
1 
 

 

Aktivitetet e KLSH-së në kuadër të Muajit të Hapur për periudhën 1-8 Nëntor 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit organizon për herë të tretë Muajin e Hapur për Qytetarët, në datat  1 

Nëntor - 5 dhjetor 2019.  

Në datën 1 nëntor 2019, audituesit e KLSH-së morën pjesë në aktivitetin, “Parimet e 

barazisë gjinore dhe buxhetimi i përgjegjshëm gjinor”, zhvilluar në  qytetin e Durrësit. 

Ky aktivitet u organizua nga UN Women Albania dhe në të merrnin pjesë institucionet e 

pavarura të Kontrollit të Lartë të Shtetit, Avokatit të Popullit/ Seksioni i Përgjithshëm dhe 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ndërgjegjësimi në lidhje me domosdoshmërinë e integrimit të 

perspektivës gjinore në planet buxhetore afatmesme dhe fuqizimi i rolit të institucioneve për 

monitorimin e përmbushjes së detyrimit të organeve në nivel qendror dhe lokal, për hartimin 

dhe implementimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor. 

Në këtë seminar përfaqësuesit e KLSH informuan dhe shtruan për diskutim gjetjet dhe 

rekomandimet e lëna nga ana e KLSH në auditimet e performancës të kryera në fushën e 

zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Reduktimin e Dhunës me Bazë 

Gjinore dhe Dhunës në Familje.  

Organizatorët e seminarit, UN Women Albania, vlerësuan punën e bërë nga ana KLSH dhe 

kërkuan rritjen e rolit të institucioneve të pavarura në monitorimin dhe kontrollin e realizimit 

të objektivave të kësaj fushe. 

 

 

Në datën 1 Nëntor, Grupi i audituesve te Departamentit te Buxhetit të Shtetit  zhvilloi një 

vizitë në SAI-n Kroat në degën rajonale të Dubrovnikut dhe tre auditues  të tjerë morën  

 

pjesë në Grupin e Punës së EUROSAI-t  “Auditimi i fondeve të alokuara për fatkeqësitë 

dhe katastrofat natyrore” të zhvilluar në Beograd.  
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Në të dyja këto aktivitete krahas çështjeve teknike, audituesit e KLSH-së prezantuan punën e 

KLSH-së përpara audituesve të këtyre institucioneve, duke theksuar rëndësinë dhe impaktin e 

Muajit të Hapur. 

Në datën 1 Nëntor, pasdite, audituesit e KLSH-së vizituan ekspozitën “Vetmia e Engjëllit”. 

Ekspozita vjen në Tiranë si bashkëpunim i Muzeut Historik Kombëtar dhe Akademisë Torre 

Carrara dhe Arte Mondadori. Giammarco Puntelli, autor dhe kritik arti, përzgjodhi 37 prej 

artistëve më të rëndësishëm dhe të vlerësuar si në Itali ashtu edhe jashtë saj, në një temë 

shumë të veçantë. Në Kuadër të Muajit të Hapur për KLSH , kjo ekspozite në ditën e fundit te 

saj u vizitua nga punonjësit te KLSH-se. 

 

“Vetmia e engjëllit- La solitudine dell’Angelo” është gjendja e artistit bashkëkohor, shpesh i 

izoluar dhe vetëm në krijimtarinë e tij, një engjëll laik që parashikon mesazhet pasi është i 

aftë të dijë si të shohë përtej. E gjithë kjo kujton letërsinë dhe kinematografinë e gjysmës së 

dytë të shekullit të XX mbi reflektimet e intelektualit dhe artistit. Muzeu Historik Kombëtar 

bën me dije se ekspozita organizohet me qëllim, që të krijohet një urë kulturore dhe 

institucionale midis Italisë dhe Shqipërisë në fushën e artit. Ekspozita përbëhet nga rreth 70 

piktura.  
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Në datën 4 nëntor 2019, në sallën Gene Dodaro, në KLSH-së, Kryetari i KLSH-së, z.Bujar 

Leskaj prezantoi përpara drejtuesve dhe audituesve të KLSH-së, rezultatet e punës së 

periudhës janar-shtator të vitit 2019. 

Kryetari Leskaj theksoi që për periudhën janar – shtator 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit nga 

122 auditime të planifikuara ka kryer 122 auditime dhe ka përfunduar dhe evaduar 85 të tillë. 

Auditimet janë shtrirë në institucione qëndrore dhe njësi të varësisë për të pasur një mbulim 

të kënaqshëm dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar dhe kontrolli sa më 

efektiv. Këtu përfshihen ministritë dhe agjencitë në varësi të tyre, drejtoritë e përgjithshme 

dhe degët e tatimeve dhe doganave si dhe shoqëritë aksionere me kapital shtetëror, njësi të 

vetëqeverisjes vendore (qarqe, bashki, komuna), si dhe auditimi i projekteve me financim të 

huaj. 

KLSH, gjatë periudhës Janar – Shtator 2019, ka adresuar rekomandime për institucionet 

publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo përmirësime ligjore, organizative, 

administrative dhe disiplinore gjithsej janë 2292, nga të cilat: 67 janë përmirësime ligjore, 

543 rekomandime disiplinore dhe administrative dhe 1682 rekomandime organizative.   

 

Zoti Leskaj u ndal më pas në Veprimtarinë institucionale të KLSH-së dhe veçanërisht në 

botimet e tij që janë një vlerë e shtuar për institucionin, si dhe në nënshkrimin e 

marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet homologe dhe OJF, në aktivitetet e 

EUROSAI-t dhe të INTOSAI-t, etj. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi ne datat 5-6 nëntor 2019 ne mjediset e Akademisë se 

Shkencave dhe ne mjediset e tij ne Tirane, Konferencën e Audituesve të rinj të KLSH-së 

“Young ALSAI”, me temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik në kontekstin e 

anëtarësimit të vendit në BE” 

Ne Konference morën pjese përfaqësues të Komisionit Europian, z. Raymond Hill, Përgjegjës 

Ekipi (Team Leader) në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit (DG-Budget) te Komisionit 

Evropian, z. Salvador Bertomeu Hernandez, DG-Budget dhe z.Joop Vrolijk, Ekspert i 

Financave Publike dhe Auditimit të Jashtëm në BE, ish-Këshilltar i Larte i SIGMA, 



4 
 

përfaqësues nga bota akademike, nga shoqëria civile, si dhe auditues te rinj dhe auditues me 

eksperience te KLSH.  

 

 
 

Ne fjalën e tij, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj theksoi se Konferenca shkencore “Young 

ALSAI” vjen në edicionin e saj të dytë dhe synon të shndërrohet në një aktivitet traditë për 

institucionin, si dhe në një pikë referimi, platformë dhe tribunë shkëmbimi eksperiencash, për 

nxitjen e brezit të ri të audituesve për të vijuar në karrierën e tyre profesionale në KLSH, 

duke thelluar dijet në auditim dhe rritur bashkëpunimin mes tyre dhe audituesve më me 

përvojë, si dhe me rrjetin e audituesve të rinj në SAI-t partnere në Evropë dhe më gjerë. 

 

 

Për vitin 2019 Konferenca Young EUROSAI u zhvillua në Londër në datat 5-7 Nëntor. 
Tema e përzgjedhur për këtë vit ishte “Relevanca”. Arsyeja e zgjedhjes së kësaj teme nga 

organizatorët lidhet me kushtet në të cilat veprojnë Institucionet Supreme të Auditimit.  

Kjo Konferencë u organizua pas suksesit të Konferencës së parë të Young EUROSAI të 

zhvilluar në Roterdam në nëntor të vitit 2013, audituesit e rinj në mbarë Europën iniciuan një 

praktikë të vazhdueshme të shkëmbimit të eksperiencave me njëri-tjetrin. Vizioni ishte që të 

organizohej një Konferencë që i jep përfaqësuesve të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(rreth 35 vjeç e poshtë) mundësinë për të shkëmbyer ide dhe zgjidhje të reja për sfidat me të 

cilat përballen Institucionet Supreme të Auditimit, sot dhe në të ardhmen. 
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KLSH u përfaqësua nga Z.Azmi Stringa, Drejtor Departamenti, Znj.Eriola Hoxha, Audituese 

dhe Znj.Erjola Meçaj, Audituese, të cilët prezantuan edhe punën e KLSH-së përpara 

audituesve të rinj të SAI-ve homologe, duke theksuar rëndësinë dhe impaktin e Muajit të 

Hapur. 

 

Në datën 7 nëntor 2019, Kryetari i KLSH z. Bujar Leskaj takoi në zyrën e tij z. 

Raymond Hill, Përgjegjës Ekipi (Team Leader) në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Buxhetit (DG-Budget) të Komisionit Evropian dhe Këshilltar i Lartë i Drejtorit të 

Përgjithshëm të DG-Budget, z. Salvador Bertomeu Hernandez, DG-Budget dhe dy 

përfaqësues te Delegacionit te BE ne Shqiperi . 

Z. Hill e falenderoi Kryetarin Leskaj për ftesën për të marrë pjesë në Konferencën e Dytë 

Shkencore  të audituesve të rinj “Young ALSAI”, të zhvilluar në datën 5 nëntor 2019 në 

Akademinë e Shkencave dhe për kontributin e KLSH në zbatimin e Strategjisë për 

Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, duke e cilësuar atë si tejet të rëndësishëm. “Ju 

keni ligje shumë të mira në menazhimin e financave publike, por zbatimi i tyre në praktikë lë 

për të dëshiruar dhe këtu vlera e rekomandimeve nga auditimet tuaja mund të ndihmojë 

shumë”. Përfaqësuesi i DG-Budget vlerësoi hapjen dhe transparencën për publikun në 

aktivitetet e KLSH për Muajin e Hapur me Qytetarët 2019, si dhe kërkoi të dinte për 

konkluzionet e institucionit më të lartë të auditimit në vend, lidhur me punën e strukturave të 

auditimit të brendshëm, si dhe për statusin e nismës për amendimin e ligjit bazë të KLSH të 

vitit 2014. 
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Pjesëmarrja e audituesve të KLSH-së në workshop-in e IT  në kuadër të rrjetit të vendeve 

kandidate dhe para-kandidate për në BE (organizuar nga SIGMA), zhvilluar në Shkup të 

Maqedonisë së Veriut, në datat 6-7 nëntor. Në këtë aktivitet audituesit e KLSh-së prezantuan 

edhe aktivitetet e muajit të Hapur, të organizuar nga KLSH në kuadër të rritjes së 

transparencës së veprimtarisë së institucionit. 
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Në datën 7 nëntor 2019, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Dr. Bujar Leskaj dhe 

Rektorja e “Albanian University”, Prof.Dr.Vera Ostreni nënshkruan një Marrëveshje 

Bashkëpunimi në ambientet e KLSH-së, në kuadër të Muajit të Hapur që po zhvillon 

institucioni 

 

Marrëveshja vjen në kuadër të interesit të përbashkët për të bashkëpunuar në rritjen e 

kapaciteteve dhe njohurive profesionale të stafit të Kontrollit të Lartë të Shtetit në njërën anë, 

si dhe në zhvillimin e kurrikulave dhe mendimit shkencore të “Albanian University”, në anën 

tjetër, përmes kontributit që ofron KLSH-ja si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e 

financiar, i cili ndihmon në përmirësimin e menaxhimit të fondeve publike nga Qeveria dhe 

entet e tjera publike nëpërmjet auditimit. 

 

Vizitë në ekspozitën “Notre Drame de Tiran”  

 

Piktura nuk është bërë për të zbukuruar apartamentet por ajo është një mjet i fuqishëm 

sulmues ose mbrojtjes kundër të keqes”, është shprehur Pablo Pikaso. 

Avni Delvina nisur mbi këtë parim ka punuar rreth 20 muaj përmbi 80-të grafika që, sigurisht 

kanë në qendër mbrojtjen e Teatrit Kombëtare, sepse kjo ekspozitë është vendosur pikërisht 

në hollin e Teatrit Kombëtar. 

Ajo quhet “Notre Drame de Tiran” dhe nuk harron që të shigjetojë apo të bëjë humor me disa 

personazhe të artit kulturës, të medias, politikës e më gjerë. 

Ekspozita u vizitua nga audituesit e KLSH-së në datën 8 nëntor 2019 dhe audituesit patën 

rastin të bisedojnë me artistin Avni Delvina, i cili tregoi “historinë”e pikturave të tij të 

paraqitura në këtë ekspozite. Në aktivitet ishte prezent edhe kuratorja e kësaj ekspozite, 

zj.Adriana Kalaja. 

Grafika e realizuar mbi ‘Darkën e Fundit’, i dedikohet vendimit të Presidentit të Republikës 

për dekretin e dërguar nga parlamenti në korrik 2018. Kjo tablo daton disa ditë përpara se 

Presidenti Meta të rrëzonte dekretin për prishjen e teatrit. Kështu që ishin dyshimet që 

presidenti edhe mund ta firmoste dhe teatri të prishej. 

 

http://top-channel.tv/video/kokat-e-politikaneve-ne-nje-ekspozite/
http://top-channel.tv/video/kokat-e-politikaneve-ne-nje-ekspozite/
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Këto grafika i kushtohen edhe personazheve të tjerë publikë, të cilët vendosen ne kontekstin e 

çështjes së teatrit kombëtar. Krijimtaria e Delvinës kërkon të thyejë kufijtë që ka vënë 

realiteti social politik, frymëzuar nga ngjarjet më të rëndësishme. E vërteta e tij vjen 

nëpërmjet gjuhës artistike. Prandaj edhe mesazhi i tij merret lehtë, sidomos kjo e shoqëruar 

me një gjetje të hollë të fabulës të subjektit kompozicional. 

 

Shënim : Për aktivitetet e cituara më poshtë, të zhvilluara në kuadër të Muajit të Hapur ka 

njoftime të veçanta në WEB-in e KLSH-së : 

 Grupi i audituesve te Departamentit te Buxhetit të Shtetit  zhvilloi një vizitë në  

SAI-n Kroat, në degën rajonale të Dubrovnikut; 
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 Audituesit e KLSH-së marrin pjesë në Grupin e Punës së EUROSAI-t  

“Auditimi i fondeve të alokuara për fatkeqësitë dhe katastrofat natyrore” të 

zhvilluar në Beograd.  

 Zhvillohet Konferenca “YOUNG ALSAI”; 

 Leksione mbi “Kontrollin e Brendshem”, “Auditimin e Jashtem ” dhe 

“Auditimin e jashtem te Fondeve te BE-së” nga ekspertë të DG Budget dhe 

SIGMA; 

 Pjesëmarrja e tre përfaqësuesve të KLSH-së në Konferencën Young EUROSAI; 

 Pjesëmarrja e audituesve të KLSH-së në workshop-in e IT  në kuadër të rrjetit të 

vendeve kandidate dhe para-kandidate për në BE (organizuar nga SIGMA), 

zhvilluar në Shkup të Maqedonisë së Veriut; 

 Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit  me Albanian University; 

 

 

 


