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Rendi i ditës 

 

1000-1010 Fjala e hapjes  

 Znj. Romina Kuko, Zv. Ministër i Brendshëm                              

 Z. Aldrin Dalipi, Kryetar i Shoqatës së Qarqeve Tiranë 

1010-1040 Ministria e Financave dhe Ekonomisë prezanton: 

 Projektligjin “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve inovative”.  

 Prezantim i projektvendimit “Për përcaktimin e metodologjisë dhe kritereve të 

llogaritjes së kuotës BID” dhe udhëzimit “Për miratimin e marrëveshjes 

operacionale TIP”  

1040-1050      Pyetje dhe diskutime  

1050-1110     Ministria e Turizmit dhe Mjedisit prezanton:  

 
 Projektvendimin “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e nënprodukteve 

të kafshëve, që nuk synohen për t’u konsumuar nga njeriu"   

 Projektvendimin “Per disa  shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 433, 
datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin në pronësi të 

bashkive të pyjeve dhe kullotave publike sipas listave të inventarit dhe 
aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish 

komunave/bashkive”. 

1110 -1125   Pyetje dhe diskutime 

1125 – 1155  Ministria e Mbrojtjes prezanton: 

 Projektvendimin “Për përcaktimin e masës së kompensimit të dëmeve, 

procedurave, afateve, strukturave shtetërore përgjegjëse për vlerësimin e 
dëmeve, si dhe të pasurive të subjekteve që kompensohen për dëmet që 
shkaktohen si pasojë e një fatkeqësie”  



 
 

 

 

 

 Projektvendim “Për miratimin e kritereve dhe procedurave për shpalljen e 
gjendjes së fatkeqësive natyrore” 

1155 -1205    Pyetje dhe diskutime 

1205 – 1240     Agjencia Shtetërore e Kadastrës prezanton: 

 

 Projektvendimi "Për përcaktimin e rregullave të lëshimit të akteve të kalimit në 
pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore dhe miratimin e aktit individual të 

kalimit të pronësisë”  
  Projektvendimi "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të proceseve 

kalimtare të pronësisë” 
 Projektvendimi "Për procedurat e rregjistrimit, rregulimit të sipërfaqes grafike 

për aktet e marrjes së tokës në pronësi, të miratuara para hyrjes në fuqi të ligjit 
nr. 20/2020, "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën 
e Shqipërise, si dhe për përcaktimin e normës së sipërfaqes shtesë dhe pronës 

shërbyese" 

 1240 – 1250     Pyetje dhe diskutime 

1250 – 1310     Znj. Adelina Farriçi, SHAV paraqet propozimet mbi:   

  Përfshirja e Pushtetit Lokal në portalin  “Mësues për Shqipërinë” për mësueset 

e Arsimit Parashkollor si  një funksion i decentralizuar 
  Diskutimi mbi shërbimin psikosocial në arsimin parashkollor  

  Gjetjet dhe rekomandimet në Raportin e Sintezës “Për Mbrojtjen Civile në Nivel 
Vendor” 
 

1310 – 1320      Pyetje dhe diskutime 

1320 – 1330      Fjala përmbyllëse 

 

 

 


