
KËRKESË 

 

KËRKUES: Fondacioni ‘AKADEMIA ALTERNATIVE SHKENCORE RRËNJËT TONA’, 

shkurt ARRT, me seli në Tiranë, në adrese: Rr. Zef Jubani, Pall. Bjorn, Ap 62, k-8, z.Sazan Guri, 

atësia Ilmi, lindur me 11.12.1956 ne Berat dhe banues ne Tiranë, madhor, me zotesi te plote 

juridike dhe për të vepruar, identifikuar nga karta ID me nr. personal F61211053O. 

 

OBJEKTI: Regjistrimin si person juridik të Fondacionit: ’Akademia Alternative Shkencore 

Rrënjët Tona’, shkurt ARRT, në bazë të nenit 39 e vijues të ligjit 7850 datë 29.07.1994, si dhe të 

ligjit 8781, datë 03.05.2001 dhe ligjit 8788 dt. 07.05.2001. 

PËRPARA:   GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR, TIRANE  

Në mbeshtetje të ligjit 7850, datë 29.07.1994 nenet 39-53, si dhe ligjit 7850, datë 29.07.1994, si 

dhe të ligjit 8781, date 03.05.2001 dhe ligjit 8788, dt. 07.05.2001 është themeluar Fondacioni 

‘Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona’, shkurt ARRT.  

Selia për “Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona’- ARRT” ndodhet në Tiranë,  Rr.Zef 

Jubani, Pall. Bjorn, Ap 62, k-8, Tiranë, Shqipëri. 

 

Stema e fondacionit  

Si stemë e ARRT do të jetë: Shqiponja e stilizuar me bririn e dhisë amalthea e Skënderbeut. 

Fondacioni  do të zhvillojë aktivitetin e saj për një afat kohor të papërcaktuar,  

Metoda e veprimtarisë së Fondacionit  

a. Puna dhe veprimtaria e fondacionit është e hapur për publikun. 

b. Transparenca e veprimtarive sigurohet me përgatitjen e raporteve të rregullta mbi punën e 

grupimit, si dhe publikimin e tyre në një web-site të fondacionit. 

c. Fondacioni do të kryejë veprimtari, në kërkim të historisë së prejardhjes dhe zhvillimit të 

gjuhës sonë përmes mijëvjeçarëve, si dhe të parashtrojë fakte historike, gjuhësore dhe 

etnokulturore të hulumtuara nga studiues të ndryshëm, të cilat vërtetojnë lidhjen e shqipes 

së sotme me gjuhët e lashtësisë (antikitet dhe para antikitetit), dhe nëpërmjet tyre 

vazhdimësine e pandërprerë të historisë dhe etnokulturës së popullit shqiptar. 

 

Objekti i Veprimtarisë së Fondacionit  

Veprimtaria e Fondacionit “Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona’do të përqëndrohet në 

këto fusha:  

a. Historiografi, Gjuhësi, Etnokulturë, Inxhinieri dhe Patriotizëm ekonomik dhe degë të tjera 

që lidhen me shkencën Albanologjike, për të cilat do të ketë departamente më vete operimi 

dhe pune, me qëllim informimin dhe vënien në dispozicion të subjekteve të ndryshëm 



shtetërorë e privatë, të publikut të gjerë, vendas e të huaj, e të organeve të pushtetit qendror 

e lokal, studime, projekte dhe konsulta në fushat e mësipërme që do t´iu shërbejnë atyre 

për të hartuar programe zhvillimi afatshkurtëra, afatmesëm e afatgjata.  

b. Fondacioni, si Institucion i specializuar me departamentet e saj, e organizuar në nivel 

Akademie alternative do të sjellë fakte e interpretime, sesi mund të ndihmojë historia për të 

siguruar lirinë e vërtetë të mendimit dhe të shprehjes dhe të bëhemi pjesë dinjitoze e 

komuniteti vleror që quhet Europë. 

c. Nxitjen e iniciativave për problemet në fushat e historisë, kulturës, si dhe përfaqësimin si 

institucion i specializuar, (duke pasur në përbërje të vet ekspert historianë, arkeologë, 

gjuhëtarë, etnokulturorë, ekonomist, inxhinierë), të interesave të qytetarëve për këto 

çështje në proceset vendimmarrëse dhe në instancat gjyqësore në mbrojtje të interesit 

publik e kombëtar në dobi të Shkollave, te Arsimit, Metodave studimore, duke ringritur 

debatin e munguar shkencor në keto fusha për zbulimin e se Vërtetës. 

d. Synimin për të ndërgjegjesuar shqipëtaro-arbërit kudo që ndodhen, për rëndësinë e njohjes 

së origjinës sonë, për të kuptuar peshën e kësaj vlere historike në shkallë kombëtare e 

ndërkombëtare, për të marrë përsipër përgjegjësinë e kësaj peshe si trashëguesit dhe 

mbartësit themelor e të drejtpërdrejtë të tyre. 

e. Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me 

kulturat e antikitetit. 

 

Fusha e aktiviteteteve të fondacionit “Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona’” do të 

përfshijë: 

1. Edukimin, sensibilizimin dhe nxitjen e kërkimeve dhe studimeve në fushat që përfshin 

shkenca e Albanologjisë.  

2. Përhapjen e të dhënave shkencore që lidhen me pasqyrimin dhe trajtimet mbi Kombin tonë 

që nga paraantikiteti deri në ditët e sotme, në media dhe Shoqatat mbarë-shqipetare. 

3. Bashkëpunimin me Institucionet Akademike (shqiptare dhe të huaja), duke shfrytëzuar 

metodën e munguar – atë të debatit të hapur mbi disa nga tezat që janë në përdorim në 

shkencën Albanologjike dhe prurjet e reja të studiuesve profesioniste dhe autodidaktë. 

4. Mbështetjen aktive të studimeve afatshkurtra dhe afatgjata që i mbulon shoqata “Rrënjët 

tona”, që do të kryhen në hapësirën territoriale të Republikës së Shqipërisë dhe më gjerë, 

në zbatim të Konventave Kombëtare e Ndërkombëtare. 

5. Të ushtrojë të gjitha keto veprimtari, si dhe çdo veprimtari tjetër të lidhur apo plotësuese 

me veprimtaritë e mësipërme në përputhje me nenet e këtij statuti. 

6. Mbrojtjen e iniciativave për problemet në fushat e historisë, kulturës, si dhe përfaqësimin 

si institucion i specializuar, të interesave të qytetarëve për këto çështje në proceset 

vendimmarrëse dhe në instancat gjyqësore në mbrojtje të interesit publik e kombëtar. 

 

Objektivat e lartë përmendura të fondacionit mund të pasurohen me vendim të Bordi Drejtues. 



Drejtori Ekzekutiv është: prof.asc.av. Sazan GURI 

 

Themeluesa: prof.asc.av.Sazan GURI,  Dr.Stefan PINGULI,  ing. Frederik BALAJ 

 

Bordi drejtues përbëhet nga 5 (pesë) antare që jane: Dr.Stefan PINGULI, ing.Fred BALAJ, 

Fatbardha DEMI, ing. Anastas SHUKE, prof. asc. av. Astrit MEMIA 

 

Autorizojmë z.Sazan Guri të ndjekë procedurat e regjistrimit pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.  

 

Bashkangjitur kërkesës, ju paraqesim Statutin, aktin e themelimit të fondacionit. 

 

 

                                    KËRKUES 

                                                                                                  

                                                                                                           Prof.asc.Av. Sazan GURI  

 



 

REPUBLIKA E SHQIPERISE  

NOTERIA  TIRANE 

Notere:Mimoza Shehu  

Nr._______Rep. 

 

V E R T E T I M 

 

 

Sot ne date __/__/2019 u paraqit personalisht: 

 

Z. Sazan Guri, atesia Ilmi, lindur me 11.12.1956 në Berat dhe banues ne Tiranë, madhor me 

zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar nga karta ID me nr. personal F61211053O, 

i cili deklaroi se kërkesën e ka redaktuar jashtë kësaj zyre me vullnetin e tij të lirë, ai e nënshkroi 

atë rregullisht para meje dhe  unë noteri e vertetoj sipas ligjit. 

 

 

 

NOTERE  

 

 

 

 

 


