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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
Fotokopje e dokumentit të  

identifikimit
Aplikanti Po

2

Certifikatën e lëshuar nga 

Qendra e Trajnimit të 

Detarëve, për kryerjen e 

kursit: "Studim teorik dhe 

përgatitje në praktikë e 

kandidatëve (skipper), mjete 

motorike kënaqësie, 

barkave me vela, jahteve, 

motorëve të ujit.

T.S.TS GROUP Trajnim dhe 

punësim detar/ 

(Korrespondentë 

Autoshkolle për hapësirat 

detare)

Dhe subjekte te tjera 

(Korrespondentë 

Autoshkolle për hapësirat 

detare) të liçensuara nga 

Ministria Infrastrukturës dhe 

Energjisë

Po

3 Raporti mjekoligjor Qendra Shëndetësore Po

4 Fotografi (2 copë) Aplikanti Po

5 Mandatpagesa Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania

Sporteli i Drejtorisë së 

Përgjithshme Detare (DPD)

Online në portalin e-Albania

Durrës

Online në portalin e-

Albania.al

Rruga "Taulantia", lagjja nr. 

1, Porti Detar Durrës

Online: 24 orë

E hënë - e premte, ora 08:00 

-16:00

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

900 lekë Komisioni bankar
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?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

�• Ligji Nr. 9251, datë 08.07.2004, "�Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë",� i ndryshuar

��• VKM Nr. 321, datë 28.05.2014, �"Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë 

ushtrimit të sporteve ujore"“

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                          Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme Detare (DPD)

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

DPD web: dpdetare.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

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Menjëherë

Dëshmi Aftësie Drejtimi për mjetet e vogla lundruese

5 vjet

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)

Pajisje me dëshmi lundrimi për mjetet e vogla lundruese

Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për qarkullim në det dhe ujërat e lundrueshme

Person fizik


