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Sqarime të shkurtesave të përdorura:

KE – Komuniteti Europian
QSH – Qeveria e Shqipërisë
KM- Këshilli i Ministrave
VKM- Vendim i Këshillit të Ministrave
AP- Admnistrata Publike
ZRPP – Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajteshme
ALUIZNI – Agjensia e Legalizimit dhe Urbanizimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale
ASIG – Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeoihapsinor
BIG – Bordi i Informacionit Gjeohapsinor
AKPT – Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
EG – EuroGeographics
INSPIRE –Infrastruktura për Informacionin Hapsinor në Europë (Direktivë e KE/2007)
LAS – Land Administration System (Sistemi i Admnistrimi të Tokës)
NSDI - Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Gjeohapsinore .
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Fjalor:
„Metadata“ - E dhëna ose informacion mbi të dhënën. Referuar grupet e të dhënave nënkupton
informacionin që përshkruan grupet e të dhënave hapsinore dhe shërbimet e të dhënave
hapsinore dhe që bën të mundur zbulimin, inventarizimin dhe përdorimin e tyre.
„E dhëna hapsinore” - Të dhëna, të cilat kanë të bëjnë me madhësinë, hapsirën ose pozicionin
gjeografik të një objekti, ngjarjeje apo fenomeni.
“Infrastruktura e të dhënave hapsinore” - Teknologjia, politika, standardet dhe resurset njerëzore
të nevojshme për të përftuar, procesuar, ruajtur, shpërndarë dhe përmirësuar përdorimin e të
dhënave gjeohapësinore.
“Informacion gjeografik” – Informacion, i cili në mënyrë të drejtë dhe/ose të zhdrejtë lidhet me
një pozicion në raport me Tokën.
“Ndërveprueshmëria” - Aftësia për të komunikuar, zbatuar programe ose transferuar të dhëna
mes njësive të ndryshme funksionale në një mënyrë, e cila kërkon që shfrytëzuesi të ketë pak ose
aspak njohuri për karakteristikat unike të këtyre njësive. Ndërveprueshmëria është aftësia e
sistemeve të ndryshme për të punuar bashkë, pa ndërhyrje manuale të përsëritura, në mënyrë që
rezultati i bashkëveprimit të jetë i qartë dhe të çojë në rritjen e vlerës së shtuar të grupeve dhe
shërbimeve të të dhënave.
“Ortoimazhet” - Fotografia ajrore nga e cila shformimet dhe relievi janë shmangur, kështu që
objektet mbi tokë shfaqen në pozicionin e saktë planimetrik.
“Harta” – paraqitje e zvogëluar dhe e përgjithësuar në rrafsh e sipërfaqes së Tokës.
„Geoportal“ - është një ndërfaqe (interface) që organizon përmbajtje, shërbime kërkimi, shikim,
shkarkim dhe transformim të të dhënave hapsinore, të dhëna për aplkime të avancuara duke
përdorur këto të dhëna të afishuara si dhe komunikim me bazat e të dhënave.
“Shërbime për informacionin gjeohapësinor” - janë operacionet që mund të realizohen, përmes
aplikacioneve kompjuterike, për informacionin gjeohapsinor, të dhënat dhe grupet e të dhënave
gjeohapsinore ose për metadatat që lidhen me to.
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Executive Overview
Preparation of this report at the end of the first year of the project BESTSDI implemntation aims to
highlight and analyze complex aspects and factors in the function of the state and evolution of
curricula and sustainable training in universities and other training institutions in support of the
creation of the National Infrastructure of Spatial Data (NSDI) within the framework of the EC
INSPIRE Directive.
As part of the compilation of this report, the data obtained from the survey with the main public
and private interested institutions (Stakeholders) were used as basic data for the establishment of
NSDI according to a questionnaire prepared by the Directors of The BESTSDI Project and realized
by the Department of Geodesy/ UPT regarding the needs and requirements for a modern
education in the geospatial direction, based on the analysis of their requirements, their evaluation
and education in the Universities, the information received in the activities developed in the
framework to BESTSDI and the information gathered by the institutions working in this direction.
Based on these data and information mentioned above, the report evidences the progress of the
establishment of the NSDI, the current situation, the activity of the responsible institution and
other public and private stakeholders, the situation and the evolution and evaluation of education
and training towards the acquisition of geospatial and geoinformation products, analysis of needs
and requirements in terms of geospatial and geoinformative education for the improvement and
advancement of curricula in higher education institutions, to make this education appropriate and
sustainable in terms of these infrastructures.
In this context, the report has identified, described and addressed such aspects as:
- Evaluation the state of the Geospatial Data Infrastructure in Albania
- Key Stakeholders in NSDI
- The role of Universities in creating of NSDI
- Development of NSDI in Albania
- SDI and the state of higher education in Albania
- Analysis of educational needs according to BEST SDI and their evaluation
- Conclusions.
The report was prepared by Department of Geodesy/ UPT, as partner of BESTSDI project.
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1 Hyrje
Projekti BESTSDI (Evolimi i Edukimit Akademik në Ballkanin Perëndimor dhe Trajnim të
qëndrueshëm professional për Infrastrukturën e të Dhënave Gjeohapsinore) është ndërmarrë në
kuadër të programit ERASMUS+, për të mbështetur Edukimin e Lartë si dhe ngritjen dhe
përmirësimin e kapaciteteve edukative në nivel ndërkombëtar, në kuadër të implementimit të
Direktivës Europiane INSPIRE KE/2007. Dihet se Objektivi bazë i kësaj Direktive ka të bëjë me
ngritjen e Infrastrukturës së të dhënave gjeohapsinore në çdo vend të KE dhe ato kandidate.
Ngritja e kësaj infrastrukture ka për qëllim të realizojë prodhimin, mbledhjen, përpunimin,
klasifikimin në tema të të dhënave gjeohapsinore me qëllim që nëpërmjet sistemve GIS dhe
sistemeve të portaleve, të mundësojë/ gjenerojë gjeoinformacion në funksion dhe mbështetje të
politikave dhe vendimmarrjeve të qeverisë, të kërkesave të publikut brenda dhe jashtë vendit. Kjo
infrastrukturë mundëson gjithashtu edhe realizimin e projekteve dhe studimeve në nivel kombëtar
dhe ndërkombëtar, të cilat kanë kërkesë për të dhëna dhe informacion gjeohapsinor. Ngritja e
kësaj infrastrukture në konteksin Europian shihet si pjesë natyrale e infrastrukturës Europiane në
tërësi. Me qëllim plotësimin e kësaj veçorie është e kuptueshme që të gjithë shtetet të realizojnë
ngritjen e saj duke zbatuar standarte dhe specifike të njëjta, të miratuara në kuadër të Direktivës
INSPIRE. Në këtë kontekst, kjo infrastrukturë është projektuar të ngrihet mbi parimet dhe metodat
e përftimit dhe të përpunimit dixhital të të dhënave, bazuar në veçoritë e përpunimit dhe të
përftimit të produkteve gjeoinformative me anë të sistemeve GIS, të kompiluar për të përpunuar
rrjete të dhënash gjeohapsinore deri në nivel kombëtar. Ngritja e kësaj infrstrukture kërkon
ndërtimin dhe harmonizimin e një sërë komponentesh teknologjik, standartesh, sistem portalesh,
instalim të modeluar të hard dhe software-sh, edukim dhe trejnim të kapaciteteve njerëzore, me
qëllim mirëmbajtjen dhe bërjen eficiente të kësaj infrstrukture.
Siç mund të kuptohet kjo është një infrastrukturë moderne, që bazohet në principet dhe arritjet e
teknologjisë moderne që merren me të dhënat gjeohapsinore si dhe të progresit të përpunimit
dixhital në mbarë vendet e botës. Eshte e qartë se kjo infrastrukturë e re ndryshon thelbësisht nga
infrastruktura e vjetër, le të themi klasike. E parë nga ky këndvështrim si dhe nga fakti që vetë
direktiva Inspire konsideron si komponent përbërës të kësaj infrastrukture kapacitetet
profesionale të edukuar dhe trejnuar specifikisht në këtë drejtim. Ky fakt evidenton qartë nevojën
dhe kërkesën që shtron Direktiva për edukimin, trejnimin dhe përgatitjen e specialistëve në
shkollat e larta apo universitete të cilat ofrojnë edukim në fushat e gjeodezisë, gjeografisë,
gjeoinformacionit, etj. Prej universitete por edhe shkolla në nivele të tjera janë përfshirë në një
process ndryshimesh dhe adaptimi të kurrikulave mësimore dhe trejnuese me objektiv dhe qëllim
përgatitjen e kapaciteteve njerëzore profesionale, me qëllim ngritjen, menaxhimin dhe
administrimin e kësaj infrastrukture dhe të gjeoinformacionit në funksion të vendimmarrjeve, të
komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit, si një shërbim i dobishëm për qeveritë dhe
publikun. Projekti BESTSDI ku Departamenti i Gjeodezisë është njëri prej 3-partnerëve nga
Shqipëria, synon pikërisht shqyrtimin dhe përmirësimin e programeve mësimore, me qëllim
forcimin dhe edukimin e specialistëve të tashëm dhe të së ardhmes në raport dhe funksion të kësaj
infrastrukture. Një objektiv i dytë i rëndësishëm i këtij projekti është se duke u bazuar në analizat
mbi gjendjen e edukimit në fushën e gjeoinformacionit, të gjendjes së procesit të ngritjes së kësaj
infrastrukture, të kërkesave për trejnim dhe teknologji, si dhe me qëllim përmirësimin e edukimit
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në shkollat e larta, të ofrojë trejnime të shkurtra si dhe teknologji laboratorike të përshtatshme për
konkretizim të kurrikulave të subjekteve apo lëndëve mësimore që i shërbejnë edukimit në
funksion të infrastrukturës së të dhënave gjeohapsinore.
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1.1 Të dhëna mbi Projektin BESTSDI
Emri i Projektit: WESTERN BALKANS ACADEMIC EDUCATION EVOLUTION
PROFESSIONAL'S SUSTAINABLE TRAINING FOR SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES (BESTSDI)
GRANT AGREEMENT NUMBER:

2016- 2531/ 001- 001

PROJECT REFERENCE NUMBER: 574150-EPP-L-2016-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
FINANCUESI: Bashkimi European
Data e fillimit të projektit: 15.10.2016
FINANCIMI total: 978 166.300 EUR EUR
PARTNER SHQIPTAR: Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) (Fakulteti Inxhinierisë së Ndërtimit/
Departamenti i Gjeodezisë dhe Fakulteti Gjeologji-Miniera)
Data e përfundimit te projektit: 14.10.2019
1.2 Objektivat dhe qëllimi
Qëllimi i projektit BESTSDI është të realizojë zhvillimin dhe evolimin e kurrikulave ekzistuese
gjeodezike dhe gjeoinformatike në institucionet akademike në rajonin e Ballkanit Perendimor në
nivel më të lartë të njohjes së rolit të të dhënave hapsinore për shoqërinë moderne nëpërmjet
inkorporimit të konceptit të Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapsinore (NSDI) dhe koncepteve
të tjera moderne bazuar në të dhënat dhe informacionin gjeohapsinor në mënyrë që të pajisë
studentët gjatë studimeve universitare me aftësi për të ofruar në mënyrë efikase të dhëna dhe
shërbime gjeohapsinore për përdoruesit e NSDI. Paralelisht, projekti synon të prezantojë
konceptet e NSDI, të lidhura me programet e studimeve universitare dhe pasuniversitare në
institucionet akademike, profilet e të cilave janë të njohura si përdorues të NSDI, duke rritur
ndërgjegjësimin e studentëve dhe profesionistëve rreth lidhjes/ relevancës NSDI dhe avantazhet
që ofrojnë të dhënat gjeohapsinore të organizuara mirë. Në këtë kontekst, objektivi i përgjithshëm
i projektit është të zhvillojë kurrikula, kurse me përmbajtje të përshtatshme për të dy grupet e
synuara (prodhuesit dhe përdoruesit e NSDI) të institucioneve akademike. Objektivat specifikë te
projektit janë:
- zhvillimi i kurseve (lëndëve) të detyrueshme mbi NSDI në programin studimor universitar të
gjeodezisë
- zhvillimi i kurrikulave dhe moduleve të NSDI në programin e studimeve pasuniversitare të
gjeodezisë dhe gjeoinformatikës.
- zhvillimi i përmbajtjes për një pjesë të kurseve lidhur me NSDI për programin studimor universitar
për përdorues të NSDI.
- zhvillimi i kurseve me zgjedhje mbi NSDI në programet e studimeve pasuniversitare për
përdorues të SDI.
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- zhvillimi i përmbajtjes, metodologjisë së mësimdhënies dhe materialit mësimor të lëndëve të
detyrueshme dhe me zgjedhje të zhvilluara më sipër.
- zhvillimi i kurseve të trajnimit të qëndrueshëm (arsimimi gjatë gjithë jetës) për një edukim dhe
fushë të gjerë të profesionistëve
- zhvillimi i përmbajtjes, metodologjisë së materialit të mësimdhënies dhe mësimdhënies për
kurset e trejnimit për profesionistët.
- Shpërndarja e praktikave më të mira për mësimdhënien për SDI midis partnerëve të
projektit.
- shpërndarje e kurseve të zhvilluara, përmbajtjes dhe materialeve mësimore për institucionet e
tjera akademike të NSDI.
- shpërndarja e përvojës në futjen e kurseve dhe përmbajtjeve të zhvilluara rishtazi në institucione
përdorues të NSDI në institucionet e tjera akademike me interes për NSDI.
- kurse trajnimi për profesionistët e shoqatave profesionale.
- rritjen e njohurive në stafet mësimdhënës të partnerëve të projektit për SDI dhe konceptet
moderne të lidhura me të.
- Krijimi i një rrjeti efektiv të shkëmbimit të njohurive akademike dhe profesionale. Prezantimi i
kurrikulave të modernizuara për të dyja grupet e programeve të studimit (për ofruesit dhe
përdoruesit e NSDI) do t'u ofrohen edhe subjekteve afariste, pavarësisht se janë organe qeveritare,
agjenci, kompani të reja profesionistës për t‘i pajisur me njohuri më të gjëra e të plota për NSDI si
dhe të dhëna të tjera të koncepteve moderne hapsinore që ndërthuren me NSDI, me qëllim që të
mund të nxitet zhvillimi i NSDI në të gjitha nivelet në çdo vend me qëllim miratimin e standarteve
dhe normave të BE INSPIRE më shpejt dhe më me efikasitet. Në praktikë kjo duhet të rezultojë në
rritjen e tregut të të dhënave hapsinore të NSDI, përdorim më efikas, duke nxitur përfshirjen e
aktorëve të NSDI dhe rritjen e pronësisë mbi NSDI, dhe e gjithë kjo të mundësojë marrjen e
vendimeve më të shpejta për përdorimin e të dhënave hapsinore.

1.3 Përmbledhje mbi përmbajtjen e raportit
Me qëllim rritjen e interesit dhe vëmendjes si dhe për t’i paraprirë krijimit të një ideje rreth
raportit, po japim shkurtimisht çështjet bazë të këtij raporti, me theksim veçanerisht për t’u lexuar
dhe kuptuar nga (stakeholders) institucione dhe organizata të interesuara për prodhim, përdorim
dhe marketim të informacionit gjeohapsinor publik dhe privat me qëllim motivimin e mëtejshëm
të tyre për ngritjen dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave. Në këtë kuptim
raporti vjetor për Shqipërinë në kuadër të projektit BESTSDI trajton këto aspekte:
Në krye jepen të dhëna bazë të projektit BESTSDI. Një hyrje ku jepen veçoritë si dhe një koment i
përgjithshëm mbi rolin dhe kontributin e projektit lidhur me nevojën e përmirësimit të edukimit në
shkollat e larta, kryesisht universitet lidhur me krijimin e një sistemi edukimi dhe trajnimi të
qëndrueshëm në fushën e gjeoinformacionit, duke konsideruar kërkesën dhe nevojën e
institucioneve dhe organizatave për specialistë dhe profesionistë të aftë dhe të përgatitur, të
pajisur me ekspertizë të lartë në fushat apo subjektet, të cilat mbështesin ndërtimin e NSDI në
Shqipëri bazuar në direktivën europiane INSPIRE. Në paragrafët vijues jepet një pasqyrë e
permbledhur e gjendjes së krijimit të NSDI në Shqipëri. Evidentohen bazuar në kontributet e
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deritanishme, por edhe sipas shprehjes së interesit të gjithë institucionet dhe organizatat publike
dhe private me interes për të mbështetur krijimin e NSDI, përdorimin e saj në kuadër dhe
aktiviteteve që ato kryejnë duke përdorur të dhëna dhe informacion gjeohapsinor. Më tej
evidentohet roli i edukimit në universitete apo shkolla në kuadër të përgatitjes së specialistëve dhe
profesionistëve me një edukim modern, nëpërmjet kurrikulave dhe programe që konsiderojnë
aspektet dhe veçoritë e NSDI në ngritjen, përdorimin dhe administrimin e saj.
Për të ngritur dhe përmirësuar këtë rol si dhe për të gjetur motivimin për përmirësimin e
programeve mësimore në shkollat e larta, bazuar në një anketim të gjerë të realizuar me të gjithë
institucionet dhe organizatat (stakeholders) në vendet e ballkanit, një analizë e gjerë statistikore të
kërkesave dhe nevojave të institucioneve dhe organizatave, prezantohet specifikisht per vendin
tone. Me qëllim konsiderimin e kësaj analize në përmirësimin dhe realizimin e një edukimi dhe
trajnimi të gjerë dhe të vazhdueshëm, evidentohet roli dhe rëndesia e edukimit në fushën e
gjeoinformacionit dhe të krijimit e përdorimit të informacionit gjeohapsinor.
Raporti vijon dhe trajton gjendjen e zhvillimit të NSDI, duke e parë këtë si një argument për të
korreluar kërkesat e institucioneve dhe organizatave me edukimin dhe trejnimin professional
modern dhe të vijueshëm. Në kapitullin e tretë jepet një analizë e përmbledhur dhe e plotë e
gjendjes së edukimit në institucionet e arsimit të lartë, evolimi dhe arritjet si dhe përcaktimi i
nevojës për rishikim të vazhdueshëm të kurrikulave dhe programeve mësimore në institucionet e
arsimit të lartë në funksion të edukimit dhe trejnimit modern të specialistëve që punojnë apo do të
punojnë duke përdorur NSDI. Me qëllim daljen në përfundime të sakta dhe të sigurta, në kapitullin
e fundit është pasqyruar analiza e kërkesave të institucioneve dhe organizatave si dhe vlerësimi i
tyre, që ka rezultuar nga sondazhi I kryer në kuadër të projektit BESTSDI. Raporti mbyllet me
konkluzionet të cilat janë bazuar në trajtimin e çështjeve lidhur me zhvllimin e NSDI, implentimin e
direktivës europiane INSPIRE, në funksion të gjendjes së evolimit dhe të nevojës për përmirësim,
me qëllim realizimin e një edukimi modern e të qëndrueshëm të një game të gjerë specialistësh, të
cilët kanë kryer ose janë në proces të edukimit universitar në fushat e informacionit gjeoihapsinor
ose të gjeoinformacionit.
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2 Gjëndja e Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapësinore në Shqipëri
2.1 Infrastruktura Kombëtare e te Dhënave Gjeohapesinore ne Shqipëri (IKDGH)
Zbatimi i Direktivës INSPIRE EC/207 në Shqipëri me objektiv kryesor krijimin NSDI evidenton një
proces legjislativ dhe institucional me kohë zgjateje më se 5-vjeçare ku Shqipëria ka bërë hapa të
rëndësishëm në aspektet legjislative, ekzekutive, institucionale, të organizimit, të implementimit
teknik, të rritjes së kapaciteteve njerëzore, të projektimit/disenjimit dhe realizimit të disa
projekteve, të bashkepunimit me institucione të huaja dhe shqiptare, trejnimit dhe ekspertizës së
specialistëve, të përmirësimit dhe adaptimit të programve mësimore universitare dhe ato
trejnuese, duke realizuar kështu një sërë produktesh nga NSDI në konformitet me kërkesat dhe
standartet e kësaj Direktive. Paraprakisht dhe në mënyrë të përmbledhur duhet theksuar se
procesi dhe aktivitetet e realizuar janë të evidentueshme dhe të prekshme.
Bazuar në Ligjin Nr. 72/2012 „Për organizimin dhe funksionimin e Infrstrukturës Kombëtare të të
Dhënave Gjeohapsinore në Republikën e Shqipërisë“ në zbatim të Direktivës INSPIRE të KE, të
miratuar nga Parlamenti shqiptar më 28.06.2012 si dhe një sërë Vendimesh të Qeverisë Shqiptare,
në fillim të vitit 2013 ngrihet Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor (ASIG) si dhe
fillon zbatimi i stradegjisë për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapsinor,
stradegji kjo e paraparë në këtë ligj. ASIG është Institucioni publik kryesor, me përgjegjësi dhe
atribute juridike, të cilit ligji i ka përcaktuar misionin dhe detyrën e krijimit të Infrastrukturës
Kombëtare të Informacionit gjeohapsinore në Shqipëri. ASIG ka një Bord Kombëtar me
përfaqësues nga institucionet publike dhe private kryesore që prodhojnë, përpunojnë dhe
shkëmbejnë të dhëna gjeohapsinore dhe gjeoininformacion. Bordi miraton dhe monitoron politikat
dhe aktivitetin e ASIG në kuadër të krijimit të NSDI në mënyrë permanente. Aktualisht ASIG ka një
staf prej 49 punonjësish të motivuar dhe me ambicje për t‘u kualifikuar, të cilët janë duke realizuar
implementimin e NSDI dhe të Direktivës INSPIRE në mënyrë komplekse dhe në të gjithë
dimensionet, duke ofruar tashmë produktet e para nëpërmjet një shërbimi të shpejtë dhe cilësor
për institucionet publike, private dhe projekte të ndryshme të zhvillimit të infrstrukturës urbane
dhe të rregjistrimit kadastral në Shqipëri.

asig.gov.al
geoportal.asig.gov.al

AUTORITETI SHTETEROR PER
INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR
Tirana, Albania

Figura 1: Logo dhe informacion mbi ASIG
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Bazuar ne nje skeme institucionale, organizative moderne dhe rritjes se ekspertizes profesionale,
ASIG aktualisht ka bere progrese te shenuar ne drejtim te ndertimit te kornizes referuese
gjeodezike, te ndertimit dhe berjes operativ te Portalit Kombetar (http://asig.gov.al), te ndertimit
te standarteve per gjeoinformacion ne konformitet me temat e parashikuara ne Diektiven INSPIRE.
Aktualisht jane realizuar standarte (metadata dhe specifikimet) sipas kerkese se Direktives
Europeane per shtate tema: Hidrografia, Kufinjte e njesive Administraive, Ndertesat, Parcelat,
Sistemi i Adresave, Emertimet Gjeografike, Rrjeti i Transportit dhe Gjeologjia.
Ne zbatim te ligjit Nr. 72/2012 si dhe ne vendimet e qeverise shqiptare pergjet ketyre 5 vjeteve,
ASIG ka realizuar tashme skemen bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe
përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si INPUT për IKDGH. Rëndesie e këtij bashkerendimi dhe
koordinimi mundëson krijimin e gjeodatabazës kombëtare në Shqiperi (IKDGH) si një bazë e vetme
të dhënash GIS, e përbërë nga shtresa të shumta, të pavarura të dhënash, bazuar mbi një sistem
unik hartografik. Ky bashkerendim nderinstitucional me institucione publike dhe private qe merren
me te dhëna dhe informacion gjeohapesinor mundeson kryerjen e nje sere aktivitetesh,
projektesh, shkembim te dhenash dhe realizimin e nje sere roduktesh dhe sherbimesh ne sherbim
te publikut dhe te politikave qeveritare.
Ne ilustrim te ketij fakti permendim se ASIG bazuar ne kerkesen e 10 institucioneve publike dhe
private qe jane edhe steikholdersa kryesor ne krijimin e NSDI, ka propozuar dhe po zhvillim
fotografimin ajror te Shqiperise per gjithe territorin pas atij te vitit 2015. Aktualisht nga fotografimi
i vitit 2015, eshte perftuar Orthofoto (ASIG PORTAL) e cila e pare si teme e Inspire, sherben per
hartografime ne shkalle te medha si dhe per regjistrimin kadstral dhe te realizimit te procesit te
legalizimit si dhe per te mbeshtetur tema te tjera ne kuader te IKDGH. Me fotografimin e ri, eshte
projektuar dhe parashikohet qe ne vitin 2018 te perftohet Modeli Dixhital 3-D per gjithe territorin
e Shqiperise.
Gjeoportali Kombëtar është një hallkë kryesore në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të
Gjeoinformacionit të qëndrueshme dhe efektive. Përdoruesit mund të aksesojnë informacione për
sa i takon tematikave të ndryshme Gjeohapësinore të cilat do ti shërbejnë në radhë të parë
Administratës Shtetërore por edhe qytetarit të thjeshtë në proceset e Informacionit, Analizës,
Vendimmarrjes dhe të Transparencës. Ndërtimi i Gjeoportalit Kombëtar është financuar nga
Donacioni i Qeverisë Norvegjeze 2014-2016. Version i parë i Gjeoportalit kombëtar është publikuar
ne vitin 2014 (http://geoportal.asig.gov.al/ndërsa versioni përfundimtar është në fazë testimi dhe
mund të aksesohet në linkun:http:/albmaps.asig.gov.al.
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2. National Geoportal
https://geoportal.asig.gov.al

Figura 2: Pamje e pjesshme e Geoportalit të ASIG
Portali Kombetar eshte bere funksional dhe mediumi baze ku realizohen dhe pasqyrohen te gjithe
aktivitete, produktet si dhe procedurat per perftim dhe shkembim informacioni.
Për momentin në Gjeoportalin Kombëtar janë publikuar 56 shërbime online mbi grupe të dhënash
gjeohapësinore që përfshijnë një numër temash të nenit 11 të ligjit 72/2012 dhe ne konformitet
me temat e parashikuar ne Direktiven INSPIRE si psh: Ndarja Administrative, Ortofoto 2015 &
2007,Kadastër,Harta Topografike, Census 2011,Adresari,Infrastruktura Rrugore, Infrastruktura
Arsimore, Gjeologjia, Përdorimi i Tokës, Zona të Mbrojtura, Harta e Vlerës së Tokës.
Gjate ketyre viteve ne kuader te mardhenieve me vendet partner te KE, ASIG ka vendosur
mardhenie bashkepunimi ne kuader te realizimit te projekteve, te ekspertizes dhe trajnimit me
fokus ndertimin e plote te IKDGH. Ne kete rast permendim bashkepunimin me Autoritetin
Norvegjez per Hartografine per realizimin e projekteve lidhur me Gjeoidin, ekstensionin e rrjetit
GNSS, te ndertimit te sitemeve mariograf, per percaktimin e nivelit Zero te detit (MLS), per
rilevime batimetrike dhe niveluese. Po keshtu aktualishte ka filluar projekti i fotografimit dhe
prodhimit te hartave (planev) topografike ne shkalle 1:2000 per zonen Tirane –Durres me
Kompanin Japoneze JICA, me qellim mbeshtetjen e projekteve infrstrukturore dhe te zhvillimit
shume qellimesh te kesaj zone. ASIGne bashkepunim me Departamentin e Gjeodezise cdo vit
zhvillon Javen e Inovacionit ky fton ne prezantime dhe diskutime te gjithe institucionet dhe
steikholdersat kryesor publik dhe privat qe merren me gjeoinformacion.
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2.2

Stakeholders-at ose institucionet dhe organizat e interesuara per IKDGH.

2.2.1 ZRPP – Projektet dhe informacion
ZRPP – Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasuive te Paluajteshe eshte eshte nje nder partneret e
rendesishem ne kuader te krijimit, administrimit dhe te perdorimit te te dhenave gjeohapesinore
me orjentim perftim informacioni gjeohapesinor ne kuader te regjistrimit te pronesise mbi tokat
(parcelat) dhe te llojit te pasurive te tjera te paluajteshe si psh ndertesa,etj.
ZRPP vleresohet me rol specifik ne krijimin e IKDGH ne Shqiperi, pasi ajo praktikishte eshte
administrore dhe miremban sistemin e pozicionimit satelitor GNSS ALBPOS, i cili përbene nje
komponent te rendesishem ne te IKDGH.
Po keshtu projektet e viteve te fundit e mbeshtetur me ekspertize dhe financiarishte ne
organizma nderkombetar, ZRPP eshte perfshire ne nje proces e dixhitalizimit dhe te azhornimit te
hartave kadastrale ne nivel kombetar per procesimin dhe administrimin e tyre dhe te te dhenave
gjeohapesinore me ane Sistemeve GIS, sistem qe tashme eshte ngritur dhe eshte bere efektiv.
Duke konsideruar se ZRPP Qendrore ka zyrat e saj ne te gjithe qytete e Shqiperise, te cilat
funksionojne ne menyre unike kuptohet se ky sistem eshte shtrire ne te gjithe vendin.
Nga informacioni i cilieshte i prekshem rezulton se ky sistem informacioni (GIS) ne kuader te
sherbimeve me klientet apo perdoruesit aksesohet nga Geoportali: ZRPP-E- SERVICES me URLPortal: https://E-services.zrpp.gov.al te cilat afishohen ne Web–Site: www.ZRPP.gov.al.
Geoportali gjithashtu eshte i ndertuar dhe operon per cdo perdorues ne nivel kombetar dhe ne te
gjithe territorin. Nepermjet ketij portali mund te aksesohen te dhena gjeohapesinore per tema:
zyrtare dhe te tjera ne kuader te regjistrimi te pasurive dhe parcelave,per qellime informimi,
verifikimi, dhe per informacion per transaksione si dhe per publikun. Sistemi i Informacionit i
Regjistrimit te pronave aksesohet ne dy nivele: me ane te Geoportalit dhe nepermjet Web-site-it.
GeoPortali ka funksione te sistemit nderto- regjistro, funksion interface per perdoruesin per te
thirrur dhe afishuar informacion, nuk lejon nderhyrje kompjuterike dhe dixhitalizuese per
ndryshime nga perdoruesit. Informacioni që mundesohet nga portali bazohet ne funksionet e
aplikimit kompjuterik, te printimit ne leter , shoqeruar kjo edhe me informacion lidhur me cilesine.
Ne kuader te sherbimit me Geoportal,ne faqen e internetit jane disponibel 4 lloje grupe te
dhenash, kopetence e plote e ZRPP. Grupet e te dhenave jane te pajisur me metadatat , madje te
perditesuar dhe me standarte ne konformitet me tema kadaster ne kuader te Direktives INSPIRE.
Perdorimit i informacioni qe merret nga ky sytem eshte me tarif e cila perfshihet ne sistemin e
taksave, gje kjo e mbeshtetur nga nje baze ligjore. Kjo gje mundeson perdorim te te dhenave ne
menyre te lire, te personalizuar por jo te pakufizuar.
ZRPP ka kryer dhe eshte e angazhuar ne disa projekte si:
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LAMP – Admnistrimi i Tokes dhe Manaxhimi i Pasurive, nje projekt ky me financim nga Banka
Boterore, me fond prej 21 miljon US Dollar, me objektiv permiresimin e Sistemit te Regjistrimit te
Pasurive te pajuajteshme, nepermjet automatizimit te tij ne sistem GIS.
TWING project – me financim nga agjensin suedeze SIDA, dhe qe implementohet nga Land
Materiet ( Agjensia Kadstrale suedeze), duke kerkuar realizimin e dy objektivave: Realizimin e nje
modeli vetefinancimit te ZRPP; dhe Realizimin e Planit te Biznesit per vetefinancim;
ONE- STOP_ SHOP – nje projekt tjeter ky, i mbeshtetur nga QSH, ne kuader te rritjes se aksesit te
notereve, lidhur me regjistrimin dhe transaksionet e pasurive dhe parcelave, me qellim shkurtimin
e kohes dhe kufizimeve ne keto procese si dhe rritjen e rolit te Notereve ne kete proces.
2.2.2 AKPT – Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit
Nga anketimi i realizuarne Agjensine Kombetare te Planifikimit te Territorit rezullton se APPT ka
ndertuar nje sistem GIS per Regjistrin Kombetar te Planifikimit te Territorit ( projekt RKPT), i cili
aksesohet vetem nga perdorues publik, nga Bashkite, komunat dhe institucionet e qeverisjes
Qendrore, kjo ne nivel kombetar dhe per te gjithe territorin e Shqiperise. Sistemi aksesohet nga
nepermjet dy nivelesh portali: Web- portal ( RKPT) me URL- Portal: www. Akpt.gov.al si dhe
Geoportalit “RKPT“ te cilat afishohen ne Web –site : www. Akpt.gov.al
Temat kryesore te sistemit RKPT jane per mjedisin,te dhena gjeohapesinore, bujqesia,arkitekture –
urbanizem, zyrtare dhe te tjera.
Portali ka funksione baze shkarkimin (Upload) e te dhenave nga perdoruesit te te dhenave
gjeohapsinore dhe te dokumentave shoqeruese dhe zyrtare te tyre, i rikthyeshem.
Sistemi ka funksione te sistemi nderto- regjistro si dhe interface vetem per te thirur informacionin.
Nuk mundeson vizualizimin kompjuterik, per te dhena apo dokumenta te cilat jane futur apo
upload-uar tashme ne Databaze-in e GIS.
Portali ka gjithashtu opcionet e ndihmes, te Q&A, te printimit, te pershkrimit te te dhenave,
rishikimit dhe te veshtrimit te shpejte te tyre.
Nga verifikimi rezulton se GIS dhe faqja e internetit ofron rreth 11 grupe te dhenash, te
organizuara ne 88 skenar (lejer), ku te gjitha jane kompetence e AKPT.
Bazuar ne anketimet dhe informacionet zbulohet zbulon se jane futur metedata per te gjithe
grupet e te dhenave, ne perputhje me ISO 19115 Metadata, ISO 19 119- Services dhe ISO 19139XML,
Ne kete kontekst evidentojme grupet e te dhenave ose temat e Ndarjevete Njesive Admnistrative,
Manaxhimi dhe perdorimi i Tokes, planifikimi ne nivel kombetar si dhe te dhena te tjera te
pershtashsme ne bashkepunim dhe nen ekspertizen e ASIG jane tashme Tema te perfshira ne
kuader te IKDGH.
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2.2.3 SHGJSH- Sherbimi Gjeologjik Shqiptar
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar- i angazhuar perej mese 13 vjetesh ne procesimin dixhital te te
dhenave gjeologjike, ne vitin 2002 fillo ngritjen e nje sistemi GIS , me objektiv integrimin e te gjitha
te dhenave gjeologjike te krijuara ne vite, me qellim organizimin e tyre ne sistem informacioni
gjeohapesinor dhe dokumentues. Aktualisht, ky Sherbim ka realizuar nje sistem GIS per te dhenat
gjeohapesinore dhe gjeologjike pothuajse per te gjithe territorin e vendit. GIS i SHGJSH permba
rreth 11 grupe te dhensh gjeohapesinore, gjeologjike, topografike, te pasurive minerale, te
gjeomjedisit, etj.
Nga anketimi rezultoi se ky sistem ofron informacion vetem nepermjet Web-site: www.gsa.gov.al.
Perdorues te ketij informacioni jane kryesishte publik; pushteti lokal dhe qendror dhe i synuar
edhe ai privat. GIS dhe web site i SHGJSH jane ne nivele kombetar dhe per te gjithe territorin e
vendit. Nderkaq nepermjet kesaj faqeje(web-site) mundesohen disa opcione, si aplikimi per
ndihme, printimi, pershkrim i te dhenave, rishikim te dhenash dhe veshtrim te shpejte. Ne faqe te
internetit jane disponibël ose te treguara rreth 7 grupe te dhenash, te cilat jane te gjitha
kompetence e SHGJSH. SHGJSH duhet theksuar se bene pjese gjithashtu ne grupin e
steikholdersave publik te rendesishem. Ky sherbim tashme eshte bere pjese e rrjetit te
stakholdersave qe eshte i perfshire ne rrjetin e partnereve dhe kontributoreve per krijimin edhe
perdorimin e IKDGH , nen autoritetin e ASIG. Disa produkte baze te ketij sherbimi jane te afishuara
ne Portalin e ASIG, ne kuader te Temes gjeologjia sipas INSPIRE.
2.2.4 IGJEUM - Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujrave, Mjedisit
Ish- Instituti i Gjeoshkencave, sot pjese e Institutit te Gjeoshkencave,Energjise,ujit dhe Mjedist,
eshte nje tjer institucionme te dhena gjeohapesinore dhe informacion te pasur te organizuara ne
Dbaze, sistemi informacioni , dixhital, dhe ne networke nderkombetare. Keto te dhena dhe
informacione kane te bejne kryesisht me aspekte te sismicitetit ne nivele kombetar dhe lokal, me
termete; me vlersimin dhe pershikimin e tyre si dhe me atmosferen dhe meterologjine. Nga
Anketa ky institucion prezanton se ky onformacion admnistrohet nga portal ne nivel Web-site:
www.geo.edu.al. Perdorues te synuar te tyre jane publik dhe private dhe qe merren me
infrstrukturen. Ky portal eshte ne nivel kombetar per marrje dhe import te dhenash dhe
informacion. Temat kryesore te ketij informacioni jane: te dhena hapesinore, mjedisore,
arkitekture dhe urbanizem, zyrtare.
Megjithese ne nivel web –site, portali mundeson disa funksione si nderto- regjistro,thije ose
kerkim, me opcione si printim, jep shpjegim per cilesine,, pershkrim te dhenash,rishikim, etj.
Nepermjet Interneteit ne Web-site mundesohet aksesimi i 5 grupeve te te dhenave, te cilat jane te
gjitha kompetence e ketij Instituti. Tregohet se jane aplikuar metadata mbi te dhenat hapesinore,
gje kjo qe aresyetohet nga fakti se disa nga keto gruppe apo sisteme jane ne lidhje ne nivel rajonal
ballkanik dhe europian. Nuk ka perdorim te pakufizuar te portalit. Mbi nje baze ligjore te aprovuar
nga QSH nuk ka cmime apo tarifa per perdoruesit publik . Ato aplikohen vetem per perdoruesit nga
sektori privat. Koment: Gjykoj se te dhenat dhe informacioni qe ofron ky institut eshte i
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pershtatshem per perdorim ne kuader te NSDI. Per me teper , specialist te ketij institui kane
njohuri dhe ekspertize lidhur me direktiven INSPIRE, gjeomjdisin dhe ndertimin e NSDI.
2.2.5 ALUIZNI ( Agjensia e Legalizimit te Banesave dhe Ndertimeve Informale)
ALUIZNI – Agjensia e Legalizimit dhe Urbanizimit te Zonave dhe Ndertimeve Informale, ofron ne te
vertet nje set produktesh informative gjeohapesinore, si: Produkte fotogrametrike, orthofoto,
DTM, data baze te dhenash te ndertimeve informale, rekorde te shumta legalizimi per pronesi.
Duke qene se keto informacione dhe te dhena jane realizuar keto 8 vitet e fundit gjykohet se ato
mund te perdoren gjersishte ne aspekte te ndryshme te studimeve , te infrstruktures urbane, te
kadstrimit etj. Ne kuader te kadstrimit, keto te dhena mundesojne ndertim te hartavev kadstrale
apo apdetim te tyre.
Projekt „ Ndertimi i Bazes se Ndertimeve Informale“ eshte i ndertuar sipas parimeve te GIS.
Aksesimi i saj dhe produkteve te tjera behet ne internet me ane te Web –Portal –www- :
www.aluizni.gov.al.Perdorues te synuar te ketij informacioni dhe portali jane kryesisht pushteti
vendor dhe institucione te Qeverise Qendrore., por te kufizuar dhe personalizuar edhe per
publikun. Web- Portali eshte per nivel dhe shtrirje kombetare dhe ofron tema te tilla si: te dhena
hapesinore, mjedisore, urbanizem,zyrtare,kadastrale. Portali ka funksionet: nderto-regjistro, te
kerkimit, te vizualizimit ne interface. Ai ofron opcione te tilla si: te ndihmes, te printimit,te cilesise
se te dhenave,te pershkrimit te te dhenave,
Nepermjet sistemit GIS te bazes se te dhenave , per portal jane disponibel 6 grupe te dhenash
gjeohapesinore, kompetence e ALUIZNI-t.Ka metadat per te gjitha grupet e te dhenave , jo ne
standarte dhe jo te perditesuara. Portali nuk ofron perdorim te pakufizuar dhe ai eshte i lire
pjeserishte. Nuk ka tarifa dhe as çmime. Kjo per aresye se keto te dhena perdoren teknikisht me se
shumti ne kuader te brendshem dhe institucional, dhe si informacion lidhur me legalizimin
ndertime jo legale tashme edhe per publikun.
Koment: ALUIZNI me produktet e bene ate nje mundesi te pershtatseshme per te kontribuar ne
ndertimin e NSDI. Kujtojme se orthofoto eshte nje nder temat e parashikuara ne INSPIRE , per te
qene teme baze ne NSDI. Ne vijim po japim disa karakteristika te saj.
Orthofoto eshte nje produkt i perftuar nga fotografit ajrore , te Misionit te Fotografimit ajror te
vitit 2007 per gjithe territorin shqiptar, me porosi dhe financim te QSH. Nga misioni i
Fotografimit te vitit 2015 nje projekt ky i ASIG eshte perfituar Orthofoto e re e ndertuar mbi
bazen e standarteve qe kerkon Direktiva Europeane INSPIRE. Pra Orthfoto eshte aktualishte
produkti baze i Orthimazherise ne kuader te GIS Kombetar,pra ne strukturen e temave te IKDGH.
Kjo orthofoto mund te aksesohet lehtesishte ne Portalet e Aluiznit dhe te ASIG. Ne rastin konkrete
orthofoto e prodhuar dhe disponibel ne ALUIZNI ofron keto cilesi dhe tema:
Ajo ka nje rezulucion prej 8cm piksell- ne toke e evidentuar ne formatTIFF/TFW te pakompresuar.
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Ofron Te dhena te hartes baze vektor ( mbulim planimetrik) ne shkalle 1:500, ne ESRI shape file,
AutoCad DWG/DXF, mikrostation DGN. Ajo permban keto tema: rruget, hekurudhat,
ndertesat,objekte ujore lineare, objekte ujore poligonale, mure dhe gardhe, DTM, etj.
2.2.6 AMP – Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve
Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve eshte nje agjenci me eksperience te mire lidhur me procesimin dhe
perpunimin e e te dhenave hapesinore dhe perftimit te Informacionit ne nivele hartografike
tematike ne funksion te studimeve dhe projekteve per kadstren pyjore me objektiv Krijimin e
regjistrit te regjiistrimit te Pyjeve dhe kullotave, Inventarizimin e tyre, ne mjedis dhe per
inxhinierimin e pyjeve. Aktualisht Projekti i Kadastres Pyjore ka filluar dhe po realizohet ne sistem
GIS. Referuar informacioneve rezulton se ky informacion mund te aksesohet nga Web-Portalwww-: www.amp.gov.al. Grupi i synuar i perdoruesve agjensi dhe institucione publike lokale dhe
qendrore, nderkombetare. Niveli i portalit dhe shtrirja territorjale e portalit eshte ne nivel
nderkombetar. Nepermjet ketij portali mund te aksesohet tema mbi mjedisn , te dhena
hapesinore, keto te fundit ne formate tabelash, grafikesh, hartash. Ne portal prezantohen rreth 5
grupe te dhenash, qe jane kompetence e institucionit, dmth AMP. Nen ekspertizen e ASIG, APM po
pregatit metadat dhe specifikimet per temen e kadstres pyjore dhe aspekteve te tjera qe e
shoqerijne ate.

2.2.7 GIS- SMIS - MASH- Ministra e Aresimit dhe Shkences
Gjate vitit 2011-2012, Minstria e Arësimit dhe Shkencës , realizoi nje projekt mbi Manxhimin e
Infrastruktures Aresimore ne Shqiperi , duke e konkretizuar me ane te Nje GIS (SMIS) per gjithe
territorin Shqiptar. Evidentohet ne kete rast se per nga arkitektura dhe temat (lejera), paraqitet
shume i pershtatshem, per t'u kordinuar dhe integruar ne kuader te implementimin e NSDI. Nga
studimi i ketij sistemi rezulton se ka 11 lejera baze (tema), me ane te te cilave jane realizuar rreth
81 skenar ose aplkime . Nga shqyrtimi i ketij sistemi rezulton se ne strukturen e lejera-ve ka disa te
tille sic jane ai i Ndarjeve Admnistrative, Shperndarja e rrjetit te shkollave dhe Popullsise, dhe
ndonje lejer tjeter, ndaj te cilave jane realizuar Metadat, specfikime dhe standarte te KE, per te
dhenat dhe gjeoinformacionin. Sistemimi admnistrohet dhe aksessohet me ane te nje GeoPortali
“MOES“. Megjithese ai i ka te gjitha sherbimet , si ato te ndertim-regjistrim-it, teinterface, shikim,
printim, ndoshta edhe upload dhe dounload, megjithate portali i tij aktualisht nuk eshte operativ.
2.2.8 Departamenti i Gjeodezisë/ Universiteti Politeknik i Tiranës
Departamenti i gjeodezise eshte njesi baze ne edukimimin, me veçori unike ne kete edukim gjeo
topografik ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit ne Universitetin Politeknik te Tiranes. Ka nje
staf akademik prej 10 pedagogesh dhe dy laborant. Aktualishte ne te dy nivelet Bachelor dhe
Master sipas sistemit te Bolonjes studjojne rreth 200 student. Ka dy laboratore: Laboratorin e GIS
dhe Geomatikes dhe Laboratorin e Gjeodezise. Duke filluar nga viti 209 ka qene i angazhuar ne 3
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projekte baze KE si dhe me angazhim te vazhdueshem ne dhenie ekspertize ne Bordet e
Kombetare te Gjeoinformacioni, duke mbeshtetur projektimin dhe realizimin e sistemit Satelitor
ALBPOS, pjesemarres dhe i angazhuar ne procesin legjislativ per ligjin nr. 72/2012 dhe vendimet e
Qeverise, pjesemarres ne Bordin Kombetar te Gjeoinformacionit te ASIG, si dhe pjesemarres aktiv
ne oponenca dhe ekspertize edhe per projekte Nderkombetare.
Aktualishte Departamenti eshte perfshire ne rishikimin dhe permiresimin e programeve mesmore
te deges gjeodezi me qellim konsiderimin e Infrstruktures Kombetare te te Dhenave
Gjeohapesinore. Ne kuader te projekteve Erasmus Plus, departamenti i Gjeodezise po mbeshtet
edhe Departamente te tjera si Departamentin e Gjeoinformatikes ne Fakultetin e Gjeologji Miniera
apo Departamentin e Gjeografise ne Universiotetin e Tiranes.
2.2.9 Steikhoder-sa aktiv ne ndertimin dhe perdorimin e IKDH.
Ne kuader te ketij raporti eshte e renesishme te permendim faktin se nje pjese e steikholders-ve te
sektorit privat jane shume aktiv nekuader te aktiviteteve te krijimit te IKDGH ne Shqiperi. Kjo eshte
e lidhur se ato jane tashme te perfshira ne proces e krijimit te NSDI, ne projekte, ne konsulenca, ne
bordin eKombettar te gjeoinformacionit te ASI etj. Pa shkuar ne detaje, me qellim evidentimin dhe
inkurajimin e tyre po i listojme ne vijim: Geo Consulting EL, MOG,"LORENCO & CO" SHPK, IKUB
INFO, GIS-DATA, GEODESY & INFRASTRUCTURE, GentALBA, IMB
2.3 Roli i Universiteteve ne krijimin e IKDGH( NSDI).
Shqyrtimi dhe studimi I Direktives INSPIRE e cila konfirmon dhe promovon se per shkak te zhvillime
teorike teknologjike ne bote si dhe kerkeses se qeverive per vendimarrjet apo te publikut per te
dhena dhe informacion gjeohapesonor, kerkojne ne menyre thelbesore dhe te padiskutuesheme
ndertimin e Infrsrtuktures se te Dhenave gjeohapesinore, me qellim permbushjen e kerkeses te
formuluar me siper. Nderkohe ndertimi i IKDGH kerkon aplikimin e nje sere dijesh, njohurish,
praktikash dhe teknologjish moderne te cilat ne parim sic ka ndodhur ne shekuj jane ceshtje te
cilave u paraprihet nga universitet ne menyre graduale duke permiresuarprogramet mesmire,
duke future ne manure te vijueshme programme dhe kurrikula qe i pergjigjen ketyre aspekteve.
Dhe kjo po ndodh edhe ne rastin e ndertimit te IKDGH ne te gjitha vendet Europeane. Per rrjedhoj
edhe ne Shqiperi. Nje shikim I permbledhur lidhur me rolin e Universiteteve ne procesin e IKDGH
identifikon nje grup institucionesh me rol edukativ dhe mbeshtetes te procesit edukativ ne fushen
e trajtimit te te dhenave gjeospaciale dhe te Gjeoinformacionit. Ne kete konteks pa dyshim
Departamenti I Gjeodezise ne FIN/UPT mund te konsiderohet si pioneer per promovimin e
kurrikulave te subjekteve qe merreshn me dixhitalizimin e te dhenave gjeohapesinore (Acadmap),
ne promovimin dhe procesimin e tyre ne nivel te Sistemeve GIS qe ne vitin 1994, ne futjen e
lendeve mesimore si imazhet satelitore, te fotogrametrise dixhitale, etj. Ne vitin 2009, nderkohe
qe ne sistemin e Aresimit te larte ishte future sistemi I Bolonjes, Departamenti merr pjese ne
Projektin “Observe” ne programin FP7 te BE, lidhur me problematikat e identifikimit te
Steikholdersave ne Ballkan dhe te komunikimit te tyre dhe shkembimit te dhenave
gjeohapesinore, ne kuader te Direktives INSPIRE. Ne mesin e vitit 2008 deri 2010, Departamenti
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merr pjese ne Bordin Kombetar te Gjeoinformacionit prane Institutit Gjeografik ushtarak ku ai bart
edhe atribute ekspertize lidhur me ngritjen sistemin AlbPOS. Pikerisht pjesemarrja ne keto dy
projekte influencoj qe Departamenti i gjeodezise te mbeshtes cdo project ne fushen e trajtimit te
te dhenave gjeohapesinore. Ne vitin 2010 Departamenti mbeshtet qeverine shqiptare ne kuader te
adaptimit te Direktives INSPIRE ne Shqiperi. Departamenti merr pjese ne nje sere aktivitesh te
projektit Observe, ku me ane te prezantimeve pasqyron prane KE, procesin legjislativ te qeverise
shqiptare per implemntimin e direlktives INSPIRE. Ne Vitin 2013 e ne vazhdim, pas miratimit te
ligjit 72/2012, Departamenti perfshihet si anetar iperhershem ne Bordin e Gjeinformacionit prane
ASIG.
Ne pergjigje te ketij procesi si dhe te nevojes per t'ju pergjigjur aktivteteve te parapara ne kuader
te krijimit dhe perdorimit te IKDGH, Depatamenti i Gjeodezise rishikon kurrukulat qe ne vitin 2012,
me objektiv orjentimine e edukimit gjeodezik ne funksion te gjeoinformacionit dhe te mbeshtetjes
se projekteve inxhinierike. Ne nivel Master Shkencor ne kete kohe futet due futur kurrikula te tilla
si Infrastruktura e te dhenave gjeohapesoinore Standarte gjeostandarte- Euro shqiptare dhe
legjislacioni, ne funksion te njohjes se Direktives Europeane INSPIRE. Nderkoh DG permireson dhe
forcon lende te tilla si GIS, Fotogrametrin dixhitale (Orthofoto), remote sensing, Gjeodezine
satelitore, njohuri mbi teknologjite e komunikimit satelitor, hartografin dixhitale (geovisualizimi)
dhe aplikimet ne kuader te Gjeodezise satelitore.
Ndryshimet ne kurrikul sollen dhe dhane impakt ne nivelin e prgatitjes se studenteve qe kryen
studimet ne vitet akademik 2012-2013-2014. Nje grup studentesh me nivel te mire edukimi, u
rekrutuan si grup I pare I punonjesve te ASIG. Ky trend vazhdoi edhe ne vitet ne vijim.
Evidentohet se rreth 60 perqind e specialistve me ekspertize jane student qe kane kryer studimet
ne Departamentin e gjeodezise. Aktualisht keta specialist kane ardhur duke e rritur ekspertizen
dhe performacen duke dhene impakt pozitiv ne aktivitet e ASIG per krijimin e IKDGH. Theksojme se
nje pjese e ketij grupi jane te thirur si staf akademik I ftuar prane Departamentit, aspekt ky qe ruan
performacen e tyre ne nivel edhe akademik.
Disa teza diplomash ne nivel master shkencor mbrohen duke aplikuar GIS si dhe tema te trajtimit
te Direktives INSPIRE lidhur me implementimin e aspekteve te caktuara per ndertimin e NSDI.
Ne raport mendojme se duhet te permendim edhe dy apo tre institucione edukative universitare
te cilet po rrisin cdo dite performancen edukative ne funksion te edukimit ne fushen e
gjeoinformacioni. Keshtu ne vitin 2013 ne Fakultetin Gjeologji Miniera hapet kursi apo dega e
gjeoinfomatikes me orjentim gjeoinformacionin ne gjeologji dhe gjeoshkenca.
Departamenti i Gjeografise ne universitetin e Tiranes, evoluon ne programetmesimore ne te dy
nivelet, duke theksuar lend te formimit modern lidhur me te dhenat gjeohapesinore, duke futur
sistemet GIS dhe aplikimin e tyre ne studime gjeografike, proceset e dixhitalizimit te hartave,ne
rritjen e interesit per pjesemarrje ne projekte te BE per kualifikimin e stafit akdemik ne kuader te
lendeve mesimore qe atakojne problematikat e ndertimit te IKDGH.
Vitet e fundit vihet re edhe intersi i larte i Universitetit Bujqesor per te perfshire ne programet
mesimore, lend ne drejtimit gjeoinformativ dhe gjeospacial, ne kurse te niveleve te ndryshme, ne
deget e agronomis, te inxhinierise se pyjeve,etj. per nje edukim modern te studenteve ne
perdorimine te dhenave gjeohapesinore. Ne vitin akademik 2016-2017, Universiteti Privat „Polis“
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me orjentim arkitekture- urbanistik, hapi kursin ne nivel Master shkencor : GIS dhe planifikimi
Urban. Univesiteti POLIS ne vitin2017 u be bashkeautor me ASIG ne organizimin e Javes se
Inovacionit qe zhvillon ASIG cdo vit, per te sensibilizuar kryesisht arritjet e tij per ndertimin e
IKDGH ne Shqiperi. Sa me siper, gjykojme se institucionet e mesiperme jane vijen e pare dhe po
bejne perpjekje te mira per te mbeshtetur nje edukim kompleks dhe te pershtatshem ne
konformitet me ndertimin e IKDGH dhe te Direktives Inspire, duke rritur keshtu komunitetin e
specialisteve te pershtatshem per perdorimin e te dhenave dhe produkteve te NSDI.
2.4 Zhvillimi i IKDGH në Shqipëri
National Spatial Data Infrastructure” (NSDI) ose “Infrastruktura e të dhënave gjeohapësinore”
(IKDGH) është një sërë masash, standardetesh, specifikimesh dhe shërbimesh që kanë për qëllim,
në kuadër të krijimit të e-Goverment, për të siguruar mbledhjen efektive, menaxhimin, ndarjen
dhe përdorimin e të dhënave gjeohapësinore.
Zbatimi i Direktivës INSPIRE në Shqiperi me produkt kryesor implementimin e IKDH(NSDI)
evidenton një proces legjislativ me kohë zgjateje më se 5 vjecare dhe implementim institucinal me
objektiv materializimin e korpusit te miratuar ligjoe per IKDGH qe prej 4 vjesh dh aktualisht eshte
duke vijuar me aktivitete implemetuese teknikene funksion te ngritjes se IKDGH. Pertej
perpjekjeve ne vijushmeri qe bene ASIG si institucion baze pergjegjes krijimin dhe ngritjen e
IKDGH duhet theksuar se nje rol specifik mjafte cilesor ne fazen legjislative ne veçanti dhe ne vijim
me fazen implemtuese ne konformitet me problematiken e INSPIREluajten projekte te tilla si illa
si OBSERVE, BgNet, INSPIRATION. Ky rol u evidentua si impakt pozitiv lidhur me sensibilizimin e
qeverise, institucioneve dhe specialisteve me interes ne kete Direktivë duke dhene impakte
pozitive ne evidentimin e bashkësis se stakeholders-ave, evidentimin e kapaciteteve profesionale, ,
inventarizim te te dhenave dhe informacionit gjeohapesinor ne kuader te ndertimit te IKDH
(NSDI),etj.
Theksojme se Qeveria Shqiptare pasi adoptoj Direktiven INSPIRE dhe rriti kuptueshmerine lidhur
me modelin institucional per realizimin e krijimit te IKDGH ne vitin 2009, konstatoi dhe evidentoi
mungesen e institucioneve qe do te duheshin per zbatimin dhe implementimin e kesaj Direktive ne
raport me modelin institucional qe sugjeronte kjo direktive. Me qellim konkludimin dhe vleresimin
e zhvillimit te IKDGH eshte e nevojshme te bejme nje evidence te te gjitha zhvillimeve,
aktiviteteve, projekteve te realizuar dhe shvllime specifike ne kuader te Direktives Europeane, me
qellim perceptimin e ketij procesi ne menyre teresore, unike. Duhet theksuar se ky proces duhet
kendeveshtruar ne 4 drejtime: Procesi legjislativ, procesi implementues organizativ, procesi i
implementimit te direktives INSPIRE, dhe aktivitet baze te kryera der me tani, te cilat mundesojne
te gjykosh gjendjen e zhvillimit te IKDGH me qellim evidentimin e problematikave dhe rolit te te
edukimit ne vijim per te mbeshtetur kete zhvillim.

Page 23 of 36

BESTSDI – Western Balkans Academic Education
Evolution and Professional’s Sustainable Training for
Spatial Data Infrastructures
With the support of the Erasmus+ program:
Higher Education – International Capacity Building
N° 574150-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP

2.4.1 Procesi legjislativ per implementimin e Direktives INSPIRE.
Mungesa e nje Autoriteti (psh autoritete gjeodeezik, etj.) ne nivel kombetar mbi te dhenat
hapesinore, gjeoinformative, diktoi nevojen e nderrmarjes se nje procesi legjislative ne
konformitet me rekomandimet legjislative te parashtruara ne Direktivën INSPIRE qe ne vijim ne
vitet 2010-2012 mundesoi realizimin e nje procesi korrekt dhe te dobishëm legjislativ dhe
institucional që u konkretizua me ngritjen dhe aktivizimin e institucioneve te duhura ne
reference te plote me modelin institucional qe sugjeron Direktiva INSPIRE.
Duhet thene se procesit legjislativ i parapriu fillimisht ndertim dhe berja efektiv ose funksional i
Sistemi i Pozicionimit Satelitor GNSS ALBPOS, gje e cila ndikoi thelbesishte ne procesin
konceptimit te gjeoinformacionit, te sistemit kadastral dhe regjistrimit te pronesise si dhe te
punimeve gjeodezike ne fusha te ndryshme inxhinireike dhe studimore.
Ne plotesim te perceptimit te ketij procesi duhet theksuar roli dhe angazhimi specifiki i
Departamentit te Gjeodezise. Anetar te Departamentit te Gjeodezise u angazhuan plotesisht ne te
gjithe grupet e punes te ngritura ne kuader te ndertimit te Sistemit, ALBPOS, pjesemarrje aktive ne
procesin legjislativ dhe implementues te Direktives INSPIRE duke ofruar ekspertize dhe fedback per
ceshtje te ndryshme deri ne nivel rekrutimi te eksperteve dhe specialisteve per te realizuar IKDGH
ne Shqiperi. Me qellim ilustrimin e ketij procesi te realizuar me zbatimin dhe implementimin e
direktives INSPIRE ne vijim po raportojme shkurtazi keto momente kryesore:
Në pjesen e dytë të vitit 2010 – Qeveria shqiptare i’u përgjegj (adoptoi) Direktives Europiane
INSPIRE 2007/2/EC dhe filloi pregatitjet paraprake për futjen e saj në shtrat legjislativ dhe
institucional ne Shqipëri. Po në 2010 Qeveria Shqiptare emëron një Koordinator Kombetar për GIS
si dhe për të mbështetur proceset e realizimit të INSPIRE(aspekt institucioanal paraprak) në MITIK.
Ne fund te vitit 2011, Grupit Nderministerial realizon dokumentat legjislative te mësipërme me
ekspertize shqiptare dhe te huaj, ku propozimi per ngritjen e nje Autoriteti Shteteror per
Informacionin gjeohapesinor dhe Bordit Kombetar per Gjeoinformacionin i shoqeruar me
dokumentin e Politikave per ndertimin e NSDI/ INSPIRE ( Stradegjia) e bene pa dyshim procesin
legjislativ te suksesshem dhe baze per vijimujshmerine e implementimit te IKDGH ne Shqiperi sipas
Direktives INSPIRE.
Ne date 28.06.2012 Parlamenti Shqiptar miraton Ligjin Nr.72/2012 „Per organizimin dhe
funksionimin e e Infrstruktures kombetare te te dhenave gjeohapesinorene republiken e
Shqipersie“ lidhur me zbatimin e Direktives Inspire. Ne date 20.02.2013, Keshilli i Ministrave i
Republikes se Shqiperise ,miraton VKM Nr.147/2013 per Miratimin e Rregullores “Per Organizimin
dhe Funksionimin e Autoritetit Shteteror per Informacionin gjeohapesinor“, nje vendim ky me
karakter ekzekutiv per implemntimin e ligjit duke i hapur rrugen ngritjes se Autoritetit Shteteror
per Informacionin Gjeohapesinor(ASIG), si instutucion pergjegjes kryesor
juridik per
implementimin e IKDH( NSDI) ne Shqiperi.
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2.4.2

Procesi organizativ i ASIG

Ne zbatim te VKM Nr.147/2013, ne Mars 2013, fillon funksionin Zyrtarisht Autoriteti Kombetar.
Krahas procesit te rekrutimit, ASIG fillon aktivitet e para, lidhur me Kornizen Referuese
Gjeodetike, perpjekje per vendosjen e specifikimeve dhe referencave koordinative gjeodezike dhe
standartizimin e sistemit Albabos, perpilim udhezuesish dhe metodikash lidhur me punen ne kete
sistem. Ne vijim ne fundd te vitit 2013 dhe fillim te 2014, kryhet edhe rekrutimi i grupit te pare prej
15 specialisteve ku 80% ishin dhe jane student qe kishin kryer studimet per Master shkencor ne
Departamentin e Gjeodezise.
Ne keto kushte, ASIG organizohet ne departamente dhe krijon organigramen, e cila eshte reflektim
i qellimit dhe objektivave qe kishte ASIG per te zgjidhur ne kuader te implementimit te Direktives
INSPIRE, ku sigurisht krijimi i IKDGH ishte dhe mbete objektivi kryesor i ketij institucioni.

ASIG Organization
Based on the Prime Minister's Order No. 60, dated 5.04.2016, as amended by Order No. 49 dated 12.04.2017, ASIG has 49
employees:

Organizimi dhe organigrama e ASIG.
Drejtori I Pergjithshem
Drejtoria e Gjeodezise dhe Hartografise, Drejtori i GIS Kombetar dhe Gjeoportal-it.
Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
1. Ne varesi te Drejtoise se Gjeodezise dhe Hartografise:
-Sektori I Kornizes Referuese Gjeodezike;
-Sektori i Infrastruktures dhe Sistemeve CTRS;
- Sektori i Remote Sensing;
- Sektori i Hartografise;
2 Ne varesi te Drejtorise GIS Kombetar dhe Gjeoportal:
- Sektori i GIS-it Kombetar;
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- Sektori i sigurise dhe Portalit te ASIG.
- Sektori i Koordinimit;
- Sektori i standarteve te gjeoinformacionit;
3. Ne varesi te Drejtorise se Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese:
- Sektori i Finances;
- Sektori i Burimeve njerezore dhe sherbimeve te brendshme;
Aktualisht ASIG ka rreth 49 punonjes, nga te cilet 90% jane specialist me edukim dhe ekspertise
gjeodezike, gjeoinformative,gjeohapesinore etj. Specialistet eme edukim gjeodezik perbejne

2.4.3 Aktivitete dhe projekte per krijimin e IKDGH nga ASIG.
Me krijimine ASIG dhe fillimin e tij institucional, krijimi i IKDGH filloi u zhvillua ne hapa te orjentuar.
Bas pak muajesh studimi, orjentimi dhe rritje te kuptueshmerise ne mesin eviti 2014,bazuar edhe
ne stradegjine eperpunuar dhe te pasqyruar edhe ne ligj, filloi desenjimi i projektevev sipas
sektoreve dhe varesive. Aklrtualisht nuk sektor pa projek, qe eshte ne implementim dhe
vazhdim (on going). Te gjithe komponentet perberese te NSDI qe aparshikohen ne Direktiven
INSPIRE jane tashme te atakuar me ane projektesh. Keshtu per shembull Sektori i Kornizes se
references gjeodezike ka disenjuar disa projekte te cilat mbeshtesin krijimin e temes Sistemet
koordinative gjeodezike, sistemet gjeografike me impakt ne shume tema te tjera te INSPIRE..
Përdorimi i KRGJSH-2010 nga të gjithë institucionet publike, subjektet private dhe individët, duke
garantuar mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike nga ASIG. Përdorimi i
sistemit të pozicionimit global (ALBPOS) nga të githe subjektet me qëllim përdorimin efektiv të
sistemit dhe garantimin e të ardhurat për operimin dhe mirëmbajtjen e tij.
ASIG, po ndërton, dhe do të mirmbajë Kornizën Rreferuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH) me
standartet e kërkuara nga BE. Kornizë që do të jetë baza mbështetëse e llogaritjes së koordinatave
për të gjitha punimet Gjeodezike, Kadastrale, Hartografike dhe GIS që do të kryhen në vend.
Është miratuar Udhëzuesi “Për përcaktimin e pikave gjeodezike me ndihmën e sistemeve globale
satelitore të Navigimit (GNSS)”. Është përcaktuar mënyra se si do të integrohen rrjetet në përbërje
të KRGJSH (Fig.). Është hartuar projekti per ndërtimin i rrjetit ALBCORS, faza e parë e ndërtimit të
rrjeteve të KRGJSH. Janë matur tre Pika Gravimetrike Absolute me financim nga grandi i Qeverisë
Norvegjeze. Janë duke u ndërtuar dy mareografë me financim nga grandi i Qeverisë Norvegjeze.
Janë përfunduar projektete rrjeteve të tjera në përbërje të KRGJSH të cilat do të financohen në
fazën e dytë të ndërtimit të rrjeteve KRGJSH.
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Figura permbledh nje skeme te pergjithshme te te gjithe projekteve dhe
produkte ne kuader te KRGJSH-2010.
Ngritja, zbatimi dhe mirëmbajtja e Gjeoportalit Kombëtar dhe sistemit të aplikacioneve për
krijimin, manaxhimin dhe administrimin e integruar të gjeoinformacionit në bashkëpunim me
autoritetet përgjegjëse përkatëse, duke përmirësuar disponueshmërinë dhe aksesin e të dhënave,
sipas standardeve të INSPIRE. Gjeoportali Kombëtar është një hallkë kryesore në krijimin e
Infrastrukturës Kombëtare të Gjeoinformacionit të qëndrueshme dhe efektive. Përdoruesit mund
të aksesojnë informacione për sa i takon tematikave të ndryshme Gjeohapësinore të cilat do ti
shërbejnë në radhë të parë Administratës Shtetërore por edhe qytetarit të thjeshtë në proceset
e Informacionit, Analizës, Vendimmarrjes dhe të Transparencës. Ndërtimi i Gjeoportalit Kombëtar
është financuar nga Donacioni i Qeverisë Norvegjeze 2014-2016. Version i parë i Gjeoportalit
kombëtar është publikuar ne vitin 2014 (http://geoportal.asig.gov.al/ndërsa versioni përfundimtar
është në fazë testimi dhe mund të aksesohet në linkun:http:/albmaps.asig.gov.al.
Krijimi, ruajtja dhe përditësimin e metadatave dhe katalogimi.
Dokumenti për krijimin ruajtjen dhe përditësimin e metadatave është hartuar, në përputhje me
rregulloren Nr. 1205/2008 datë 03.12.2008 të Direktivës “INSPIRE” të BE-së, me qëllim që të gjithë
autoritetet përgjegjëse publike dhe steikholdersat privat të krijojnë dhe adaptojne metadatat
për të dhënat grupet e të dhënave dhe shërbimet e të dhënave gjeohapësinore bazuar në
standarde të përbashkëta të cilat të mundësojnë të dhëna sa më të plota dhe të përditësuara mbi
informacionin gjeohapësinor që ato përshkruajnë.
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Figura: info mbi rolin e Metadatve ne Kuader te IKDGH.
Roli i Metadatave eshte i lidhur ngushtesisht me specifikimet teknike gje kjo qe i bene te dhenat
gjeohapesinore te pershtatshme per Gis Kombetar. Aktualishte jane realizuar Metadat dhe
specifikimet teknike te cilat jane miratuar ne nivel VKM per 6 tema te cilat perputhe edhe eme
temat qe kerkon Direktiva INSPIRE: Hidrografi, Njesit Admnistrative, Parcelat, Ndertesat, Adresat,
Emrat gjeografik. Lidhur me ket fakt duhet thene se produktet e para qe i referohen ketyre temave
jane te Afishuar ne Portalin e ASIG.

Gjeoportali Kombëtar
Si elemnt i rendesishem i IKDGH ka ka pesuar ndryshim fal edhe nje finacimi te i Qeverisë
Norvegjeze 2014-2016. Përdoruesit mund të aksesojnë informacione për sa i takon tematikave të
ndryshme Gjeohapësinore të cilat do ti shërbejnë në radhë të parë Administratës Shtetërore por
edhe qytetarit të thjeshtë në proceset e Informacionit, Analizës, Vendimmarrjes dhe të
Transparencës. Gjeoportalin Kombëtar janë publikuar 56 shërbime online mbi grupe të dhënash
gjeohapësinore që përfshijnë një numër temash të nenit 11 të ligjit 72/2012 si dhe te Direktives
INSPIRE.
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Ne kete rast theksojme se realizimi dhe publikimi i ketyre temave eshte realizuar ne bashkepunim
me Steikholderwsa te tjere publik ne kuader te bashkerendimit si detyrim ligjor por edhe
profesional qe rrjedh nga kerkesat e ligjit dhe te Direktives INSPIRE.
GIS Kombetar
GIS Kombëtar ne kudaer te Gjeoportalit eshte mjet thelbesor per te ndërlidh të gjithë sistemet GIS
publike. Për këtë qëllimi në përgatitjen e specifikime teknike për zhvillimin e Gjeoportalit
Kombëtar janë përcaktuar module të nevojshme, konform direktivës INSPIRE dhe ligjit 72/2012 ,
në mënyrë që ky sistem të shërbejë si një platformë Data Exchange për të gjithë autoritet
publike.
GIS Kombëtar eshte disenjuar qe të sigurojë gjenerimin dhe shpërndarjen e gjeoinformacionit te
azhurnuar pandërprerje për përdoruesit fundorë, sipas standardeve dhe specifikimeve të
përgatitura gjatë projektimit, pra sipas përcaktimit të atributeve dhe kërkesave që
gjeoinformacioni duhet të përmbushë. Nëpërmjet GIS kombetar Autoritet Publike dhe
steikholdersa te tjere do të mund të shkëmbejnë të dhëna Gjeohapësinore të standardizuar,
tëpërditësuar dhe cilësor. Të gjitha sistemet GIS publike duhet të ndërveprojnë me bërthamën e
GIS Kombëtar i cili është Gjeoportali Kombëtar i administruar nga ASIG. Gjatëperiudhës së
funksionimit të ASIG arritjet kryesore kanë qenë në përgatitjen e standardeve teknike për grupe të
dhënash kryesore në ndërtimin e GIS Kombëtar, te permendura me siper ne kete raport.
Ne perfundim, ne vleresim te intersit ldhur me ecurin dhe ndertimin e IKDGH ne shqiperi mund te
komentojme se ka progres, se jane atakuar dhe prekur te gjitha komponentet perberse se saj.
Gjithsesi i gjithe procesi ilegjislativ, institucional dhe organizativ ne kuader te zbatimit me
korrektesi te Direktives INSPIRE, rezulton qe duhet vleresuar pozitivisht. Gjykojme se jane hedhur
hapa te rendesishem dhe kyç qe japin baze optimizmi per te ardhmen. Nderkohe trajnimi dhe
permiresimi i aspektit profesional te ASIG por edhe te institucioneve te tjera pergjegjese, duhet te
behet objekt i trajnimeve afat shkutra ne menyre te orjentuar dhe specifike sipas ejkspencave me
te avancuara si dhe duke bere objekt edhe te nje edukimi te vazhdueshem pasuniversitar.
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3 Infrastrutra e te dhenave gjeohapesinore and gjendja e

edukimit te larte ne Shqiperi.
3.1 Gjëndja e Edukimit Gjeohapesinor ne Universitete
Eshte i njohur fakti se Direktives INSPIRE I parapriu zhvllimi dhe progresi i vrullshem i asaj qe njihet
si epoka dixhitale, e cila sic dihet realizoi revolucion ne menyren e perftimit, perdorimit
shkembimit dhe prezantimit te Informacionit ne teresi. Informacioni gjeohapesinor i njohur si
gjeoinformacion ishte pjese e ketij zhvillimi. Zhvillimi teorik dhe realizimi i Sistemeve te
pozicionimit Satelitor, I sistemeve GIS, I rritjes se cilesise dhe saktesise te Imazhve satelitore dhe
teknologjite moderne perkatese influencuen dukshem kurrikulat ne pothuajse ne te gjithe
netwokun e edukimit universitar qe kishin si objekt edukimin ne fushen e perftimit, perpunimit
dhe aplikimit te te dhenave gjeohapesinore. U kuptua se keto zhvillime kishin influencuar,
pothuajse te gjithe subjekte dhe kurrikulat e tyre. Kjo situate kerkonte te adaptoheshin dhe te
rishikoheshin programet mesimore egzistuese si dhe te te futeshin kurrikula te reja te cilat
mundesonin nje edukim profesional ne koherence me kete zhvillim, duke pregatitur prefesionist
me baza te shndosha ne fushen e geovizualizimit, te procesimit dixhital, te trajtimit te
informacionit, te perftimit te produkteve geodixhitale ne funksion te zhvilllimet te qendrueshem te
cdo vendi, per te perballuar dhe pergjigjur problematikave te hartografimit, te kadstrimit, te
studimeve mjedisore, bujqesore, te ndertimit te veprave te ndryshme inxhinierike, te planifimit
urban, te perdorimit dhe administrimit te tokes. Duhet thene se keto influeca u ndjen edhe ne
edukimin gjeospacial ne universitet shqiptare. Ne paranteze duhet thene se njesit apo
Departamente qe edukojne inxhieringun gjeohapesinor jane perpjekur t’I pergjigjen ketij zhvillimi
duke konsideruar specifikat dhe raportet qe ato kane me edukimin gjeohapesinor.
Qe ne vitin 1994 vihet re perpjekjet per apdetimin e programeve mesimore me lende te tilla si
dixhitalizimi ose geovizualizimi, imazhimi satelitor, me tej fillimi dhe zhvillimi i stemeve te
informacionit gjeografik, sistemi I pozionimit te pikave GPS, trajtimi I teknologjive te prodhimit te
gjeoinformacionit si marresit satelitor, stacionet totale, programet kompjuterike profesionale, etj.
Dalja dhe zhvillimi I internetit, revolucionarizoi totalisht menyren e trajtimit, te shkembimit dhe
prezantimit te informacionit. Teknologjite kompjuterike ofruan dhe ofrojne mundesi dhe
kapacitete dhe mediume te medha te cilat mundesuan trajtimin e te dhenave dhe informacionit
gjeohapesonor ne nivel rrjetesh te dhenash.
Shqyrtimi me kujdes i Direktives INSPIRE, evidentoi nevojen e rishikimit dhe adaptimit te
programeve mesmore dhe kurrukalave ne funksion te ndertimit te SDI dhe te perftimit te
gjeoinformacionit ne lushtet e teknologjive moderne.
Departamenti i gjeodezise i perfshire ne projektet Europeane lidhur me INSPIRE dhe SDI, reagoi ne
kurrukulat e ndertuara sipas Sistemit te Bolonjes, duke filluar qr ne vitin 2009. Pergjate kesaj
periudhe dhe deri tani Departamenti ka rishikuar kurrikulat tre here: ne 2009, 2013 dhe 2016-17.
Ky proces rishikimi ne te verte ka sjell permiresim te dukshem te kurrikulave ne te dy nivelet.
Departamenti duke ruajtur lendet baze gjeodezike, optmizimin e tyre mundi ka mundur te realizoj
kurrukula te cilat mundesojne pregatitje te mire dhe profesionale te studentevene konformitet me
zhvillimet moderne ne gjeodezi dhe Gjeoinformacion. Ne rrethe 45 subjekte qe perbejne kurrikulat
e nivelit bachelor dhe Master Shkencor ne Gjeodezi lendet mesimore qe I pergjigjen ne vecanti
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aspekteve dhe kerkesave perbejne rrethe 40% te programit mesimor te deges Gjeodezi. Ne
ilusttrim te ketij fakti permendim se aktualisht ne keto programe gjenden jane inkluduar keto lend:
Programim ne inxhinieri dhe gjeodezi (matematike e aplikuar), sistemet kadastrale dhe land use,
hartografi e pergjthshme, hartografia dixhitale (gjeovizualizimi), Imazhet Satelitore, fotogrametra,
fotogrametria dixhitale, vleresimi pasurive te paluajteshme, Acad map (dixhitalizim hartografik),
sistemet e informacionit gjeohapesinor, NSDI dhe legjislacion, hidrografia dhe gjeodezia detare,
sistemet koordinatve referuese ne gjeodezi, Gjeodezia satelitore, Aplikime te gjeodezise satelitore,
Gjeoinformacioni dhe aplikimet, fotogrametria dixhitale, Planifikimi urban. Po keshtu ne kuader te
projektit geoweb qe jane ne vazhdim po futen edhe lend te tjera si Geodata base, Menaxhimi I
tokes dhe ne kuader te BEST SDI do te rishikon prograogramet e se paku 5 subjekteve (proces qe
tashme ka filluar). Krahasuar me numrin e subjekteve probabel qe kerkohen per te mbeshtetur
krijimin e NSDI, te prezantuar ne raportin BESTSDI TG1.1, lendet mesimore te ne kurrikulat e
Departamentit te gjeodezise perbejne rreth 16 nga 23 te prezantuara ne Raport. Aktualisht
infrastruktura didaktike fal pjesemarrjes ne projekte GEOweb dhe Best SDI, ka mundesuar ngritjen
dhe plotesimit e dy labiratoreve: Laboratorin e GIS dhe Laboratorin e Gjeodezise, te cilet
aktualishte jane ne eficence. Aktualisht departamenti edukon ne dy nivele, ne bachelor (180 ETCS)
dhe Master Shkencor (120) e profesional (90). Ka ne ne process udheheqjen e Doktoratave te
studenteve 3 nga te cilet jane te perfshire ne mesim dhenie si staf ibrendshem ose I ftuar. 10
pedagogë jane staf me kohe te plote, 2 jane laborantantë dhe 8 jane staf akaedimik i ftuar.
Me qellim krijimin e nje perceptimi me te plote lidhur me edukimin ne universitet ne vijim po
theksojme thkurt edhe:
Departamentin e Gjeoinformatikes ne fakultetin e Gjeologji Minierave, I cili u krijuar ne vitin 2007,
bazuar dhe baze kurrikulat baze te ish-Deparatmentit te Makshejderise. Ne programet e ketij
Departamenti ka gjithashtu nje grupim te rendesishem lendesh mesimore te cilat mbeshtesin
krijimin e IKDGH, Temen Gjeologjia si dhe Tema te tjera me natyre mjedisore te treguara ne
Modelin INSPIRE.
Po keshtu ndryshime duke thelluar drejtimin aplikativ duke perdorur gjeoinformacionin nepermjet
nje seti subjektesh mesimore, ne konformitet dhe mbeshtetje te INSPIRE eshte edhe Departamenti
I Gjeografise.
Universiteti jo-publik POLIS gjithashtu eshte duke zhvilluar kurse master Shkencor per GIS dhe
planifikimin urban.
Interesim te vecante lidhur me njohjen dhe edukimin ne konteks te INSPIRE dhe NSDI, po tregojne
edhe deparamentet e Agronomise e te jere ne UniversitetinBujqesor Tirane.
Kjo eshte ne pergjithsei nje prezantim ndoshta jo I plote lidhur me gjendjen e edukimit gjeospacial
dhe pershtatshmerise se programeve mesimire ne universitete Shqiptare.
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3.2

Vleresim i Gjendjes se edukimit gjeospacial universitete

Pare ne terma te analizes dhe te vleresimit te kesaj situate veme ne dukje se ky proces mund te
kararkterizohet si vijon:
Te gjithe njesit mesimore, departamente te cilet realizojne edukim gjeospacial ne fushen e
gjeoinformacionit kane flluar dhe kane ndryshuare permiresuar kurrikulat nepas daljes se
Direktives INSPIRE. Ky proces nuk ka qene i njejte per te gjithe keta aktorë te siperpermendur.
Ka nje perpjekje te duviteve te fundit per te permiresuar keto programe ne menyre te orjentuar
drejte dhe ne funksion te njohjes dhe studimit te aspekteve tEINSPIRE, me qellim mbeshtetjen e
dhe perdorimin e IKDGH, ne kontrast me ndryshimet ne programet mesimore te para 5 viteve me
ndryshime empirike apo me intuit te realizuara ne ate kohe. Kjo kerkon rishikim te programeve
apo kurruklave, qe sugjerohen ne kuader te projekteve European, pra edhe nga BESTSDI.
Vihet re mungese kapacitete akademike me formim e duhur per te dhene mesim ne lendet e apo
kurrikulat e raj apo ato te apdetuara. Buxheti aktual qe mbeshtet kerkimin shkencor dhe rritjen e
profesionalizmit ka kufizuar ndjeshem trajnimin nga burime te brendeshme per rritjen cilesore te
kapaciteteve profesionale akademike. Aktualisht i gjithe Aresimi I larte ne Shqiperi eshtene fillimet
e reformes aresimore, ku edukimi universitar eshte parësor.

4 Analiza e kërkesave te BESTSDI
4.1

Analiza e Kërkesave sipas Rezultateve te sondazhit te BESTSDI

Ne plotesim te raportit ne kontekst te vlersimit te gjendjes se raportit edukimit ne shkollat e larta
me Infrastrukturën e të Dhënave Hapësinore, pas analizes se gjendjes se ketyre ceshtjeve si dhe te
identifimit te stakholders-ave ne intersin e tyre specifik lidhur me krijimin e IKDGH,pjesemarrjen
ne projekte dhe aktivitet per ndertimin e saj, nevojen dhe kerkesat ne edukim, kompetencat,
interesin per produktet qe ofron kjo infrastrukture,etj., si burim te dhenash dhe konkluzioni u
perdoren te dhenat e sondazhit te kryer ne kuader te Aktiviteteve te projektit BESTSDI, “Task
Report T 1.3: Requarment Analysis“. Ketij sondazhi nga Shqiperia iu pergjigjen 24 stakholdersa me
interesa ne nivele te ndryshme nga 84 te cileve i'u dergua pyetesori via Internet, i cili u kerkonte
stakeholdersave ne pergjithsi raportin dhe interesin specifik me IKDGH dhe Direktiven INSPIRE ne
te gjithe komponentet qe i karakteriojne ato. Sigurisht, qellimi baze dhe i orjentuar i sondazhit
kishte te bente ne zbulimin e kerkesave te Stakeholdersave ne Raport me Edukimin qe nevojitet
per realizimin e IKDGH dhe implementimin e plote te Direktives INSPIRE. Nga shqyrtimi dhe leximi i
kujdesshem i statistikave te pergjigjeve me menudesi karahasimi me vendet e tjera te ballkanit,
perfhire edhe Kroacine si Drejtuese e Projektit, rezulton se se nuk u gjeten dallime të mëdha në
kërkesat midis grupeve të ndryshme. Organizatat kryesore që iu përgjigjën edhe ne rastine e
Shqiperise ishin administratat publike, universitetet dhe kompanitë private qe kryesisht veprojnë
në sektorët e planifikimit hapësinor, gjeologjise, mjedisit, ndërtimit dhe inxhinierisë civile,
bujqësisë, arkitekturës inxhinierisë, pasurive të patundshme dhe kërkimeve. Shprehur ne perqindje
struktura e organizatave qe moren pjese ne sontdashishte: Organizata Publike 46%, Kompani
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private 21%, universtete dhe Shkolla te Larta 8%, Agjensi kombetare hartografimi dhe te Kadastres
8%, te tjera 17%. Persa i perket kurseve qe ofrohen, rezulton qe kurset per GIS dhe hartografim
(dixhital) jane me te kerkuara. Ne rastin e Shqiperise shprehur ne perqindje, rezulton qe per te dy
keto kurse stakholdersat pjesemarres ne sondazh jane shprehur per sejcilin kurse ne masen 42%.
Persa i perket qendrimit te kompetencave te ndryshmene raport me IKDGHdhe INSPRE, ne fushen
e fushën e shkencës dhe teknologjisë së informacionit gjeografik ne pergjigje te kompetencave te
renditura Shqiperia rezulton me interes te larte per kompetenca dhe ekspertize, Kuptueshmerin e
Elementeve baze te Informacionit gjeografik (88), kuptueshmerise se Topologjis tek GIS (75),
kuptueshmerine e konceptit te ndarjes se te dhenave (67%).; persa i perket qendrimit ndaj
kompetncave per te dhenat gjeohapesinore si : kuptimin e gjeometrise se Tokes ( formes,
mases dhe gjeoidi),Sistemet e administrimit te Tokes, gjeoreferencimin, kuptueshmerine e datumve, projeksionet hartografike, cilesia e te dhenave dixhitalizimi, kolektimi i te dhenave fushore,
aplikimi i imazheve sate litore dhe perpunimi ithelle i tyre, pjesemarresit shqiptar kane dhe
pergjigje mbi 50 % ne diapazonin ( 58%- 83%). Ne kete rast shqiperia ka shprehur kerkesen me te
larte ne raport me vendet e rajonit. Persa kompetencave ne raport me metodat analitikevetem per
4 prej tyre: matjet dhe percaktimi i siperfaqeve, volumeve, operacionet baze te GIS(algjebra e
hartes, buffer, overlay), analiza e te gjenave hapesinore,Analiza e siperfaqeve, rezultojne me
kerkese te larte(63% - 83%). Ne raport me metodat e tjera kerkesa eshte nen 50%. Kerkeses per
kompetenca dhe aftesi profesionale per disenjim ka kerkese me shume se 50% vetem per dy lloj
disenjimesh: Disanjimi ose projeti i analizave ne gjeoinformacion dhe Disenjmi i aplikacioneve
negjeoinformacion. Sipas kriterit kur kerkesa eshte me shume se 50 %, ajo (kerkese) konsiderohet
e shume e domosdoshme. Ne kuader te kompetencave profesionale referuar Modelimit te te
Dhenave gjeohapesinore rezulton se kerkesa Modelimin Tesselon (raster, TIN, grid hexagonal)
67%, per Menaxhim Data baze 63%, per Vektoret diferencial dhe modele te dhenave te objekteve
(58%), Modelimin 3D (63%). Per kompencat ne zerin Manipulim i te Dhenave, kompetencat e
prezantuara kane marre te gjitha mbi mbi 50% me koment shume te domosdoshme.Me interes
dhe qe tregon edhe rritjen e interesit ne ndertimin e IKDGH dhe te realizimit te INSPIREeshte
shprehja per kompetencat ne Infrastrukturen te dhenave gjeospaciale dhe kompetencat per
plateformen gjeohapesinire te saj, ku kemi: Familjarizimi me IDGH (92%), Konceptet e Aplikimit te
IKDGH ne praktik (71%), Aksesimi i te dhenave gjeohapesinore (71%), Menaxhimi i metadatave
(71%),, kuptimi relevant i platformes se IDGH (67%),Kuptueshmeria e komponenteve te
Sherbimeve (63%), sherbimi i shikimit (63%), Sherbimi i Downloud-imit (71%), Implementim i
WebGis (67%), Cloud Computing(59), standarte kyc te te dhenave hapesinore (63%). Te njejtin
trend ka Shqipeia edhe ne kompetencat per çeshtjet organizatiove dhe institucionale; per te gjtha
kompentcat e parashikuara aty, perqindjet jane ne vleresimin shume e domosdoshme me
perqindje mbi (50%). Persa i perkete trajnimit ne gjuhe ametare apo ne gjuhe angleze,
pjesemarresit shqiptar ne sondazh i kane dhene te dyja rasteve perqindje te larte mbi 80%, duke
konfirmuar realizimin e tyre pavaresisht gjuhes si shume te domosdoshme.

4.2

Vlerësimi i Kërkesave

Rezultatet e pyetësorit, pergjigjet e dhena nga organizata shqiptare ne sondazh tregojne si vijon:
1.Ka nje lidhje dhe kohezion te larte ndermjet subjekteveapo kurse mesimore e trajnuese si GIS,
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Njohje komponenteve te NSDI,Vizualizimit hartografik, imazheve satelitire, Sistemeve kadstrale,
me kompetencat te cilat te shqyrtuara me kujdes kerkohen si te domosdoshme pikerishte per
kompetence profesionale te domosdoshme ne te fushe.
2. Nje shqyrtim i thelluar i raportit ndemjet edukimit, kurseve dhe kompetencave evidenton rastin
ne nivele domosdoshmerie te edukim /kompetence ne fushen e gjeoinformacionit te avancuar dhe
te trajtimit te te dhenave gjeohapesinore.
3. Rezultaet e mesiperme dhe nga shqyrtimi programeve mesimore ne Universitet rezulton se: Programi i Departamentit te gjeodezise ne te dy nivelet (Mach.& MSH) ofron edukim dhe plotesim
te ketyre kerkesave deri ne masen mbi 80%.
Edhe subjekte te te tjera edukative universitare ne Fakuktetin e Gjeologji minierave, ne
Departamentine Gjeografise dhe ne disa universitete private jane ne proces te plotesimit dhe
permiresimit te programevemesimore ne fushen e gjeoinformacioni, gje kjo qe te bene te
mendosh (e pakonfirmuar) se se shpejti edhe ato do te jene ne perqindje te larte mundesie dhe
kopetence per te mbeshtetur krijimin e IKDGH dhe direktiven INSPIRE.
Nje sere ceshtjesh qe lidhen me kompetencat ne nivele prioritar mund te zgjidhen me ane ane te
shkollave verore jo me pake se 1 mujore dhe me program te mirestudjuar te drejtuara nga lektor
apo prefesionist nga Rajoni dhe Europa. Kjo sepse aktualisht Shqiperia ka filluar te ndjeje
mungesen e Kapaciteteve mesimdhenese kompetente ne keto fusha.
Ndoshta nje Shkolle Ekselence ne Gjeodezi dhe Gjeoinformacion ne nivel Ballkanik dhe European
mund rezultoj si nje eksperience e dobishme per edukimin e specialisteve me kompetencat e
kerkuara, vecanerisht per specialist qe kane mbaruar studimet dhe kerkojne te apdatohen me
zhvillimet modene teorike, proceduriale dhe teknologjike ne gjeodezi, gjeoinformacion, etj, sipas
filozofise Long Life Learning.
Pyetësori gjithashtu tregon se ekziston mundesia që kurset të bëhen në distancë nëpërmjet
internetit në të cilën pjesëmarrësit kanë qasje në materialet mësimore në çdo kohë gjatë kursit.

5 Konkluzione
1. Bazuar ne trajtimin narrative te detajuar dhe vlersimin e gjendjes se krijimit te Infrastruktures
Kombetare te Informacionit Gjeohapesinor, procesit te edukimit gjeohapesinor dhe rolit te tij ne
kete process dhe ne kuader me te pergjithsem per implementimin e directives INSPIRE
konkludojme se:
1. Shqiperia ka bere hap ate renesishem legjislativ, institucional, organizativ, dhe implemntues
ne kuader te implementimit te Direktives INSPIRE dhe per rrjedhoj progrese real ne drejtim te
krijimit te IKDGH ne Shqiperi.
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2. Gjykojme se proceset legjislative, organizative te materializuara ne ngritjen e Autoritetit
Shteror te Informacionit gjeohapesinor, si Institucion juridik pergjegjes kryesor per ngritjen dhe
miremabjtjen e IKDGH, mbeshtetur nga Ligji72/2012 jane nje faktor kyç ne kuader te
implementimit te Direktives Inspire.
3. Universitete po perpiqen te progresojne ne kurrikulat universitare me programme apo urse
universitare per nje edukim adeguat dhe modern te studenteve me objektiv pershtatjen dhe
perdorimin me competence te IKDGH.
4. Ka nje korelim te qarte ndemjet ngritjes se IKDGH, gjeoinformacionit dhe nevojes se
permiresimeve te kurrikulave te edukimit ne fushen e te dhenave dhe te Informacionit
Gjeohapesinor, me qellim edukimin me zhvllimet dhe teknologjite modern gjeohapesinore per
rritjen e kompetencave profesionale te studenteve dhe specialisteve qe kane kryer studimet
universitare.

6 Referencat
1.LIGJ Nr. 72/2012 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMBËTARE TË
INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
2. Legjislacioni i KE ne referecë me INSPIRE per te mbeshtetur ndërtimin e NSDI(shih Aneks)
3. Raporti Vjetor2016- ASIG/Prezantuar ne vitin 2017.
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ANEKS 1

Përmbledhje Ekzekutive
Pregatitja e ketij Raporti ne mbarim te vitit te pare te projektit BESTSDI synon te evidentoj dhe
analizoj ne menyre komplekse nje sere aspektesh dhe faktoresh ne funksion te gjendjes dhe te
evoluimit te kurrikulave dhe trajnimit te qendrueshem ne Universitete dhe institucione te tjera
trajnuse ne mbeshtetje te krijimit te Infrstruktures Kombetare te te dhena gjeohapesinire (IKDGH)
në kuadër të Direktivës INSPIRE të KE. Në kuadër të përpilimit të këtij raporti, si të dhëna bazë për
t'a realizuar atë, u perdoren të dhënat e perftuara nga anketimi me Institucionet kryesore
publike dhe private te interesura (Stejkholdersa) per ngritjen e IKDH sipas nje pyetesori te
pregatitur nga Drejtuesit e Projektit BESTSDI dhe realizuar nga Departamenti i Gjeodezise/UPT
lidhur me nevojat dhe kerkesat per nje edukim modern ne drejtim gjeohapesinor, bazuar ne
analizat eketyre kerkesave, vleresimin e tyre dhe te gjedjes se edukimit ne Univesitete, ne
informacionin e marre ne aktivitete e zhvilluara ne kuader te BESTSDI si dhe te informacionit te
mbledhurprane institucioneveqe punojne ne kete drejtim.
Bazuara ne keto te dhena dhe informacione te siper permendur, raporti evidenton ecurine e
krijimit te IKDGH, gjendjen aktuale, aktivitetin e institucionit pergjegjes dhe te tjere publik dhe
privat te interesuar, gjendjen dhe evolimin dhe vlersimi e edukimit dhe te trajnimit ne drejtim te
perftimit te produkteve gjeospaciale dhe te gjeoinformacionit, analiza e nevojave dhe kerkesave
ne drejtim te edukimit gjeohapesinor dhe gjeoinformativ per permiresimin dhe avancimin e
kurrikulave ne Institucionet e Aresimit te larte, per ta bere kete edukim te pershtatshem dhe te
qendrueshem ne mbeshtje te kesa j infrstrukture.
Ne kete kontekst ne raport jane evidentuar, pershkruar dhe trajtuar aspekte te tilla si:
Vleresimit i gjendja e infrastruktures kmbetare tete te dhenave gjeohapesinore ne Shqiperi
Steikholdersat kryesor te NSDI
Roli i Universiteteve ne krijimin e NSDI
Zhvillimi i NSDI ne Shqiperi
SDI dhe gjendja e edukimit te larte ne shqiperi
Analiza e kerkesave per edukim sipas BEST SDI dhe vleresimi i tyre
Konkluzione.
Sa me siper raporti u pregatit nga partneri departamenti I Gjeodezise I UPT. Etj.
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