
VENDIM 
Nr.135, datë 14.3.2007 

 
PËR KRIJIMIN  E AGJENCISË QENDRORE TË VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË 

NXËNËSVE DHE PËR SHKRIRJEN E QENDRËS KOMBËTARE ARSIMORE TË 
VLERËSIMIT DHE TË PROVIMEVE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 63 të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 "Për 

sistemin arsimor parauniversitar", të ndryshuar dhe të ligjit nr.9645, datë 27.11.2006  "Për Buxhetin e 
Shtetit të vitit 2007", me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave  

 
VENDOSI: 

 
1. Krijimin e Agjencisë Qendrore të Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve, AVA, si institucion 

në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dhe shkrirjen e Qendrës Kombëtare Arsimore të 
Vlerësimit dhe të Provimeve. 

2. Objekti i AVA-së është vlerësimi i arritjeve të nxënësve, nëpërmjet provimeve kombëtare 
dhe vlerësimit të jashtëm, me kampionim, me anë të të cilit testohen dhe vlerësohen arritjet e një grupi 
pilot nxënësish. 

3. AVA-ja ushtron funksion teknik, profesional, mbështetës dhe rekomandues të politikave të 
vlerësimit, dhe ka për detyrë: 

a)  të kontribuojë në hartimin e politikave të vlerësimeve arsimore dhe të strategjive të 
zbatimit të këtyre politikave; 

b)  të hartojë testet e provimeve kombëtare shkollore dhe të drejtojë menaxhimin e provimeve; 
c) të hartojë testet e vlerësimeve të jashtme kombëtare, me kampionim, të arritjeve të 

nxënësve (më poshtë: Vlerësime) dhe të drejtojë menaxhimin e vlerësimeve; 
ç) të analizojë dhe interpretojë, sipas standardeve bashkëkohore dhe kërkesave të grupeve të 

interesit, rezultatet e provimeve kombëtare dhe të vlerësimeve; 
d) të përgatisë ose drejtojë përgatitjen e personelit, që përfshihet në provimet kombëtare dhe 

vlerësimet; 
dh) të krijojë dhe përditësojë një bazë të dhënash për arritjet e nxënësve në provimet 

kombëtare dhe vlerësimet; 
e) të përpunojë të dhënat shkollore dhe të maturës shtetërore, për pranimin e studentëve në 

shkollat e larta të vendit; 
ë) të hartojë e botojë raporte për provimet kombëtare dhe vlerësimet me kampionim, për: 
- politikëbërësit, vendimmarrësit, profesionistët arsimorë; 
- institucionet e varësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe grupet e interesit; 
f)  të mbështesë procesin e hartimit dhe të përdorimit të testeve të standardizuara lëndore në 

ndihmë të mësuesve, inspektorëve dhe drejtuesve të shkollave; 
g) të marrë pjesë në trajnimin e drejtorëve të shkollave, inspektorëve dhe mësuesve, për 

përdorimin e testeve lëndore të standardizuara dhe përpunimin e interpretimin e arritjeve të nxënësve 
në to; 

gj) të jetë zbatuese e testimeve ndërkombëtare, për arritjet e nxënësve, ku merr pjesë 
Shqipëria; 

h) të hartojë çdo vit një raport për nevojat profesionale të mësuesve, të mbështetur në arritjet e 
nxënësve në provimet kombëtare dhe në vlerësimet; 

i) të përpunojë të dhënat për provimet përfundimtare të mësuesve për shkallët e karrierës, kur 
një gjë e tillë i kërkohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës; 

j) të bashkëhartojë dhe nënshkruajë dokumentin vjetor të bashkëpunimit me Institutin e 
Kurrikulave dhe të Standardeve dhe me Qendrën e Trajnimit dhe Kualifikimit për Arsim; 

k) të kontribuojë në hartimin e rregulloreve të provimeve kombëtare dhe të vlerësimeve. 
4. Struktura dhe organika e AVA-së miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të 

Arsimit dhe Shkencës. 
5. Ministri i Arsimit dhe Shkencës miraton: 
a)  Statutin dhe rregulloren e funksionimit të AVA-së; 



b)  Përbërjen e bordit këshillimor të AVA-së. 
6. Drejtuesi i AVA-së emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me urdhër të Ministrit të 

Arsimit dhe Shkencës, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara në vendimin nr.173, datë 
7.3.2003 të Këshillit të Ministrave "Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të 
institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të ministrit". 

7. Marrëdhëniet e punës së punonjësve të AVA-së rregullohen në bazë të Kodit të Punës së 
Republikës së Shqipërisë. 

8. Pagat e drejtuesve dhe të nëpunësve të AVA-së caktohen në bazë të vendimit nr. 726, datë 
21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të 
ndryshuar. 

9. Numri i punonjësve të AVA-së të jetë brenda numrit të përgjithshëm të punonjësve të 
sistemit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

10. Për punonjësit, që pas riorganizimit humbasin vendet e punës, të zbatohen dispozitat e 
Kodit të Punës. 

11.  AVA-ja është institucion buxhetor, që financohet nga Buxheti i Shtetit, miratuar për 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

12.  Vendimi nr.309, datë 12.5.2001 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Qendrës 
Kombëtare Arsimore të Vlerësimit dhe të Provimeve", i ndryshuar, shfuqizohet. 

13.  Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali  Berisha 
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