një grup nga data 10-13 

Dy grupe nga data 14-19 

Dy grupe nga data 20-25 
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Trajnimi do të organizohet me pjesëmarrje sipas departamenteve të auditimit, pra 7 

departamente - 7 grupe trajnimi, si dhe do të zhvillojnë trajnim dy grupe paralelisht. 

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 4 ditë. 

Gjithsej 16 ditë. 

 

 

 

 

Audituesit 

Dy grupe nga data 26-31  

Muaji Korrik-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Korrik 2021 

- Temat 

- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

1-2 Korrik, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

Trajnuesit e KLSH-së 

 

 

 

5-7 Korrik, 2021 

Zhvillimi i trajnimit: “Trajnim mbi Rregulloren e Procedurave të Auditimit në 

KLSH & Manualet e auditimit” 

- Mbi procedurat e auditimit në KLSH; 

- Mbi manualet e auditimit, fokusi identifikimi i risqeve, përcaktimi i materialitetit 

dhe dhënia e opinionit të auditimit. 

 
Trajnimi  do të organizohet, sipas nevojave të departamenteve i ndarë në dy grupe,  

konkretisht: grupi i I-rë, mbi procedurat e auditimit në KLSH dhe grupi i II-të, mbi 

manualet e auditimit (Financiar & Përputhshmërisë). 

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 3 ditë. 

Gjithsej 6 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

 

 
 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet: 

Grupi i I-rë, datë 12-14  

Grupi i II-të, datë 19-21 

Muaji Shtator-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Shtator 2021 

- Temat 

- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Departamentet e auditimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

 

Drejtorët e 

Departamenteve 

1-3 Shtator, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

 

 

6-8 Shtator, 2021 
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Zhvillimi i trajnimit:  

- Tema specifike sipas natyrës dhe nevojave të vetë departamenteve; 

- Prezantimi i praktikave më të mira, (auditime të zhvilluara gjatë vitit 2020 dhe 6-

mujori i I-rë, 2021) 

 

Trajnimi do të organizohet në nivel departamenti, si dhe do të shtrihet në dy ditë, ditën 

e parë, mbi temat specifike, sipas nevojave të përcaktuara nga vetë departamentet e 

auditimit dhe ditën e dytë, do të prezantohen dy auditimet më të mira të departamentit, 

të cilat janë vlerësuar si të tilla, nga strukturat e vlerësimit të cilësisë. 
 

Kohëzgjatja e trajnimit, 2 ditë. 

Gjithsej  14 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Departamentet e Auditimit 

 

Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të Cilësisë 

 

 
 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet 

konkretisht: 

Departamenti I, datë 9-10 

Departamenti II, datë 13-14 

Departamenti III, datë 15-16 

Departamenti IV, datë 20-21 

Departamenti V, datë 22-23 

Departamenti VI, datë 27-28 

Departamenti VII, datë 29-30 

Muaji Tetor-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Tetor 2021 

- Temat 
- Trajnuesit 

- Afatet 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 
 

Drejtoria e Teknologjisë së 

Informacionit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 
 

Aldo Kita 

4-5 Tetor, 2021 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Teknologjisë së 

Informacionit  

Trajnuesit e KLSH-së 

(Drejtoria IT dhe 

Departamenti i Auditimit 

IT) 

 

 

 

6-8 Tetor, 2021 

Zhvillimi i trajnimit:  

- Njohje me sistemin RevZone; 

- Qasjet praktike në sistem; 

 

Do të organizohet në dy grupe. Grupi i parë, auditues të çdo departamenti, sipas 

nevojave të tyre dhe grupi i dytë, audituesit e rinj dhe të sapo rekrutuar. 
 

Kohëzgjatja e trajnimit, 2 ditë. 

Gjithsej  4 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Departamentet e Auditimit 

 

 
 

Trajnuesit e KLSH-së 

(Drejtoria IT & 

Departamenti i Auditimit 

IT) 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet 

konkretisht: 

Grupi i I-rë, datë 11-12 

Grupi i II-të, datë 13-14 

 

Muaji Nëntor-2021 

Hartimi i kalendarit të trajnimeve për muajin Nëntor 2021 

- Temat 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

1-2 Nëntor, 2021 
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- Trajnuesit 

- Afatet 

  

 

Përgatitja e temave të trajnimit Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Trajnuesit e KLSH-së  

 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

 

 

3-5 Nëntor, 2021 

Zhvillimi i trajnimit:  

- Mbi njohjen dhe zbatimin e ISSAI 4900 “Udhëzues mbi kornizën ligjore dhe 

kriteret që do të merren parasysh gjatë shqyrtimit të aspekteve të rregullshmërisë 

dhe ligjshmërisë në auditimin e përputhshmërisë” 

 

Trajnimi do të organizohet në dy grupe.  

Grupi i parë, auditues të departamenteve të auditimit të Buxhetit të Shtetit; 

Institucioneve Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore; Grupi i dytë, auditues të 
departamenteve të auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja; Aseteve 

dhe Mjedisit; Performancës dhe Auditimit IT.  

 

Kohëzgjatja e trajnimit, 1 ditë. 

Gjithsej  2 ditë. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Departamentet e Auditimit 

 

 

 

Trajnuesit e KLSH-së 

 

Audituesit 

Trajnimi do të kryhet 

konkretisht: 

Grupi i I-rë, datë 11 

Grupi i II-të, datë 12 

 

Muaji Dhjetor-2021 

Përgatitja e evidencave, raporteve përmbledhëse mbi aktivitetet dhe trajnimet e 

kryera përgjatë vitit, evidenca në nivel departamental, si dhe për çdo auditues. 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

 

Dhjetor 

Përgatitja e Raportit të veprimtarisë së Drejtorisë për vitin 2021. Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

 

Dhjetor 

Përllogaritja e nevojave për vitin 2022. Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Brunilda Zeneli 

Safete Pojani 

 

Dhjetor 

Të tjera mënyra të zhvillimit profesional dhe trajnime, të shtrira përgjatë vitit 2021 

Aplikimi i mentorimit, si një prej formave të zhvillimit profesional. 

 

 Procesi i mentorimit të organizohet përgjatë vitit, në dy mënyra: 

- Mentorim i audituesve, gjatë proceseve audituese, nga audituesit me kompetenca 

të spikatura profesionale; 

Drejtoria e Metodologjisë 
dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Standardeve dhe 

Sigurimit të Cilësisë 

 

Mentorët 
 

Audituesit 

 

Drejtorët e 

Departamenteve 

Përgjatë vitit 
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- Mentorim i audituesve, nga një mentor i përcaktuar, pavarësisht se ku është 

angazhuar në auditim; 

 

 Kohëzgjatja e mentorimit do të jetë, nga 6 deri në 1 vit; 

 

 Target grupi, do të jenë audituesit e sapo rekrutuar dhe audituesit me eksperiencë 

më pak se 1 vit, në KLSH. 

 

 Audituesit mentorë, do të përcaktohen nga Drejtorët e Departamenteve në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe 

Drejtorinë e Metodologjisë dhe Zhvillimit.  

Departamentet e Auditimit  

 

Trajnime të ofruara nga ASPA 
 

- Sipas kërkesave të Departamenteve; 

- Sipas temave të ofruara nga ASPA 

- Sipas kalendarit të ofruar nga ASPA 

Drejtoria e Metodologjisë 
dhe Zhvillimit 

 

Departamentet e Auditimit 

Brunilda Zeneli 
 

Drejtorët e 

Departamenteve  

Sipas kalendarit të ofruar nga 
ASPA 

Trajnime të ofruara nga ekspertë të jashtëm: 

 

Pjesëmarrje në trajnime, konferenca, workshop-e, të organizuara nga SAI-et 

homologe, organizata ndërkombëtare.(INTOSAI, ECA, IDI, CEF, etj.) 

 

Përcaktimi i tyre do të jetë përgjatë vitit, rast pas rasti. 

Drejtoria e Marrëdhënieve 

më Jashtë 

 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

Alma Shehu 

 

Safete Pojani 

 

Përgjatë vitit 

Edukimi i vazhdueshëm: 

 

Kjo formë, është një mënyrë individuale e zhvillimit profesional, e cila zhvillohet në 

mënyrë të pavarur nga audituesit. 

Rezultatet e saj, do të identifikohen, në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore, nga e cila do të merret informacion i vazhdueshëm, mbi kualifikimet e 

kryera nga audituesit në mënyrë të pavarur dhe dokumentacionin përkatës të dorëzuar 
(diploma, certifikata, etj) 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 

 

Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore 

Safete Pojani 

 

Edlira Sako 

 

Audituesit  

Përgjatë vitit 

Rrjetëzimi: 

 
Është një formë e cila mund të aplikohet me efektivitet, referuar dhe situatës së 

kondicionuar nga Covid-19.  

Profesionistë të së njëjtës fushë, si financierë, juristë, inxhinierë, apo në nivel 

departamental, mund të krijojnë rrjetet e tyre profesionale, ku mund të shkëmbejnë 

përvojat e tyre dhe të diskutojnë për çështje të ndryshme. 

Një platformë rrjetëzimi ofron dhe ASPA, kontakti në aspa@aspa.gov.al 

Drejtoria e Metodologjisë 

dhe Zhvillimit 
 

Drejtoria IT 

 

Departamentet e Auditimit 

Safete Pojani 

 
Aldo Kita 

 

Drejtorët e Dep. 

 

Audituesit 

 

Mars, 2021 
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