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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 37/187 Prot.              Tiranë, më  24.03.2021 

 

 

V E N D I M 

Nr. 40, datë 10.03.2021 

 

Trupa Vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, i përbërë nga:  

 

Elvira Daberdaku   Kryesues 

Ana Kapaj    Relator  

Elida Liko    Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj, më datë 10.03.2021, ora 09:30, në 

Pallatin e Koncerteve (Ish Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, në Tiranë mori në shqyrtim në 

seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Andi Bahri Likaj, Drejtor i Drejtorisë së 

Bashkëpunimit dhe Koordinimit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE Ligji Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar,   

 

Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, 

 

Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Ana Kapaj, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit 12/2018 të ndryshuar, si dhe 

shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, bazuar në 

pikën 1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.  

 

Në hedhjen e shortit të datës 03.06.2019, u përzgjodh trupa e vlerësimi nr.1, ku në shortin e hedhur 

për z. Andi Likaj kryesuese e trupës së vlerësimit u zgjodh znj. Elvira Daberdaku, relatore znj. 

Ana Kapaj dhe anëtare znj. Elida Liko. Në respektim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e 

konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës vlerësuese, 

si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për 

subjektin e vlerësimit.  

   

Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, “Vlerësimi i 

pasurisë”, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij ligji, ka për objekt 

të vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, të 

përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e vlerësimit dhe për 

personat e lidhur të tij. 

 

Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt verifikimin e 

deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë 

dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte 

të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun V, 

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 43 

të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 



3 |  
 

dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga 

punonjësi. 

 

Bazuar në dispozitat e ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë administruar 

dokumentat shkresore të ardhura nga të gjitha institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

privatë të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të nenit 

25, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm mbi të tre 

kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

Trupa vlerësuese, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

03.03.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Andi Likaj; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) njoftimin 

e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes. 

 

Në datë 03.03.2021, subjekti i vlerësimit ka njoftuar relatoren që është njohur me relacionin 

paraprak dhe se nuk kishte asnjë kërkesë paraprake për të shtuar. 

 

Pas këtij momenti, trupi vlerësues, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht me e-mail, në 

datën 04.03.2021. 

 

Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Andi Likaj u zhvillua në përputhje me kërkesat e 

nenit 56, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme", në datën 10.03.2021, ora 09:30, në ambientet e Pallatit të Koncerteve (ish-Pallati 

Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

Subjekti i vlerësimit, z. Andi Likaj, u paraqit sëbashku me përfaqësuesin ligjor në seancën 

dëgjimore të datës 10.03.2021. Përfaqëauesi ligjor mori të gjithë kohën e nevojshme për të 

shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit 
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të kryer ndaj subjektit. Në përfundim, përfaqësuesi ligjor i subjektit të vlerësimit, z. Andi Likaj 

kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë të subjektit. 

 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË RIVLERËSIMIT 

 

Z. Andi Likaj ka qenë bashkëpunues në procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij, duke u përgjigjur, 

kur i është kërkuar, sipas nenit pikës 2, të nenit 48, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme",  gjatë gjithë procedurës së hetimit 

administrativ.  

 

Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur; ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjitha fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR.12/2018 

 

Procesi i vlerësimit, që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, është një proces që 

mbështetet në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e vlerësimit kreu hetim 

dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke 

marrë në analizë:  

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting” pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Policisë së Shtetit, përkatësisht shtojcën 1, shtojcën 2 dhe shtojcën 3; 

b) deklaratën e pasurisë të dorëzuara pranë ILDKPKI-së nё periudhën që ka qenë subjekt 

deklarimi pranë këtij institucioni; 

c) provat shkresore/dokumentet të administruara nga organet publike dhe private, në 

përputhje me nenet 51 dhe 52 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar;  

d) deklarimet e subjektit të vlerësimit, 

e) shpjegimet me shkrim dhe provat e subjektit të vlerësimit gjatë hetimit administrativ; 

f) deklarimet e personave të tjerë të lidhur. 
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A.  VLERËSIMI I PASURISË 

 

Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të parashikuar 

nga nenit 31, e ligjit nr. 12/2018. 

Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit në datën 03/05/2018, subjekti i vlerësimit, z. Andi Likaj, deklaron këto pasuri (të 

paluajtshme dhe të luajtshme) në emër të tij: 

 

1. Automjet Marka Lancia, lloji *** me targa ***, e cila i është blerë Ambasadës Italiane në Athinë 

në vitin 2010. Burimi i krijimit: Kursime familjare. Vlera e deklaruar: 3.700 (tremijë e shtatëqindë) 

Euro.  Pjesa në %: 100% 

Nga dokumentacioni i ardhur pranë KJV rezultoi se:  

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr. ***  Prot., 

dt. ***, informon se  nga verifikimet e bëra në sistemin informatik rezulton se për shtetasin 

Andi Bahri Likaj nuk ka automjete të regjistruara pranë DPSHTRR. 

 

- Në komunikimin me email të datës *** subjektit i është kërkuar informacion në lidhje me 

makinën automjet tip Lancia, me targa ***, ku i kërkohet kontrata e blerjes, regjistrimin 

në organet kompetente si dhe situatën e sotme të makinës. 

Subjekti bën me dije se ky automjet është blerë nga Ambasada Italiane në Athinë në vitin 

2010, kohë kur ushtronte funksionin e Oficerit të Kontaktit pranë Ambasadës së Republikës 

së Shqipërisë në Athinë. Automjeti ka qenë i përdorur dhë është blerë në vlerën 3.700 

(tremijë e shtatëqindë) euro, vlerë e cila është likujduar cash pranë Ambasaddës Italiane në 

Athinë. Automjeti është regjistruar pranë Mininistrisë së Jashtme Greke (e cila është 

përgjegjëse për pajisjen me targa diplomatike). Pas kthimit në Shqipëri në vitin 2016 dhe 

në vazhdim ky automjet nuk u pa e arsyeshme të përdorej nga subjekti apo familjarë të tij 

pasi kishte një konsum të madh dhe për këtë arsye është shitur në datën *** për pjesë 

këmbimi në shumën 750 (shtatëqindë e pesëdhjetë) Euro shtetasit *** i biri i ***, datëlindja 

***, me kartë ID me nr. ***.   

- Subjekti bashkëlidh deklaratën me shkrim për shitjes së automjetit si pjesë këmbimi, lejen 

e qarkullimit të makinës nga Ambasada Italiane datë 09.04.2003, njoftimin e Ambasadës 

Italiane për ndryshimin e targave të makinës në datën 18.03.2010, si dhe një dokument 

doganor të datës 04.04.2003 si dhe disa shkresa që ka aritur të gjejë pranë Ambasadës në 

Athinë. Kontratën e blerjes e ka kërkuar nga Ambasada Italiane në Athinë si dhe nga 

Ministria e Transportit në Greqi. 
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- Në komunikimin me email të datës 17.12.2020 subjektit i është kërkuar informacion në 

lidhje me shitjen e makinës në 2016 për pjesë këmbimi, si dhe i është kërkuar informacion 

nëse automjeti është ç’regjistruar në autoritetet greke? 

 

- Subjekti me dokumentacionin e dorëzuar në datën 24.12.2020, protokolluar pranë KJV me 

nr *** prot, datë 24.12.2020, sqaron: Automjeti tip Lancia Thesis me targa diplomatike 

*** garanton me përgjegjesinë e tij të plotë ligjore se ka qenë pronë e tij dhe është blerë 

nga Ambasada Italiane në Athinë me vlerën 3.700 euro në vitin 2010. Ky automjet është 

ç’regjistruar në Greqi konform të gjitha rregullave.  

 

- Në komunikimin e datës 11.01.2021, protokolluar në KJV me nr *** datë 11.01.2021, 

subjekti sqaron: Procesverbalet e blerjes së automjetit janë hartuar në Ambasadën Italiane 

në Athinë në vitin 2010. Në këto procesverbale përshkruhet lloji i automjetit të blerë me nr 

shasie *** si dhe shuma e paguar nga subjekti në vlerën 3.700 Euro.  

 

- Subjekti bashkalidh kontratën për shitjen e veturës me Ambasadën Italiane Andi Likës dhe 

vlerën 3.700 euro, modalitetet e pagesës, pagesën e parë kryer në 10.02.2010 në Athinë 

vlera 500 euro. Dhe pagesa e dytë 3.200 euro në datën 16.03.2010. 

 

Tabela 1: Mundësia për kursim e subjektit deri me momentin e blerjes së automjetit  

Vitet Te ardhura Shpenzime 
Pasuri Neto/ 

Ndryshim Likuiditeti/Detyrime 
Mundesia e Kursimit 

2001 363,548 319,500 - 44,048 

2002 459,412 363,092 - 300,000 396,320 

2003 498,484 462,792 - 35,692 

2004 575,690 480,042 - 449,950 545,598 

2005 643,681 878,242 - 2,078,449 1,843,887 

2006 1,406,159 1,407,265 - 1,054,189 1,053,082 

2007 3,082,196 1,577,071 -  38,904 1,544,029 

2008 2,200,167 1,283,995 17,908 898,263 

2009 2,394,017 1,380,720 3,559 1,009,738 

16 Mars 2010 523,173 248,117 549,737 - 274,682 

Total 12,146,527 8,400,838 - 3,350,287 7,095,976 

 

Nga sa më lart, pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar nga Komisioni, mbi të ardhurat  

e subjektit të vlerësimit dhe pas përllogaritjes së shpenzimeve jetike në bazë të të dhënave zyrtare, 

ka rezultuar se subjekti i vlerësimit ka pasur mundësi kursimi nga burime të ligjshme financiare 

për blerjen e kësaj pasurie në shumën 7,095,976 lekë. 
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2. Pjesa takuese në një shtëpi banimi me 216 m2, Adresa: ***, nr ***. Burimi i krijimit: Trashëgimi 

nga babai i subjektit z.B. L. me Vendim për Çelje Trashëgimie Nr *** Rep., Nr *** Kol., Datë 

28.04.2017. Pjesa në %: 12.5% 

 

3. Pjesë takuese e një dyqani me konstruksion metalik (kioskë) me sipërfaqe 30 m2 . Adresa: ***, 

Nr ***. Burimi i krijimit: Trashëgimi nga babai B. L. me Vendim për Çelje Trashëgimie Nr. *** 

Rep., Nr. *** Kol., datë 28.04.2017. Pjesa në %: 50% 

 

Për këto prona, kanë ardhur dokumentet e mëposhtëme: 

- Dëshmi trashëgimie nr.*** datë 04.02.1992, pranë Noteres Sh. K. sipas së cilës jepet 

lëshimi i dëshmisë së trashëgimisë për trashëgimlënësin D. L. duke përcaktuar si 

trashëgimtar: B. L. (babai i subjektit), A. L., I. L., M. L. 

Të sipërpërmendurit gëzojnë në mënyrë të barabartë ¼ secili, ashtu si dhe detyrimet që 

rrjedhin nga kjo trashëgimi. 

- Leje ndërtimi nr*** datë 28.02.1992, lëshuar B. L. për ndërtimin e objektit dyqan, adresa 

Rr. ***, nr 52.  

- Pasuria në zonën kadastrale ***, një shtëpi përdhese që ndodhet në rrugën*** nr ***, e 

cila përbëhet nga dy dhoma dhe një aneks. Oborri ku është ndërtuar shtëpia është 40m i 

gjerë dhe 9m i gjatë. 

- Në komunikimin e datës 17.12.2020 subjektit ju kërkua informacion në lidhje me çeljen e 

trashëgimisë. Subjekti me materialet e sjella në datën 24.12.2020, protokolluar në KJV me 

nr *** datë 24.12.2050 bashkelidh:  

- Dëshmi Trashëgimie Ligjore me nr *** Prot., nr *** Kol, datë 28.04.2017 nga G. A. D. 

Notere, e kërkuar nga S. B. L. (vëllai i subjektit), me objekt, lëshimi i dëshmisë së 

trashëgimisë për trashëgimlënësin B. L. i cili ka ndëruar jetë në 20.09.2016, sipas 

certifikatës së vdekjes, ku vendoset lëshimi i dëshmisë së trashëgimisë ligjore për 

trashëgimlënësin B. L., duke përcaktuar si trashëgimtar ligjor të radhës:  

1. S. L., i biri (vëllai i subjektit), ½ pjesë të trashëgimisë 

2. Andi Likaj, i biri, ½ pjesë të trashëgimisë. 

Trashëgimtarët trashëgojnë me ½ pjesë secili të të drejtave dhe mbartin detyrime në po të 

njëjtin raport të pasurisë trashëgtimore të luajtshme dhe të paluajtshme. 

- Notere G. D. me shkresën e datës 12.10.2020, protokolluar në KJV me nr *** datë 

23.09.2020, bashkëlidh Kontratë Qeraje me nr *** Rep., nr *** Kol., datë 31.05.2017. 

Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qera e një pasurie Dyqan, që ndodhet në Tiranë, 

Rruga ***, nr ***, sipas lejes së ndërtimit nr. *** datë 28.02.1992 lëshuar nga Komiteti 

Ekzekutiv me datë 28.02.1992 në emër të B. L. Afati i kontratës është 3 vjet, me të drejtë 

ripërsëritje me marrëveshje të përbashkët. Vlera e qeras është 7.000 (shtatëmijë) lekë/ 

muaj. Likujdimi i pagesës do kryet cash. Palët kanë rënë dakort që tatimi mbi të ardhurat 
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do të paguhet nga qiradhënësi shumë e cila do të paguhet në bankë nga qiramarësi dhe do 

bëjë zbritje të këtij tatimi nga qeraja mujore. Tatimi i pasurisë do të kryhet nga qiradhënësi.  

 

4. Para në sistemin bankar, në Tirana Bank në llogari rrjedhese, të ardhura si pasojë e shitjes së 

banesës së përbashkët me ish bashkëshorten Znj E. M. Të ardhura të kthyera në monedhën Euro 

dhe të depozituara në Bankën Credins: Vlera e deklaruar: 2,166,000 (dymiljon njëqindë 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë. Pjesa në %:  100% 

Nga dokumentacioni i ardhur në KJV: 

- Banka Credins, me shkresën Nr. *** Prot, datë 08.01.2020 protokolluar pranë KJV-ës me 

nr *** Prot, datë 10.01.2020 informon se Andi Bahri Likaj dhe E. K. janë klientë të bankës 

me llogari me dy emra në Euro, dhe depozituar në datën 30.04.2018 vlera 15.000 

(pesëmbëdhjetë mijë) Euro, me përshkrimin “Arkëtuar Andi Likaj – tërhequr nga Tirana 

Bankë në lekë dhe konvertuar në Euro shitje pasurie” 

- Tirana Bank, me shkresën nr. *** Prot, datë 25.11.2019 protokolluar pranë KJV-ës me nr. 

*** Prot, datë 04.12.2019 informon se Andi Bahri Likaj, ka patur llogari pranë bankës në 

lekë dhe Euro për periudhën 2006 – 2019. Si dhe me të drejtë veprimi dhe shtetësja E.L. 

Në datën 27.04.2018 është bërë kalimi nga noteri Gj. K. Person Fizik, kontratë shitje blerje 

me nr. *** Rep. Nr *** Kol. Vlera 2.166.200 (dymiljon njëqindgjashtëdhjetë e gjashtë 

mijë e dyqindë) lekë. Gjithashtu në datën 30.04.2018 është tërhequr nga Tirana Bankë nga 

Andi Likaj shuma 1.940.000 (njëmiljon e nëntëqindë dyzet mijë) lekë. Duke llogaritur 

kursin fiks të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën 30.04.2018, 128.74 shkojnë me 

përafërsi 15.069 (pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëdhjetë e nëntë) Euro. 

 

Nga hetimi administrativ i kryer, janë mbledhur dokumentet e mëposhtëme: 

 

- Noter Gj. K., me shkresën e datës 15.09.2020 protokolluar pranë KJV-ës me nr *** Prot., 

datë 22.09.2020 rezulton të regjistruar; Kontratë Shitje me Rezervë e Pasurisë së 

Paluajtshme me nr. *** Rep., Nr. *** Kol., datë 17.04.2018, ku shitëse është E.M., dhënës 

pëlqimi Andi Likaj, blerës Sh. Gj., për shitjen e Apartamentit me sipërfaqe 52 m2, Rruga 

Petro Nini Luarasi, Tiranë. Pasuria siç pasqyrohet në Seksionin E të kartelës së Pasurisë 

lëshuar në datën 16.04.2018 është bllokuar deri në shlyerjen e detyrimeve sipas vendimit 

të Gjykatës. Në bazë të vendimit nr ***, Nr Regjistri *** të Gjykatës së Apelit Tiranë, Znj. 

E. M. detyrohet të kompesojë Z. Andi Likaj, me ½ pjesë ideale të vlerës së sendit në 

shumën prej 2.166.299  (dymiljon e njëqindë e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqindë 

nëntëdhjetë e nëntë) Lekë. Shitësi dhe blerësi kanë rënë dakort që çmimi të cilin blerësi do 

ti paguajë shitësit për transferimin e titullit të pronësisë mbi Pronë, të jetë për një çmim 

shitje në total në vlerën 30.000 (tridhjetë mijë) Euro, ekuivalente në euro sipas kursit të 

datës 17.04.2018 të Bankës së Shiqipërisë 1euro/129.15 lekë. 
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- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Jug, me shkresën nr. *** Prot., 

datë 13.02.2020, protokolluar në KJV me nr *** datë 16.02.2020 bëjnë me dije se nga 

verifikimet e kryera në bazën dixhitale të informacionit që administron Drejtoria e 

Përgjithshme mbi subjektet vetëdeklaruese, referuar kompetencës territoriale të drejtorisë 

e cila mbulon zonat kadastrale 8160, 8170, 8190,8220, 8230, 8240, 8260, 8270, 8280 nuk 

rezulton se shtetasi Andi Likaj dhe personat e lidhur me të të kenë aplikuar për legalizim. 

Përsa i përket pasurive të regjistruara na bëjnë me dije se nga kërkimi dhe verifikimi në 

sistemin dixhital të pasurive, sistemi i cili përfshin Regjistrimin Fillesar të pasurive si dhe 

nga kërkimi i bërë në sistemin hipotekor, sipas zonave kadastrale të sipërcituara rezulton 

se Andi Likaj është dhënë pëlqimi për pasurinë për të cilën është kryer transaksion me 

vendodhje në zonën kadastrale nr. ***.  Bashkelidh  dokumentacionin: 1) Kartela e 

pasurisë: Zona Kadastrale ***, nr pasurie ***, me dokument nr ***, datë 24.04.2018 ku 

është ndryshimi i pasurisë për zonjën Sh. Gj., vlera e paguar 30.000 (tridhjetë mijë) Euro, 

data e lëshimit të çertifikatës 24.04.2018 me kontratë shitje *** dt 17.04.2018, noter Gj. 

K.. 2) Përllogaritja e Tatimit për Kalimin e të Drejtës së Pronësisë.  3) Kontratën shitje me 

rezervë e pasurisë së Paluajtshme me nr *** Rep, Nr *** Kol., datë 17.4.2018 pranë Noterit 

Gj. K.. 4) Vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë, me nr *** Regjistri, nr *** Vendimi të 

datës 15.09.2016. 5) Prokurë e Posaçme me nr *** Rep., nr. *** Kol datë 01.02.2018, 

pranë Noterit A. S., ku Znj E. M. ëmëron si përfaqësuese ligjorë të posaçëm avokate L. C. 

me nr license *** dhe avokate M. P. me nr License *** anëtare të Dhomës së Avokatisë 

Tiranë, të cilave së bashku ose veç e veç, u jep të drejtën dhe kompetencë të plotë që ta 

përfaqësojnë. Avokatet kanë të drejtë dhe tagër të realizojnë të gjitha veprimet e 

parashikuara në këtë Prokurë në lidhje me Kontratën e Shitjes për apartamentin pasuria 

objekt i kësaj kontrate me të dhënat: Pasuri e paluajtshme me numër pasurie ***, sipërfaqe 

52 m2, Zona Kadastrale nr. ***, Rruga ***, Tiranë. 6) Mandatet e depozitimit pranë Tirana 

Bankë të Sh. Gj. për kontratë shitje me rezezrve të kësaj pasurie, në vlerat 2.166.200 

(dymiljon njëqindë gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqindë) lekë dhe 13.200 (trembëdhjetë 

mijë e dyqindë) Euro. 7) Shuma e paguar për rivlerësimin e pasurisë 8) Kartela e pasurisë 

me nr dok ***, datë regjistrimi 11.06.2002, me pronësi  të Andi Bahri Likaj, me vlerë të 

paguar 700.000 (shtatëqindë mijë) lekë. 9) Kontratë shitje blerje me nr *** Rep., Nr *** 

Kol., datë 25.10.2000 me noter N. M., pale shitëse S. M. dhe K. M. dhe palë blerëse Andi 

Likaj. Vlerë kontrate 700.000 (shtatëqindë mijë) lekë. Për apartamenitn në rrugën ***, 

regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (hipotekë) më nr *** datë 

09.12.2013. Dokumenti hipotekor që vërteton pronësinë e S. M. dhe K. M.  10) Kontratë 

shitje në datën 15.10.1993 ndërmjet palëve Shitës Ndërmarja Komunale Banesa Nr. 1, 

Tiranë dhe pala Blerëse S. M. dhe K. M.. Vlera e kontratës 8.020 (tetëmijë e njëzet) lekë.  

 

- Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike me shkresën nr *** prot.,  datë 11.12.2019, 

protokolluar në KJV me nr *** datë 13.12.2019, sqarojnë si vijon: Me gjeneralitetet Andi 

Likaj referuar sistemit të faturimit nuk rezulton të jetë abonente dhe të ketë kontratë të 

furnizimit me energji elektrike me OSHEE. Me gjeneralitetet E. K. (bashkëshortja e 
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subjektit), referuar sistemit të faturimit nuk rezulton të jetë abonente dhe të ketë kontratë 

të furnizimit me energji elektrike me OSHEE. 

 

- Ujësjellës Kanlizime Tiranë Sha), me shkresën nr *** Prot., datë 06.12.2019, protokolluar 

në KJV me nr ***  prot.,  datë 11.12.2019, bëjnë me dije se nga kontrolli i të dhënave në 

Sistemin e Menaxhimi të Informacionit (SMI) të UKT sha dhe në arkivën e UKT sha, për 

shtetasit Andi Bahri Likaj dhe E. K.. nuk rezulton asnjë e dhënë për Kontratë për Shërbime 

Ujësjellës – Kanalizime Tiranë sha, të regjistruara në sistem në emër të tyre. 

 

- Në komunikimin me email të datës 11.09.2020 subjekti u pyet në lidhje me shumën e kaluar 

në Tirana Bankë në 27.04.2018 sipas kontratës së shitjes së pasurisë së paluajtshme, për 

kontratën që disponon si dhe burimin e të ardhurave. Në sqarimet e subjektit të datës 

24.09.2020, protokolluar pranë KJV me nr *** Prot, datë 25.09.2020 na bën me dije se 

apartamenti është blerë me datë 25.10.2000 në bazë të kontratës me nr *** të Noterit N. 

M.. Ish pronar i apartamentit ka qenë ish vjerri i subjektit zoti S. M., apartament i blerë në 

shumën 700.000 (shtatëqindë mijë) lekë.  Si burim të ardhurash është dhurata nga e ema e 

subjektit znj F. L. e cila me datën 14.04.1998 e kontratën shitje blerje me nr *** nga Noterja 

L. Ll. ka shitur pronën e saj në rrugën *** në Tiranë me shumën 2.000.000 (dymiljon) lekë, 

ndër të cilat 1.000.000 (njëmijljon) lekë i përkisnin mamasë së subjektit dhe shuma tjetër 

dajes së subjektit K. B. Subjekti bashkëlidh dokumentacionin: 1) Dëshmi Trashëgimie e 

datës 05.06.1998 pranë noteres M. Sh., dëshmi e kërkuar nga mamaja e subjektit, për 

kalimin e pronësisë F. L. dhe K. B. me të drejta trashëgimore dhe detyrimet që rrjedhin nga 

kjo trashëgimi u kalojnë të sipërpërmendurve në pjesë të barabartë nga ½ secili. 2) Kontratë 

dhurimi  e datës 29.03.1995 me palë dhurues K. B. dhe palë pranuese e dhurimit F. L. 3) 

Kontratë shitjeblerje me nr *** Rep., nr ** Kol., datë 14.04.1998 pranë noteres L. Ll., me 

palë shitëse K. B. dhe F. L. për pasurinë të lëshuar nga zyra e hipotekës Tiranë më datë 

14.04.1998 me numër regjistri *** datë 10.04.1995, pasuri e ndodhur në ***, pala blerësse 

F. B. dhe F. B., me vlerë 2.000.000 (dymiljon) lekë.  

 

Tabela 2: Mundësia për kursim deri në momentin e blerjes së apartamentit 

Vitet Te ardhura Shpenzime 
Pasuri Neto/ 

Ndryshim Likuiditeti/Detyrime 
Mundesia e Kursimit 

1998 1,000,000 210,000 - 790,000 

1999 28,796 120,000 - - 91,204 

2000 187,776 216,000 700,000 - 728,224 

Total 1,216,572 546,000 700,000 - 29,428 

 

Në lidhje me mundësinë për kursim, nga analiza financiare rezultoi se familja e subjektit për 

periudhën deri në vitin 2000, të ketë mundësi për kursim në vlerën -29,428 lekë. Subjekti deklaron 
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gjithashtu për vitet 1999-2000 marjen e taksës së solidaritetit, e cila për këtë periudhë rezulton në 

vlerën 51,000.  

 

 Deklarim i bashkëshortes së subjektit E. K. 

 

1. Apartament banimi me sip. 80 m2 në adresën: *** Londër. Burimi i krijimit: Hua bankare në 

bankën ***, për 25 vjet në vitin 2004. Pronë e venë para martesës dhe njohjes me subjektin në 

vitin 2013. Vlera: 160.000 (njëqindë e gjashtëdhjetëmijë) pound. Pjesa në %: 100% 

 

- Subjekti ju kërkua informacion me komunikimin me email datë 17.12.2020 lidhur me 

pasurinë e deklaruar nga bashkëshortja, pasuri e krijuar para martesës në vitin 2013. 

Subjekti në shkresat e depozituara pranë KJV në datën 24.12.2020 protokolluar me nr *** 

prot, sqaron se apartamenti është blere në vitin 2004 nga bashkëshortja e subjektit dhe ish 

burri i saj (i cili është ndarë nga jeta në vitin 2006). Vlera e shtëpisë është 160.000 GBP, 

me kredi të aprovuar nga banka ***, shumë e kaluar në llogari vlera 152.000 GBP, dhe 5 

% e vlerës së kredisë mbajtur nga banka si komision. Nga periudha prill 2007 znj. E.K. 

është shtetase Britanike dhe i mban të dy nënshtetësitë. Shlyerja e kredisë bëhet nga sistemi 

Direct Debit ku banka bën tërheqjen automatike nga banka e paguesit të kredisë. Shlyerja 

e kësteve deri në vitin 2012 është bërë me të ardhurat nga puna në Mbretërinë e Bashkuar 

si Accountat Property Manager. Si dhe nga të ardhurat nga përfitimi i siguracionit të jetës 

si pasojë e ndarjes nga jeta të bashkëshortit. Në vitin 2008 ka përfituar të ardhura nga 

prindërit e saj në Shqipëri S.K. dhe F.K. në vlerën 12.448,83 GBP. Mbas vitit 2012 

(periudhë kur ajo është kthyer në Shqipëri dhe periudhë kur është njohur dhe martuar me 

subjektin), apartamenti në Londër është dhënë me qera, të ardhurat nga qeraja kanë qenë 

të mjaftueshme për të paguar këstet e kredisë deri tani. Kësti i kredisë ka qenë mesatarisht 

700 – 800 GBP, ndërkohë që të ardhurat nga qeraja kanë qenë 1.343,33 GBP – 1.386,66 

GBP/muaj.  

- Subjekti bashkëlidh: 1) Dokumentin e miratimit të kredisë nga banka *** në vitin 2004. 2) 

Kontratën e fundit të qerasë dhe dokumentat rinovuese të kesaj kontrate. 3) Letër nga 

Mercer ku konfirmohet vlera e përfituar nga siguracioni i jetës në vlerën 59.737,60 GBP. 

4) Transferta e S. K. (mamaja e bashkëshortes) në llogari të znj. E. K. për shumën 

12.444,83 GBP. 

Në vitin 2017 kontrata është “Periodic Tenancy Agreement” me datë të pacaktuar fikse për 

të përfunduar por të dyja palët mund të kërkojnë përfundimin në çdo kohë (gjë që deri tani 

nuk ka ndodhur). Të ardhurat nga qeraja depozitohen direkt në llogarinë e znj. E.K. nga 

qeramarrësit.  

 

Trupa Vlerësuese konkludon se, dokumentacioni i paraqitur ka arritur provueshmërinë e 

mjaftueshme si dhe nga analiza financiare, të ardhurat e mara nga qeraja e pronës janë të 

mjaftueshme për shlyerjen e këstit mujor të pjesës së mbetur të kredisë. 
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2. Automjet ***, viti i prodhimit 2008. Makinë e blerë para martesës dhe njohjes me subjektin 

në vitin 2013. Burim Krijimi: Dhuratë nga prindërit. Vlera: 6.500 (gjashtëmijë e pesëqindë) 

Euro.  Pjesa në %: 100% 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr *** prot., datë 

27.11.2019, protokolluar në KJV me nr *** Prot., datë 03.12.2019, na informon se nga 

verifikimet e bëra në sistemin informatik të DPSHTRR rezulton se: E. K., ka të regjistruar 

automjetin me targë ***, dhe bashkëlidh dosjen e mjetit me nr *** e cila përmban: 1) 

Kartelën për automjetin Autoveturë, marka ***, me zotërues të mjetit Znj. E. K. datë 

regjistrimi 08.11.2012. 2) Certifikatën e Kontrollit Fizik. 3) Kontrata shitje pasuri e 

paluajtshme me nr *** Rep., Nr *** Kol., datë 05.11.2012 pranë E. H. Notere, pala shitëse: 

S. R. dhe paga blerëse E. K., vlera e kontratës 6.500 Euro. Si dhe dokumenta që vërtetojnë 

përpara kontratës së shitje blerje pronësin e makinës nga S. R. 

 

Në konkluzion për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit 12/2018, 

trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe përgjigjet e 

ardhura nga institucionet; 

- Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti justifikon burimin e ligjshëm të krijimit të 

pasurisë në momentin e fitimit;  

- nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

- nuk ka kryer deklarim të rremë; 

- subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 
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B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

Për vlerësimin e figurës së subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë kontrolli dhe 

vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit në shtojcën 2 të vetëdeklarimit, për të 

vërtetuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e rasteve që janë përfshirë apo 

kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

Në përputhje me nenin 35 te ligjit 12/2018, Për kontrollin e figurës së subjektit të vlerësimit 

Komisioni kreu një hetim administrativ të thelluar, i cili konsistoi në verifikimin e vertetësisë dhe 

besueshmërisë se deklarimeve, si dhe identifikimin nëse është i përfshirë apo ka kontakte të 

papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale.    

 

Nga Hetimi i kryer nga Trupa si dhe nga përgjigjet e ardhura nga instutucionet ligjzbatuese, 

rezulton se:  

 

- Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr.*** prot. dt. 

20.11.2019, konfirmon se shtetasi Andi Likaj është i pajisur me certifikatë sigurie CSP, 

niveli Top Sekret, me vlefshmëri nga 16.02.2018 deri 15.2.2023. 

- Nga institucione ligjzbatuese konfirmohet se për personat e lidhur me subjektin nuk 

disponohen të dhëna/materiale referuese/procedime penale në ngarkim të tyre. 

- Ministria e Drejtesisë, Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve, me anë të shkresës nr. *** datë 

19.11.2019, konfirmon se bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

shtetasi Andi Likaj, rezulton i padenuar. 

- Nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile vjen përgjigje që shtetasi Andi Likaj nuk 

ka patur ndryshime të gjeneraliteteve. 

- Nga Avokati i Popullit vjen përgjigje se shtetasi Andi Likaj nuk rezulton të ketë patur 

ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, me 

shkresë nr *** prot. dt. 25.11.2019, konfirmon se pas verifikimeve të kryera në sektorin e 

kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal, shtetasi Andi Likaj nuk 

është i regjistruar për veprimtari kriminale. 

- Institucione të tjera ligjëzbatuese bëjnë me dije se pas verifikimeve të kryera për Z. Andi 

Likaj dhe lidhjeve të tij familjare, nuk disponohen të dhëna. 

- Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish Sigurimit të Shtetit, me shkrësën nr *** 

Prot, datë 22.01.2021 ka përcjellë vendimin nr *** datë 22.01.2021 lidhur me subjektin e 

vlerësimit Andi Likaj. Me anë të këtij vendimi shtetasi Andi Likaj nuk rezulton të ketë 

qenë person në ndjekje për spiunazh apo terorizëm, të ketë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose 

i favorizuar nga Ish Sigurimi i Shtetit deri në 2 Korrik 1991. 
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- Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Koordinimit Institucional, ka ardhur shkresa me nr 

*** Prot, datë 21.02.2020, me anë të së cilës përcillen informacionet e ardhura nga: 

o Gjykatat e Shkallas së Parë të Rretheve: Sarandë, Lushnjë, Pogradec, Vlorë, Krujë, 

Berat, Lezhë, Kavajë, Durrës, Korçë, Tropojë, Mat, Gjirokastër, Kurbin, Përmet, 

Shkodër, Pukë, Elbasan, Dibër, Kukës, Fier. Nga të gjithë përgjigjet e ardhur nga 

rrethet rezulton se për shtetasin Andi Likaj nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk 

është kërkuar masë e sigurimit personal, nuk është marë nën cilësinë e të 

pandehurit, apo person nën hetim, nuk ka patur regjistrim të veprave penale dhe 

nuk ka patur raste të urdhërave ndërkombëtar të ndalimi. 

o Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë nr *** prot, për shtetasin 

Andi Likaj nuk rezulton të jetë regjistruar procedim penal, urdhëra ndalimi, apo 

kërkesa për masa të sigurimit personal. 

o Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me nr *** 

prot, datë 01.08.2019, për shtetasin Andi Likaj nuk rezulton të jetë regjistruar 

ndonjë procedim penal. 

 

- Nga hetimi administrativ dhe shkresat e ardhura nga disa institucione ligjzbatuese, nuk u 

gjetën elemente që të vërtetojnë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të parashikuara në pikën 4 të nenit 39, të 

ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

 

Në përfundim të procesit të vlerësimit të figurës, bazuar në nenin 42, të ligjit nr. 12/2018, 

Komisioni, krijoi bindjen se subjekti i vlerësimit, z. Andi Likaj, ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi 

formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, si dhe nuk u gjet asnjë element që të vërtetojë 

ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar.  

 

Në përputhje me pika 2, neni 38, e ligjit 12/2018, subjekti i është nënshtruar një vlerësimi 

psikologjik. Në bazë të rezultateve të përfuara gjatë realizimi të vlerësimit psikologjik, me raportin 

nr.*** prot., konkludohet nga vlerësuesit se: Aktualisht nuk konstatohet ndonjë çrregullim i 

mundshëm psikologjik, i cili mund të dëmtojë funksionimin e përditëshëm të subjektit të vlerësuar, 

Vlerësohet të jetë në marrëdhënie të mira personale dhe ndërpersonale, Subjekti vlerësohet se ka 

funsionim të mirë ditor dhe pa problematika të shfaqura të personaltitetit, që mund të cënojnë 

përditshmërinë dhe aktivitetin e tij në tërësi.  

 

Trupa vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Andi Likaj, ka arritur një nivel të besueshëm 

në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të gërmës “b”, pika 1, e nenit 60, të ligjit nr. 12/2018, të 

ndryshuar. Trupa e vlerësimit arrin në konkluzionin se subjekti i vlerësimit është i përshtatshëm 

për vijimin e ushtrimit të detyrës. 
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Në konkluzion për vlerësimin e figurës, në përputhje me nenin 42 te ligjit 12/2018, trupa 

vlerësuese, arrin në përfundimin se, subjekti i vlerësimit z. Andi Likaj: 

- Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi. 

- Nuk ka informacion në deklaratën e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

ligj që tregojnë se subjekti ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

- Është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 
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C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në bazë të nenit 43 të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, ku “Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit 

të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimit të rregullave të 

etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me 

legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës 

dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

 

Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit mbështetet në informacionin e marrë nga 

DPPSH, dosja personale e subjektit pranë Policisë së Shtetit, si dhe nga burime të tjera për nivelin 

e arsimimit në përputhje me pozicionin e punës, aftësinë për përmbushjen e detyrave, respektimin 

e rregullave të etikës në përputhje me ligjin nr.12/2018 të ndryshuar, dhe me legjislacionin që 

rregullon veprimtarinë e DPPSH. 

 

Të dhëna për punësimin të konstatuara nga hetimi administrativ dhe dokumentacioni i marë në 

dosjen e subjektit të vlerësimit. 

 

- Aktualisht subjekti i vlerësimit mban postin si Drejtor i Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe 

Koordinimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, i transferuar përkohësisht. 

- Shef i Zyrës Kombëtare Europol  në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për 

periudhën Gusht 2016 – Shkurt 2018. 

- Oficer Kontakti pranë Ambasadës Shqiptare në Londër, për periudhën maj 2016 – Korrik 

2016. 

- Oficer Kontakti pranë Ambasadës Shqiptare në Athinë, për periudhën Shtator 2006 – Prill 

2016. 

 

Subjekti i vlerësimit, Z. Andi Likaj ka kryer arsimin e lartë në Akademinë e Policisë “Arben 

Zylyftari”, në vitet 1996 – 1999.  

 

Komisioni konstatoi se, arsimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me kriteret e pozicionit 

të punës të mbajtur ndër vite nga subjekti i vlerësimit. 

 

Subjekti i vlerësimit nuk ka asnjë masë disiplinore për gjithë periudhën e punësimit të tij. 

 

Vlerësimet e punës nga eproret në vite lidhur me subjektin e vlerësimit janë me pikët maksimale 

ku përshkruhet, me integritet të lartë, aftësi shumë të mira për punë në grup, me profesionalizëm 

të lartë, aftësi të shkëlqyera komunikimi me kolegë, epror, vartës. 
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Gjatë viteve të punës subjekti është angazhuar në shumë aktivitete dhe trajnime profesionale. Ai u 

ka kushtuar rëndësi trajnimeve që kanë të bëjnë kryesisht me objektivin e tij të punës. Disa nga 

trajnimet e kryera janë  “Hartimin e Projekt Rregullores së Oficerëve të Kontaktit në Ministrinë e 

Brendshme, Hartimin e rregullores për funksionimin e zyrës qëndrore Kombëtare Interpol Tirana”, 

“Takim informues për Diplomatët e rinjë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, pranë Ministrisë së 

Brendshme.  

Trupa e vlerësimit arin në përfundimin se trajnimet e realizuara nga subjekti janë në përputhje me 

funksionin e tij të punës dhe kanë për qëllim rritjen e tij profesionale të vazhdueshme. 

 

Lidhur me ecurinë e subjektit në grada, nga Kartela personale e z.Andi Likaj, janë marë këto të 

dhëna: 

- Me urdhër ***, dt. 26.10.1999 i jepet titulli “Oficer” 

- Me urdhër ***, dt. 26.10.1999 i jepet titulli “N/Kolonel” 

- Me urdhër ***, dt. 01.05.2003 i jepet titulli “Inspektor” 

- Me urdhër ***, dt. 18.09.2005 i jepet titulli “ K/ Inspektor” 

- Me urdhër ***, dt. 18.06.2008 i jepet titulli “Drejtues” 

 

Trupa e vleresimit konstaton se ecuria dhe fitimi gradave të subjektit të vlerësimit, Z. Andi Likaj, 

është bërë në përputhje të plotë me aktet ligjore në fuqi.  

Në konkluzion për vlerësimin profesional, në përputhje me nenin 47 të ligjit 12/2018, trupa 

vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Është i aftë për vendin e tij të punës, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në 

zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion, ka respektuar liritë dhe 

të drejtat e njeriut, është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

V. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e 

vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga subjekti 

i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit, z. Andi Likaj, në përputhje me nenin 60 

të ligjit 12/2018, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtëme: 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës, 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 
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Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “a”, të nenit 59, 

si dhe pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Andi Likaj, me funksion Drejtor i Drejtorisë 

së Bashkëpunimit dhe Koordinimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, i transferur 

përkohësisht. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj 

seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me 

pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

3. Ky vendim ankimohet pranë Gjykatës Administrative kompetente, sipas legjislacionit në fuqi 

për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 10.03.2021.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

 

Elvira Daberdaku 

Kryesuese 

 

   Ana Kapaj                    Elida Liko 

     Relatore                        Anëtare  

        

 

 

 

 

 

 


