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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Kërkesë me shkrim në 
formë autobiografie teknike

Aplikanti Po

2 Mandatpagesa Banka Po

3
Diplomë në bachelor ose 
master  në arkeologji

Aplikanti/ Noteri Po

4
Eksperiencë të paktën 3 
vjeçare në arkeologji

Institucionet shtetërore/ 
subjektet private

Po

5

Vetëdeklarim i individit mbi 
gjendjen e tij në lidhje me 
organet e prokurorisë dhe 
gjykatës

Aplikanti Po

6
Veprimtaria e kryer nga 
marrja e diplomës deri në 
momentin e kërkesës

Institucionet shtetërore/ 
subjektet private

Po

7
Kualifikimet apo 
specializimet dhe kontribute 
të veçanta

Insitucioni ku ka marrë 
kualifikimet, çertifikata etj.

Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik 
(ASHA)

Tiranë
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
Nr. 76,

E hënë - e enjte, ora 08:00 -
16:30
E premte, ora 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Tarifë aplikimi - 10 000 lekë
Tarifë regjistrimi - 10 000 lekë

Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

KARTELË INFORMATIVE

Licencë C - Monitorim arkeologjik gjatë projekteve zhvillimore

Pajisje me licencë profesionale në fushen e arkeologjise, me qëllim ushrtrimin e profesionit të arkeologut, përkatësisht në 
''Monitorim arkeologjik''

I mundëson individit të licencuar në kategorinë C të ushtrojë profesionin e arkeologut në kategorinë ''Monitorim arkeologjik''

Përfituesi mund të jetë një profesionist që ka kryer veprimtari në bashkëpunim me të tjerë në fushën e arkeologjisë dhe 
kërkon të pajiset me licencë individuale

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Në varësi të saktësisë së dokumentacionit të aplikuesit dhe zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë 
(KAA)

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

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                    Web-i i Institucionit                        Me e-mail

Licencë arkeologu tipi C, monitorim arkeologjik

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ASHA: www.asha.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00



16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

• Ligji Nr.9048, date 07.04.2003 "PËR TRASHËGIMINË KULTURORE", i ndryshuar (nuk eshte me ne fuqi). Ne date 
27.7.2018 ka hyre ne fuqi ligji Nr. 27/2018, Per Trashegimine Kulturore dhe Muzete, aktet nenligjore te te cilit jane ne 
proces. Deri ne miratimin e tyre, veprohet me aktet nenligjore te ligjit Nr.9048, date 07.04.2003. 
• Ligji Nr.10081 date 23.02.2009 Per Licencat, Autorizimin dhe Lejet ne Republiken e Shqiperise. 
• VKM Nr. 725, datë 21.05.2008 ?Për përbërjen, funksionimin, kompetencat dhe mënyrën e shpërblimit të anëtarëve të 
Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë?; e ndryshuar
• Vendim Nr. 2, datë. 30.01.2009  i KKA ''Rregullore Mbi Kriteret e Ushtrimit të Profesionit të Arkeologut Kriteret e Gërmimit, 
Dokumentimit dhe Arkivimit të të Dhënave dhe Materialeve Arkeologjikëkriteret dhe Procedurat Administrative për Marrjen e 
Liçensave të Ushtrimit të Profesionit të Arkeologut nga Individë dhe Subjekte, i ndryshuar


