
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 31.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me procedurën 

dhe 

dokumenracionin 

për lidhje martese 

me shtetas të huaj 

01.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

E plotë Nuk ka 

                                                           
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 



Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
2 01.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me procedurën 

dhe 

dokumenracionin 

për lidhje martese 

të dy shtetasve të 

huaj, të cilët nuk 

banojnë në 

01.04.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj..., e cila interesohet nëse 

E deleguar Nuk ka 



Shqipëri mund të lidhin martesën në Shqipëri dy shtetas të huaj, të 

cilët nuk banojnë në Shqipëri.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj për procedurën që duhet të 

ndjeki.Faleminderit! 
3 01.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me pajisjen me 

vërtetim mbi vitet 

e punës 

01.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_127

05_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_139

08_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_138

88_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_138

85_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13885https://ealbania.al/

eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.asp

x?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

4 01.04.2022 Kërkesë e paqartë 04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886


një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ku keni aplikuar, ku keni dorëzuar 

dokumentacionin?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
5 01.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me dokumentacio

nin e lidhjes së 

martesës jashtë 

vendit të dy 

shtetasve shqiptar 

04.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

E plotë Nuk ka 



Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
6 02.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me statusin e 

rishqyrtimit të 

pensionit 

04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

kartën ID në mënyrë që t'ia dërgojmë kërkesën tuaj 

institucionit përkatës.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

7 02.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me rinovimin e 

patentës kur ka 

humbur 

ekzistusia 

04.04.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

E plotë Nuk ka 



 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi.Kini parasysh* 

Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari 

plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen 

e lejes së tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet 

pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është 

bërë aplikimi. Në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e 

shërbimit te ish-NSHRAK. Në Tiranë (zyrat e shërbimit në 

ish-NSHRAK), leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. 

Në drejtoritë e tjera kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë 

pune. Për më shumë informacion: 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-

drejtimit  

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit 
8 02.04.2022 Kërkesë për nr 

kontakti të Zyrë 

ADISA Belsh 

04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem gjeni më 

poshtë kontaktin e znj.Blerina Hidri: 0694811355 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

9 02.04.2022 Kërkesë e paqartë 04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a bëni 

informoni se për cilën Zyrë Vendore të ASHK-së keni kryer 

aplikimin dhe nëse mandatin e pagesës e keni bashkëlidhur 

aplikimit online?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E refuzuar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

10 02.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me  

ndërprerjen e 

KEMP për 

aftësi të 

kufizuar. 

04.04.2022 Përshëndetje Znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku 

qytetari kërkon të informohet mbi ndërprerjen e KEMP për 

aftësi të kufizuar.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

11 01.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me  

statusin e 

aplikimit për 

njehësim të 

diplomës së 

shkolës së 

mesme 

04.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me njësimin 

e diplomës së shkollës mesme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

12 04.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me  

legalizimin e 

dokumentave të 

cilat do të 

përdoren jashtë 

vendit 

04.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

ju pajiseni me certifikatë martese menjëherë pasi keni kryer 

martesën dhe nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile e 

regjistron në Regjistrin e Gjendjes Civile.  

Gjithashtu ju informojmë se të gjitha dokumentat që janë pë 

përdorim jashtë vendit legalizohen në Ministrinë e Europës 

dhe Punëve të Jashtme dhe në Prefekturë. Shënim: 

Dokumentet paraqiten vetëm pranë zyrave të agjentëve 

postarë, të kontraktuar nga Ministria e Punëve të Jashtme; 

Posta Shqiptare, TNT dhe AC. Certifikohen dokumente 

origjinale ose kopje të njehsuara me origjinalin.Koha e 

nevojshme e marrjes së shërbimit 2-4 ditë pune për secilin 

institucion.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

E plotë Nuk ka 



numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
13 04.04.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

llogarinë e 

portalit e-albania 

05.04.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

14 04.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me  

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

05.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

E plotë Nuk ka 



martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
15 04.04.2022 Kërkesë e paqartë 05.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cfarë aplikimi dëshironi të dini 

dokumentacionin dhe procedurat?Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

16 05.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me  

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e e 

ri marrjes së 

mbiemrit të 

vajzërisë 

05.04.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutemi, një rikujtesë 

mbi kërkesën e mëposhtme të Znj...., e cila kërkon të 

rimarrë mbiemrin e vajzërisë.S’a më sipër, lutemi për një 

E deleguar Nuk ka 



përgjigje nga ana juaj për procedurën që duhet të 

ndjeki.Faleminderit! 
17 05.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi mundësinë 

për paraqitjen 

në KEMP në 

një datë tjetër 

sepse është 

njoftuar me 

vonesë. 

05.04.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj..., e cila kërkon të informohet mbi 

aplikimin mundësinë për paraqitjen në KEMP në një datë 

tjetër sepse është njoftuar me vonesë.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

18 05.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje mbi 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

për lidhje martese 

me shtetas të huaj 

06.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

E plotë Nuk ka 



(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
19 06.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje mbi me 

kompesimin e 

energjisë 

elektrike 

06.04.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e znj., e 

cila kërkon të informohet mbi aplikimin për kompesimin e 

E deleguar Nuk ka 



energjisë elektrike. Aplikimi i kryer në ADISA Elbasan për 

llogari të DRSSH Elbasan.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj..Faleminderit! 
20 06.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë e-

Albania 

06.04.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin 

jeni rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

21 06.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi mundësinë 

për paraqitjen 

në KEMP në 

një datë tjetër 

sepse është 

njoftuar me 

vonesë. 

06.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Bashkëngjitur gjeni kërkesën e mëposhtme të znj., 

e cila kërkon të informohet mbi  mundësinë për paraqitjen 

në KEMP në një datë tjetër sepse është njoftuar me vonesë. 

Gjithashtu do të mund të gjeni dhe përgjigjen e 

koordinatores së ISSH, e cila na njofton se emri i S..... H.... 

nuk figuron në listën e personave të cilët do të paraqiten në 

KMCAP Epror, në ditët në vijim dhe ndoshta znj. Hajderi ka 

aplikuar për perfitimin e pagesës së paaftesise për të punuar 

tek KEMP-i i Shërbimi Social Shtetëror.Lutemi një 

E deleguar Nuk ka 



verifikim si dhe  përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.....Faleminderit! 
22 07.04.2022 Kërkesë e paqartë 07.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

23 07.04.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

08.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

24 07.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

mënyrën apliki

mit për 

njehësimin e 

diplomës për 

nivelin 

Bachelor dhe 

Master. 

08.04.2022 Përshëndetje z……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë 

gjeni kërkesën e znj….., e cila kërkon të informohet në 

lidhje me mënyrën aplikimit për njehësimin e diplomës për 

nivelin Bachelor dhe Master.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

25 08.04.2022 Kërkesë e ri 

përsëritur 

drejtuar ASHK-

08.04.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se përgjigjia për procedurën që ju kërkoni duhet të 

vij nga institucioni përgjegjës për lëvrimin e shërbimit.Për 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


së për 

procedurën që 

duhet të ndjek 

qytetari për 

procesin e 

legalizimit  

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

26 08.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

përjashtimin nga 

taksimi i dyfishtë 

për pensionistët 

italian 

08.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar” si dhe në 

vijim të email-it drejtuar ju për kompetencë nga znj.... me 

datë 06.04.2022, lutemi një përgjigje ose takim sqarues 

znj....Mëposhtë gjeni kërkesën dhe korespondencën e znj....., 

e cila kërkon të informohet mbi procedurat që duhet 

të ndjeki përsa i përket problematikë së paraqitur. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

27 08.04.2022 Kërkesë e paqartë 09.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

28 09.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

njësimin e 

diplomës 

11.04.2022 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e z…., i cili kërkon të informohet në lidhje me 

mënyrën aplikimit për njehësimin e diplomës për nivelin 

Bachelor dhe Master.Sa më sipër lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 
29 10.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjek 

pas përgjigjes 

nga ju 

nëpërmjet shkre

sës zyrtare 

11.04.2022 Përshëndetje të nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..., i cili kërkon 

të informohet rreth procedurën që duhet të ndjek pas 

përgjigjes nga ju nëpërmjet shkresës zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

30 10.04.2022 Kërkesë e pa 

plotë 

11.04.2022 Përshëndetje,Lutem, vendosni bashkëlidhur mandat 

pagesën.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

31 10.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën për 

rinovim 

pasaporte 

11.04.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e 

lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun :https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 

1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të cilin jeni i 

regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju 

vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
32 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

kopje të 

diplomës së 

shkollës mesme 

11.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të interesoheni pranë gjimnazit ku 

keni kryer studimet e shkollës së mesme në mënyrë që t'ju 

orientojnë se ku mund të pajiseni me një kopje të saj.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

33 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mundësinë e 

anullimit të një 

aplikimi të 

ASHK-së 

11.04.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse ju nuk kryeni pagesat nuk procesohet 

aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

34 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

problematikën e 

hasur në sistemin 

salfe care 

11.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 



të deklaratave 

doganore 
publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku z…., kërkon të informohet mbi 

problematikën e hasur në sistemin salfe care të deklaratave 

doganore?Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj….Faleminderit! 
35 11.04.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

11.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

36 11.04.2022 Ankesë mbi  mos 

pajisjen me 

Vërtetim pozitiv/

negativ. 

11.04.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili shpreh 

shqetësimin e tij për mos pajisjen me 

Vërtetim pozitiv/negativ. Bashkëlidhur formularin e 

aplikimit dhe mandat pagesën.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetaritFaleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

37 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

afatin e 

skadencës së ID 

kartë në mënyrë 

11.04.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


që të regjistrohet 

në portalin e-

albania 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj....., e cila kërkon të dijë 

afatin e skadencës së ID kartë në mënyrë që të regjistrohet 

në portalin e-albania.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj për znj....Faleminderit! 
38 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mënyrën e 

regjistrimit pranë 

QKEV për 

përfitimin e 

krediteve. 

11.04.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi mënyrën e regjistrimit pranë QKEV për 

përfitimin e krediteve.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

39 11.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mënyrën e 

aplikimit për 

pajisjen me 

certificatë 

pronësie 

11.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Lëshim certifikate pronësie" ose në 

linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9482 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA në Tiranë në adresat 

e mëposhtme ose nëse ka sportele ADISA në qytetin ku ju 

jetoni.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
40 12.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

dokumentin e 

provimit të 

shtetit në 

Infermieri-

Mami 

12.04.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë 

gjeni kërkesën e znj…., ardhur në emailin tonë zyrtar në 

lidhje me pajisjen me dokumentin e provimit të shtetit në 

Infermieri-Mami.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

41 12.04.2022 Ankesë për 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

dokument 

pronësie.Bashkë

lidhur formulari 

12.04.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

E deleguar Nuk ka 



i aplikimit Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj.Ibro, e cila 

kërkon të informohet për procedurën që duhet të ndjek për 

pajisjen me dokument pronësie.Bashkëlidhur formulari i 

aplikimit. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 
42 12.04.2022 Kërkesë për info 

mbi ankesën 

drejtuar 

Komisionit 

Qendror të 

Ankimimit. 

13.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të 

informohet mbi ankesën drejtuar Komisionit Qendror të 

Ankimimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

43 12.04.2022 Kërkesë për 

punësim 

13.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

44 12.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim 

pensioni dhe 

kontributesh 

13.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887


1_web.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_web.aspx?service_code=12705 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_web.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_web.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_web.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_web.aspx?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Përsa i takon pajisjes me vërtetim pensioni,  Ju 

bëjmë me dije se për pajisjen me vërtetim për 

masë pensioni në rastet kur do të përdoret jashtë vendit 

aplikohet nëpërmjet sporteleve të Postës 

Shqiptare. Vërtetimi dhe dokumentet për vitet e punës duhet 

të përkthehet noterizohet dhe më pas të legalizohen në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
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0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
45 13.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

datën e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte në 

Konsullatë  

13.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet të komunikoni me Konsullatën ku ju duhet të shkoni 

për të paraqiteni për aplikim.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

46 13.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

njohjen e 

diplomës 

13.04.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e z., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me njohjen e 

diplomës.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

47 13.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin për 

“Vërtetim të 

kryerjes/moskry

erjes së 

shërbimit të 

detyrueshëm 

ushtarak aktiv" 

13.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Vërtetim të kryerjes/moskryerjes së shërbimit 

të detyrueshëm ushtarak aktiv" ose në linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14420  dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14420
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Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
48 13.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

me shtetas 

shqiptar jashtë 

vendit 

14.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
49 13.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën për 

lidhje me 

shërbimin 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë 

14.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)" ose në 

linkun: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9477 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
50 14.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën për 

pajisjen me 

certificate 

eksperti zjarri 

privat 

14.04.2022 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet nëse mund të pajiset me shërbimin "Certifikatën 

e ekspertit zjarrfikës privat".Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

51 14.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

kopje të 

15.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të interesoheni pranë gjimnazit ku 

keni kryer studimet e shkollës së mesme në mënyrë që t'ju 

orientojnë se ku mund të pajiseni me një kopje të saj.Për cdo 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


diplomës së 

shkollës mesme 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
52 14.04.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurat për 

lidhje martese 

me shtetas të 

huaj 

15.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

E plotë Nuk ka 



nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
53 15.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mundësinë 

e aplikimit për 

rinovim 

pasaporte pa 

përfunduar 

vlefshmëria 

15.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni në cdo kohë. Për të 

rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/. Klikoni linkun dhe 

plotësoni të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për 

fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e 

lindjes. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

54 15.04.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

dublikat të 

15.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me dublikat të deftesës së 

shkollës së mesme ju duhet të aplikoni pranë sporteleve të 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


diplomës së 

shkollës së 

mesme 

Postës Shqiptare. Ju pajisen me kopjen e kërkuar pranë 

sporteleve të Postës pas 15 ditësh nga dita e aplikimit. Për 

më shumë info klikoni linkun:  

https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/# 

Nëse dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet 

përkthyer, noterizuar dhe më pas të legalizohet në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm 

ndjekin procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të 

lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve 

kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
55 15.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

rikuperimit të 

password për të 

parë numrin e 

krediteve tek 

QKEV 

19.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e z…., i cili kërkon të informohet mbi mënyrën e 

rikuperimit të password për të parë numrin e krediteve. 

Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

56 16.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

rikuperim 

password e-

albania 

19.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin 

jeni rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

E plotë Nuk ka 

https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/


 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
57 18.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

e lidhjes së 

martesës 

19.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



 15.04.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

legalizimit të 

banesës për 

aplikim të 

hershëm 

19.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

z. Flladi Dani 

Drejtoria Vendore Kamëz-Vorë 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

58 18.04.2022 Kërkesë e paqartë 19.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

59 19.04.2022 Ankesë 

mbi zhurmën 

akustike shumë 

shqetësuese që 

bën lavazhi në 

rrugën "Todi 

Shkurti" në 

Tiranë 

19.04.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj.Hoxha paraqet 

ankesën e saj mbi zhurmën akustike shumë shqetësuese që 

bën lavazhi në rrugën "Todi Shkurti" në Tiranë.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

60 18.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

19.04.2022 Përshëndetje z...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk ka 



përfitimit të lejes 

së qëndrimit 
“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 
61 19.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

përfitimit të lejes 

së qëndrimit 

19.04.2022 Përshëndetje z...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

62 19.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mos pajisjen 

me vërtetim si 

person i pa 

regjistruar 

19.04.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për tu pajisur 

me vertetim si person i paregjistruar.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

63 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi ndryshimin e 

mbiemrit në 

dokumenta pas 

lidhjes së 

martesës 

20.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju bëjmë me dije se 

në momentin që keni ndryshuar mbiemrin kur të aplikoni 

për rinovim karte ID dhe pasaporte do të duhet t'i bëni me 

mbiemrin aktual.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

E plotë Nuk ka 



nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
64 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mos pajisjen 

me vërtetim si 

person i pa 

regjistruar 

20.04.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit  për asistencë për tu pajisur 

me vertetim si person i paregjistruar.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

65 20.04.2022 Kërkesë për info 

për rimbursimin e 

shpenzimeve të 

transportit të 

kufomës nga 

jashtë vendit. 

20.04.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për rimbursimin e shpenzimeve të transportit të 

kufomës nga jashtë vendit.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

66 20.04.2022 Kërkesë për info 

mni 

dokumentacionin 

për përfitimin e 

bonusit të fëmijë 

së lindur jashtë 

vendit 

20.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

E plotë Nuk ka 



duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e 2 (dy) certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
67 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

për përfitimin e 

bonusit të fëmijë 

së lindur jashtë 

vendit 

21.04.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

E plotë Nuk ka 



 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e 2 (dy) certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. 
68 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi rinovimin e 

lejes së drejtimit 

21.04.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e 

cila është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

E plotë Nuk ka 



Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 
 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit 

të aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me 

motor. Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje 

Drejtimi lëshohet në Degët e Drejtuesve të Mjeteve  

të Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo specifikë të 

dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy elemente 

sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje 

Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për 

momentin nuk mund të arrihen nëpërmjet portalit e-

albania. 
 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 
Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja 

e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, 

leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e 

tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më 

shumë informacion:  
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-

drejtimitPër cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


19:00.Faleminderit! 

69 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mundësinë 

e regjistrimit në 

provimin e 

shtetit 

21.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit, ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e regjistrimit në provimin e shtetit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

70 20.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të 

ndjekë për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie. 

21.04.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili 

interesohet për procedurat që duhet të ndjekë për pajisjen 

me certifikatë pronësie.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

71 21.04.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

21.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

72 21.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

21.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


aplikimit për leje 

legalizimi 
të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje" ose 

në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
73 22.04.2022 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

përfundimit të 

aplikimit 

22.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes Tuaj, ju bëjmë me dije se 

afatin e përfundimit të aplikimit mund ta gjeni tek formulari 

i aplikimit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


16:00.Faleminderit! 

74 22.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit dublikat 

certificate 

pronësie 

22.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur 

apo është dëmtuar certifikata e marrë " ose në 

linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9466 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Pasi të 

kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në 

profilin Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni 

nëpërmjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

75 22.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

përfitimit të lejes 

së qëndrimit 

26.04.2022 Përshëndetje z. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për procedurën e përfitimit të lejes së 

E deleguar Nuk ka 



qëndrimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 
76 26.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së lindur 

jashtë vendit 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, po Ju dërgojmë 

procedurën e regjistrimit të fëmijës në mungeseë të 

paraqitjes së prindërve.Në pamundësi të paraqitjes së 

prindërve pranë zyrave të Gjendjes Civile të Njësisë suaj 

Administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

Shqipëri dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

•           Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

•           Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të 

jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën 

shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim prindi, ose personi i autorizuar, pajiset me 

Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, 

Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale të të 

porsalindurit. Në përfundim të regjistrimit të të 

porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i 

gjendjes civile pajis prindërit me 2 (dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Duhet 

theksuar në Prokurën e Posacme që personi autorizohet të 

bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të 

bebes gjithashtu.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emëtohet nga Shërbimi Social 

Shtetëror në emër të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë 

Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderi 

E plotë Nuk ka 



77 26.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

regjistrimit të 

ndërtimit pa leje 

27.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje" ose 

në linkun: 

https://albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=14542 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

78 27.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem me 

vulën elektronike 

27.04.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 
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publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem me vulën elektronike.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 
79 26.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë për 

fëmijën 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/.Klikoni linkun dhe 

plotësoni të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për 

fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e 

lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit 

Kur të paraqiteni për aplikim pranë zyrave ALEAT duhet të 

keni me vete kuponin e pasaportës. Kuponi blihet pranë 

zyrave të Postës Shqiptare. Kuponi për procedurë normale 

kushton 7500 lek (15 ditë), ndërsa për procedurë të 

përshpejtuar  me vlerë prej 18 000 Lekë (2-3 ditë).Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

16:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

80 26.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

regjistrimit të 

biznesit 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin 

për regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike: “Aplikim 

për regjistrimin fillestar të personit fizik” Më pas mund 

të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju sipas formës 

juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të…” (person fizik, shoqëri 

E plotë Nuk ka 
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me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri 

aksionare, etj.).Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret 

pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të 

tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 
81 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certificate 

personale kur do 

të përdoret jashtë 

vendit 

27.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i lindjes në rastin kur 

do të përdoret jashtë vendit ju duhet të paraqiteni pranë 

sporteleve të Zyrës së Gjendjes Civile ku ju keni 

vendbanimin. Gjithashtu ku dokument që të jetë i vlefshëm 

në Itali duhet përkthyer në gjuhën italiane dhe 

noterizuar.Dokumenti duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas ju vazhdoni procedurat në Itali. 

Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet 

Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

82 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

për përftimin e 

bonusit të bebes 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta:Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

E plotë Nuk ka 
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përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.Në përfundim 

të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e 

bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) 

dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
83 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi mundësinë e 

kryerjes së 

shpalljes 

martesës me 

pasaportë 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

shpallja e martesës bëhet me ID kartë.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

84 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për legalizimin e 

ndërtimeve para 

vitit 90 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania “Kërkesë për kalimin e 

pronësisë të objektit pa titull/truallit funksional/oborrit në 

E plotë Nuk ka 



përdorim”. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me 

search kërkoni shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14468 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
85 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

pajisjes me 

pasaportë 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

me procedurë normale afati i pajisjes me pasaportë është 15 

ditë, ndërsa me procedurë të përshpejtuar  2-3 ditë.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

86 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

leje për 

rikonstruksion 

27.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të drejtoheni për informacion dhe 

sqarim pranë Bashkisë së qytetit ku keni 

vendbanimin/apartamentin, si institucioni kompetent për 

E deleguar Nuk ka 
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shqyrtimin e kësaj çështje.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
87 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

për përfitim 

bonusi 

28.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta:Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.Në përfundim 

të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e 

bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) 

E plotë Nuk ka 



dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 
88 27.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit 

28.04.2022 Përshendetje,Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar në:  

1-Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila është në varësi të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). 

2- Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, elementët 

grafikë dhe mënyra e plotësimit të lejedrejtimit të ri të 

mjeteve rrugore”; 

3 -Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e Certifikatës 

Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të aftësive psiko-

fizike për të drejtuar mjete me motor. Udhëzimi i sipërcituar 

ka përcaktuar se Leje Drejtimi lëshohet në Degët e 

Drejtuesve të Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të 

çdo specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje Drejtimi. 

Këto dy elemente sigurie për momentin nuk mund të arrihen 

nëpërmjet portalit e-albania. 

4 -Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që i ofrohet 

zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e shërbimit të 

Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe 

E plotë Nuk ka 



për vet specifikat që ka ky shërbim, nuk mund të ofrohet 

nëpërmjet portalit e-albania .Në lehtësimet e mundësuara 

nga DPSHTRR në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e 

shërbimit të ish-NSHRAK, leja e drejtimit tërhiqet brenda 

30 minutash. Në drejtoritë e tjera kjo procedurë është 

lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më shumë informacion:  

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-

drejtimitPër cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit, 
89 28.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

aplikimit për 

legalizim 

ndërtimi pa leje 

28.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje”. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Pasi të 

përfundoni aplikimin të gjitha dokumentat si dhe mandati i 

pagesës duhet të dorëzohet nëpërmjet postës në Drejtorinë 

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


Vendore të ASHK-së.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
90 28.04.2022 Kërkesë për info 

mbi 

problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga dy 

punësimi 

28.04.2022 Përshëndetje znj…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…, e cila kërkon të 

informohet mbi problematikën e hasur në plotësimin e 

deklaratës së të ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

91 28.04.2022 Kërkesë për info 

mbi 

problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga dy 

punësimi 

28.04.2022 Përshëndetje znj…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…, e cila kërkon të 

informohet mbi problematikën e hasur në plotësimin e 

deklaratës së të ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

92 28.04.2022 Kërkesë e paqartë 29.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose 

në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

 



 

  


