KARTELË INFORMATIVE
AL097002
1. Emri i shërbimit

Pajisja me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1 ose B për herë të parë

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Që qytetari të marrë lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1 ose B:
• Lejedrejtimi e kategorisë A1 vlen për të drejtuar: motor pa kosh/ motor me kosh/ tricikël/ makina bujqësore dhe komplekset e
mjeteve bujqësore që nuk i kalojnë kufijtë e përcaktuar në nenin 53, pika 4 e Kodit Rrugor.
• Lejedrejtimi e kategorisë A2 vlen për të drejtuar: motor pa kosh/ motor me kosh
• Lejedrejtimi e kategorisë B1 vlen për të drejtuar: motomjete me katër rrota/ mjete të tjera që konsiderohen motomjete (të
kategorisë L5).
• Lejedrejtimi e kategorisë B vlen për të drejtuar: automjete/ motomjete me tre rrota me fuqi më të madhe se 15 kw/ motomjete të
kategorisë A1 me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç/ makinat bujqësore/ makinat teknologjike.

3. Çfarë ofron ky shërbim? Aftësimin për të drejtuar mjete për të cilat kërkohet lejedrejtimi dhe pajisja me lejedrejtim të kategorisë A1, A2, B1 ose B
4. A jam përfitues?

Qytetari duhet të jetë me moshë mbi 18 vjeç
Nr

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Zyra e Gjendjes Civile

Po

Aplikanti

Po

Ambulanca mjekësore

Po

Kryqi i Kuq Shqiptar

Po

Arka e Institucionit

Po

Aplikanti/ Noter

Po

Arka e Institucionit

Po

Aplikanti/ Noter

Po

Ambulanca mjekësore

Po

Kryqi i Kuq Shqiptar

Po

Shtetas Shqiptar :
1
2

3

4
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

5
Shtetas i huaj :
1
2
3

4

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Fotokopje lejeqendrimi, e
noterizuar
Mandatpagesë
Fotokopje pasaporte, e
përkthyer dhe noterizuar
Certifikatë mjekësore me
fotografi, me datë jo më të
hershme se 6 muaj nga data e
regjistrimit

5

Dëshmi për kryerjen e kursit të
ndihmës së shpejtë (vetëm për
rastet kur kandidati hyn në
prova teorie për herë të parë)

6

Fotografi me ngjyra, 2 (dy) copë
Aplikanti
me përmasa 4 x 5 cm

Po

Qyteti

Orari

Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Dokument identifikimi (kartë
identiteti)
Fotografi me ngjyra, 2 (dy) copë
me përmasa 4 x 5 cm
Certifikatë mjekësore me
fotografi, me datë jo më të
hershme se 6 muaj nga data e
regjistrimit
Dëshmi për kryerjen e kursit të
ndihmës së shpejtë (vetëm për
rastet kur kandidati hyn në
prova teorie për herë të parë)
Mandatpagesë

Berat
Tiranë
Durrës
Elbasan
Fier
Sporteli i Drejtorive Rajonale të Gjirokastër
Shërbimit të Transportit Rrugor Korçë
Kukës
Laç
Peshkopi
Shkodër
Vlorë
Sarandë

Adresa

Adresa: Rr. Nacionale, Berat
Adresa:Kashar Tiranë
Adresa:Ish parku Durrës
Adresa:Ish parku komunale
Elbasan
Adresa:Sheq i madh Fier
Adresa:Ish parku Gjirokastër
Adresa:Ish parku i mallrave
E hënë - e premte, ora
Korçë
08:00 - 16:00
Adresa:Ish parku i vjetër Kukës
Adresa:Lagjja Sanxhak Laç
Adresa:Rruga e parkut Peshkopi
Adresa:Zona industriale Shkodër
Adresa:Pus i Mezinit Vlorë
Adresa:Zona industriale Vrion,
Sarandë

Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit të
aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

500 lekë- tarifa e regjistrimit për
provimin e teorisë;
500 lekë- tarifa e provimit të
teorisë;
200 lekë- tarifa e regjistrimit për
praktikë;
1000 lekë- tarifa e provimit të
praktikës;
3500 lekë- tarifa e shërbimit
për lejdrejtimi (përfshi kartonin
e lejedrejtimit)
3000 lekë- tarifa e pajisjes me
lejedrejtimi (taksa e buxhetit te
shtetit)

Në sportelin e institucionit/
zyrës pritëse
Sporteli i një banke jashtë
institucionit;

-400 lekë, tarifa për rastet e
riprovimit të teorisë;
-500 lekë, tarifa për rastet e
riprovimit të praktikës.

12 muaj nga data e lëshimit të lejes ose 12 muaj nga data e regjistrimit
Lejedrejtimi

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Vlefshmëria e lejedrejtimit në varësi të moshës është:
- Deri në 50 vjeç është10 vjet;
- 50 deri 70 vjeç është 5 vjet;
- 70 deri 80 vjeç është 3 vjet;
- Mbi 80 vjeç është 3 vjet + çdo 1 vit Dëshmi e Aftësisë Psiko-fizike.
Vlefshmëria e lejedrejtimit të posaçme (për persona me aftësi të kufizuar) është:
- Deri në 60 vjeç është 5 vjet;
- 60 deri 80 vjeç është 3 vjet;
- Mbi 80 vjeç është 3 vjet + çdo 1 vit Dëshmi e Aftësisë Psiko-fizike.
Vlefshmëria e lejedrejtimit mund të jetë deri në 2 vjet nëse kjo është caktuar nga komisioni mjekësor.

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Me postë

Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Me e-mail

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPSHTRR web: www.dpshtrr.gov.al
Call Center: 11800
Në sportele

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

E-albania

Me postë

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

• Ligji Nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar;
16. Cila është baza ligjore e • VKM Nr. 153, datë 04.07.2000 "“Për miratimin e rregullores së zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë,“i ndryshuar";
• Udhëzimi Nr. 682/4, datë 01.04.2016, “Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e
këtij shërbimi?
instruktorëve të autoshkollave dhe specialistëve të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor;

