NRYSHIME NE VENDIMIN 396
VENDIM
Nr. 249, datë 30.4.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 396, DATË 31.3.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR
MIRATIMIN E KUFIJVE DHE RREGULLORES SË ADMINISTRIMIT TË PARQEVE ARKEOLOGJIKE TË
SHKODRËS, LEZHËS, APOLONISË, BYLISIT, AMANTIAS, ORIKUMIT, ANTIGONESË, FINIQIT DHE
BUTRINTIT", TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2 të nenit 7 të ligjit nr. 90/2012, "Për organizimin
dhe funksionimin e administratës shtetërore" dhe të pikës 2 të nenit 29 të ligjit nr. 9048, datë 7.4.2003,
"Për trashëgiminë kulturore" të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Në rregulloren e administrimit të parqeve arkeologjike, miratuar me vendimin nr. 396, datë 31.3.2005,
të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:
1. Pika 3 e kreut I, ndryshohet si më poshtë vijon: "3. Strukturat përgjegjëse të administrimit të
parqeve arkeologjike janë si më poshtë vijon:
- Struktura përgjegjëse për administrimin e Parkut Arkeologjik Shkodër-Lezhë, sipas kësaj rregulloreje
është Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër;
- Struktura përgjegjëse për administrimin e Parkut Arkeologjik Antigone, sipas kësaj rregulloreje është
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër;
- Struktura përgjegjëse për administrimin e Parkut Arkeologjik Amantia-Orikum-Finiq, sipas kësaj
rregullore është Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Vlorë;
- Struktura përgjegjëse për Administrimin e Parkut Arkeologjik, Apoloni, është Zyra e Administrimit dhe
Koordinimit të Parkut Arkeologjik, Apoloni.
- Struktura përgjegjëse për administrimin e Parkut Arkeologjik, Bylis, është Zyra e Administrimit dhe
Koordinimit të Parkut Arkeologjik, Bylis.".
2. Në kreun II bëhen këto ndryshime:
a) Pika 5 ndryshohet si më poshtë vijon:
"5. Krijohet Bordi Kombëtar i Parqeve Arkeologjike (BKPA), organ vendimmarrës, i cili mbikëqyr
veprimtarinë e ZAKPA-ve dhe strukturave përkatëse pranë drejtorive rajonale të kulturës kombëtare.
BKPA-ja kryesohet nga ministri i Kulturës dhe përbëhet nga përfaqësues të:
- Ministrisë së Mjedisit;
- Ministrisë për Çështjet Vendore;
- Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit;
- Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor;
- Institutit të Monumenteve të Kulturës;
- Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik.
Drejtorët e drejtorive rajonale të kulturës kombëtare të Gjirokastrës, Shkodrës, Vlorës dhe drejtori i

ZAPA-së Apoloni-Bylis marrin pjesë në mbledhjet e Bordit, pa të drejtë vote.".
b) Pika 7 shfuqizohet.
3. Në kreun III bëhen këto ndryshime:
a) Pika 11 shfuqizohet.
b) Pikat 13 dhe 14 ndryshohen si më poshtë vijon:
"13. ZAKPA-të janë struktura buxhetore në varësi të ministrit të Kulturës. Struktura dhe organika e tyre
miratohet me urdhër të Kryeministrit.
14. Drejtori i ZAKPA-së emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra nga ministri i Kulturës.".
4. Ngarkohen zyrat e administrimit të Parkut Arkeologjik Shkodër-Lezhë, të Parkut Arkeologjik AmantiaOrikum-Finiq dhe të Parkut Arkeologjik Antigone të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin ligjor pranë
drejtorive rajonale të kulturës kombëtare Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër.
5. Dorëzimi i dokumentacionit të bëhet brenda 15 ditëve nga data e miratimit të strukturës dhe të
organikës për secilën drejtori rajonale të kulturës kombëtare përgjegjëse.
6. Fondi i buxhetit i parashikuar për strukturat e parqeve që transferohen pranë drejtorive rajonale të
kulturës kombëtare do t'i rialokohet institucionit të cilit i transferohen të drejtat.
7. Në të gjithë përmbajtjen e vendimit, emërtimet "Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve" dhe
"ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve" zëvendësohen përkatësisht me "Ministria e Kulturës" dhe
"ministri i Kulturës".
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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