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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M11620011K

2. Data e Regjistrimit 20/04/2021
3. Emri i Subjektit PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 07/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 07/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat 
Toptani, Kulla Eurocol, Kati i 7-te. 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Menaxhimin sipas standarteve me te mira bashkekohore i 

Parkut Arkeologjik Apollonia. Implementimi i një modeli te 
ri menaxhimi të Parkut Arkeologjik te Apollonise duke 
synuar menaxhimin cilesor te aseteve ekzistuese dhe atyre qe 
do te zbulohen. Evidentimi dhe eliminimi  i dobesive dhe 
mangesive te verejtuara ne te kaluaren. Evidentimi i 
periudhave kryesore te materializuara ne ndertimet 
monumentale te qytetit, sic jane periudha arkaike me 
nekropolin tumular dhe murin e pare rrethues; periudha e 
shek. IV-III p. Krishtit me rindertimin e murit rrethues, 
ngritjen e agorase dhe te monumenteve kryesore, si teatri dhe 
stoat; periudha perandorake romake, me ruajtjen e 
autonomise, gjuhes e kultures dhe riformulimin arkitektonik 
te agorase. Zbulimi ne teresi i ketij parku sipas standarteve 
me te mira bashkekohore Evidentimi dhe pershkrimi i 
monumenteve ekzistuese brenda kuadrit kronologjik, per te 
krijuar dinamiken e zhvillimit nte qytetit, si dhe rivieresimin 
e tyre ne itineraret turistike. Riaftesimi e rijetezimi i pasurise 
kulturore sipas standarteve me te mira bashkekohore duke 
trajtuar gjendjen e secilit monument dhe nevojat per 
konservimin e restaurimin e tyre, si dhe integrimi ne 
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itineraret turistike te zonave qe kane mbetur jasht tyre, si 
teatri, muri rrethues, nymfeu etj. Trajtimi i gjendjes se 
ndertesave, rreziqet sizmike dhe te zjarrit, si dhe munesite e 
perdorimit me racional te ambienteve ne perputhje me 
kërkesat e turizmit, si ambientet sanitare, levizja e vizitoreve 
me aftesi te kufizuara, etj. Riorganizimi i ekspozites se 
muzeut per nje paraqitje me sistematike, si dhe paisja me 
rnjete audiovizive. Marrja e masave komplekse per kthimin e 
parkut arkeologjik ne nje Park Arkeologjik Ambiental, duke 
krijuar nje zone te mbrojtur rreth tij. Bashkepunimi me 
institucione kombetare e nderkombetare si dhe me parqet e 
ndryshme arkeologjike te ngjashme neper bote per te rritur 
cilesine e menaxhimit dhe metodat me te reja te 
zbulimit.Organizimi i aktiviteteve historike dhe kulturore qe 
promovojne vlerat e parkut por edhe te historise se shqiperise 
ne veçanti. Organizimi i koncerteve dhe aktiviteteve 
kulturore e artistike. Marrja nga Qeveria Shqiptare apo 
Ministrive e Institucioneve te Shtetit Shqiptar i te gjitha 
miratirneve, lejeve dhe licensave te cilat mundesojne 
zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne 
perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. 
Shoqeria ka te drejte te ushtroje çdo lloj aktiviteti te 
parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne 
fuqi. Shoqria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te 
autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga 
organet kompetente te fushes.
Sadik Llapashtica10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/04/2021                Deri: 07/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GerianKuka
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 450.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët BesarLlapashtica

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 450.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 45,00



3

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

A.E. DISTRIBUTION
               Para: 50.000,00                Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00
14.4 Komente (nëse ka)

AGE ART PRODUCTION
               Para: 50.000,00                Natyre: 
1,00

15. Ortakët 
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

5,00
15.4 Komente (nëse ka)

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA
E-Mail: info@agegroup.al  
Telefon: 0697304943  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-686248-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 10/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=143FFF26-6696-4231-97CE-232EAB171533
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=898B1C24-25A7-4503-A627-E3FEB5161C23

