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VENDIM
Nr. 854, datë 24.12.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 666, DATË 10.10.2019,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT

NË MENSA E KONVIKTE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR
PËRFITIMIN E BURSAVE E TË PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT
PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE”, TË

NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 19, të ligjit nr. 69/2012, “Për sistemin

arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të pikës 2, të nenit 32, të ligjit
nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 5, të
ligjit nr. 10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie
ndihme të menjëhershme, familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës,
të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të
Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin
jetën në krye apo për shkak të detyrës”, të nenit 2, të ligjit nr. 7889, datë 14.12.1994, “Për statusin
e invalidëve të punës”, të ndryshuar, të nenit 6, të ligjit nr. 8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e
jetimit”, të ndryshuar, të nenit 8, të ligjit nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të
ndryshuar, të nenit 8, të ligjit nr. 8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik”, të ndryshuar, të nenit 12, të ligjit nr. 57/2019, “Për asistencën sociale në
Republikën e Shqipërisë”, dhe të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”, të ndryshuar, me
propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe të ministrit të Financave dhe
Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Në vendimin nr. 666, datë 10.10.2019, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen

shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:
a) Pas pikës 10, shtohet pika 10.1, me këtë përmbajtje:
“10.1 Bursat e nxënësve për vitin e dytë e lart rishqyrtohen dhe miratohen çdo vit nga këshilli

bashkiak, sipas vendndodhjes territoriale e administrative të shkollave profesionale apo
konvikteve ku janë vendosur nxënësit, përfitues të bursës/kuotës ushqimore, sipas planit të
bursave të miratuara në vitin paraardhës nga këshilli bashkiak i njësive të vetëqeverisjes
vendore.”.

b) Pas pikës 14, shtohet pika 14.1, me këtë përmbajtje:
“14.1 Vetëm për vitin shkollor 2019–2020, njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet tu dërgojnë

zyrtarisht, jo më vonë se muaji janar i vitit 2020, drejtorive të shkollave të arsimit profesional dhe
zyrave vendore të arsimit parauniversitar, vendimet për dhënien e bursave, të shoqëruara me
dokumentacionin përkatës.”.

c) Fjalia e parë e pikës 31.1, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“31.1 Përfitojnë bursë në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj nxënësit, të cilët

ndjekin arsimin parauniversitar dhe arsimin e mesëm profesional në institucionet arsimore
publike, anëtarë të familjes së personave që kanë humbur jetën ose janë shpallur të zhdukur në
qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë, si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019.”.

2. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
njësitë e vetëqeverisjes vendore, institucionet arsimore vendore përgjegjëse për arsimin
parauniversitar, si dhe ofruesit e arsimit të mesëm profesional publik për zbatimin e këtij
vendimi.



2

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR

Edi Rama


