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NDËRTIMI  I NSDI  NË SHQIPËRI 



Konteksti

Ligj Nr.72/2012     miratuar në datën 28.06.2012

“Për organizimin dhe fuksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë” 

Ky ligj është përafruar thuajse përgjithësisht me direktivën 2007/2/KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, datë 14 mars 2007
“Për ngritjen e një infrastrukture për informacionin gjeohapësinor në Komunitetin Europian  (INSPIRE) “

Numuri CELEX:  32007L0002. Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian. Seria L, nr 108, datë 25.04.2007, faqe 1‐14.

ASIG është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Marrja e vendimeve në bazë të të dhënave gjeografike është themelore për qeverinë
Shqiptare, rreth 80% e këtyre vendimeve ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me
territorin. E nëse informacioni mbi të cilën merret kjo vendimarrje nuk është në cilësinë
dhe saktësinë e duhur, patjetër që do të kemi një vendimarrje të cunguar, madje mbart
riskun e një vendimarrje të gabuar.



National Spatial Data Infrastructure” (NSDI) ose “Infrastruktura e të dhënave gjeohapësinore” është një sërë

masash, standardetesh, specifikimesh dhe shërbimesh që kanë për qëllim, në kuadër të krijimit të e‐Goverment,

të sigurojnë mbledhjen efektive, menaxhimin, ndarjen dhe përdorimin e të dhënave gjeohapësinore.

Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Gjeohapësinor
në Republikën e Shqipërisë (NSDI)

Institucione do duhet të bëjnë planifikime, projekte, zbatime në
fusha të ndryshme.

• Ekzistojnë por pa ndonjë referencë të saktë

• Ekzistojnë por janë të formës manuale, të pa dixhitalizuara

• Ekzistojnë dhe janë të formës dixhitale por të pa përditësuara

• Ekzistojnë por është e pamundur për t’u aksesuar.

Përballja e parë e tyre me të dhënat gjeohapësinore :



NSDI NË SHQIPËRI
Çfarë jemi duke bërë?

ASIG po ndërton “Infrastrukturën Kombëtare të Gjeoinformacionit”, i cili
do të na sjellë një përshkrim gjithëpërfshirës të të gjitha aseteve dhe
burimeve kyçe të vendit, duke u bërë kështu një resurs kombëtar i
paçmueshëm dhe një instrument i pazëvendësueshëm për vendimarjen,
në hartimin, ndjekjen dhe zbatimin e politikave tona zhvillimore.

Mundëson marjen e vendimeve më të mira.

Rrit efiçencën e vendimeve.

Ul në maksimum shpenzimet e dubluara.

Rrit shkallën e bashkëpunimit.

Përmirëson komunikimin ndërinstitucional



BIZNES PLANI STRATEGJIK ASIG    2015‐2020

Faza 2: Vleresim situate ekzistuese
A4: Vlerësimi i strukturës aktuale/ grupeve të interesit

A5: Vlerësimi i strukturës së sistemit

A6: Vlerësimi i proceseve aktuale dhe outputeve

Faza 1: Faza e konceptimit / Planifikimi i Projektit
A1: Vlerësimi i Objektit te punes

A2: Zhvillimi i Programit të Punës

A3: Zhvillimi i Planit të Punës

Faza 3: Perspektiva & Objektivat kyç te BPS
A7: Përkufizimi i Perspektivës

A8: Zhvillimi i Biznes Planit Strategjik të ASIG

Faza 4: Plani i Menaxhimit dhe Veprimit

A9: Përkufizimi i Objektit të Punës së ASIG

A10: Përcaktimi i Burimeve

A11: Zhvillimi i Buxhetit 5 Vjeçar të Punës
A12: Hartimi i Planit të Veprimit

A13: Përgatitja e Draftit të Biznes Planit Strategjik

A14: Finalizimi i Biznes Planit Strategjik

Struktura e Projektit



MISIONI ASIG    2015‐2020
Misioni

Të Manaxhojë, ngritjen dhe funksionimin e vazhdueshëm të sistemit të Integruar (NSDI), i 
cili do të garantojë të gjithë Informacionin Gjeohapësinor, në kohë, kosto efektiv, dhe 

sipas cilësisë së kërkuara, përgjatë të gjithë ciklit të jetës së tij

Deklarata e Misionit të ASIG-ut: “Të bëjë që gjërat të ndodhin!”



Objektivat e ASIG

1. Ngritja e Kornizës Referuse Gjeodezike Shqiptare sipas standardeve
europiane për të mundësuar mbështetjen e një harte unike për të gjithë
territorin e Republikës së Shqipërisë

3. Ndërtimi i GIS Kombëtar i cili përfshin të gjitha sistemet e
informacionit gjeografik që ndërtohen për tema të veçanta, në përputhje
me standartet e miratuara nga ASIG‐u, që ndërveprojnë me njëri‐tjetrin .
Krijimi Gjeoportalit Kombëtar ku cdo kush do mund të aksesojë të dhënat
gjeohapësinore që shteti Shqiptar posedon

4. Krijimi I Hartës Bazë të shkallëve të ndryshme nëpërmjet projektit :
“Fotografimit ajror dhe skanimit lazer LIDAR për territorin e Republikës
së Shqipërisë”

2. Përpilimi dhe zhvillimi i Standardeve në fushën e gjeoinformacionit si
dhe implementimi i tyre nëpër institucione, qofshin ato prodhues apo
përditësues të gjeoinformacionit.



1‐ KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE
Çfarë jemi duke bërë?

ASIG, po ndërton, dhe do të mirembajë 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.
KRGJSH do të plotësojë të gjitha kërkesat gjeodezike të Shqipërisë
nëpërmjet:

a) ALBPOS

b) Rrjeti pasiv GPS
.

c) Rrjetit shtetëror të nivelimit;

d) Rrjetit shtetëror gravimetrik;

e) Rrjetit dhe stacioneve mareografike;

f) Rrjeti stacioneve magnetometrike;

55 MILION LEK 
NGA QEVERIA SHQIPTARE



1‐ KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE
PERFITIME

• Projektet cilësore për ngrijten e rrjetit gjeodezik shtetëror pasiv të
bazuar në “KRGJSH”, nga ku do të fiksohen në terren rreth 1000 pika
gjeodezike.

• Cdo përdorues me anë të një marrës GPS/ TS do të mund të përdori
këto pika për punime te ndryshme Gjeodezike dhe Hartografike.

• Kjo do ta ndihmonte së tepërmi proçesin e transaksioneve të bëra mbi
pronësinë. Çdo veprim në pasuri do të ishte më e lehtë për t’u
materializuar në terren.

• Janë kryer matjet Gravimetrike Absolute, për herë të parë në historinë
e shtetit Shqiptar, të cilat do të na mundësojnë përcaktimin e modelit
të gjeoidit në territorin tonë.



2‐ Standarte Shtetërore për GjeoInformacionin

Përpilimi dhe zhvillimi i standardeve në fushën e gjeoinformacionit

si dhe implementimi i tyre nëpër institucione

Specifikime Teknike për Temën ‐ Hidrografi

Specifikime Teknike për Temën ‐ Kufijtë 
e Njësive Administrative

Specifikime Teknike për Temën ‐ Parcelë

Specifikime Teknike për Temën ‐ Ndërtesë



3‐ GIS KOMBËTAR

GIS Kombëtar cili përfshin të gjitha sistemet e informacionit gjeografik që ndërtohen për tema
të veçanta, në përputhje me standartet e miratuara nga ASIG‐u, që ndërveprojnë me njëri‐
tjetrin

Metadata

Standarte

Sherbime

Bashkepunim

GeoData 

Kompetence

Gjeoportal

Infrastruktura
Gjeohapesinore



3‐ GIS KOMBËTAR
Çfarë jemi duke bërë?
ASIG gjatë një harku kohor të shkurtër ka mbledhur informacion gjeohapësinor nga institucione.
Informacioni është përpunuar në mënyrë të tillë duke përdorur Standardet OGC (WMS & WMTS) të shërbehet
nga GJEOPORTALI KOMBËTAR drejt Përdoruesve

Në vlerë monetare ASIG është duke dhënë një shërbim prej rreth 13 milion euro të cilat kanë qënë në
kasafortë institucioni dhe nuk i viheshin në shërbim të tjerëve.



3‐ GIS KOMBËTAR
Çfarë jemi duke bërë?

• Ortofoto
Http://geoportal.Asig.Gov.Al/services/host/host.Ashx?Url=http://localhost:85/utm34n/ortofoto

• Topografike
Http://geoportal.Asig.Gov.Al/services/host/host.Ashx?Url=http://localhost:85/utm34n/ topografike

• Administrative
Http://geoportal.Asig.Gov.Al/services/host/host.Ashx?Url=http://localhost:8080/geoserver/asig
/wms&version=1.1.1&srs=epsg:32634&layers=kufi_admin

• Kadastër
Http://geoportal.Asig.Gov.Al/services/host/host.Ashx?Url=http://localhost:8080/geoserver/asig/
wms&version=1.1.1&srs=epsg:32634&layers=view_alb_p

• Adresari
http://geoportal.asig.gov.al/Services/host/host.ashx?url=http://localhost:8080/geoserver/adresar/

/



3‐ GJEOPORTALI  KOMBETAR

Nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar ,  ASIG i jep 
mundësinë publikut dhe institucioneve publike për 
të aksesuar informacion gjeohapësinor zyrtar ONLINE

Ndarje Administrative

Ortofoto

Kadastër 

Harta Topografike

Census 2011

Adresari

www.geoportal.asig.gov.al

Infr. Rrugore

Infr.Arsimore

Gjeologjia

Përdorimi i Tokës

Zona të Mbrojtura

H. Vlerës Tokës

Çfarë jemi duke bërë?















4‐ Projekti i Fotografimit Ajror

Bazuar në nevojat dhe kërkesat e shumë autoriteteve publike të cilat i janë njohur si aktorë për përdorimin dhe
përditësimin e tematikave të informacionit gjeohapsinore,  ASIG  propozoi një fotografim të ri ajror i cili do të shërbejë si
hartë‐bazë e unifikuar për të gjithë Territorin Shqiptar.

Qeveria Shqiptare me  vendim të K.ZH.T. Nr.14, datë 23.9.2014, botuar në fletore zyrtare nr.147/2014 me titull “Krijimi I 
Sistemit të të dhënave Gjeohapësinore” faza e parë, mori vendimin për realizimin e këtij projekti duke e finacur këtë
projekt.

Kjo do të jetë faza e parë e krijimit të sistemit të të dhënave gjeohapësinore
për të mbështetur zhvillimin dhe menaxhimin e rajoneve

Nr LOT  ZONE SIPERFAQ
E (km2 )

Fotografi 
Ajrore dhe AT 
(GSD në metra)

Ortofoto Skanimi LiDAR  
dhe prodhimi 

DTM 

1 LOT 1 Zonë Urbane 1 028 0.08 Nga fotografitë
ajrore me GSD 

0.08

5  pikë/m2

2 LOT 2 Zonë Rurale 10 340 0.20 Nga fotografitë
ajrore me GSD 

0.20

2  pikë/m2

3 LOT 3 Zonë Malore 17 380 0.35 Nga fotografitë
ajrore me GSD 

0.35

1 pikë/m2



4‐ Fotografimi Ajror dhe skanimi LIDAR

Kompania “HansaLuftBild” po kryen misionin e fotografimit Ajror në Republikën e Shqipërisë. 

‐ Fushata e matjeve në terren për sinjalizimin dhe matjen e pikave
të kontrollit të fotografimit Ajror( 660 GCP)

‐Parashikohen të kryhen rreth 40 000 fotografime gjithsej

‐ Janë parashikuar rreth 16600 foto në zonat urbane me 
rezolucion 8 cm  dhe 15500 foto në zonat rrurale me 
rezolucion 20 cm

‐ Skanimin e territorit me rezolucione të ndryshme duke filluar me zonat
urbane 5 pika/m2  (sip.1028 km2), zonat kodrinore‐fushore me 
rezolucion 2 pika/m2 (sip.10340km2) dhe zonat malore me 
1pikë/m2 (Sip.17380km2).



4‐ Produkti Fotografimit Ajror dhe skanimi LIDAR



4‐ Produkti Fotografimit Ajror dhe skanimi LIDAR



4‐ Produkti Fotografimit Ajror dhe skanimi LIDAR



FALEMINDERIT!


