
Modeli D/PKA

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

DREJTORIA RAJONALE ______________

PROCESVERBAL
MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE PËR AUTOSHKOLLË

I mbajtur sot më datë____/___/_____ Komisioni i përbërë nga
__________________Kryetar dhe nga  _______________________,
__________________________ Anëtar
mori në shqyrtim kërkesën e subjektit ______________________ me Nr.____ Prot,
datë __________ për marrjen e Lejes për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e
kandidatëve për drejtues mjeti për kategoritë “_______________________”.
Nga verifikimi rezulton se gjendja e dokumenteve, ambientit, pajisjeve dhe
materialeve që disponon Subjekti _______________________ është si më poshtë:

I. Dokumentacioni për licencim dhe aftësinë profesionale të personelit PO        JO
1. Regjistrimi në QKB (QKL + QKR).................................................
2. Dokumentacioni i drejtuesit teknik dhe mësuesit të teorisë

(diploma, DAP, kontrata e punës) .....................................................
3. Dokumentacioni i instruktorëve të praktikës (lejedrejtimi, DAP,

kontrata e punës) ..............................................................................
4. Rregullorja e brendshme e funksionimit të autoshkollës ..............

II. Dokumentacioni për administrimin e aktivitetit
1. Regjistri i kandidatëve për drejtues mjeti (AMZA) ..........................
2. Regjistrat e zhvillimit të mësimit teorik ..........................................
3. Regjistrat e zhvillimit të mësimit praktik .......................................

III. Kushtet e zhvillimit të mësimit teorik, mjediset dhe pajisjet
didaktike që mundësojnë zhvillimin normal të tij

1. Ambienti i autoshkollës (klasa, ambienti hidrosanitar, MNZ) ..........
2. Pajisjet mësimore (tavolinat, tabela e shkrimit, kompjuterat,

projektori) ..........................................................................................
3. Materialet didaktike për mësimin e teorisë  (tabelat e sinjaleve,

tabelat në rast aksidenti, sedilja me rripa sigurimi, kaska mbrojtëse,
kutia e ndihmës së shpejtë, tabela ADR, maket automjeti,
lidhse e rimorkios; Pajisja audiovizive ose multimediale) ……..…



IV. Dokumentacini dhe gjendja teknike e mjeteve të autoshkollës PO JO

1. Lejet e qarkullimit të mjeteve (destinacioni autoshkollë) ................

2. Autorizimet e mjeteve për përgatitjen e kandidatëve ........................

3. Kontrollet teknike 6 (gjashtë) mujor ..........................................................

4. Siguracionet e mjeteve .......................................................................

5. Tabelat ”AUTOSHKOLLË” (forma dhe përmasat e miratuara) .......

6. Pedalet e dyfishta (fuksionimi normal) ..............................................

7. Komoditeti i mjeteve (tapiceri, sedilje, xhama, pasqyra,
rripat e sigurimit, boja) .......................................................................

8. Gjendja teknike e mjeteve (fuksionimi normal i të gjithë sistemeve
dhe agregateve) …………………………………………………....

Komisioni vendosi se subjekti “______________________” (_________________)
Plotëson/Nuk i plotëson

kushtet për fillimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti për

kategoritë ”_______________________________”

K O M I S I O N I

KRYETAR

(______________________)
Emër, Mbiemër, Nënshkrimi

ANËTAR ANËTAR

(ing.________________________)                  (ing.________________________)
Emër, Mbiemër, Nënshkrimi Emër, Mbiemër, Nënshkrimi

Shënim 1: Ky procesverbal mbahet në dy  kopje (1 kopje për subjektin autoshkollë, 1 kopje DRSHTRR).
Shënim 2: Për të gjitha kushtet e paplotësuara të bëhet njoftim me shkrim në DRSHTRR pas plotësimit të tyre.

__________________________________________________________________________________________
Referuar Ligjit 8378, datë 22.7.1998, të ndryshuar, neni 121, VKM Nr. 153, datë 7.4.2000, e ndryshuar, neni 314, Udhëzimin Nr. 682/4,
datë 1.4.2016


