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FJALORTH I TERMAVE 

 

Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP): akt administrativ i nxjerrë për pronësinë për tokën 

bujqësore, i cili ka pasur për qëllim kalimin e pronësisë së tokës shtet në favor të pronarëve privatë.  

Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK): Agjencia qeveritare shqiptare e krijuar për të trajtuar 

çështjet e legalizimit, kthimit dhe regjistrimit të banesave dhe të gjitha pronave të paluajtshme në të 

gjithë territorin e Shqipërisë. 

Komuniteti: Një grup individësh më i gjerë se familja, të cilët e identifikojnë veten si një njësi e 

përbashkët për shkak të lidhjeve të njohura sociale, fetare, ekonomike ose lidhjeve tradicionale 

administrative ose përmes të jetuarit në të njëjtin lokalitet. 

Kompensim: Pagesa me para në dorë ose në natyrë për një aset ose për një burim që blihet ose që 

preket nga një projekt në kohën kur ky aset duhet të zëvendësohet. 

Toke Truall: i referohet tokës urbane në të cilën është i lejuar përdorimi për zhvillim urban (tokë urbane 

formale), ose tokë në të cilën nuk lejohet por është përdorur tashmë për zhvillim urban (tokë urban 

informale). Për qëllimin e kësaj LRP-je Tokë Truall konsiderohet vetëm parcela e tokës e cila është 

kategorizuar si “truall” në certifikatën e pronësisë së tokës. Shpesh përdoret termi “tokë urbane”.  

Ndihma për Zhvendosjen: Mbështetje që u ofrohet njerëzve që zhvendosen fizikisht për shkak të një 

projekti. Kjo ndihmë mund të përfshijë transportin, strehimin dhe shërbimet që u ofrohen njerëzve të 

prekur gjatë zhvendosjes. Ndihma mund të përfshijë edhe kompensime me para në dorë që 

kompensojnë personat e prekur nga projekti për shqetësimet e shkaktuara nga zhvendosja dhe mbulon 

shpenzimet e zhvendosjes në një vend të ri, si për shembull shpenzimet e transportit.  

Servituti: Servituti është e drejta jo poseduese mbi tokën për ta përdorur dhe/ose për të hyrë në një 

pronë të paluajtshme të një personi tjetër pa e patur atë tokë në pronësi.  

Kufizimet e servitutit: Kufizimet e servitutit janë kufizime të lidhura me servitutin, që e pengojnë një 

pronar toke ose përdorues të kryejë një veprimtari që do të kishte qenë e ligjshme në kushte të tjera në 

pronën e tyre, si ndërtimi i strukturave mbi një lartësi të caktuar në tokë urbane ose kultivimi i pemëve 

mbi një lartësi të caktuar në tokë bujqësorë ose tokë pyll. 

Zhvendosja ekonomike: Humbja e rrjedhave të të ardhurave ose mjeteve të jetesës që rezultojnë nga 

blerja e tokës ose aksesi i penguar në burime (tokë, ujë ose pyll) që rezulton nga ndërtimi ose 

funksionimi i një projekti ose objekteve të lidhura me të. 

Familjet e zhvendosura ekonomikisht: Familjet, mjetet e jetesës së të cilave ndikohen nga Projekti, 

ku mund të përfshijë si familjet që jetojnë në zonën ku do të zhvillohet projekti, ashtu edhe njerëzit që 

jetojnë jashtë Zonës së Projektit, por që kanë tokë, kultura bujqësore, biznese ose të drejta të ndryshme 

përdorimi në të. 

Vlerësimi i Shërbimeve të Ekosistemit: Studim për të përcaktuar përfitimet që njerëzit, duke përfshirë 

edhe bizneset, nxjerrin nga ekosistemet, ndikimet e mundshme të një projekti në këto shërbime dhe 

masat për të zbutur ndikimet. 

Kulturat bujqësore të kompensueshme: Kulturat bujqësore të mbjella brenda zonës së projektit nga 

personat e prekur nga projekti përpara datës prej së cilës ato kanë të drejtën e kompensimit dhe që 

plotësojnë kriteret për kompensim në përputhje me këtë LRP. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonpossessory_interest_in_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_property
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Toka e kompensueshme: Toka (të mbjella dhe djerrë, toka bujqësore apo toka që i përkasin njësisë 

administrative përkatëse) brenda zonës së projektit që plotësojnë kriteret për kompensim në përputhje 

me këtë LRP. 

Të drejtat: Përfitimet e përcaktuara në këtë LRP, duke përfshirë kompensimin financiar dhe të drejtën 

për të marrë pjesë në programet e rikuperimit të mjeteve të jetesës. 

Data e ndërprerjes së kompensimit: Data e përcaktuar nga Projekti si afati i fundit për të drejtën për 

kompensim, e njohur gjithashtu si Data e Moratoriumit.  Personat që zënë zonën e projektit pas datës 

së ndërprerjes së kompensimit  nuk kanë të drejtë për kompensim dhe/ose për ndihmë lidhur me 

zhvendosjen e tyre. Po kështu, as asetet fikse (të tilla si strukturat e ndërtuara, kulturat bujqësore, 

pemët frutore) të krijuara pas datës së ndërprerjes së kompensimit (Data e Moratoriumit) nuk do të 

kompensohen.  

Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS): Për Projektin Karavasta 140 MW është përgatitur 

një VNMS.  VNMS është një studim i integruar që shqyrton se si mjediset biofizike, sociale dhe 

shëndetësore ka të ngjarë të ndikohen nga Projekti. 

BERZH: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Korporata Financiare, bankë e cila ofron 

shërbime investimi dhe këshillimore për projektet e sektorit privat në vendet në zhvillim me synimin 

garantimin e përfitimit të të gjithëve nga rritja ekonomike. 

Fermer: Një person që ka fituar të drejtën për të përdorur një pjesë toke për aktivitete bujqësore, qoftë 

për gjenerim parash ose për konsum familjar dhe është i angazhuar në aktivitete të tilla në kohën e 

datës së ndërprerjes së kompensimit. 

Kostoja e plotë e zëvendësimit: Vlera e tregut e aseteve plus kostot e transaksionit, ku amortizimi i 

strukturave dhe aseteve nuk merret parasysh. 

Familja: Një person, ose grup personash që jetojnë së bashku, në një shtëpi individuale, që përdorin 

ambiente të përbashkëta gatimi dhe ngrënieje dhe që formojnë një njësi bazë socio-ekonomike dhe 

vendimmarrëse.   

IFC: Korporata Financiare Ndërkombëtare, bankë e cila ofron shërbime investimi, këshillimi dhe 

shërbime për administrimin e aseteve për të inkurajuar zhvillimin e sektorit privat në vendet më pak të 

zhvilluara. 

Zhvendosja e pavullnetshme: Zhvendosja, e cila mund të konsistojë në zhvendosje ekonomike 

dhe/ose zhvendosje fizike, është e pavullnetshme kur ndodh pa pëlqimin e informuar të personave të 

zhvendosur ose nëse ata japin pëlqimin e tyre pa pasur fuqinë për ta kundërshtuar zhvendosjen. 

Blerja e tokës / Aksesimi i tokës: Në kuptimin e BERZH PR5, IFC PS 5, dhe kërkesave të tjera të 

ngjashme ndërkombëtare, "blerja e tokës" kuptohet se përfshin blerjet e plota të pronës dhe blerjet e të 

drejtave të ndryshme nga të drejtat e plota pronësore, si p.sh. e drejta e kalimit. Në vitet e fundit, 

specialistët shpesh kanë preferuar të përdorin termin "akses në tokë" dhe jo "blerje të tokës", për të 

mbuluar jo vetëm blerjet reale, por edhe forma të tjera të aksesit në tokë, si zënien e përkohshme të 

tokës ose përftimin e të drejtave të ndryshme nga të drejtat e pronësisë së plotë (të drejtat e kalimit ose 

disa të drejta të uzufruktit). 

Inventari i tokës, fermave dhe kulturave bujqësore: Inventarizimi i të gjitha tokave, fermave dhe 

kulturave të kompensueshme brenda zonës së projektit. 

Pronari i tokës: Është personi që ka pronësinë e tokës në të cilën ndodhet një fermë.  

Mjetet e jetesës: Mjetet e jetesës përfshijnë kapacitetet, asetet (duke përfshirë burimet materiale dhe 

sociale) dhe aktivitetet e nevojshme si mjet jetese. Jetesa është e qëndrueshme kur mund të përballet 

dhe të rikuperohet nga stresi dhe goditjet dhe të ruajë ose përmirësojë aftësitë dhe asetet si në të 

tashmen, ashtu edhe në të ardhmen, duke mos dëmtuar bazën e burimeve natyrore.  
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Programet e jetesës: Programe që synojnë të rikuperojnë ose të përmirësojnë sigurinë ekonomike për 

njerëzit e prekur nga projekti nëpërmjet ofrimit të ndihmës ekonomike, duke përfshirë, por pa u kufizuar 

në aktivitete të tilla si trajnimi dhe prodhimi bujqësor. 

Plani i Rimëkëmbjes së Jetesës (PRJ): Dokumenti në të cilin një propozues i projektit specifikon 

procedurat që do të ndiqen dhe veprimet që do të ndërmerren për të zbutur efektet negative, për të 

kompensuar humbjet dhe për të ofruar përfitime zhvillimore për personat dhe komunitetet e prekura 

nga një projekt. 

Data e Moratoriumit: Një tjetër afat për datën e ndërprerjes së kompensimit, duke qenë data e 

përcaktuar nga Projekti si afati i fundit për të drejtën për kompensim.  Personat që vendosen në zonën 

e projektit pas datës së ndërprerjes së kompensimit nuk kanë të drejtë për kompensim dhe/ose ndihmë 

për zhvendosjen.  Po kështu, as asetet fikse (si strukturat e ndërtuara, kulturat bujqësore, pemët frutore 

dhe parcelat pyjore) të krijuara pas datës së ndërprerjes së kompensimit nuk do të kompensohen. 

Tokë jetime: Sipërfaqe toke brenda një parcele toke që nuk është drejtpërdrejt objekt i blerjes së tokës 

(qoftë blerjes së përkohshme apo të përhershme), por që bëhet joekonomike për shkak të madhësisë 

ose formës në të cilën mbetet toka. 

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST): Ofruesi shtetëror i energjisë që administron sistemin e 

transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Zona e Impiantit do të ndërtohet dhe do të operohet nga 

Karavasta Solar sh.p.k, ndërsa Linja ajrore e transmetimit (LT) do të ndërtohet nga Karavasta Solar 

sh.pk, por do te jetë nën pronësinë dhe operimin e OST-së. 

Linja ajrore transmetimi (OHL): Tela ose kabllo të varura midis shtyllave që përdoren për 

shpërndarjen e energjisë. 

Projekti: Projekti i Karavastasë, i përbërë nga një Park Fotovoltaik diellor 140 MW (Vendi i parkut) dhe 

Linja ajrore e transmetimit 220 kV (OHL). 

Zona e projektit: Zona e identifikuar nga Projekti, e cila nevojitet si zonë për ndërtimin e Parkut FV dhe 

të linjës së transmetimit (OHL).  Të gjitha kulturat bujqësore të kompensueshme dhe toka brenda kësaj 

zone brenda afatit të kompensimit do të kenë të drejtën e kompensimit sipas kushteve të kësaj LRP-je.  

Norma e projektit për blerjen e tokës: Vlera e tregut e tokës me të njëjtin përdorim produktiv ose me 

të njëjtin potencial që gjendet në afërsi të tokës së prekur, plus koston e përgatitjes në nivele të 

ngjashme ose në nivel më të mirë se ato të tokës së prekur, plus koston e çdo regjistrimi dhe takse pas 

transferimit të pronësisë. 

Norma e projektit për kompensimin e kulturave bujqësore: Kostoja e zëvendësimit për bimët dhe 

pemët shumëvjeçare duhet të jetë ekuivalente me çmimet aktuale të tregut duke pasur parasysh llojin, 

moshën dhe vlerën prodhuese të bimëve dhe/ose të pemëve, duke përfshirë produktivitetin e humbur 

për të ardhmen. 

Zhvendosja fizike: Humbja e strehimit dhe e aseteve që vijnë si rrjedhojë e blerjes së tokës në lidhje 

me një projekt që kërkon që personi(at) që preken prej tij të zhvendosen në një vend tjetër.  

Familje e prekur nga projekti: Të gjithë anëtarët e një familjeje, qofshin ata të lidhur ose jo me njëri-

tjetrin, që veprojnë si një njësi e vetme socio-ekonomike dhe vendimmarrëse që preket nga një projekt. 

Person i prekur nga projekti: Çdo person që, si rezultat i zbatimit të një projekti, humbet të drejtën e 

zotërimit, përdorimit apo qoftë edhe të përfitimit nga një strukturë e ndërtuar, një tokë, nga kulturat dhe 

pemët njëvjeçare dhe shumëvjeçare, ose nga ndonjë tjetër aset i luajtshëm apo i paluajtshëm, plotësisht 

ose pjesërisht, përgjithmonë ose përkohësisht. 

Kostoja e zëvendësimit: Shkalla e kompensimit për aktivet e humbura duhet të llogaritet me koston e 

plotë të zëvendësimit, domethënë me vlerën e tregut të aktiveve plus kostot e transaksionit.  
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Risistemimi: Procesi përmes të cilit familjeve të zhvendosura fizikisht u sigurohen parcela 

zëvendësuese dhe struktura banimi në një vend të caktuar. Risistemimi përfshin iniciativa për të rikthyer 

në gjendjen e mëparshme dhe për të përmirësuar standardet e jetesës së atyre që do të zhvendosen. 

E drejta e kalimit: E drejta ligjore që një projekt publik (në këtë rast, një projekt energjie) të kalojë 

përgjatë një rruge të caktuar përmes terreneve ose pronës që i përket individëve privatë.   

Spekulime: Ngritja e ndërtesave ose strukturave, ose mbjellja e të korrave brenda zonës së Projektit, 

me qëllimin e vetëm për të kërkuar kompensim nga propozuesi i projektit.  Spekulimet mund të bëhen 

para moratoriumit; që ndodhin përpara se të deklarohet data e ndërprerjes së kompensimit ose pas 

moratoriumit, d.m.th. që ndodhin pas datës së ndërprerjes së kompensimit. 

Palët e interesuara: Çdo dhe të gjithë individët, grupet, organizatat dhe institucionet e interesuara dhe 

potencialisht të prekura nga një projekt ose që kanë aftësinë për të ndikuar në një projekt. 

Zona e studimit: Zona e studimit i referohet zonës së identifikuar nga Projekti si me interes për anketën 

socio-ekonomike të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), pasi ajo shërben si baza 

informuese për vlerësimin nga ana e projektit të ndikimit social dhe ndikimit sa i përket zhvendosjeve.  

Tokë Urbane: I referohet tokës e cila lejohet të përdoret për zhvillim urban (tokë urbane formale), ose 

tokë në të cilën nuk lejohet por eshtë përdorur tashmë për zhvillim urban (tokë urbane informale). Për 

tokën urbane përdoret tani më shumë termi “Truall”, e cila e dallon atë nga toka bujqësore apo pyjore. 

Personat e cenueshëm: Njerëzit të cilët për shkak të gjinisë, përkatësisë etnike, moshës, aftësisë së 

kufizuar fizike ose mendore, disavantazhit ekonomik ose statusit social mund të ndikohen më 

negativisht se të tjerët nga zhvendosja dhe që mund të kenë aftësi të kufizuara  për të kërkuar ose për 

të përfituar nga ndihma që jepet për zhvendosjen dhe përfitimet e lidhura me zhvillimin. 

E drejta e kalimit: Një lloj Servituti që përdoret nga kompanitë që siguron akses në pronë për qëllim 

ndërtimi dhe mirëmbajtjeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARATHËNIE 

Ky Plan i Rikuperimit të Jetesës (LRP) për Projektin Fotovoltaik 140 MW   të Karavastasë (projekti) 

është përgatitur nga Steyn Reddy Associates (SRA), në bashkëpunim të ngushtë me, dhe në emër të 

Voltalia SA, dhe filialit të saj në pronësi të plotë shqiptare, Karavasta Solar. Sh.p.k (Voltalia).  

Dokumenti përmban një procesverbal të procedurave, veprimeve dhe angazhimeve që do të 

ndërmerren për të kompensuar personat e prekur nga projekti, në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe 

me politikat mjedisore dhe sociale në fuqi të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). 
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ANGAZHIMI I PROPOZUESIT TË PROJEKTIT 

Voltalia miraton LRP-në e paraqitur në këtë dokument dhe angazhohet për zbatimin e tij të në mënyrë 

të plotë, në kohën e duhur dhe në mënyrë efikase. Versioni përfundimtar i LRP do të bëhet publik, së 

bashku me angazhimin e deklaruar të Voltalia për zbatimin e LRP-së. 

PËRMBLEDHJE 

Hyrje 

Karavasta Solar sh.p.k, një korporatë shqiptare, propozon ndërtimin e Projektit “Karavasta Solar”, një 

park Fotovoltaik 140 MW dhe një linjë ajrore transmetimi (OHL) në bashkitë Divjakë dhe Fier të 

Shqipërisë (Projekti). Zona e Impiantit do të ndërtohet dhe do të operohet nga Karavasta Solar sh.p.k, 

ndërsa Linja Ajrore e Transmetimit (OHL) do të ndërtohet nga Karavasta Solar sh.p.k, por do të jetë në 

pronësinë dhe operimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST), Ofruesit Shtetëror të Energjisë.  

Ky dokument përfaqëson Planin e Rikuperimit të Jetesës (LRP) për Projektin “Karavasta Solar”. Në 

zhvillimin e LRP-së, Kompania është e angazhuar të respektojë legjislacionin Shqiptar, politikat 

mjedisore dhe sociale të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

Një vështrim i përgjithshëm i projektit  

Projekti “Karavasta Solar” (Projekti) është një zhvillim i energjisë fotovoltaike të rinovueshme (PV) i 
vendosur në rajonin e Divjakës në Shqipëri, i cili përfshin komponentët e mëposhtëm: 

1. Një park fotovoltaik (PV) me sipërfaqe 185 ha dhe me kapacitet maksimal të instaluar prej 140 
MW; 

2. Një linjë ajrore transmetimi 220 kV rreth 19 km e gjatë me 57 kulla që lidhin parkun PV me një 
nënstacion elektrik ekzistues në Fier. 

FIGURA 0.1: SKEMA E PROJEKTIT 
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Kalendari i ndërtimit të projektit 

Ndërtimi i Projektit është planifikuar të fillojë me punimet e hershme të kantierit në tremujorin e 3-të të 

vitit 2022 dhe të jetë në funksionim të plotë në gjysmën e 2-të të vitit 2023. Kohëzgjatja e pritshme e 

periudhës së ndërtimit konsiston në 2 muaj përgatitje të kantierit dhe 11 muaj ndërtim. Plani 

përfundimtar i ndërtimit do të specifikohet gjatë fazës së projektimit të detajuar.  

Tabela më poshtë tregon datat kryesore. 

Faza e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar 
Gama e parashikuar e 
datave 

Vendndodhja e parkut PV  

Lejet dhe miratimet  3 muaj Tetor ’20 - Maj ‘22 

Punimet e hershme 2 muaj Korrik’22 - Gusht ‘22 

Faza e ndërtimit 11 muaj Korrik ‘22 - Gusht ‘23 

Testimi dhe vënia në punë 3muaj Gusht ’23 - Tetor ‘23 

Linja e Transmentimit Ajror - OHL 

Lejet dhe miratimet  3 muaj Gusht ‘22 - Tetor ‘22 

Faza e ndërtimit  10 muaj Shtator ’22 - Gusht ‘23 

Testimi dhe vënia në punë 2 muaj Gusht ’23 - Tetor ‘23 

Përmbledhje e Marrjes së Tokës dhe e Ndikimeve të Projektit  

Projekti do të përfshijë marrjen e masave për shmangien dhe minimizimin e zhvendosjeve në fazën e 

projektimit të detajuar dhe të ndërtimit. Megjithatë, ndikimet kryesore në marrjen e tokës mund të 

vlerësohen me saktësi në këtë fazë, ku ato janë marrë parasysh në zhvillimin e këtij dokumenti  LRP 

për të adresuar të gjitha ndikimet. 

Faza e 
Projektit 

Komponenti Marrja e 
parashikuar 
e tokës 

Parcelat e 
parashikuara 
të tokës 

Kohëzgjatja Ndikimet e 
mundshme 

Ndërtimi Zona e parkut 185 ha 21 parcela 
toke 

Të 
përhershme 

Ndikimet në 
kullotjen 
informale dhe 
në aktivitete të 
tjera; kufizimet e 
aksesit 

Kantieret e 
ndërtimit dhe 
zonat e 
shtrimit 

4 ha 2 parcela toke E 
përkohshme 

Ndikimet në 
kullotjen 
informale; 
kufizimet e 
aksesit 
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Faza e 
Projektit 

Komponenti Marrja e 
parashikuar 
e tokës 

Parcelat e 
parashikuara 
të tokës 

Kohëzgjatja Ndikimet e 
mundshme 

Rrugët e 
hyrjes në 
kantier 

Mbeten për 
t'u 
përcaktuar 

 

25 parcela 
toke   

E 
përkohshme 

Ndikimet në 
kullotje 
informale dhe 
aktivitete të 
tjera; kufizimet e 
aksesit; humbja 
e kulturave 
bujqësore 

Shtyllat e 
OHL  

57 shtylla që 
zënë një 
sipërfaqe 
toke prej 
mesatarisht 
10m x 10m  

578 parcela 
toke 

Të 
përhershme 

Humbja e tokës; 
humbja e 
kulturave 
bujqësore dhe 
të ardhurave 
bujqësore 

Rrugët hyrëse 
të shtyllave të 
OHL 

57 parcela 
toke për 
rrugët hyrëse 
(përllogaritja 
e marrjes së 
përkohshme 
të tokës 5m x 
5m) 

57 parcela 
toke 

E 
përkohshme  

Humbja e 
përkohshme e 
tokës, humbje e 
kulturave 
bujqësore dhe e 
të ardhurave 
bujqësore; 
probleme për 
dheun 

Rrugët e 
hyrjes dhe 
Korridori i 
Ndërtimit të 
OHL-së 

Përafërsisht. 
17 ha 

725 parcela 
toke* 

E 
përkohshme 

Humbja e 
kulturave 
bujqësore dhe 
të ardhurave 
bujqësore; 
problemet për 
dheun 

Operacionet E drejta e 
kalimit për tek 
OHL-ja 

25 m rrugë 
kalimi në 
secilës anë 
të OHL-së 

725 parcela 
toke* 

Të 
përhershme 
(kufizime të 
pjesshme) 

Kufizimet e 
servitutit në 
lidhje me 
përdorimet e 
lejuara në tokën 
urbane sa i 
përket të drejtës 
së kalimit dhe 
zonës në të 
cilën vlen kjo e 
drejtë kalimi**. 

*634 parcela toke të inventarizuara më 21 dhjetor, 32 parcela të reja toke të identifikuara për ndryshimin e gjurmës së OHL-së 

dhe 50 parcela të reja toke të prekura nga rrugët hyrëse në OHL.  

**Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët kanë tokë truall (tokë 

urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka 

në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim 

sipas Normave të Servitutit për Tokën Urbane.  

Mbledhja dhe analiza e të dhënave bazë 
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Mbledhja e të dhënave bazë për të informuar LRP-në u bazua në burimet e mëposhtme: 

1. Informacioni bazë relevant dytësor socio-ekonomik i referuar në zhvillimin e LRP (p.sh., të dhënat 
kombëtare, të dhënat e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social të Projektit (VNMS)) 

2. Mbledhja dhe analiza e të dhënave primare të ndërmarra për të informuar LRP-në, duke përfshirë 

o Analizën e Pronësisë së Tokës dhe Informacionit Kadastral;  

o Anketat socio-ekonomike të familjeve të prekura drejtpërdrejt; 

o Anketat e aseteve dhe vlerësimi bazë agronomik i parcelave të prekura të tokës. 

3. Angazhimi i palëve të interesuara 

Familjet e prekura nga projekti (PAH) në zonën e gjurmës së Projektit janë shumë të prekura nga 

tendencat e migrimit dhe shumica e PAH-ve mbështeten në bujqësi dhe në fondet e pensioneve si 

burimet kryesore të jetesës dhe të të ardhurave.  

Angazhimi i Palëve të Interesit 

Pjesëmarrja e komunitetit dhe kontributet në zhvillimin e projektit deri më sot janë siguruar nëpërmjet 

mekanizmave të mëposhtëm: 

1. Takimet Publike; 

2. Takimet Konsultative; 

3. Angazhimet e VNMS-së në Anketën Socio-Ekonomike; 

4. Angazhimi i palëve të interesuara në lidhje me LRP, i cili përfshinte: 

o Zhvillimin e planeve të komunikimit në lidhje me komunikimin me komunitetin dhe aktivitetet e 

inventarizimit; 

o Angazhimi në lidhje me anketat bazë; 

o Postera informuese për projektin në fshatra; 

o Përhapja e Mekanizmit të Ankesave për familjet e përfshira në procesin e inventarizimit;  

o Vlerësimi i Regjistrit të Ndikimit Social të Gjurmës – angazhimet me familjet/bizneset që mund 

të preken. 

Angazhimi i palëve të interesuara për të gjitha çështjet që lidhen me zhvendosjen do të vazhdojë të 

zhvillohet përmes një sërë procesesh dhe aktivitetesh: 

• Informimi dhe/ose takime me palët kryesore të interesuara; 

• Planet e komunikimit për aktivitetet kryesore të projektit (p.sh., inventarizimi para ndërtimit, 
regjistrimi i tokës, etj.); 

• Bërja e ditur e Udhëzuesit për Blerjen dhe Kompensimin e Tokës për familjet e prekura; 

• Zbatimi dhe monitorimi i Planit të Rikuperimit të Jetesës. 

Kalendari i Angazhimit të Palëve të Interesit që mbulon periudhën e zhvillimit të LRP-së, marrëveshjet 

vullnetare dhe shpronësimet, dhe ndërtimin e projektit, paraqitet më poshtë.  

Metodologjia dhe Grupi i Palëve të Interesit Formati  Frekuenca  

Konsultimet 

Takim informues për OST (përfshirë prezantimin e 
matricës së kompensimit, GLAC, LRP, etj.) 

Takime sistematike 
dhe korrespondencë 
me shkrim  

Çdo dy javë 

Agjencia Shtetërore e Shpronësimit (ASHSH) (duke 
përfshirë edhe paraqitjen e matricës së 
kompensimit) 

Korrespondencë me 
shkrim sipas nevojës 

Sipas nevojës 
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Metodologjia dhe Grupi i Palëve të Interesit Formati  Frekuenca  

Informim për Ministritë/Agjencitë: 

1. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

2. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

3. Ministria e Kulturës 

4. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

5. Agjencia Kombëtare e Kompensimit dhe 
Kthimit të Pronave 

Takimi fillestar zyrtar 
i pasur nga 
korrespondenca me 
shkrim 

Çdo tremujor 

Informim për Institucionet, Zyrtarët dhe Agjencitë 
Rajonale dhe Lokale: 

1. Prefektura e Qarkut Fier 

2. Këshilli i Qarkut Fier 

3. Drejtoria Rajonale e Bujqësisë 

4. Drejtoria Rajonale e Mjedisit  

5. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 

6. Njësia Administrative Fier 

7. Njësia Administrative Libofshë 

8. Kryetar i Bashkisë Fier 

9. Kryetar i Bashkisë Divjakë  

 

Takimi fillestar zyrtar 
i pasuar nga 
korrespondenca me 
shkrim  

Çdo tremujor 

Takim informues për mediat rajonale 

Takimi fillestar zyrtar 
i pasur nga 
korrespondenca me 
shkrim 

Çdo tremujor 

Fokus grupe me grupe të veçanta të interesit duke 
përfshirë Grupet e Shoqërisë Civile (OJQ), 
Biznesin, Grupet e Grave  

 

Takimi fillestar zyrtar 
i pasuar nga 
korrespondenca me 
shkrim 

Çdo tremujor 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Bërja e ditur e GLAC për Departamentet dhe 
Agjencitë Rajonale dhe Komunale 

Takime formale Maj 2022 

Prezantimi i GLAC për PAH Vizita në familje Maj - Qershor 2022 

Angazhimi me PAH që kanë paraqitur një ankesë 
në Projekt nëse është e nevojshme 

Takime ad-hoc Ad-hoc 

Angazhim me PAH, toka e të cilëve nevojitet për 
studime gjeologjike bazë në terren 

Takime ad-hoc Ad-hoc 

Marrëveshjet Vullnetare Familjare & Nënshkrimi 

Takimi ballë për ballë me PAH (kryefamiljarët dhe 
bashkëshortet) për t'u paraqitur Ofertën e 
Kompensimit 

Vizitë në familje Një vizitë e vetme 
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Metodologjia dhe Grupi i Palëve të Interesit Formati  Frekuenca  

Vizita të mëtejshme në PAH (me kryefamiljarët dhe 
me bashkëshortet e tyre) për nënshkrimin e 
marrëveshjes. Angazhim i zgjeruar për PAH 
vulnerabël që janë identifikuar 

Vizita në familje (2-4 
takime, sipas 
nevojës) 

Dyjavore dhe javore 
(një herë të vetme) 

Hyrja në Tokë dhe Dalja prej saj  

Angazhimi i menaxherit të ndërtimit dhe CLO me 
PAH për të nënshkruar Protokollet e hyrjes në Tokë   

Vizitë në familje 
Gjatë ndërtimit sipas 
nevojës 

Angazhimi i Menaxherit të ndërtimit, Agronomit dhe 
CLO-së me PAH për të nënshkruar Formularin e 
Rikthimit të Tokës në Gjendjen e Mëparshme dhe 
Daljes nga Toka 

Vizitë në familje 
Gjatë ndërtimit / pas 
ndërtimit sipas 
nevojës 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Tabela informacioni në çdo fshat në lidhje me: 
punësimin, trajnimin, çështjet e sigurisë dhe 
kalendarin e ndërtimit  

Tabelat e shpalljeve 
publike 

Sipas nevojës  

Vizitat e planifikuara nga Koordinatorët për 
Marrëdhëniet me Komunitetin (CLO) në çdo fshat 

Takimi fillestar dhe 
vizitat nga CLO(të) 
në çdo fshat 

Çdo javë ose sipas 
nevojës 

Programet për mjetet e jetesës dhe për personat vulnerabël 

Programet për mjetet e jetesës dhe për personat 
vulnerabël 

Vizita në familje si 
pjesë e procesit të 
nënshkrimit të 
marrëveshjes 

Sipas nevojës 

 

Bazuar në angazhimet e palëve të interesuara, analizën e të dhënave dhe karakteristikat e projektit, u 

ndërmor një vlerësim i ndikimeve të projektit, i cili rezultoi në zhvillimin e Kornizës së Kompensimit të 

Projektit për të adresuar të gjitha ndikimet e identifikuara. 

Parimet e Kompensimit 

Parimet e përgjithshme që do të miratohen nga projekti në lidhje me kompensimin janë si më poshtë: 

1. Voltalia kërkon të arrijë marrëveshje vullnetare me personat dhe familjet e prekura, me 
shpronësimin e përdorur vetëm kur është e nevojshme – në praktikë për shkak të vështirësive 
që familjet hasin në sigurimin e dokumentacionit përkatës të pronësisë për nënshkrimin e 
marrëveshjeve të kompensimit, do të ndiqet procesi i shpronësimit për shumicën e rasteve. Në 
këto raste, Voltalia do të hyjë në marrëveshje kompensimi me familjet në mënyrë që të paguajë 
kompensimin e plotë paraprakisht (shih Parimin 3 më poshtë).  

2. Kompensimi do të jetë me vlerën e plotë të zëvendësimit, pa zhvlerësim dhe duke marrë 
parasysh të gjitha kostot e transaksionit 

3. në rastin e shpronësimit, për familjet që më parë kanë hyrë në një marrëveshje vullnetare, Voltalia 
do të paguajë shumën e plotë të kompensimit përpara hyrjes në tokë, pavarësisht pagesës që 
familja mund të përfitojë nëpërmjet procesit të shpronësimit. Procedurat për procesin e 
shpronësimit fillohen para fillimit të ndërtimit. 

4. Për familjet që refuzojnë marrëveshjet vullnetare, Voltalia do të vërë në dispozicion pjesën shtesë 
të pagesës që i shtohet pagesës së shpronësimit që të arrihet vlera e plotë e kompensimit sipas 
normave të projektit.  
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5. Përveç kompensimit për asetet, do të merren edhe masa të tjera sipas nevojës për të siguruar 
restaurimin efektiv dhe në kohë të parcelave të prekura 

6. Familjet e identifikuara si të cenueshme do të kenë të drejtë për ndihmë shtesë për fazën 
kalimtare. 

Kuadri i Kompensimit 

Matrica e Kompensimit për Projektin është përmbledhur më poshtë. Ajo është paraqitur gjithashtu edhe 

në Udhëzuesin për Blerjen dhe Kompensimin e Tokës (GLAC) që do t'u jepet të gjitha familjeve që 

preken drejtpërdrejt nga projekti.   

Lloji i Ndikimit Lloji i kompensimit 

1. Blerja e përhershme e tokës  Për pronarin e tokës (duke përfshirë edhe ata që kanë një 
certifikatë AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi), por që 
nuk e kanë të regjistruar: Blerja e tokës në këto raste duhet të 
bëhet sipas Normës së Projektit për Blerjen e Tokës* bazuar në 
vlerën e tregut. Kompensimi për çdo aset fiks të prekur me 
vlerën e plotë të zëvendësimit (p.sh., strukturat e ujitjes, kullimit, 
barakat, puset etj.) 

Për përdoruesin e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore sipas normës së projektit për kulturat bujqësore** 
bazuar në vlerën e plotë të zëvendësimit 

2. Blerja e Përkohshme e Tokës Për pronarin e tokës (duke përfshirë edhe ata që kanë një 
certifikatë AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi), por që 
nuk e kanë të regjistruar): Kompensim për tokën në masën 
12.5% të Normës së Projektit për Blerjen e Tokës (Normat e 
Projektit për Qiranë e Tokës), e paguar çdo vit. 

Për përdoruesin e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore sipas normës së projektit për kulturat bujqësore** 
bazuar në vlerën e plotë të zëvendësimit 

3. Akses i përkohshëm në tokë Për pronarin (përfshirë mbajtësit e Aktit të Marrjes së Tokës në 
Pronësi “AMTP”): Kompensim për tokën në masën 12.5% të 
Normës së Projektit për Marrjen e Tokës, në raport me 
periudhën e përdorimit të tokës gjatë ndërtimit (nga hyrja në 
toke deri në daljen nga toka).  

Për përdoruesin e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore sipas normës së projektit për kulturat bujqësore** 
bazuar në vlerën e plotë të zëvendësimit 

4. Toka jetime I nënshtrohet shqyrtimit rast pas rasti të opinionit prej eksperti 
të agronomëve të projektit. Kur aksesi në tokë çon në kthimin e 
një pjese të parcelës së tokës  në një tokë që konsiderohet 
joekonomike, projekti do ta kompensojë tokën e mbetur që 
konsiderohet joekonomike sipas parimeve të mësipërme. 

5. Kufizimet e servitutit Toka Urbane (Truallj) Formale: 90% e Normës së Projektit për 
Blerjen e Tokës bazuar në vlerën e tregut 
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* Norma e projektit për blerjen e tokës: Vlera e tregut e tokës me përdorim ose potencial të barabartë produktiv që ndodhet në 

afërsi të tokës së prekur, plus koston e përgatitjes në nivele të ngjashme ose më të mira se ato të tokës së prekur, plus koston e 

çdo regjistrimi dhe taksat e transfertave. 

 

** Norma e projektit për kompensimin e kulturave bujqësore: Kostoja e zëvendësimit për bimët dhe pemët shumëvjeçare duhet 

të jetë ekuivalente me çmimet aktuale të tregut duke pasur parasysh llojin, moshën dhe vlerën prodhuese të bimëve dhe/ose 

pemëve, duke përfshirë produktivitetin e humbur në të ardhmen. 

Përveç Matricës së Kompensimit, Projekti ka zhvilluar edhe një Matricë të plotë të Kritereve të 

Kompensimit, për të pasqyruar gamën e plotë të mbështetjeve të ofruara për familjet e prekura nga 

projekti, duke përfshirë masat e rikuperimit të jetesës dhe mbështetjen kalimtare për familjet e 

cënueshme. 

Duke marrë parasysh nivelin e ulët të marrjes së përhershme të tokës dhe afatin shumë të shkurtër të 

aksesit të përkohshëm në tokë gjatë ndërtimit, ndikimi i projektit në mjetet e jetesës pritet të jetë i vogël. 

Megjithatë, në rastet kur ka ndikim të konsiderueshëm në tokë, apo në rastet kur familja është e 

cenueshme, mund të kërkohet mbështetje shtesë në mënyrë që të sigurohet kthimi në kohë i aktivitetit 

bujqësor dhe rikuperimi i produktivitetit të tokës.  

Masat e Projektit për rikuperimin e jetesës fokusohen në: restaurimin e tokës, këshilla bujqësore dhe 

inpute shtesë sipas nevojës; dhe monitorim bujqësor.  

Cenueshmëria do të përcaktohet për çdo familje rast pas rasti. Identifikimi i familjeve të cenueshme 

përcaktohet nëpërmjet angazhimit të palëve të interesit dhe në bazë të analizës së studimeve socio-

ekonomike dhe inventarin e pronave. Familjet e cenueshme gjithashtu mund të identifikohen nga Oficeri 

i Ndërlidhjes me Komunitetin i Projektit (CLO) dhe personeli tjetër i projektit. U krye një Vlerësim fillestar 

i Riskut të Cenueshmërisë për të identifikuar familjet qe mund të përfshiheshin në “listën e 

cenueshmërisë”. Angazhime të tjera do të ndërmerren me familjet e identifikuara për të konfirmuar / 

skanuar familjet për mbështetje të mëtejshme, dhe ‘lista e cenueshmërisë’ do të përditësohet sipas 

nevojës. Identifikimi përfundimtar i familjeve të cenueshme do të kategorizohet në ‘familje kryesisht me 

aktivitet bujqësor”, dhe familje me aktivitet jo-bujqësor. Familjet me aktivitet kryesisht bujqësor kanë më 

shumë të ngjarë të përfitojnë nga mbështetja shtesë bujqësore për të rikthyer prodhimin bujqësor, 

ndërsa familjet me aktivitet jo-bujqësor (p.sh. familjet me pensionistë nuk janë në gjendje të merren me 

aktivitet bujqësor) mund të përfitojnë nga forma të tjera të individualizuara të mbështetjes si 

aksesimi/lidhja me asistencën e shëndetësore apo të strehimit. Çdo mbështetje do të individualizohet 

sipas nevojës së familjes së prekur, dhe do jetë për një kohë të kufizuar, me strategji dalje të qarta.  

Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

Blerja e 
Përhershme 
e Tokës 

Pronarët e 
tokave 
(duke 
përfshirë 
edhe ata që 
kanë një 
AMTP, por 
që nuk e 
kanë të 
regjistruar 
tokën 
zyrtarisht)  

Kompensimi për tokën e prekur sipas Normës 
së Projektit për Blerjen e Tokës 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore 

Për të përfituar nga Programet e Jetesës 

Duhet të jetë 
përdorues në 
kohën e 
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Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

pronarë të 
tokës) 

protokolleve të 
hyrjes në tokë  

Marrja e 
Përkohshme 
e Tokës 

Pronarët e 
tokave 
(duke 
përfshirë 
edhe ata që 
kanë një 
AMTP, por 
që nuk e 
kanë të 
regjistruar 
tokën 
zyrtarisht) 

Kompensimi për tokën e prekur në shkallën 
12.5% të Normës së Projektit për Blerjen e 
Tokës, e paguar çdo vit 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 
pronarë të 
tokës) 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore për 
të përfituar nga Programet e Jetesës 

Duhet të jetë 
përdorues në 
kohën e 
protokolleve të 
hyrjes në tokë 

Aksesi i 
përkohshëm 
në tokë 

Pronarët e 
tokave 

Kompensimi për tokën në masën 12.5% të 
Normës së Projektit për Marrjen e Tokës, e 
shkallëzuar në raport me periudhën e përdorimit 
të tokës gjatë ndërtimit (nga hyrja në tokë deri 
në daljen nga toka) 

Rikthimi i tokës në gjendjen e mëparshme pas 
ndërtimit 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 
pronarë të 
tokës) 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore 

Për të përfituar nga Programet e Jetesës 

Duhet të ketë 
qenë përdorues 
në kohën e 
inventarizimit 

Kufizimet e 
servitutit 

Pronarët e 
tokave 

Kompensimi për çdo kufizim të përdorimit me 
Normën e Projektit për Kufizimin e Servitutit 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 
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Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

Toka jetime Pronarët e 
tokave 

Kompensohet me normën e blerjes së tokës të 
projektit, përveç rasteve kur kufizimet e servitutit 
ndikojnë në tokën jetime, më pas kompensohen 
në bazë të vlerave të servitutit të projektit 

Toka jetime 
përcaktohet rast 
pas rasti 

Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët 

kanë tokë truall (tokë urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të 

mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë 

kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim sipas Normave të Servitutit për 

Tokën Urbane.  

Procesi i hyrjes në tokë dhe blerjes së saj 

Bazuar në Kornizën e Kompensimit dhe duke pasur parasysh rregulloret kombëtare të shpronësimit 

dhe standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, janë ndjekur këto hapa në procesin e aksesit 

dhe blerjes së tokës në kuadrin e këtij Projekti. 

1. Përgatitja e Dosjeve Familjare; 

2. Përgatitja & Prezantimi i Ofertave; 

3. Procesi i Marrëveshjes Vullnetare me Familjet; 

4. Procedurat e shpronësimit; 

5. Nënshkrimi nga ana e familjes; 

6. Pagesa e Kompensimit; 

7. Hyrja në Tokë; dhe 

8. Dalja nga Toka & Kthimi te pronari. 

Kini parasysh se Voltalia do të mbështesë dhe lehtësojë procesin e blerjes së tokës për Operatorin e 

Sistemit të Transmetimit (OST). Voltalia do të udhëheqë Procesin e Marrëveshjes Vullnetare. Përveç 

kësaj, do të mbështetet edhe Procesi i Shpronësimit për t'u siguruar që OST të blejë tokën për Projektin. 

Voltalia do të drejtojë vlerësimin dhe pagesën e kompensimit për llogari të OST-së, por të gjitha 

dokumentet e transaksionit për transferimin e pronësisë së tokës do të mbahen nga OST.  

Hapat kyç për marrjen e përhershme dhe përkohshme të tokës janë prezantuar në format grafik dhe 

për to diskutohet më poshtë. 

Grafiku më poshtë përfshkruan hapat e Marrjes së Përhershme të Tokës (vendndodhjet e Shtyllave): 
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Projekti ka bërë përpjekjet më të mira në angazhimin e pronarëve të paidentifikuar apo që nuk ndodhen 

në zonë si para ashtu edhe gjatë procesit të Marrëveshjeve Vullnetare. Në rast konflikti në identifikimin 

e pronarëve apo përdoruesve, kryhet një proces verifikimi, dhe çdo shumë kompensimi mbahet në një 

llogari bankare në pritje të përcaktimit të pronësisë së tokës apo aseteve të tjera (të mbjellat). Me 

shterimin e procesit të Marrëveshjeve vullnetare (kur kompletohen të gjitha marrëveshjet vullnetare të 

cilat kanë dokumentacionin e duhur të pronësisë) dhe ka evidencë të mjaftueshme që tregon se familja 

nuk është në gjendje të sigurojë dokumentacionin e kërkuar në kohë, kalohet në procesin e 

Përgatitja e Dosjes së Familjes

Përgatitja dhe Prezantimi i Ofertave të Familjeve

Procesi i Marrëveshjeve Vullnetare me Familjet

Letra e 
Ofertës NUK 

u firms

Letra e 
Ofertës u 
Firmos

Projekti këshillon mbi 
dokumentacionin e 

duhur për nënshkrimin 
e kontratave

FPP-ja është në 
gjendje të sigurojë 

dokumentet e 
nevojshme

Marrëveshje 
Vullnetare:

Kontrata e 
nënshkruar

FPP nuk është në 
gjendje të sigurojë 

dokumentet e 
nevojshme

Projekti mbështet 
sigurimin e 

dokumenteve

Dokumentet 
janë siguruar

Dokumentet 
nuk 

sigurohen në 
kohë

Marrëveshje 
Kompensimi*

*kërkohet vetëm 
AMPT

Procedura e 
shpronësimit*

*projekti mbështet 
sipas nevojës

Pagesa e Kompensimit (pagesa e plotë) 

Hyrja në tokë 

Dalja nga Toka & Dorëzimi 
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shpronësimit për ato familje që kanë refuzuar marrëveshjen vullnetare, që nuk janë identifikuar apo 

mungojnë, dhe për ato familje të cilat e kanë të pamundur të sigurojnë dokumentacionin e duhur për 

përmbylljen e marrëveshjeve vullnetare.  

Në bazë të eksperiencës së deritanishme me procesin e Marrëveshjeve Vullnetare, ka shumë të ngjarë 

që pothuajse të gjitha familjet të mos jenë në gjendje të sigurojnë dokumentacion të mjaftueshëm që 

kërkohet për Marrëveshjen Vullnetare. Voltalia u angazhua me familjet dhe i mbështeti ato në marrjen 

e dokumentacionit të nevojshëm për marrëveshjet vullnetare, por pas pothuajse dy muajsh asnjë familje 

nuk arriti të siguronte dokumentacionin e nevojshëm. Si rrjedhojë, do të përdoret procesi i shpronësimit 

për të gjitha parcelat që preken nga marrja e përhershme e tokës. Projekti do i njoftojë ato familje që 

janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare por me dokumentacion të pamjaftueshëm të 

pronësisë, se për to do të ndiqet procesi i shpronësimit. Kjo është kritike për të shmangur vonesa në 

marrjen e lejeve dhe licencave për ndërtimin e projektit. Megjithatë, në mënyrë që të mos 

disavantazhohen familjet që janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare, Voltalia do të 

ndërmarrë Marrëveshje Kompensimi me këto familje. Kjo marrëveshje merr përsipër pagesën e shumës 

së plotë të kompensimit për marrjen e përhershme të tokës, në përputhje me Normat e Projektit.  

Çertifikata e Pronësisë do të jetë dokumenti i preferuar për nënshkrimin e marrëveshjeve të 

kompensimit, dhe projekti do të bëjë përpjekjet më të mira në mbështetjen e familjeve për marrjen e 

dokumentit para hyrjes në tokë. Megjithatë, në mënyrë që të sigurohet kompensimi para ndikimit real, 

projekti mund të vendosë që të kërkojë vetëm një AMTP dhe dokumente të tjera mbështetëse që 

vërtetojnë pronarin e ligjshëm të tokës në momentin e hyrjes në tokë.  

Pavarësisht Marrëveshjes së Kompensimit të Projektit, të gjitha familjet do të kenë të drejtë të përfitojnë 

edhe pagesat e shpronësimit pas përfundimit të procesit të shpronësimit dhe nëse sigurojnë 

dokumentet e nevojshme të pronësisë. Voltalia do vazhdojë t’i mbështesë familjet ku është e mundur 

në marrjen e dokumenteve të nevojshme.  

Projekti ka bërë ndryshime në projektimin e linjës OHL për të minimizuar aq sa është e mundur, por 

akoma ka familje që refuzojnë bashkëpunimin. Ato familje që kanë refuzuar të hyjnë në Marrëveshje 

Vullnetare mund të shfrytëzojnë mundësinë që të hyjnë në Marrëveshje Kompensimi me Projektin. Pas 

vendimit të shpronësimit nga qeveria, Voltalia do i informojë familjet refuzuese rreth hapave të 

mëtejshëm dhe do i ri-ftojë ato që të pretendojnë shumën e kompensimit të projektit. Shpronësimi i 

përkohshëm do të përdoret në rastet kur pronari kundërshton aksesimin e tokës.  

Hapat kyç të aksesimit të përkohshëm të tokës (akses i makinerive dhe njerëzve në vendndodhjet e 

shtyllave, dhe aksesimi i korridorit të OHL për shtrirjen e telave) është i ndryshëm pasi nuk do jetë i 

nevojshëm sigurimi i dokumentacionit për të pasur të drejtën e kompensimit të të mbjellave sipas 

normave të Projektit. Kryetari i familjes bujqësore do të nënshkruajë marrëveshjet e kompensimit. 

Grafiku më poshtë përshkruan hapat e Aksesimit të Përkohshëm të Tokës: 
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Aksesimi i Përkohshëm i Tokës do të arrihet nëpërmjet një Deklarate Kompensimi si për pronarin ashtu 

edhe për përdoruesin e tokës, dhe Marrja në Përdorim të Përkohshëm të tokës (“shpronësimi i 

përkohshëm”) do të përdoret kur të jetë i nevojshëm shpronësimi i përkohshëm i tokës.  

Do të përcaktohet një korridor ndërtimi gjatë Hyrjes në Tokë, duke lejuar kështu pagesën e qerasë së 

tokës dhe kompensimin e të mbjellave përpara ndërtimit. Në rastet kur ka dëme aksidentale apo të 

paparashikuara të të mbjellave, pagesa do të kryhet pas Daljes nga Toka dhe Dorëzimi.  

Si për marrjen e përhershme të tokës ashtu edhe për aksesimin e përkohshëm, do të sigurohet një 

llogari bankare në mënyrë që pronarët e paidentifikuar apo që mungojnë të kenë mundësi të 

pretendojnë shumën e kompensimit brenda 5 viteve nga fillimi i ndërtimit. Në rastet kur pronarët 

prezantohen brenda kësaj periudhe dhe arrihet të verifikohet se ata janë pronarët e ligjshëm të tokës, 

atëherë do të kryhet pagesa e kompensimit nga kjo llogari bankare.  

Së fundmi, marrja e përkohshme e tokës i referohet marrjes së përkohshme me qira të tokës gjatë 

periudhës së ndërtimit për të paktën një vit. Projekti do të marrë me qira gjatë fazës së ndërtimit dy 

parcela toke ngjitur me Parkun PV. Projekti do hyjë në një marrëveshje qiraje me pronarin sipas 

Normave të Projektit.  

Plani i Rikuperimit të Jetesës 

Duke pasur parasysh llojet e ndikimeve të identifikuara të projektit, ndikimi i projektit tek jetesa pritet të 

jetë i lehtë, duke pasur parasysh: 

Përgatitja e Dosjeve Familjare

Përgatitja dhe Prezantimi i Ofertave

Procesi i Marrëveshjeve Vullnetare me Familjet

FPP-ja refuzon 
nënshkrimin e 
Deklaratës së 
Kompensimit

Rrugë aksesi 
alternativce 
ose zgjidhje 

teknike

Pagesa e Kompensimit, Hyrja 
në tokë, Dalja nga Toka & 

Restaurimi

Nuk ka 
alternativë 

tjetër

Marrja e Tokës në 
Përdorim të 
Përkohshëm

FPP-ja 
nënshkruan 
Deklaratëne 
Kompensimit

Pagesa e 
Kompensimit, Hyrja 
në tokë, Dalja nga 
Toka & Restaurimi
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• shtrirjen e kufizuar të blerjes së përhershme të tokës 

• natyrën e përkohshme dhe shumë të shkurtër të aksesit të përkohshëm në tokë gjatë 
ndërtimit. 

Megjithatë, kur ka një ndikim të rëndësishëm në çdo parcelë ferme të prekur, ose kur familja mund të 

jetë vulnerabël, mund të kërkohet ndihmë shtesë për të siguruar kthimin në kohë në bujqësi dhe 

rikuperimin efektiv të produktivitetit.  Më tej, Projekti do të përpiqet të marrë masa që aty ku një pjesë e 

parcelës së fermës është ndikuar nga blerja e përhershme e tokës, parcela e mbetur të rikuperohet në 

mënyrë që prodhimi të kthehet në nivelet e para projektit. 

Për të arritur sa më sipër, masat e projektit për rikuperimin e jetesës fokusohen tek: 

1. Rikthimi i parcelës në gjendjen e mëparshme  

2. Këshillimi bujqësor dhe inputet shtesë 'sipas nevojës'  

3. Monitorimi Bujqësor  

4. Ndihma kalimtare për Familjet në nevojë. 

 

Cënueshmëria do të përcaktohet për çdo familje rast pas rasti. Identifikimi i familjeve të cenueshme 

përcaktohet nëpërmjet angazhimit të palëve të interesit dhe në bazë të analizës së studimeve socio-

ekonomike dhe inventarin e pronave. Familjet e cenueshme gjithashtu mund të identifikohen nga Oficeri 

i Ndërlidhjes me Kominitetin i Projektit (CLO) dhe personeli tjetër i projektit. U krye një Vlerësim fillestar 

i Rriskut të Cënueshmërisë për të identifikuar familjet qe mund të përfshiheshin në “listën e 

cënueshmërisë”. Angazhime të tjera do të ndërmerren me familjet e identifikuara për të konfirmuar / 

skanuar familjet për mbështetje të mëtejshme, dhe ‘lista e cënueshmërisë’ do të përditësohet sipas 

nevojës. Identifikimi përfundimtar i familjeve të cenueshme do të kategorizohet në ‘familje me aktivitet 

kryesisht bujqësor”, dhe familje me aktivitet jo-bujqësor. Familjet me aktivitet kryesisht bujqësor kanë 

më shumë të ngjarë të përfitojnë nga mbështetja shtesë bujqësore për të rikthyer prodhimin bujqësor, 

ndërsa familjet me aktivitet jo-bujqësor (p.sh. familjet me pensionistë nuk janë në gjendje të merren me 

aktivitet bujqësor) mund të përfitojnë nga forma të tjera të individualizuara të mbështetjes si 

aksesimi/lidhja me asistencën e shëndetësore apo të strehimit. Çdo mbështetje do të individualizohet 

sipas nevojës së familjes së prekur, dhe do jetë për një kohë të kufizuar, me strategji dalje të qarta.  

 Menaxhimi i Ankesave  

Figura më poshtë paraqet grafikun që tregon se si trajtohen ankesat: 
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  Korniza Organizative  

Për të ekzekutuar projektin, ekipi i Voltalia bazohet në ekspertizën e brendshme dhe të jashtme.  Kjo 

lejon menaxhimin efektiv të të gjitha ndikimeve në aspektin social dhe ndikimit në tokë që rrjedhin nga 

Projekti. Organigrama e Voltalia LRP paraqitet më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

* Shënim: palët e interesit mund të procedojnë 

vullnetarisht për një zgjidhje të jashtme në çdo kohë  

Zgjidhja akoma e 

pa pranuar 

Publik Mekanizmin e Ankesave 

Merr dhe Regjistro  

Rishiko dhe investigo 

Monitoro dhe vlerëso 

Identifikimi i Ankesës së 

mundshme Regjistrimi i Ankesës Kategorizimi i 

Ankesës 
Dërgimi i konformimit tek pala e 

interesit 

Përcakto metodën e duhur 

të investigimit Cakto burimet e duhura Vazhdo me 

investigimin Identifiko zgjidhjen kryesore  

Komunikoji zgjidhjen palës së interesit 

Zgjidhja nuk u 

pranua 

Rivlerëso 

Zgjidhja e rishikuar u propozua 

Zgjidhja iu komunikua palës së 

interesit 

Zgjidhja u pranua Ankesa u mbyll 

Zgjidhje të 

jashtme* 
(veprime ligjore) 

Brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës 

Brenda 21 ditësh nga marrja e ankesës  

Brenda 30 ditësh pas marrjes së ankesës.  
 Nëse zgjidhja nuk pranohet nga pala e interesit, një zgjidhje e rishikuar duhet të propozohet brenda 14 ditësh nga refuzimi i zgjidhjes  

14 ditë pas mbylljes së ankesës  

Zhvillo alternativat e zgjidhjes, 

dërgo përgjigje dhe mbyll 

ankesën 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menaxheri i  
Pajtueshmërisë Mjedisore 

& Sociale 
Voltalia SA 

Komunikimi & Përfshirja e 
Palëve të Interesit  

Këshilltarët e LRP-së 
SRA 

Menaxheri i Ri-sistemimit & Aksesimit të Tokës 
Për t’u përcaktuar 

Anketat Bazë & Analiza e 
të Dhënave 

Voltalia 

SRA 

LEGJENDA 

Projekti i Karavastasë: Organigrama e LRP-së Menaxheri i Projektit 
Voltalia SA 

Menaxheri i Shtetit 
Voltalia Albania 

Vlerësimi i Kompensimit 
Marrëveshjet me 

Familjet, Nënshkrimi & 
procesi i Shpronësimit 

Hyrja në Tokë, 
Ndërtimi & Restaurimi 

Monitorimi & 
Vlerësimi 

Rikthimi i Jetesës & 
Mbështetja Kalimtare 

Këshilltari Social 
Voltalia Albania 

Oficeri i Ndërlidhjes me 
Komunitetin  x 1 
Voltalia Albania 

Menaxheri i Ankesave 
(Mgr i E & S sipër) 
Voltalia Albania 

Menaxheri i Anketave 
SRA 

Agronomi 
SRA 

Eksperti i Anketave & 
M & E 
SRA 

Supervizorët e 
Anketave & Anketuesit 

SRA 

Menaxheri i të 
Dhënave 

SRA 

Ekspertët e Vlerësimit & 
Kompensimit 

(mbuluar nga SRA deri 
tani) 

Menaxheri Social & 
Mjedisit, Sigurisë 

dhe Shëndetit 
Voltalia Albania 

Ekipi Ligjor 
Voltalia Albania 

Këshilltari Ligjor 
Voltalia SA 

Ekipi i Nënshkrimeve me 
Familjet 

SRA 
 

Menaxheri i Ndërtimit 
Voltalia Albania 

Supervizorët e EPC-së 
Për t’u përcaktuar 

 

Menaxheri i EPC-së 
Për t’u përcaktuar 

 

Këshilltari Bujqësor 
Për t’u përcaktuar 

Krye-Agronom 
Për t’u përcaktuar 

Menaxheri i Programit 
të Jetesës dhe Grupeve 

të Cënueshme 
Për t’u caktuar 

Specialist Bujqësie 
vendas (x1) 

Për t’u përcaktuar 

Menaxheri i të 
Dhënave 

Për t’u përcaktuar 

Këshilltari Social 
Voltalia Albania 

Oficeri i Ndërlidhjes 
me Komunitetin x 1 

Voltalia Albania 

Këshilltari Social 
Voltalia Albania 

Oficeri i Ndërlidhjes me 
Komunitetin 

Voltalia Albania  
 

Arkeolog 
Voltalia Albania – për 

t’u rekrutuar 

Eksperti i 
Biodiversitetit 

Voltalia Albania 
 

Këshilltari Social 
Voltalia Albania 

Menaxheri Social & 
Mjedisit, Sigurisë dhe 

Shëndetit 
Voltalia Albania 

Për t’u 
përcaktuar 

Burime Njerëzore 
Voltalia Albania 
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Kini parasysh se jo i gjithë personeli nevojitet për kohëzgjatjen e LRP-së dhe mundet që me kalimin e 

kohës punonjësit të kalojnë nga një rol në një tjetër.  Për shembull, punonjësit që do të bëjnë inventarin 

bazë dhe analizën e të dhënave do ta përfundojnë punën përpara procesit të nënshkrimit të 

marrëveshjeve me familjet dhe disa prej tyre do të formojnë ekipin e marrëveshjeve me familjet, i cili do 

të garantojë në vazhdimësi edhe një marrëdhënie afatgjatë me familjet. Po kështu, agronomi i përfshirë 

në inventarin bazë do të drejtojë përpjekjet për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme dhe për 

rikuperimin të jetesës në lidhje me parcelat e tokës. 

Organigrama e paraqitur në grafikun e mësipërm mund të jetë subjekt i ndryshimeve gjatë 

implementimit të LRP-së. Gjithashtu, Voltalia mund të vendosë të rekrutojë staf të brendshëm ose të 

përdorë burime të jashtme për disa pozicione të paraqitura më sipër. Në çdo rast, Voltalia do të sigurojë 

që të rekrutojë staf të mjaftueshëm dhe kompetent në mënyrë që të garantohen afatet dhe cilësia e 

zbatimit të LRP-së. 

Disa role mund të mbulohen nga i njëjti person. Për shembull, Oficeri i Ndërlidhjes me Komunitetin 

mund të mbulojë rolin e Menaxherit të Ankesave.  

  Plani dhe Buxheti 

Një përmbledhje e Programit të LRP-së, që tregon datat kryesore, është paraqitur më poshtë. Programi 

i LRP-së është në përputhje me kalendarin e planifikuar të ndërtimit dhe do të fillojë me kantierin e 

parkut Fotovoltaik. Të gjitha pagesat e kompensimit do të bëhen përpara hyrjes në tokë.  

 

 

Vlerësimi i buxhetit të LRP-së paraqitet më poshtë. 

Vlerësimi i buxhetit të LRP 

Veprimet Vlera Euro  

Kompensimi për blerjen e përhershme të tokës 87,084.00 

Kompensimi për blerjen e përkohshme të tokës 10,000.00 

Kulturat vjetore 11,919.74 

Kulturat shumëvjeçare 76,680.42 

Kompensimi i servitutit 5,000.00 

G S T N D J SH M P M Q K G S T N DH

Plani i Rikuperimit të Jetesës (LRP)

Përgatitja e anketave Socio-ekonomike & të Aseteve

Studimi i Vlerave të Kompensimit

Zhvillimi i Plane të Angazhimit & komunikimit

Zhvillimi i planit & regjistrit të ndikimist social të rrugës

Surveys implementation & Agronomic Assessment of Parcels

Hedhja & Analiza e tëDhënave

Rishikimi i kujdesit të duhur për procesin e marrjes së zonës së impiantit

Zhvillimi i Kornizës së Kompensimit

Zhvillimi i Programeve të jetesës / grupeve vulnerabël

Matrica e Detajuar e Kompensimit (për t'u dorëzuar tek autoritetet)

Publikimi i LRP / Udhëzuesit të Marrjes së Tokës dhe Kompensimit

Zhvillimi i Marrëveshjeve me Familjet / Nënshkrimi i Paketave

Marrëveshjet vullnetare me familjet

Procedurat e Shpronësimit

Pagesat e Kompensimit

Punimet fillestare (në zonën e Impiantit)

Hyrja në Tokë / Fillimi i Ndërtimit

Fillimi i Zbatimit të Programit të Jetesës

20222021
Komponenti kyç
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Programi i Jeteses & Vulnerabel 98,640.00 

Kontigjenca për punime restauruese përmirësuese 30,000.00 

Totali 319,324.16 

 Procesi i M&E  

Proceset e propozuara të monitorimit dhe vlerësimit synojnë të ofrojnë, ndër të tjera, tregues për të 

gjurmuar vazhdimisht: nivelin e përputhshmërisë me kërkesat ligjore dhe rregullatore; Ndikimet e 

projektit në familjet dhe komunitetet e prekura drejtpërdrejt; shkallën në të cilën paketa e kompensimit 

të zhvendosjes dhe ndërhyrjet e tjera janë në rrugën e duhur për të arritur një restaurim të qëndrueshëm 

dhe përmirësime në mirëqenien e personave të prekur; progresin dhe mbylljen e LRP; dhe shëndetin e 

marrëdhënieve ndërmjet Projektit dhe palëve të tij të interesuara. 

 Menaxhimi i ndryshimit  

Një version paraprak i LRP u zhvillua në Mars 2022. Ky version i LRP-së (Gusht 2022) reflekton qasjen 

e rishikuar mbi kompensimin dhe shpronësimin, në mënyrë që të sigurohet aksesi në kohë i tokës dhe 

pagesa për pronarët dhe përdoruesit. LRP-ja do të përditësohet si një LRP Përfundimtare pas ndërtimit, 

kur të njihen të gjitha ndikimet përfundimtare dhe buxhetet dhe të kenë filluar planet e rikuperimit të 

jetesës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 29 nga 164 

 

1 HYRJE 

Karavasta Solar sh.p.k, një korporatë shqiptare, propozon ndërtimin e një parku Fotovoltaik 140 MW 

dhe të një Linje Transmetimi (OHL) në bashkitë Divjakë dhe Fier të Shqipërisë (Projekti). 

Zona e parkut do të ndërtohet dhe do të operohet nga Karavasta Solar sh.p.k, ndërsa Linja ajrore e 

transmetimit do të ndërtohet nga Karavasta Solar sh.pk, por do të jetë në pronësi dhe në operim të 

OST-së, Ofruesit Shtetëror të Energjisë.  

Ky dokument përfaqëson Planin e Rikuperimit të Jetesës (LRP) për Projektin e Karavastasë. Në 

zhvillimin e LRP-së, Kompania është e angazhuar të respektojë legjislacionin shqiptar, politikat 

mjedisore dhe sociale të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

1.1 Një vështrim i përgjithshëm i projektit  

5. Projekti i Energjisë Diellore të Karavastasë (Projekti) përbën një zhvillim të energjisë fotovoltaike të 
rinovueshme (PV) që ndodhet në rajonin e Divjakës në Shqipëri (shih  

Figura 1.1), i cili përfshin komponentët e mëposhtëm: 

1. Një park fotovoltaik (PV) me sipërfaqe 185 ha dhe me kapacitet maksimal të instaluar prej 140 
MW 

2. Një linjë ajrore transmetimi 220 kV rreth 19.2 km e gjatë me 57 kulla që lidhin parkun PV me një 
nënstacion elektrik ekzistues në Fier. 

FIGURA 1.1: VENDNDODHJA E PROJEKTIT PV SOLAR KARAVASTA  

 

 

1.2 Qëllimi dhe objektivat e LRP-së 
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Qëllimi i kësaj LRP-je ka të bëjë me zhvendosjen që do të shkaktohet nga blerja dhe aksesi në tokën 

që do të shfrytëzohet nga Projekti, dhe ka për qëllim zyrtarizimin e planit me anë të të cilit komuniteti 

dhe familjet e prekura do të identifikohen, do të kompensohen dhe do t'u ofrohen mundësi për t'iu 

rikthyer jetesës së tyre siç ishte të paktën para zhvillimit të projektit. 

Projekti i Karavastasë do të rezultojë në një sërë ndikimesh mbi Familjet që do të Ndikohen prej Projektit 

(PAH). Megjithatë, megjithëse do të ketë zhvendosje ekonomike, nuk do të ketë zhvendosje fizike 

(d.m.th., asnjë banesë nuk do të ndikohet dhe nuk do të ketë nevojë të lëvizet si rezultat i projektit). Në 

rastin e projekteve që përfshijnë vetëm zhvendosje ekonomike, Standardi i Performancës 5 i IFC-së 

për blerjen e tokës dhe për zhvendosjet e pavullnetshme, si dhe Kriteri përkatës 5 i performancës i 

BERZH-it, kërkojnë që klienti të zhvillojë një plan të rikuperimit të jetesës për të kompensuar personat 

dhe/ose komunitetet e prekura dhe për të ofruar ndihmë të llojeve të tjera që përmbushin objektivat e 

Standardeve.  

Plani i Rikuperimit të Jetesës duhet të përcaktojë të drejtat e personave dhe/ose të komuniteteve të 

prekura dhe të marrë masat që ato të sigurohen në mënyrë transparente, të qëndrueshme dhe të 

barabartë. Zbutja e zhvendosjes ekonomike do të konsiderohet e plotë kur personat ose komunitetet e 

prekura të kenë marrë kompensim dhe ndihmë të llojeve të tjera sipas kritereve të Planit të Rikuperimit 

të Jetesës, ligjit shqiptar dhe standardeve ndërkombëtare dhe kur të gjykohet se u është dhënë 

mundësia e duhur për rikuperimin e jetesës.  

1.3 Struktura e LRP-së 

LRP është organizuar sipas seksioneve të mëposhtme: 

 

Seksioni 1: Hyrje Një pasqyrë e shkurtër e projektit, dhe arsyetimi dhe struktura 
e kësaj LRP-je 

Seksioni 2: Përshkrimi i 
projektit 

Një diskutim i detajuar i elementeve kyçe të projektit dhe 
ndikimeve të mundshme në lidhje me blerjen e tokës dhe 
kufizimet e aksesit 

Seksioni 3: Kuadri institucional 
dhe ligjor 

Një përshkrim i kuadrit institucional dhe ligjor mbi bazën e të 
cilit zhvillohet Projekti, duke përfshirë legjislacionin shqiptar 
dhe standardet ndërkombëtare 

 

Seksioni 4: Mbledhja dhe 
analiza e të dhënave bazë 

Një përmbledhje e përpjekjeve për mbledhjen e të dhënave 
bazë dhe një prezantim i analizës së të dhënave që janë 
përdorur për të identifikuar ndikimet dhe për të informuar 
zhvillimin e masave zbutëse, pranueshmërinë dhe të drejtat e 
familjeve.  

 

Seksioni 5: Angazhimi i palëve 
të interesuara  

Një analizë e angazhimit të palëve të interesuara deri më sot, 
dhe procesi që do të ndiqet për angazhimin e vazhdueshëm 
dhe të ardhshëm të palëve të interesuara si pjesë e zbatimit të 
LRP 

 

Seksioni 6: Identifikimi i 
Ndikimeve të Projektit 

Identifikimi i ndikimeve të Projektit në familjet dhe komunitetet 
që do të preken drejtpërdrejt 



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 31 nga 164 

 

Seksioni 7: Korniza e 
Kompensimit   

Identifikimi i grupeve të pranueshme dhe përcaktimi i paketave 
të kompensimit dhe mjeteve të jetesës, duke përfshirë 
zhvillimin e Studimit të Vlerave të Kompensimit dhe Matricës 
së Pranueshmërisë dhe të Drejtave, duke përfshirë çdo masë 
të kërkuar për rikuperimin e jetesës, ku i kushtohet vëmendje 
e veçantë familjeve që do të ndikohen. 

 

Seksioni 8: Marrëveshja 
vullnetare dhe procesi i 
shpronësimit 

Procedura për angazhimin dhe sigurimin e marrëveshjeve 
vullnetare dhe marrëveshjet e kompensimit me familjet e 
prekura për kompensimin dhe paketat e rikuperimit të jetesës, 
në përputhje me procesin e shpronësimit shtetëror dhe 
pagesën e kompensimit 

 

Seksioni 9: Strategjia e Aksesit 
dhe Blerjes së Tokës 

Hapat kryesorë që duhen ndjekur në proceset e aksesit dhe të 
blerjes së tokës, duke përfshirë angazhimin me pronarët e 
tokave në përputhje me legjislacionin shqiptar, duke përfshirë 
hyrjen, daljen dhe dorëzimin e tokës te pronari. 

 

Seksioni 10: Plani i rikuperimit 
të mjeteve të jetesës  

Përshkrimi i planeve të rikuperimit të jetesës të zhvilluara për 
të siguruar rikuperimin e jetesës, duke përfshirë masat për 
familjet e identifikuara si familje që do të preken nga Projekti 
dhe procesin e zbatimit  

 

Seksioni 11: Mbrojtja e 
Trashëgimisë Kulturore 

Masat e zhvilluara për të siguruar mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore, duke përfshirë zhvillimin e një Plani të Menaxhimit 
të Burimeve Kulturore (PMBK) 

 

Seksioni 12: Menaxhimi i 
ankesave 

Qasja ndaj menaxhimit të ankesave, duke përfshirë një 
pasqyrë të Mekanizmit të Zgjidhjes së Ankesave 

Seksioni 13: Korniza 
organizative 

Kuadri organizativ për Projektin, duke përfshirë rolet dhe 
përgjegjësitë kryesore 

Seksioni 14: Buxheti dhe plani Një përmbledhje e planit dhe buxhetit të lidhur me planifikimin 
dhe zbatimin e LRP-së 

Seksioni 15: Monitorimi dhe 
Vlerësimi 

Qasja ndaj monitorimit dhe vlerësimit, duke përfshirë 
marrëveshjet për monitorimin e brendshëm dhe të jashtëm. 

Seksioni 16: Menaxhimi i 
ndryshimit 

Qasja ndaj rishikimit dhe përditësimit të kësaj LRP-je përmes 
procesit të zbatimit të projektit. 
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2 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

2.1 QËLLIMI I PROJEKTIT 

Qeveria shqiptare po punon drejt një sektori energjetik të besueshëm dhe më të qëndrueshëm, zhvillimi 

i të cilit bazohet në shfrytëzimin e të gjitha opsioneve energjetike për të përmbushur kërkesat e 

Shqipërisë për energji dhe për të krijuar vlerë të shtuar për qytetarët shqiptarë, në përputhje me parimet 

e përgjegjësisë mjedisore, ekonomike dhe sociale. 

Historikisht, prodhimi i energjisë elektrike ka qenë pothuajse ekskluzivisht përmes hidrocentraleve. Në 

vitin 2017 vendi kishte një kapacitet total të instaluar prej rreth 2100 MW, nga të cilat vetëm 100 MW 

prodhoheshin nga termocentralet. Në vitin 2017 konsumi vjetor i energjisë elektrike ishte rreth 7.1 TWh 

me një kërkesë maksimale prej 1.4 GW. Prandaj Shqipëria importon energji elektrike edhe nga vendet 

fqinje.  

Shqipëria ka mesatarisht 360 ditë me diell në vende kyçe, dhe për këtë arsye prodhimi i energjisë nga 

impiantet fotovoltaike (PV) është një burim i rëndësishëm potencial i energjisë elektrike që do të 

ndihmojë në përmbushjen e objektivave të Strategjisë Kombëtare të Shqipërisë për Energjinë, dhe në 

veçanti do të ndihmojë për: 

1. Diversifikimin e burimeve të energjisë 

2. Zhvillimin e burimeve të brendshme të energjisë primare në mënyrë të qëndrueshme dhe 
konkurruese 

3. Uljen e varësisë së Shqipërisë nga hidrocentralet dhe energjia elektrike e importuar 

4. Rritjen e besueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit me energji 

5. Përmirësimin e efektivitetit të kostos së sistemeve të furnizimit me energji elektrike 

6. Arritjen e objektivave për burimet e rinovueshme të energjisë dhe efiçencën e energjisë  

7. Arritjen e Objektivave të Kontributit të Përcaktuar Kombëtar (NDC) për reduktimin e emetimeve 
të gazeve serë (GHG). 

2.2 Përbërësit kryesorë të projektit dhe karakteristikat kryesore 

Projekti i Karavastasë përbëhet nga një park fotovoltaik 140 MW (Zona e parkut) dhe Linja ajrore e 

transmetimit 220 kV.  

2.2.1 Parku PV 

Toka e disponueshme për Projektin PV përbëhet nga 196 ha tokë shtetërore, me një shtrirje të 

propozuar të planvendosjes së Parkut PV që zë një sipërfaqe totale prej 185 ha. Pronësia e tokës së 

parkut PV do t'i kalojë Voltalia Albanie Sh.p.k (Shqipëri). 

Projekti është projektuar si një park fotovoltaik horizontal gjurmues me aks 140 MW DC (rrymë direkte) 

që do të prodhojë 120 MW AC (rrymë alternative) në rrjet. Vetë parku përbëhet nga module diellore, 

sistemet e gjurmimit të moduleve, inverterët dhe transformatori/nënstacioni përforcues, që lejon  lidhjen 

me OHL-në dhe në fund me rrjetin kombëtar, përmes nënstacionit në Fier, afërsisht 20 km në juglindje. 

Projekti do të kërkojë gjithashtu ngritjen e një ndërtese për sistemimin e pajisjeve të Kontrollit 

Mbikëqyrës dhe Marrjes së të Dhënave (SCADA) për komandimin, kontrollin dhe mbrojtjen e Projektit. 

Kjo do të drejtohet nga teknikë të punësuar për kontrollin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e Projektit. 

Përveç komponentëve kryesorë të mësipërm, Zona e Impiantit do të përfshijë infrastrukturën e 

mëposhtme: 

1. Kabllo (të groposura) në zonën e projektit 

2. Sisteme kullimi 
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3. Masa rrethimi dhe sigurie 

4. Rrugica aksesi 

5. Objekte për ruajtjen e materialeve. 

 

Gjatë punimeve të hershme dhe fazave të ndërtimit, do të nevojiten dy komplekse të përkohshme 

ndërtimi, duke përfshirë zyrat e kantierit, magazinimin e materialeve dhe pajisjeve etj., si dhe rrugë të 

përkohshme për të lehtësuar aksesin në kantierin e Zhvillimit. Kompleksi(et) e përkohshëm ndërtimor 

do të zënë afërsisht 2 ha secili dhe do të vendosen në kufijtë e kantierit të parkut PV, në parcela toke 

private. Për qiranë e përkohshme të tokës do të bihet dakord me pronarët e parcelave. 

 

Figura 2.1 tregon gjurmën e zonës së impiantit, e rrethuar me gardh rrethues, ku tregohet edhe 

vendndodhja e nënstacionit. 

FIGURA 2.1: PLANVENDOSJA E IMPIANTIT 

 

Për të hyrë në kantier do të përdoren rrugët ekzistuese. Gjatë fazës së ndërtimit të kantierit, pjesë të 

gjurmës ekzistuese mund të kërkojnë zgjerim të përkohshëm dhe punime ndërtimi sipas rastit (p.sh., 

forcim të urës) që komponentët kryesorë të transportohen në kantier.  Kjo do të kërkojë akses të 

përkohshëm në tokë dhe do të ndikojë në parcelat e tokës fqinje. Çdo humbje e përkohshme e aksesit 

dhe e kulturave bujqësore do të konsiderohet për kompensimin dhe rikuperimin e jetesës sipas zonave 

të gjurmës së projektit.  

Rruga e hyrjes në Zonën e parkut, me zona të identifikuara potenciale për zgjerimin e rrugës / forcimin 

e urës, tregohet  

 

Figura 2.2 më poshtë. 

 



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 34 nga 164 

 

 

FIGURA 2.2: RRUGA E HYRJES NË KANTIERIN E PV 

 

2.2.2 Linja ajrore e transmetimit (OHL) 

Projekti i Energjisë Diellore të Karavastasë kërkon një linjë ajrore 220 kV (OHL) për të mundësuar 

transmetimin dhe lidhjen me rrjetin kombëtar. OHL-ja do të jetë afërsisht 19 km e gjatë, me 57 kulla 

(shih  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3). Gjurma e secilës kullë do të jetë 10 m x 10 m, dhe toka e nevojshme për këto do të blihet 

përgjithmonë. Rrugët e hyrjes në kulla do të jenë të përkohshme gjatë ndërtimit dhe do të rezultojnë në 

një vlerësim prej 5mx5m tokë të përkohshme për parcelë. 

OHL do të kalojë nëpër 725 parcela tokësore dhe do të përbëhet nga një e drejtë kalimi, dhe një 

rrugëdalje prej 25 m në të dyja anët e vijës qendrore. Aksesi i përkohshëm në tokë do të nevojitet në të 

djathtën e kalimit gjatë ndërtimit të OHL-së. Nuk parashikohen kufizime servituti në lidhje me të Drejtën 

e Kalimit.  

Kullat për mbështetjen e OHL-së do të jenë prej çeliku të galvanizuar, të tipit grilë, të pajisura me gjashtë 

krahë kryq (tre në çdo anë, në planimetri vertikale), të përshtatshme për montimin e dy linjave të 

energjisë trefazore. Pjesa qendrore do të përbëhet nga një kullë çeliku e ndarë në disa boshte, sipas 

lartësisë së përgjithshme të strukturës.  
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Gjatë fazës së ndërtimit, do të nevojiten rrugë hyrëse për ndërtimin e shtyllave, si dhe akses i 

përkohshëm për instalimin e vetë OHL-së. Pas ndërtimit, pronësia e infrastrukturës së OHL-së do të 

transferohet nga Voltalia Albanie Sh.p.k tek Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3: RRUGA E LINJËS AJRORE 

 

2.3 Fazat dhe aktivitetet e projektit  

Projekti mund të ndahet në katër faza kryesore si më poshtë: 

1. Mobilizimi/Para-ndërtimit: duke përfshirë përgatitjen e kantierit dhe mobilizimin e pajisjeve dhe 
materialeve në kantier 

2. Ndërtimi dhe instalimi: duke përfshirë punimet e ndërtimit, punimet elektrike dhe instalimin e 
pajisjeve 

3. Funksionimi dhe mirëmbajtja: Funksionimi i impiantit dhe mirëmbajtja rutinë 

4. Çmontimi ose Zgjerimi: Çmontimi i pajisjeve dhe objekteve përkatëse dhe restaurimi i zonës, ose 
zgjatja e jetëgjatësisë përmes rinovimit të komponentëve. 
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2.3.1 Mobilizimi/Para Ndërtimit 

Faza e mobilizimit përfshin transportimin e komponentëve të projektit, pajisjeve dhe materialeve në 

kantier, si dhe përgatitjen e kantierit që përfshin pastrimin, klasifikimin dhe nivelimin e vendit dhe ngritjen 

e objekteve në terren duke përfshirë një kompleks të përkohshëm ndërtimi.  

Gjatë periudhës së përgatitjes së kantierit, fuqia punëtore e nevojshme për sigurinë e kantierit, punën 

manuale, punët civile, transportin e mallrave dhe shërbime të tjera të ngjashme me shumë gjasa do të 

bëhen nga grupi lokal i punës. 

2.3.2 Ndërtimi & Instalimi 

Faza e ndërtimit të kantierit do të përfshijë shumë aktivitete dhe faza, të tilla si: 

1. Ndërtim/përmirësim të rrugëve hyrëse të brendshme dhe të jashtme 

2. Nivelim toke 

3. Rrethim të zonës së projektit 

4. Instalim të njësive të energjisë PV 

5. Vendosje të shtyllave për strukturën e montimit 

6. Ndërtim të nënstacionit elektrik dhe themeleve 

7. Gërmim, hapje kanalesh dhe shtrim kabllosh 

8. Instalim të gropës septike 

9. Ndërtim objektesh 

10. Ngritje të linjave ajrore të transmetimit HV 

11. Testim dhe vënie në punë 

12. Pastrim të zonës së projektit 

Një pjesë e kantierit do të përdoret si zonë shtrimi ku do të vendosen strehëza, pajisje, objekte sanitare 

(portative) dhe kontejnerë.  

Për të siguruar akses në kantier nga rruga publike e afërt do të duhet të përgatitet një rrugë e shkurtër 

aksesi në nivele që do të jenë të pranueshme për transportin e pajisjeve, materialeve dhe njerëzve për 

të shkuar dhe për të ardhur në zonën e projektit (përfshirë gërmuesit/ngarkuesit/buldozerët, vinçat dhe 

kamionët e transportit). Nevoja për hapje dhe mbushje gropash në lokacionet e moduleve PV, përgjatë 

rrugëve dhe në kantieret e nënstacionit/transformatorit, do të dihet vetëm pasi të ketë përfunduar 

projekti përfundimtar. 

Ndërtimi i OHL-së do të ndërmerret sipas këtyre hapave: 

1. Puna përgatitore: 

o Vendosja dhe finalizimi i vendndodhjes së kullave dhe gjurmës së OHL-së 

o Mobilizimi i makinerive inxhinierike në gjurmën e OHL-së 

o Ndërtimi i platformave për shtylla dhe shpërndarja e materialeve përgjatë gjurmës së OHL-së 

2. Punime ndërtimi: 

o Shenjimi i themeleve, punimet e dheut dhe gërmimet 

o Hapja e themeleve dhe vendosja e pajisjeve të tokëzimit 

o Montimi, instalimi, shtrirja dhe fiksimi i shtyllave 

3. Punimet e instalimit: 

o Shtrirja dhe lidhja e telave dhe kabllove, ngritja e tyre mbi shtylla, shtrirja dhe fiksimi në shtylla 

o Instalimi i amortizatorëve të dridhjeve, ndarësve në distancë dhe pikave të montimit. 

Është parashikuar që gjatë fazës së ndërtimit të punësohen deri në 200 persona për ndërtimin e 

kantierit dhe të OHL-ve përkatëse. Kjo do të përfshinte rreth 20 inxhinierë me përvojë, 10 ekspertë dhe 

150-180 punëtorë vendas të kualifikuar, gjysmë të kualifikuar dhe të pakualifikuar. Numri i punëtorëve 

në kantier do të rritet me kalimin e kohës derisa të arrihet kulmi i aktivitetit të ndërtimit dhe më pas të 
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fillojë të zvogëlohet ndërsa ndërtimi i afrohet përfundimit dhe Projekti hyn në fazën e vënies në punë. 

Nuk planifikohet të ketë asnjë akomodim të punëtorëve në zonën e projektit. Projekti do të synojë të 

punësojë punëtorë të pakualifikuar dhe të kualifikuar nga komunitetet përreth për ndërtim, aty ku është 

e mundur, kurse punëtorët që nuk janë të zonës do të vendosen brenda akomodimeve ekzistuese aty 

pranë. Po hartohet një Plan për Punësimin Lokal dhe Prokurimin.    

2.3.3 Operimi & Mirëmbajtja 

Për shkak të natyrës pajisjeve të impianteve diellore, nuk pritet që gjatë funksionimit të tyre të ketë 

emetime dhe sasia e mbetjeve që do të gjenerohen pritet të jetë shumë e kufizuar. Nuk do të operohet 

asnjë pajisje apo makineri e rëndësishme që gjeneron zhurmë dhe nevoja për ruajtjen e materialeve të 

rrezikshme në vend është e kufizuar. 

Operacionet e përditshme të objektit do të përfshijnë si detyrat e zakonshme të mirëmbajtjes 

parandaluese dhe korrigjuese në vend, me qëllim që Parku PV të jetë në gjendje optimale pune, duke 

siguruar një jetëgjatësi të zgjatur të sistemit dhe përmbushje të kritereve të garancisë së prodhuesit 

(p.sh. pastrimi i moduleve PV). Mirëmbajtja korrigjuese do të ndërmerret sipas nevojës në rast 

mosfunksionimi, si riparime ose zëvendësim të pajisjeve të dëmtuara ose me defekt. 

Pas përfundimit dhe vënies në punë, OHL-ja do t'i dorëzohet Operatorit Shtetëror të Sistemit të 

Transmetimit (Operatori i Sistemit të Transmetimit, OST) për të menaxhuar funksionimin dhe 

mirëmbajtjen. Duke marrë parasysh se linja OHL do të jetë nën kontroll të plotë nga OST, Voltalia nuk 

do e ketë të mundur të kompensojë ndikimet që mund të shkaktohen nga punimet e mirëmbajtjes së 

OST-së. Megjithatë, nëse personat e prekur duhet të ngrenë ankesa për dëmet në të mbjella të 

shkaktuara nga aktivitetet e mirëmbajtjes së OHL-së, Voltalia do i inkurajojë personat e prekur që të 

ngrenë ankesa tek OST. Në rastet kur personat e prekur nuk janë në gjendje të ngrenë ankesa pranë 

OST, mekanizmi i ankesave i Voltalias do jetë i hapur për këto ankesa dhe Voltalia do të mbështesë 

personat e prekur për ngritjen e ankesave pranë OST.  

Përafërsisht 20 vende pune do të krijohen gjatë fazës së funksionimit, duke përfshirë fuqinë punëtore 

të kualifikuar dhe gjysmë të kualifikuar (si teknikë elektrikë dhe mekanikë) dhe punë të pakualifikuar (si 

pastruesit e moduleve dhe personeli i sigurisë). Përafërsisht 10 vende pune do të lidhen me Shërbimet 

e Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit (HSES) në fillim të fazës së funksionimit, të cilat do të reduktohen 

me kalimin e kohës. Përafërsisht 10 vende pune (me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme) do t'i 

kushtohen operimit dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme.  

2.3.4 Ndërprerja ose Zgjatja e aktivitetit 

Projekti pritet të ketë një jetëgjatësi ekonomike prej 30 vjetësh dhe infrastruktura e parkut ose do të 

çaktivizohet ose do të zgjatet dhe do të përmirësohet (nëse merret një licencë e re) pasi të ketë mbaruar 

jetëgjatësinë e tij ekonomike.  

Zgjerimi dhe përmirësimi i Projektit do të konsistonte në zëvendësimin e moduleve të vjetra PV me të 

reja, duke rritur fuqinë maksimale totale të centralit (një proces i quajtur "rifuqizim") ose duke shtuar 

fuqinë e centralit duke shtuar elementë të rinj si gjurmues, module PV ose transformatorë. 

Nëse Projekti do të ndërpritej, atëherë zona e tij do të kthehej në gjendjen fillestare. Pritet që çmontimi 

të zgjasë nga 6 deri në 12 muaj dhe për këtë do të përgatitej paraprakisht një plan për çmontimin për 

të menaxhuar çdo ndikim të përkohshëm që vjen nga punimet e çmontimit. 

2.4 Kalendari i ndërtimit të projektit  

Ndërtimi i Projektit është planifikuar të fillojë në TM3të vitit 2022 dhe të jetë në funksionim të plotë në 

TM2 të vitit 2023. Kohëzgjatja e pritshme e periudhës së ndërtimit konsiston në 3 muaj përgatitje të 
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kantierit dhe 10 muaj ndërtim. Plani përfundimtar i ndërtimit do të specifikohet gjatë fazës së projektimit 

të detajuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2.1: ORARI I PROJEKTIT DATAT KRYESORE 

Faza e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar 
Gama e parashikuar e 
datave 

Vendndodhja e parkut PV  

Lejet dhe miratimet  3 muaj Tetor ’20 - Maj ‘22 

Punimet e hershme 2 muaj Korrik’22 - Gusht ‘22 

Faza e ndërtimit 11 muaj Korrik ‘22 - Gusht ‘23 

Testimi dhe vënia në punë 3muaj Gusht ’23 - Tetor ‘23 

Linja e Transmentimit Ajror - OHL 

Lejet dhe miratimet  3 muaj Gusht ‘22 - Tetor ‘22 

Faza e ndërtimit  10 muaj Shtator ’22 - Gusht ‘23 

Testimi dhe vënia në punë 2 muaj Gusht ’23 - Tetor ‘23 

2.5 Veprimet për shmangien ose minimizimin e zhvendosjes 

Vendndodhja e propozuar e parkut PV është përcaktuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

së Shqipërisë. Kjo ka avantazhin që toka është nën kontrollin e shtetit dhe nuk ka ndikim tek pronarët 

individualë. Gjithashtu, për shkak të cilësisë së dobët të tokës për bujqësi, në të nuk ka aktivitet 

bujqësor.  

Ka kullotje informale dhe aktivitete sezonale blegtorie që zhvillohen në zonën e projektit, por jo aktivitete 

bujqësore. Për të minimizuar shqetësimet, do të sigurohet akses i vazhdueshëm për kullotje informale 

në zonat në afërsi të Parkut. Ndikimet mbi aktivitetet e kullotjes brenda parkut PV janë minimale. Veç 

kësaj, pas ndërtimit, do të lehtësohet edhe aksesi në vendin e parkut për kullotjen e deleve. Kjo është 

në përputhje me praktikën standarde, pasi kullotja e deleve përdoret zakonisht në vendet e impianteve 

PV për të mos lejuar që bari dhe bimët e tjera të pengojnë panelet diellore. Projekti do të angazhohet 
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me barinjtë paraprakisht për të siguruar që aktivitetet e kullotjes të kryhen në mënyrë të sigurt. Prandaj, 

nuk do të ofrohet kompensim për aktivitetet e kullotjes.  

Për shkak të gjendjes së keqe të rrugës në lindje të kufirit të Zonës së parkut, kjo zonë dhe rrethinat e 

saj përshkohen nga shtigje informale, të përdorura për të hyrë në zonën e bregdetit dhe në lagunë për 

aktivitete të vogla peshkimi dhe rekreative, dhe për disa aktivitete turistike.  Si pjesë e zhvillimit të zonës 

së projektit, rruga ekzistuese do të rehabilitohet, duke ofruar akses më të mirë në bregdet dhe në 

lagunë, dhe duke shmangur ndikimet në zona të tjera të kullotave. Gjatë ndërtimit, do të sigurohet akses 

i vazhdueshëm për banorët ose vizitorët që mund të kenë kaluar më parë përmes Zonës së parkut për 

të shkuar në bregdet/lagunë. 

Në përcaktimin e itinerarit të OHL-së, parimi kryesor i ndjekur ishte shmangia sa më shumë e 

mundshme e zonave të mëposhtme: 

1. Zonat e populluara dhe të banuara 

2. Zonat e pyllëzuara 

3. Parqet dhe rezervatet natyrore 

4. Peizazhe apo vende të veçanta me vlerë arkitektonike dhe historike 

5. Zona gjeologjikisht të paqëndrueshme 

6. Tokat bujqësore, veçanërisht ato me vreshta dhe pemëtore. 

Rruga e propozuar është përzgjedhur në mënyrë specifike për të shmangur nevojën e çdo zhvendosjeje 

fizike. Itinerari gjithashtu shmang për aq sa është e mundur parcelat e tokës të mbjella me pemë 

shumëvjeçare, duke përfshirë pemishte dhe vreshta, si dhe do t'u duhej më shumë kohë për t'u 

rikuperuar pas çdo ndërprerjeje për shkak të ndërtimeve.  

Itinerari është rafinuar disa herë për të reduktuar ndikimin e mundshëm në parcelat e tokës dhe në 

komunitetet e prekura.  

Ndryshimi i parë i itinerarit rezultoi në një përsosje që reduktoi më tej numrin e parcelave të tokës 

bujqësore të ndikuara nga projekti, siç tregohet Figura 2.4 më poshtë.  

FIGURA 2.4: ITINERARI I RISHIKUAR I OHL-SË PËR TË SHMANGUR NUMRIN E PARCELAVE TË NDIKUARA 
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Përpunime të mëtejshme po përqendrohen në vendndodhjen e shtyllave individuale – aty ku është e 

mundur, ato vendosen në kufijtë e parcelave të fermave.  Kjo do të zvogëlojë ndikimet e blerjes së 

përhershme të tokës për shtyllat në përdorimin e parcelës së mbetur të fermës, duke përfshirë 

përdorimin efikas të makinerive bujqësore në parcela. Vendosja e shtyllave në kufi redukton gjithashtu 

rrezikun e krijimit të 'tokës jetime' (toka e mbetur që bëhet joekonomike si rezultat i infrastrukturës së 

projektit) sa më shumë që të jetë e mundur. 

U bënë rregullime të tjera në gjurmën e përditësuar për të minimizuar ndikimet në parcelat me kultura 

shumëvjeçare në pjesën e fundit të gjurmës (veçanërisht në ullinj dhe vreshta), si dhe ndikimet në 

aktivitetet ekonomike të cilat mund të ndikoheshin gjatë periudhës së ndërtimit (p.sh., bizneset pranë 

rrugës së kalimit – 25 m në të dyja anët e Linjës së Transmetimit). Këto përshtatje konsistonin në 

zhvendosjen e kullave, përshtatjen e rrugëve të kalimit (një rrugë kalimi më e ngushtë mund të 

dakordësohet me OST pas vlerësimit teknik) dhe projektimin e një linje ajrore në vend të kabllove 

nëntokësore në zonën afër nënstacionit të Fierit, e cila është e mbjellë kryesisht me bimë shumëvjeçare. 

Linja ajrore do të jetë më pak invazive ndaj tokës, duke rezultuar në prekjen e më pak kulturave 

bujqësore shumëvjeçare.  

Figura 2.5: Itinerari i rishikuar i OHL-së në Nënstacion - duke shmangur numrin e parcelave të 

ndikuara dhe duke shkuar drejt OHL-së ndryshe nga kabllot nëntokësore  

Itinerari i 

mëparshëm 

Itinerari i rishikuar 
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Së fundi, metodologjitë e ndërtimit që do të përdoren do të minimizojnë sa më shumë që të jetë e 

mundur ndikimin në kulturat bujqësore njëvjeçare dhe shumëvjeçare. Aktivitetet e ndërtimit të OHL-së, 

duke përfshirë 'vendosjen' e kabllove ajrore, do të përfshijnë futjen dhe kalimin nëpër kulturat bujqësore 

nëpër parcela për një kohë minimale (afërsisht gjysmë dite), ndërsa ndikimet tek kulturat shumëvjeçare 

dhe tek pemët do të shmangen sa më shumë që të jetë e mundur. 

2.6 Përmbledhje e Marrjes së Tokës dhe e Ndikimeve të Projektit  

Projekti do të përfshijë marrjen e masave për shmangien dhe minimizimin e zhvendosjeve në fazën e 

projektimit të detajuar dhe të ndërtimit. Megjithatë, ndikimet kryesore të blerjes së tokës mund të 

vlerësohen me saktësi në këtë fazë dhe do të merren parasysh në zhvillimin e kësaj LRP-je për të 

adresuar të gjitha ndikimet. 

Ndikimet kryesore të vlerësuara të tokës janë përmbledhur në Tabela 2.2. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2.2: ZËNIA DHE NDIKIMET E PARASHIKUARA TË TOKËS NGA PROJEKTI  

Previous route 

Revised route 
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Faza e 
Projektit 

Komponent
i 

Marrja e 
parashikuar e 
tokës 

Parcelat e 
parashikuar
a të tokës 

Kohëzgjatj
a 

Ndikimet e 
mundshme 

Ndërtimi Zona e 
parkut 

185 ha 21 parcela 
toke 

Të 
përhershm
e 

Ndikimet në 
kullotjen informale 
dhe në aktivitete të 
tjera; kufizimet e 
aksesit 

Kantieret e 
ndërtimit 
dhe zonat e 
shtrimit 

4 ha 2 parcela 
toke 

E 
përkohshm
e 

Ndikimet në 
kullotjen informale; 
kufizimet e aksesit 

Rrugët e 
hyrjes në 
kantier 

Mbeten për t'u 
përcaktuar 

25 parcela 
toke  

E 
përkohshm
e 

Ndikimet në kullotje 
informale dhe 
aktivitete të tjera; 
kufizimet e aksesit; 
humbja e kulturave 
bujqësore 

Shtyllat e 
OHL  

57 shtylla që 
zënë një 
sipërfaqe toke 
prej 
mesatarisht 
10m x 10m  

57 parcela 
toke 

Të 
përhershm
e 

Humbja e tokës; 
humbja e kulturave 
bujqësore dhe të 
ardhurave 
bujqësore 

Rrugët 
hyrëse të 
shtyllave të 
OHL 

57 parcela 
toke për rrugët 
hyrëse 
(përllogaritja e 
marrjes së 
përkohshme të 
tokës 5m x 
5m) 

57 parcela 
toke 

E 
përkohshm
e  

Humbja e 
përkohshme e 
tokës, humbje e 
kulturave bujqësore 
dhe e të ardhurave 
bujqësore; 
probleme për 
dheun 

Rrugët e 
hyrjes dhe 
Korridori i 
Ndërtimit të 
OHL-së 

Përafërsisht. 
17 ha 

725 parcela 
toke* 

E 
përkohshm
e 

Humbja e kulturave 
bujqësore dhe të 
ardhurave 
bujqësore; 
problemet për 
dheun 

Operacionet E drejta e 
kalimit për 
tek OHL-ja 

25 m rrugë 
kalimi në 
secilës anë të 
OHL-së 

725 parcela 
toke* 

Të 
përhershm
e (kufizime 
të 
pjesshme) 

Kufizimet e 
servitutit në lidhje 
me përdorimet e 
lejuara në tokën 
urbane sa i përket 
të drejtës së kalimit 
dhe zonës në të 
cilën vlen kjo e 
drejtë kalimi.** 

*634 parcela toke të inventarizuara në 21 dhjetor, dhe 32 parcela të reja toke të identifikuara për ndryshimin e gjurmës së OHL-

së, dhe 50 parcela të reja toke të prekura nga rrugët e aksesit në OHL   
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** Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët kanë tokë truall (tokë 

urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka 

në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim 

sipas Normave të Servitutit për Tokën Urbane.  
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3 KUADRI INSTITUCIONAL & LIGJOR 

Ky seksion përshkruan Kornizën Institucionale dhe Ligjore të Projektit. Kjo përfshin një përshkrim të 

institucioneve përkatëse dhe skicën e rregulloreve dhe politikave që do të rregullojnë planifikimin dhe 

zbatimin e projektit.  

Praktikat më të mira kërkojnë që të identifikohen të gjitha ligjet e vendit pritës që janë në fuqi për blerjen 

e tokës. Përveç kësaj, kur legjislacioni kombëtar nuk plotëson kushtet e përcaktuara nga Standardet 

Ndërkombëtare të zbatueshme për Projektin, përkatësisht Politikat Sociale Mjedisore dhe Kërkesat e 

Performancës të BERZH-it, si dhe Standardet e Performancës dhe Politika e Qëndrueshme e IFC-së, 

propozuesi i projektit do të sigurojë që projekti të përmbushë Kërkesat e Performancës. Propozuesi do 

të identifikojë boshllëqet midis ligjit kombëtar dhe politikës së BERZH/IFC dhe do të propozojë një 

strategji për të adresuar ato boshllëqe, pa cenuar çështjet e sovranitetit kombëtar. 

Prandaj, ky seksion i LRP përshkruan sa vijon: 

• Kuadri Institucional Shqiptar 

• Kuadri Ligjor Shqiptar 

• Standardet dhe Udhëzimet Ndërkombëtare 

• Politikat e Korporatës Voltalia 

• Analiza Krahasuese e Ligjit Kombëtar dhe Kërkesave të BERZH/IFC. 

3.1 Kuadri Institucional i Shqipërisë 

Që nga Reforma Administrative Territoriale e vitit 2015, Shqipëria është e ndarë në dymbëdhjetë qarqe 

administrative, të cilat ndahen më tej në 12 rrethe, të cilat ndahen më tej në 61 bashki, Njësi 

Administrative dhe fshatra. Ka gjithsej 2980 fshatra ose komunitete në të gjithë vendin, të njohura më 

parë si lokalitete. Bashkitë janë niveli i parë i qeverisjes vendore, përgjegjëse për nevojat lokale dhe 

për zbatimin e ligjit. 

Gjurma e Projektit mbulon një zonë që ndodhet në qarkun e Fierit brenda një bashkie – Fierit. Preken 

5 Njësi Administrative – Libofshë, Qendër, Levan, Topojë, Ndërmenas – dhe 12 fshatra. Projekti i parkut 

PV do të zhvillohet në Njësitë Administrative Libofshë dhe Remas. 

3.2 Kuadri Ligjor Shqiptar 

3.2.1 Kushtetuta (Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë) 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është ligji më i lartë dhe përmban të drejtat dhe liritë personale, 

politike, ekonomike, sociale dhe kulturore, organizimin e shtetit dhe pavarësinë e organeve shtetërore. 

Kushtetuta e Shqipërisë është përgjithësisht në përputhje me parimet e mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut siç përmbahen në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Neni 41 garanton pronën 

private dhe parashikon shpronësimin e pronave vetëm në dobi të interesit publik dhe me kusht që të 

ketë një kompensim të drejtë.  

3.2.2 Ligjet / Aktet përkatëse 
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Tabela 3.1 më poshtë përmblidhet legjislacioni kyç lidhur me blerjen dhe zhvendosjen e tokës, i 

zbatueshëm për LRP-në për Zonën e parkut PV. 

  

 

 

 

TABELA 3.1: LEGJISLACIONI KRYESOR NË LIDHJE ME BLERJEN E TOKËS 

Emri në shqip Emri në anglisht Komponentët kryesorë 

Kodi Civil i 
Republikës së 
Shqipërisë  

Civil Code of the 
Republic of Albania  

Të drejtat ligjore që lidhen me pasuritë e 
paluajtshme (si pronësia, servitutet dhe të drejtat e 
uzufruktit, qiraja etj.), duke përfshirë edhe 
modalitetet e fitimit të të drejtave. Të drejtat në 
pronë, pavarësisht nga natyra e tyre (pronësia, 
uzufrukti) duhet të regjistrohen në Regjistrin Publik. 

 
Ligj Nr. 7501, datë 
19.07.1991 “Për 
Tokën” 

Toka bujqësore i jepet në pronësi ose përdorim 
personave vendas pa pagesë. Të gjitha tokat ishin 
shtetërore gjatë regjimit komunist dhe u ri-
shpërndanë në vitin 1991 nëpërmjet këtij ligji. Ligji 
rregullon shpërndarjen e tokave shtetërore tek 
individët privatë. Në AMTP, parcela e tokës i jepej 
kryetarit të familjes bujqësore, por çdo anëtar i 
familjes që ishte gjallë në vitin 1991 ka pjesë të 
barabartë të tokës. Toka u shpërnda në raport me 
numrin e anëtarëve të familjes. Zakonisht, një 
familje do të merrte 4000 m2 tokë për person, por 
kjo varej nga densiteti i popullsisë në secilin rreth 
apo fshat. Në atë kohë, ngrihej një komision toke 
brenda Ministrisë së Bujqësisë, si edhe komisione 
të tokës në komitetet ekzekutive dhe këshillat e 
rretheve apo fshatrave për shpërndarjen e tokës. 
Neni 19 përmban edhe disa rregulla për 
shpronësimin.   

Për Kadastrën 

 

Law No. 111/2018 on 
the Cadaster 

 

Agjencia e re Shtetërore e Kadastrës do të marrë 
përgjegjësitë e tre autoriteteve aktuale shtetërore: 
1) Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 2) 
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 
Ndërtimeve Informale dhe  

3) Agjencia e Inventarizimit dhe Administrimit të 
Pronave Publike. Ligji i ri parashikon një Kadastër 
të re dixhitale e cila lehtëson procedurën e marrjes 
së informacionit të përditësuar në lidhje me pronat e 
paluajtshme në kohën e duhur. 

Për kthimin dhe 
kompensimin e 
pronës dhe 
ndryshimet 

 

Law No. 9235/2004 on 
the restitution and 
compensation of 
property & 
amendments 

Rregullon çështjet e të drejtave pronësore që dalin 
nga shpronësimi, shtetëzimi ose konfiskimi; dhe 
procedurat për realizimin e kthimit dhe kompensimit 
të pronave dhe organeve administrative të 
ngarkuara për përfundimin e tij 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb136200.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb136200.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb136200.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb136200.pdf
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Emri në shqip Emri në anglisht Komponentët kryesorë 

Ligji nr. 8561, datë 
22.12.1999, “Për 
shpronësimet dhe 
përdorimin në 
përdorim të 
përkohshëm të 
pasurisë, private, 
për interes publik”, i 
ndryshuar (ligji nr. 
20/2016, ligji nr. 
11/2020) 

Law No. 8561, dated 
22.12.1999, “On 
expropriation and 
temporary use of 
private property for 
public interest”, 
amended to some 
articles in accordance 
with Law No. 20/2016 
and Law No. 11/2020 

 

Rregullon të drejtën e shtetit për të shpronësuar ose 
për të marrë në përdorim të përkohshëm, për interes 
publik, pronat e personave juridikë ose fizikë dhe 
mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të pronarëve 
të shpronësuar.  

7. Shpronësimi është subjekt i interesit publik 
"në përputhje me parimet e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare" 

8. Shpronësimi i nënshtrohet "kompensimit të 
drejtë" 

9. Zënia e përkohshme e tokës (p.sh. për 
punime ndërtimi) mund të zgjasë deri në 2 
vjet dhe i nënshtrohet kompensimit. 

Ligji nr.11/2020 ndryshon nenin 11, pika 1, të ligjit 
nr.8561, me këto ndryshime: “ Kërkesa për 
shpronësim i paraqitet Agjencisë Shtetërore të 
Shpronësimit (ASHSH), ndërsa propozimi në 
Këshillin e Ministrave për miratimin e kërkesës për 
shpronësim bëhet nga ministri përgjegjës për 
zhvillimin urban.” ASHSH e krijuar me VKM Nr. 
395, datë 13.05.2020 

Për planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit 

• Law No. 107/2014 
on territory 
planning and 
development, 
amended to some 
articles in 
accordance with 

• Law No. 73/2015 
• Law No. 28/2017 
• Law No. 42/2019 
• Law No. 119/2020 

Siguron zhvillimin e qëndrueshëm të territorit 
nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe burimeve 
natyrore, duke vlerësuar potencialin aktual dhe të 
ardhshëm të zhvillimit të territorit në nivel lokal dhe 
kombëtar duke balancuar burimet natyrore me 
kërkesën ekonomike dhe interesat publike e private. 
Ai synon gjithashtu të integrojë kuadrin legjislativ të 
urbanistikës në një ligj të vetëm dhe përfshin 
konceptin e mbrojtjes së trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore për planifikimin e territorit. Ligji dhe aktet 
nënligjore të tij kërkojnë deklarim përpara çdo 
ndërtimi.  

Për Mbrojtjen e 
Tokës Bujqësore që 
modifikon Ligjin Nr. 
9244/2014 

Law no. 131/2014 "On 
land protection" which 
modifies law no. 
9244/2014.  

Përcakton statusin e mbrojtjes së fushave të 
caktuara bujqësore. Projekti është i detyruar të 
informojë autoritetin vendor për çdo dëmtim të tokës 
bujqësore nga veprimet e projektit. Autoriteti do të 
vlerësojë dëmet dhe do të kërkojë nga përdoruesi i 
tokës të rikuperojë çdo dëm në tokën bujqësore.  

Për hapjen dhe 
funksionimin e 
strukturave për 
administrimin dhe 
mbrojtjen e tokës 
dhe ndryshimet. 

Law no. 

8752/2001 on the 
establishment and 
functioning of 
structures for land 
administration and 
protection & 
amendments. 

Rregullon çështjet e përdorimit të tokës dhe 
përputhshmërinë e tyre me Planifikimin Rajonal.  

 
Departamenti i administrimit të tokës në çdo bashki 
është përgjegjës për menaxhimin e tokës dhe për 
dhënien me qira të tokës shtetërore. Ky autoritet do 
të jetë përgjegjës për koordinimin e procedurave të 
zbatimit dhe për ekzekutimin e kompensimit gjatë 
zbatimit të projektit.  



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 47 nga 164 

 

Emri në shqip Emri në anglisht Komponentët kryesorë 

Mbi shqyrtimin e 
vlefshmërisë ligjore 
të titujve të 
pronësisë për tokat 
bujqësore dhe 
ndryshimet 

Law no. 9948/2008 on 
reviewing the legal 
validity of property titles 
for agricultural lands 
and changes 

Përcakton rregullat dhe procedurat për shqyrtimin e 
vlefshmërisë së titujve të pronësisë së tokës 
bujqësore dhe përcakton autoritetet shtetërore 
përgjegjëse, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. 
Ky ligj u jep strukturave të pushtetit vendor më 
shumë kohë për të finalizuar dokumentacionin.  

Ligjit Nr. 20/2020 
datë 5.3.2020 "Për 
përfundimin e 
proceseve 
kalimtare të 
pronësisë në 
Republikën e 
Shqipërisë". 

 

Law No. 20/2020 
dated 5.3.2020 "On 
the completion of the 
transitional ownership 
processes in the 
Republic of Albania". 

 

Përcakton procedurat dhe organin shtetëror 
përgjegjës për përfundimin e  

proceseve administrativo-ligjore, regjistrimin e 
titujve të pronësisë për pasuritë e paluajtshme dhe 
private në Republikën e Shqipërisë, si dhe 
inventarizimin, transferimin, trajtimin dhe 
regjistrimin përfundimtar. 

Burimi: Ecolex dhe FAOLex, 2021 

3.2.3 Procesi i shpronësimit 

Ligji shqiptar parashikon shpronësime ose kufizime në ushtrimin e një të drejte pronësie për interes 

publik, me kusht që të sigurohet një kompensim i drejtë (siç thuhet në nenin 41 të Kushtetutës). 

Shpronësimi për interes publik në favor të një subjekti privat ndodh aty ku investimet janë në interes 

publik, siç është sektori i energjisë. 

Hapat kryesorë në procesin e shpronësimit janë paraqitur më poshtë (Tabela 3.2 ).  Duhet theksuar se 

procesi i shpronësimit nuk përjashton marrëveshjet vullnetare me pronarët e tokës që i nënshtrohet 

njoftimit të shpronësimit paraprakisht ose në çdo kohë gjatë procesit. Qasja e propozuar në këtë projekt 

ka qenë sigurimi i marrëveshjeve vullnetare si prioritet kudo që është e mundur. 

TABELA 3.2: PROCESI I SHPRONËSIMIT HAPAT KYÇ  
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Procesi i shpronësimit  Procesi i 
Marrëveshjes 
Vullnetare Hapi Detajet 

Hapi 1: Kërkesa për 
Shpronësim e paraqitur 
nga Departamenti i 
Shpronësimit të OST-së 
pranë Agjencisë 
Shtetërore të 
Shpronësimit (ASHSH) 
nën mbikëqyrjen e MIE 
(Ministria e 
Infrastrukturës dhe 
Energjisë) 

Kërkesa/aplikacioni duhet të përmbajë detajet e 
Projektit:  

• Interesi publik për të cilin nevojitet shpronësimi 

• Projektim teknik 

• Kopje të verifikuara të zyrës kadastrale 

• Dëshmia e fondeve të shpronësimit (siguruar nga 
Voltalia SA)  

• Lejet dhe autorizimet e lëshuara nga autoritetet 
publike  

• Identifikimi i pronarëve të tokave që janë objekt i 
shpronësimit 

 

(Në rastin e Projektit, kërkesa/aplikimi për shpronësim 
do të depozitohet dhe do të trajtohet nga OST, dhe do 
të mbështetet nga Voltalia) 
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Hapi 2: ASHSH merr 
dosjen nga Departamenti 
i Shpronësimit të OST-së 
(“ Aplikanti ”) 

ASHSH shqyrton kërkesën për shpronësim (10 ditë)  

 

(Në rastin e projektit, kjo paraqitet nga Departamenti i 
Shpronësimit i OST-së) 

Hapi 3: ASHSH krijon një 
Komision të Posaçëm të 
Shpronësimit  

Komisioni i Posaçëm i Shpronësimit përbëhet nga ekipi 
ligjor/inxhinier/financiar dhe verifikon gjurmën e 
projektit, ndërmerr një analizë të kërkesës dhe 
përcakton vlerën e kompensimit të secilit pronar.  

Hapi 4: Nëse plotëson 
kriteret, ASHSH miraton 
Planin e Shpronësimit 
dhe njofton OST-në dhe 
pronarët e tokave. 
Njëkohësisht, ASHSH e 
publikon vendimin e 
shpronësimit në Fletoren 
Zyrtare dhe në faqen e 
internetit  

Brenda 10 ditëve nga njoftimi për OST/pronarët dhe 
publikimi në Fletoren Zyrtare, pronarit të tokës i jepen 
dy mundësi: 

 

• Opsioni 1: Marrëveshje vullnetare. Pronari i 
tokës dhe ASHSH kanë 10 ditë kohë për të 
nënshkruar marrëveshjen për kushtet e 
shpronësimit dhe në çdo rast jo më vonë se 30 ditë 
(vlera, të drejtat dhe detyrimet)  

• Opsioni 2 Nuk arrihet marrëveshje vullnetare 
(pronari i tokës dhe ASHSH nuk bien dakord për 
kushtet e shpronësimit). Palët e treta të interesuara 
mund të paraqesin kërkesë brenda 15 ditëve nga 
botimi në Fletoren Zyrtare (një veprim i tillë juridik 
nuk e pezullon procesin e shpronësimit1 ) 

 

1 Pronarët e pronave objekt shpronësimi dhe palët e treta të interesuara mund ta kundërshtojnë 
procesin e shpronësimit në gjykatë brenda 30 ditëve, por ky veprim juridik nuk e pezullon procesin e 
shpronësimit.  
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Procesi i shpronësimit  Procesi i 
Marrëveshjes 
Vullnetare Hapi Detajet 

Hapi 5: ASHSH-ja 
paraqet për miratim 
draftin e Vendimit të 
Shpronësimit në MIE, e 
cila nga ana e saj ia 
përcjell draftin Këshillit të 
Ministrave (KM). 

Jo më vonë se 30 ditë nga njoftimi i Planit të 
Shpronësimit tek OST/pronarët dhe botimi i vendimit në 
Fletoren Zyrtare.  

Hapi 6: Pas miratimit, 
Këshilli i Ministrave 
transferon dhe regjistron 
pronësinë në Agjencinë 
Shtetërore të Kadastrës  

Marrëveshjet e kompensimit të lidhura me pronarët 
duhet të jenë arritur pas publikimit të vendimit të KM-së. 
Pagesa e kompensimit do të sigurohet në një llogari 
rezervë deri në transferimin efektiv të pronave (pas 
marrëveshjes mes OST-së dhe pronarit) 

 

Source: SRA, 2021 

Qasja e propozuar e Projektit për aksesin dhe blerjen e tokës, duke përfshirë llogaritjen e kompensimit, 

të drejtën dhe të drejtat për familjet e prekura, dhe mekanizmat për të siguruar marrëveshje vullnetare 

aty ku është e mundur, ndërkohë që është në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe standardet 

ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, detajohet në seksionet vijuese të kesaj LRP. 

3.2.4 Marrja në Përdorim të Përkohshëm të Tokës 

Sipas ligjit shqiptar, marrja në përdorim të përkohshëm i tokës mund të sigurohet ligjërisht vetëm në 

rastet kur ka interes publik dhe hyn në fuqi nëpërmjet procesit të shpronësimit. Marrja në përdorim të 

përkohshëm të tokës sigurohet nëpërmjet të njëjtit vendim shpronësimi i cili miraton shpronësimin e 

pasurisë. Neni 31, paragrafi 2 i ligjit të shpronësimit shprehet se ky mekanizëm përdoret për nevojat e 

institucioneve shtetërore qendrore ose projekteve që zbatohen për llogari të shtetit në shkallë 

kombëtare.  

Aspektet kyçe të procesit: paraqitet një aplikim nga OST tek Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë ku i 

kërkohet ministrit të lejojë marrjen në përdorim të përkohshëm të tokës private. Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë e dërgon propozimin e shpronësimit për miratim tek Këshilli i Ministrave 

bashkë me propozimin për marrjen në përdorim të përkohshëm të tokës private. Toka private mund të 

jepet për përdorim të përkohshëm jo më shumë se 2 vite.  

Gjithashtu, Neni 31, paragrafi 1 shprehet se kërkesa për marrjen në përdorim të përkohshëm të tokës 

mund të bëhet edhe tek Kryetari i Bashkisë ose Administratori i Njësisë Administrative i cili jep opinionin 

e tij dhe e dërgon për miratim tek prefekti. Kjo e drejtë mund të ushtrohet për jo më shumë se 2 vite.  

3.2.5 Procesi i vlerësimit  

Siç u përmend më lart, vlera e tokës së prekur nga një projekt përcaktohet me miratimin e Këshillit të 

Ministrave (KM) të vlerësimeve të dhëna nga MIE. Në rastet kur nuk përcaktohet çmimi, vlera vlerësohet 

në bazë të vlerës mesatare të çmimeve të shitjes brenda 3 muajve të fundit, siç tregohet në Regjistrin 

Shtetëror të Agjencisë Kadastrës. Nëse agjencisë së qarkut të prekur nga shpronësimi i mungojnë të 

dhënat për vlerën e tokës, vlerësimi bëhet në bazë të krahasimit me vlerat e shitblerjes në zona të tjera, 

sipas karakteristikave të zonës (p.sh., turistike, urbane, periferike, rurale), dhe aftësisë inxhinierike të 

tokës për të mbështetur ndërtimet. 
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Vlera e kulturave bujqësore, bimëve, pemishteve, pyjeve dhe fidanishteve të përhershme përcaktohet 

në bazë të vlerës mesatare të çmimit të shitjes së tyre në zonën përkatëse siç tregohet në regjistër. Në 

rastet kur Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk mund të japë vlera referuese, mund t'i kërkohet 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të ndërmarrë një vlerësim teknik specifik dhe të llogarisë 

vlerën e aseteve që i nënshtrohen shpronësimit. Për kulturat vjetore vlerësimi bëhet në bazë të 

prodhimit të pritur dhe vlerës së tregut. Për sa i përket pemëve frutore, vlerësimi bazohet tek kostot 

(shpenzimet për investime dhe rritjes duke përfshirë amortizimin) bazuar në udhëzimet e Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Vlerësimi bëhet për çdo pemë për pemishte (p.sh. ullinj, portokalle etj.), 

dhe për sipërfaqe të matur në rastin e vreshtave, fidanishteve dhe luleshtrydheve.  

Kriteret e vlerësimit për tokat pyjore dhe kullosore bazohen në cilësinë e tokave dhe kapacitetin e tyre 

mbajtës, vlerat mjedisore dhe ekologjike, vendndodhjen gjeografike (zona malore, bregdetare etj.), 

vlerën e materialit prej druri dhe jo drusor, bimëve të egra medicinale, fauna etj., dhe niveli i investimeve 

dhe infrastrukturës. 

3.2.6 Mekanizmat e ankesave (GM) 

Sipas ligjit shqiptar, palët e prekura nga shpronësimi mund të ngrenë padi përpara gjykatave kundër 

procesit të shpronësimit. Megjithatë, kjo mund të ketë të bëjë vetëm me mosmarrëveshjet e pronësisë 

ose me vlerat e kompensimit, dhe jo me vetë procesin e shpronësimit. As një veprim i tillë ligjor nuk e 

pezullon procesin e shpronësimit. Mekanizmi i Ankesave (GM) për këtë projekt do të trajtojë të gjitha 

llojet e ankesave dhe pretendimeve, në përputhje me standardet ndërkombëtare (shih seksionin 4.4 ).  

3.3 Standardet dhe Udhëzimet Ndërkombëtare 

Projekti udhëhiqet dhe angazhohet për Standardet e Performancës (PS) të Korporatës Financiare 

Ndërkombëtare (IFC) për Qëndrueshmërinë Mjedisore dhe Sociale dhe Politikën e Qëndrueshme, dhe 

Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për Politikat Mjedisore dhe Sociale dhe 

Kërkesat relevante për Performancën (PR). 

3.3.1 Standardet e Performancës së IFC 

Politikat dhe Standardet e Performancës të IFC-së për Qëndrueshmërinë Sociale dhe Mjedisore janë 

bërë standardi ndërkombëtar për praktikat e mira. Në qendër të standardeve është parimi i IFC-së "mos 

dëmto" njerëzit ose mjedisin. Ndikimet negative duhet të shmangen aty ku është e mundur, dhe nëse 

këto ndikime janë të pashmangshme, ato duhet të reduktohen, të zbuten ose të kompensohen siç 

duhet. Në veçanti, IFC-ja angazhohet të sigurojë që kostot e zhvillimit ekonomik të mos bien në mënyrë 

disproporcionale mbi ata që janë të varfër ose të cënueshëm, që mjedisi të mos degradohet gjatë 

procesit dhe burimet natyrore të menaxhohen në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme. 

IFC gjithashtu pranon se rolet dhe përgjegjësitë e sektorit privat në respektimin e të drejtave të njeriut 

po shfaqen si një aspekt i rëndësishëm i përgjegjësive shoqërore të korporatave.  

Seria e plotë e Standardeve të Performancës, e krijuar për të përmirësuar rezultatet sociale dhe 

mjedisore, përbëhet nga sa vijon: 

1. Standardi i Performancës 1: Vlerësimi dhe Sistemi i Menaxhimit Social dhe Mjedisor 

2. Standardi i Performancës 2: Puna dhe Kushtet e Punës 

3. Standardi i Performancës 3: Parandalimi dhe Zvogëlimi i Ndotjes 

4. Standardi i Performancës 4: Shëndeti, Siguria dhe Sigurimi i Komunitetit 

5. Standardi i Performancës 5: Blerja e Tokës dhe Zhvendosja e Pavullnetshme 

6. Standardi i Performancës 6: Ruajtja e Biodiversitetit dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Burimeve 
Natyrore 

7. Standardi i Performancës 7: Popujt Indigjenë 
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8. Standardi i Performancës 8: Trashëgimia Kulturore. 

Zhvendosja e lidhur me sektorin privat përcaktohet veçanërisht nga Standardi i Performancës 1 i IFC-

së: Sistemi i Vlerësimit dhe Menaxhimit Social dhe Mjedisor, dhe Standardi i Performancës 5: Blerja e 

Tokës dhe Zhvendosja e Pavullnetshme. Këto janë përshkruar shkurtimisht më poshtë.  

3.3.1.1 Standardi i Performancës 1: Vlerësimi dhe Sistemi i Menaxhimit Social 

dhe Mjedisor 

Standardi i Performancës 1 strukturon mënyrën në të cilën do të trajtohen çështjet mjedisore dhe 

sociale dhe shërben si thelbi rreth të cilit janë përshtatur standardet e tjera.  Standardi 1 i Performancës 

kërkon që komunitetet e prekura të angazhohen siç duhet për çështjet që mund t'i prekin ato. 

Parakushtet kryesore përfshijnë: 

1. Sigurimin e konsultimeve falas, paraprake dhe të informuara, dhe lehtësimin e pjesëmarrjes së 
informuar; 

2. Marrjen e mbështetjes së gjerë të komunitetit; 

3. Përqendrimin te rreziqet dhe ndikimet e padëshiruara, si dhe masat dhe veprimet e propozuara 
për adresimin e tyre; 

4. Ndërmarrja e konsultimeve në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme nga ana kulturore; 

5. Përshtatjen e procesit për të adresuar nevojat e grupeve të pafavorizuara ose vulnerabël. 

3.3.1.2 Standardi i Performancës 5: Blerja e Tokës dhe Zhvendosja e 

Pavullnetshme 

Objektivat e Standardit të Performancës 5 janë: 

1. Shmangia ose të paktën minimizimi i zhvendosjes së pavullnetshme kudo që është e mundur 
duke eksploruar projekte alternative të projektit 

2. Zbutja e ndikimeve negative sociale dhe ekonomike nga blerja e tokës ose kufizimet në 
përdorimin e tokës nga personat e prekur duke: (i) siguruar kompensimin për humbjen e 
aseteve me kosto zëvendësimi; dhe (ii) duke marrë masat që aktivitetet e zhvendosjes të 
zbatohen me dhënien e informacioneve të duhura, konsultime dhe pjesëmarrjen e informuar të 
personave të prekur 

3. Përmirësimi ose të paktën rikuperimi i jetesës dhe standardeve të jetesës së personave të 
zhvendosur 

4. Përmirësimi i kushteve të jetesës mes  personave të zhvendosur përmes ofrimit të banesave të 
përshtatshme, duke u siguruar qëndrimin në vendet ku zhvendosen. 

Në veçanti, SP 5 vëren se duhet të ketë konsultime dhe pjesëmarrje të informuar të personave dhe 

komuniteteve të prekura në proceset vendimmarrëse në lidhje me zhvendosjen. Duhet gjithashtu të 

krijohet një mekanizëm ankimimi për të marrë dhe për të adresuar shqetësimet specifike në lidhje me 

kompensimin dhe zhvendosjen. 

3.3.2 Kërkesat e Performancës së BERZH-it 

BERZH ka përcaktuar Kërkesat specifike të Performancës (PR) për fushat kryesore të 

qëndrueshmërisë mjedisore dhe sociale si më poshtë: 

KP 01 - Vlerësimi dhe Menaxhimi i Ndikimeve dhe Çështjeve Mjedisore dhe Sociale 

KP 02 - Puna dhe Kushtet e Punës 

KP 03 - Efikasiteti i burimeve, parandalimi dhe kontrolli i ndotjes 

KP 04 - Shëndeti dhe Siguria 

KP 05 - Marrja e tokës, zhvendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike 

KP 06 - Ruajtja e Biodiversitetit dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Burimeve të Gjalla Natyrore 

PR 07 - Popujt indigjenë 
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KP 08 - Trashëgimia Kulturore 

KP 09 - Ndërmjetësuesit financiarë 

KP 10 - Dhënia e informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara. 

Rëndësi të veçantë për zhvillimin e kësaj LRP-je kanë këto kritere performance (PR): 

KP 01 - Vlerësimi dhe Menaxhimi i Ndikimeve dhe Çështjeve Mjedisore dhe Sociale 

KP 05 - Marrja e tokës, zhvendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike 

KP 10 - Dhënia e informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara. 

Këto janë përshkruar shkurtimisht më poshtë. 

3.3.2.1 KP 1 - Vlerësimi dhe Menaxhimi i Ndikimeve dhe Çështjeve Mjedisore 

dhe Sociale 

PR 1 përshkruan përgjegjësitë e propozuesit të projektit në procesin e vlerësimit të ndikimeve dhe 

çështjeve të mundshme mjedisore dhe sociale që lidhen me projektin, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e 

procedurave për menaxhimin dhe monitorimin e këtyre ndikimeve dhe çështjeve, duke vënë në dukje 

se angazhimi me palët e interesuara të projektit është një pjesë integrale e këtij procesi. 

Objektivat kryesore përfshijnë: 

1. Identifikimin dhe vlerësimin e ndikimeve dhe çështjeve mjedisore dhe sociale të projektit; 

2. Miratimin e një qasjeje hierarkike zbutëse për të adresuar ndikimet dhe çështjet negative 
mjedisore ose sociale për punëtorët, komunitetet e prekura dhe mjedisin nga aktivitetet e 
projektit; 

3. Promovimin e përmirësimit të performancës mjedisore dhe sociale nëpërmjet përdorimit efektiv 
të sistemeve të menaxhimit; 

4. Zhvillimin e një Sistemi të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të përshtatur me natyrën e projektit, 
për vlerësimin dhe menaxhimin e çështjeve dhe ndikimeve mjedisore dhe sociale. 

3.3.2.2 KP 5 - Marrja e tokës, zhvendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja 

ekonomike 

Objektivat kryesore të PR 5 janë: 

1. Shmangia  ose, kur është e pashmangshme, minimizimi i zhvendosjes së pavullnetshme duke 
eksploruar projekte alternative të projektit; 

2. Zbutja e ndikimeve të pafavorshme sociale dhe ekonomike nga blerja e tokës ose kufizimet në 
përdorimin dhe aksesin e personave të prekur në asete dhe tokë përmes: (i) sigurimit të  
kompensimit për humbjen e aseteve me kosto zëvendësimi; dhe (ii) marrjes së masave që 
aktivitetet e zhvendosjes të zbatohen me zbulimin e duhur të informacionit, konsultimin dhe 
pjesëmarrjen e informuar të personave që janë prekur; 

3. Rikuperimi ose, kur është e mundur, përmirësimi i jetesës dhe standardeve të jetesës së 
personave të zhvendosur në nivelet e para zhvendosjes;rmirësimi i kushteve të jetesës në 
mesin e personave të zhvendosur fizikisht përmes ofrimit të strehimit të përshtatshëm, duke 
përfshirë sigurinë e qëndrimit në vendet e zhvendosjes. 

PR 5 vëren se kompensimi për humbjen e aseteve zakonisht llogaritet si vlera e tregut të aseteve plus 

kostot e transaksionit që lidhen me rivendosjen e këtyre aseteve. Propozuesit e projektit duhet të 

identifikojnë dhe të konsultohen me të gjithë personat dhe komunitetet që do të zhvendosen nga blerja 

e tokës, për të marrë informacionin e duhur në lidhje me titujt e tokës, pretendimet dhe përdorimin. 

Propozuesit e projektit duhet të kërkojnë vlerësim nga ekspertë të jashtëm të pavarur vlerësimi ose nga 

profesionistë të tjerë me ekspertizë përkatëse të pranueshme për BERZH. 

Seksioni 11 thotë se Projekti duhet të marrë në konsideratë projekte alternative të realizueshme të 

projektit për të shmangur ose të paktën për të minimizuar zhvendosjen, duke balancuar kostot dhe 

përfitimet mjedisore, sociale dhe ekonomike. 
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Seksioni 13 thekson se projekti duhet të marrë parasysh çdo individ ose grup që mund të jetë në 

disavantazh ose vulnerabël, të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar që grupet vulnerabël 

të mos jenë të pafavorizuara në procesin e zhvendosjes, të jenë plotësisht të informuar dhe të 

vetëdijshëm për të drejtat e tyre dhe në gjendje të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga mundësitë 

dhe përfitimet e projektit. 

Sipas nenit 17 të KP 5, propozuesi i projektit do t'u ofrojë të gjithë personave të zhvendosur dhe 

komuniteteve kompensim për humbjen e aseteve me kosto të plotë zëvendësimi dhe ndihmë të 

natyrave të tjera. Sipas nenit 37, ndihma mund të përfshijë mbështetje kalimtare për personat e 

zhvendosur ekonomikisht, sipas nevojës, bazuar në një vlerësim të arsyeshëm të kohës së nevojshme 

për rikuperimin e kapacitetit të tyre për të fituar të ardhura, niveleve të prodhimit dhe standardeve të 

jetesës. Kjo synon të rivendosë dhe potencialisht të përmirësojë standardet e tyre të jetesës dhe/ose 

mjetet e jetesës së personave të zhvendosur në nivelet e para zhvendosjes. Në këtë drejtim, personat 

e zhvendosur mund të klasifikohen si persona: (i) që kanë të drejta formale ligjore mbi tokën; (ii) që nuk 

kanë të drejta ligjore formale për tokën në kohën e regjistrimit, por që kanë një pretendim për tokën që 

njihet ose mund të njihet sipas ligjeve kombëtare; ose (iii) që nuk kanë asnjë të drejtë ligjore ose 

pretendim të njohur për tokën që kanë zënë. 

3.3.2.3 KP 10 - Dhënia e informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara 

Objektivat e PR 10 janë: 

1. Krijimi i një qasjeje sistematike ndaj angazhimit të palëve të interesuara që do t'i ndihmojë klientët 
të ndërtojnë dhe të mbajnë një marrëdhënie konstruktive me palët e tyre të interesit, veçanërisht 
me komunitetet e prekura drejtpërdrejt 

2. Promovimi i përmirësimit të performancës mjedisore dhe sociale të klientëve përmes angazhimit 
efektiv me palët e interesuara të projektit 

3. Promovimi dhe sigurimi i mjeteve për angazhim adekuat me komunitetet e prekura gjatë ciklit të 
projektit për çështje që mund t'i prekin ato dhe për të siguruar që informacioni kuptimplotë 
mjedisor dhe social t'u bëhet i ditur palëve të interesuara të projektit 

4. Marrja e masave që ankesat nga komunitetet e prekura dhe palët e tjera të interesuara të marrin 
përgjigje dhe të menaxhohen siç duhet. 

Për projektet, angazhimi i palëve të interesuara duhet të përfshijë identifikimin dhe analizën e palëve të 

interesuara, planifikimin e angazhimit të palëve të interesuara, zbulimin e informacionit, konsultimin dhe 

pjesëmarrjen, një mekanizëm funksional të ankesave dhe raportimin e vazhdueshëm tek palët 

përkatëse të interesuara. 

3.4 Politikat dhe Standardet e Korporatës 

Politika e Qëndrueshmërisë e Voltalia thekson angazhimin e Kompanisë për të ndërtuar marrëdhënie 

afatgjata me komunitetet në të cilat Grupi operon. Për të kuptuar pritshmëritë e palëve të interesuara 

dhe për t'u ofruar atyre opsionet më të përshtatshme, Voltalia zhvillon mjete të përshtatura angazhimi 

për t'i përfshirë ata në çdo fazë të projekteve, nga faza e zhvillimit deri te ndërtimi dhe funksionimi i 

parkut. 

Nëpërmjet udhëzuesit të saj të etikës, Voltalia merr përsipër të respektojë të drejtat e njeriut të njohura 

ndërkombëtarisht në Kartën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe konventat themelore të 

Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Kodi i Sjelljes i Voltalia-s thekson nevojën për të luftuar 

diskriminimin dhe ngacmimin.  

3.5 Analiza Krahasuese e Ligjit Kombëtar dhe Standardeve 

Ndërkombëtare 
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Tabela 3.3 më poshtë krahason ligjet dhe rregulloret kombëtare me politikën e IFC-së dhe BERZH-it, 

identifikon çdo boshllëk dhe propozon strategji për të adresuar këto boshllëqe.  Strategjitë e 

identifikuara janë artikuluar më tej në seksionet e mëposhtme të këtij dokumenti LRP dhe janë objekt i 

publikimit dhe marrëveshjes me të gjithë aktorët përkatës. 

 TABELA 3.3: ANALIZA E MANGËSIVE TË KËRKESAVE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE 

Komponenti Kërkesat 
Legjislative 
Shqiptare 

Standardet 
Ndërkombëtare 
(BERZH/IFC) 

Boshllëqet Strategjia 

Shmangia 
dhe 
Minimizimi 

Legjislacioni 
kombëtar nuk 
detajon kërkesat 
për shmangien 
dhe minimizimin 
e zhvendosjes 
aty ku është e 
mundur 

Kërkon nga 
propozuesi i 
projektit të 
demonstrojë 
përpjekje për të 
shmangur ose 
të paktën për të 
minimizuar 
zhvendosjen që 
vjen si rrjedhojë 
e projektit 

Standardet 
ndërkombëtare 
kërkojnë që të 
ndërmerren 
dhe të 
dokumentohen 
përpjekjet për 
të shmangur 
ose minimizuar 
zhvendosjet 

Vendndodhja e propozuar 
e parkut PV është  
përcaktuar nga Ministria e 
Infrastrukturës e 
Shqipërisë. Kjo ka 
avantazhin se toka është 
nën kontrollin e shtetit dhe 
nuk ndikon tek pronarët 
individualë 

 

(Shih seksionin 3.5) 

Angazhimi i 
palëve të 
interesuara 

Ligji i 
shpronësimit i 
referohet 
nevojës për të 
njoftuar 
personat e 
shpronësuar, si 
dhe publikimit të 
njoftimeve në 
gazetat lokale 
dhe kombëtare. 

Të gjithë aktorët 
e prekur duhet 
të identifikohen 
dhe konsultimet 
duhet të 
vazhdojnë gjatë 
gjithë jetës së 
projektit, duke u 
siguruar që 
familjet e 
prekura të 
kuptojnë 
projektin dhe 
proceset e 
kompensimit 

Standardet 
ndërkombëtare 
kërkojnë 
angazhim të 
gjerë dhe 
dhënie 
informacioni 
gjatë gjithë 
procesit të 
projektit 

Projekti ka zhvilluar një 
Plan Angazhimi të Palëve 
të Interesit (SEP) për të 
dokumentuar dhe 
udhëhequr angazhimin e 
palëve të interesuara. Një 
udhëzues për blerjen dhe 
kompensimin e tokës 
(GLAC) do të përgatitet për 
të shpjeguar qasjen e 
projektit ndaj aksesit dhe 
blerjes së  tokës, duke 
përfshirë edhe negocimin 
me familjet e prekura 

  

(Shih seksionin 5) 

Inventari 
Bazë 

Ligji kombëtar 
kërkon 
vlerësimin e të 
gjitha aseteve të 
prekura, duke 
përfshirë edhe 
një inventar të 
aseteve 

Kërkohet 
inventarizimi 
socio-ekonomik 
i të gjitha 
familjeve të 
prekura – kritike 
për zhvillimin e 
masave të 
përshtatshme 
zbutëse dhe për 
identifikimin e 
familjeve të 
cenueshme 

Përveç 
inventarizimit 
të aseteve të 
prekura, 
kërkohet edhe 
një inventar 
socio-
ekonomik 

Projekti do të ndërmarrë 
një regjistrim dhe inventar 
socio-ekonomik të të gjitha 
familjeve të prekura, së 
bashku me një anketë të 
tokës, fermës dhe të 
korrave. Përveç kësaj, do 
të ndërmerret një vlerësim 
bazë agronomik i parcelave 
të fermave të prekura për 
të krijuar një bazë 
produktiviteti dhe për të 
informuar teknikat e 
rikuperimit të tokës dhe 
monitorimin dhe vlerësimin 
e ardhshëm.  
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(Shih seksionin 4.3.6, dhe 
4.3.7 )  

  

Do të krijohet një regjistër 
për ndikimin social që do të 
ketë rruga për të siguruar 
që çdo ndikim përtej 
gjurmës së projektit (p.sh. 
humbja e aksesit) të 
identifikohet dhe të zbutet  

 

(Shih seksionin 4) 

Data e 
ndërprerjes 
së të drejtës 
së 
kompensimit 

Data e vendimit 
të Këshillit të 
Ministrave (KM) 
për procesin e 
shpronësimit 
konsiderohet si 
data e 
ndërprerjes së 
të drejtës së 
shpronësimit 
apo 
kompensimit. 

Në mungesë të 
procedurave 
kombëtare, si 
datë e 
ndërprerjes 
merret 
përfundimi i 
inventarit të 
aseteve. Data e 
ndërprerjes së 
të drejtës së 
kompensimit 
duhet të 
kuptohet mirë 
dhe të 
shpërndahet në 
të gjithë zonën e 
projektit 

Megjithatë, 
nuk duhet të 
ketë asnjë 
boshllëk 
thelbësor – 
edhe nëse 
vendimi i KM 
del me vonesë 
në proces, 
veçanërisht 
nëse po 
arrihen 
marrëveshje 
vullnetare 

 

 

Projekti do të informojë në 
lidhje me datën e 
ndërprerjes së të drejtës së 
kompensimit përmes 
angazhimeve të studimit 
bazë dhe përmes GLAC, si 
dhe përmes konsultimeve 
dhe negociatave 
individuale me familjet e 
prekura. 

 

Kulturat bujqësore do të 
rivlerësohen gjithsesi në 
fazën e hyrjes në tokë.  

 

(Shih seksionin 4.4 ) 

Vlerësimi i 
Aseteve 

Vlerësimi 
bazohet në 
vlerësimin e 
Komisionit të 
Posaçëm të 
Shpronësimit 
dhe miratohet 
nga Këshilli i 
Ministrave. 
Vlerësimi lejon 
që të merret 
parasysh edhe 
amortizimi  

Kompensimi për 
humbjen e 
aseteve do të 
sigurohet me 
kosto të plotë 
zëvendësimi, 
duke përfshirë 
kostot e 
transaksionit, 
dhe pa marrë në 
konsideratë 
amortizimin 

Legjislacioni 
kombëtar merr 
parasysh 
zhvlerësimin 
në vlerësimin e 
aseteve dhe 
nuk merr 
parasysh 
kostot e 
transaksionit 

Kompensimi do të llogaritet 
mbi bazën e kostos së 
plotë të zëvendësimit, dhe 
kompensimi i plotë do të 
paguhet nga Projekti 
nëpërmjet Marrëveshjeve 
të Kompensimit me 
pronarët dhe përdoruesit. 
Kjo pagesë do të kryhet 
pavarësisht pagesave 
shtesë që pronarët mund të 
marrin nëpërmjet procesit 
të shpronësimit.  

 

(Shih seksionin 7) 
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Kriteret dhe 
të drejtat e 
kompensimit 

Legjislacioni 
kombëtar ka të 
bëjë vetëm me 
pronarët e 
tokave me titull 
pronësie, ose 
me ata që 
pretendojnë 
pronësinë e 
tokës 

Merr në 
konsideratë ata 
që kanë të 
drejta ligjore 
formale, ata që 
nuk kanë të 
drejta formale 
për asetet e 
prekura në 
kohën e 
regjistrimit, por 
që kanë një 
pretendim për 
tokën që njihet 
ose që mund të 
njihet sipas 
ligjeve 
kombëtare, ata 
që nuk kanë 
asnjë të drejtë 
ligjore të njohur 
ose asnjë 
pretendim për 
tokën që kanë 
zënë  

Legjislacioni 
kombëtar nuk 
merr në 
konsideratë 
ndikimet ndaj 
atyre që nuk 
kanë të drejtë 
ligjore ose 
pretendime për 
tokën që kanë 
zënë 

Projekti do të marrë në 
konsideratë ndikimet mbi të 
gjithë përdoruesit e tokës, 
duke përfshirë edhe ata që 
nuk kanë të drejtë ligjore 
mbi tokën që mbajnë të 
zënë, dhe do të shohë 
mundësinë e ofrimit të 
ndihmës aty ku kërkohet 
(p.sh., nëpërmjet vërtetimit 
të të drejtave të pronësisë 
mbi tokën ose të drejtave 
të përdorimit të tokës, ose 
përmes kompensimit të 
kulturave bujqësore, 
programeve të jetesës dhe 
ndihmës kalimtare, nëse 
kërkohet) 

  

(Shih seksionin 7.6 & 7.7) 

Rivendosja e 
jetesës 

Legjislacioni 
kombëtar nuk 
parashikon 
asistencë për 
jetesë ose 
rikuperim të saj 
përveç 
kompensimit për 
humbjen e 
aseteve 

Ndihma mund të 
përfshijë 
mbështetje 
kalimtare për 
personat e 
zhvendosur 
ekonomikisht, 
sipas nevojës, 
bazuar në një 
vlerësim të 
arsyeshëm të 
kohës së 
nevojshme për 
rikuperimin e 
kapacitetit të 
tyre për të fituar 
të ardhura, 
niveleve të 
prodhimit dhe 
standardeve të 
jetesës.  Kjo ka 
për qëllim 
rivendosjen dhe 
potencialisht 
përmirësimin e 
standardeve të 
tyre të jetesës 
dhe/ose mjeteve 
të jetesës së 

Standardet 
ndërkombëtare 
kërkojnë që 
përveç 
kompensimit, 
të merret në 
konsideratë 
edhe ofrimi i 
ndihmës 
shtesë për 
rikuperimin e 
jetesës para 
zhvendosjes 
në kohën sa 
më të shpejtë 
të jetë e 
mundur. 

Projekti do të përfshijë 
masat e duhura të 
asistencës për jetesën për 
të siguruar rikuperimin e 
tokës bujqësore të prekur 
dhe standardet përkatëse 
të jetesës në kohën e 
duhur. 

 

(Shih seksionin 9) 
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personave të 
zhvendosur në 
nivelet e para 
zhvendosjes. 

Mbështetja 
kalimtare 
dhe 
vulnerabiliteti 

Dispozita e 
përgjithshme në 
legjislacionin 
kombëtar për 
ndihmën dhe 
shërbimet 
sociale për 
personat 
vulnerabël, por 
jo identifikim 
specifik të 
familjeve 
vulnerabël ose 
ndihmë si 
rezultat i 
procesit të 
shpronësimit 

Projekti duhet të 
marrë parasysh 
çdo individ ose 
grup që mund të 
jetë në 
disavantazh ose 
vulnerabël, të 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
të siguruar që 
grupet 
vulnerabël të 
mos jenë të 
pafavorizuara 
në procesin e 
zhvendosjes, të 
jenë plotësisht 
të informuar dhe 
të vetëdijshëm 
për të drejtat e 
tyre dhe në 
gjendje të 
përfitojnë në 
mënyrë të 
barabartë nga 
mundësitë e 
projektit dhe 
përfitimet 

Projekti duhet 
të identifikojë 
dhe të marrë 
në konsideratë 
familjet 
vulnerabël 
gjatë gjithë 
procesit të 
projektit 

Si pjesë e proceseve të 
angazhimit të palëve të 
interesuara dhe 
inventarizimit, projekti do të 
identifikojë familjet 
vulnerabël.  Do të merren 
masa për të siguruar sa të 
jetë e mundur pjesëmarrjen 
e tyre të plotë në procesin 
e projektit.  Aty ku familjet 
janë në rrezik të 
cenueshmërisë së 
shkaktuar nga projekti, do 
të merren masa për 
mbështetje dhe ndihmë 
tranzicionale 

 

(Shih seksionin 9) 

Konsiderata 
Gjinore 

Pagesa e 
kompensimit do 
t'i bëhet pronarit 
të regjistruar, në 
përgjithësi 
kryefamiljarit 
mashkull 

Projekti duhet të 
marrë në 
konsideratë 
gjininë gjatë 
gjithë procesit, 
duke përfshirë 
marrjen e 
masave për 
angazhimin e 
palëve të 
interesuara, 
duke përfshirë 
edhe gratë, 
njohjen e 
ndikimeve të 
ndryshme të 
projektit mbi 
gratë dhe 
sigurimin e 
aksesit të 
barabartë në 

Projekti duhet 
të marrë në 
konsideratë në 
mënyrë 
specifike 
gjininë dhe 
ndikimet e 
mundshme 
mbi gratë në 
veçanti 

Projekti do të sigurojë që 
përmes procesit të 
angazhimit të palëve të 
interesuara të përfshihen 
edhe gratë dhe të kuptohen 
dhe adresohen 
shqetësimet e tyre dhe 
ndikimet e mundshme të 
projektit mbi to  

 

(Shih seksionin 5) 

 

Projekti do të promovojë 
mundësitë për gratë si 
pjesë e politikave lokale të 
punësimit dhe prokurimit. 
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përfitimet e 
projektit (p.sh., 
në kompensim 
dhe mundësitë 
e jetesës) 

Menaxhimi i 
Ankesave 

Ligji i 
shpronësimit 
lejon paraqitjen 
e 
kundërshtimeve 
ndaj vlerave të 
kompensimit 
ose 
pretendimeve 
për tokë në 
gjykatë, por jo 
çështje të tjera 
që lidhen me 
procesin e 
shpronësimit 

Kërkohet një 
mekanizëm i 
përshtatshëm 
për trajtimin e 
ankesave sa më 
shpejt që të jetë 
e mundur në 
procesin e 
projektit, të 
pranohen dhe të 
zgjidhen 
ankesat dhe 
shqetësimet për 
çdo aspekt të 
procesit të 
projektit në 
mënyrë 
transparente 
dhe të 
aksesueshme, 
pa kosto dhe pa 
ndëshkim. 

Legjislacioni 
kombëtar lejon 
referimin e 
çështjeve në 
gjykata për një 
numër të 
kufizuar 
arsyesh 

Projekti ka zhvilluar një 
mekanizëm ankesash për 
të marrë dhe për të trajtuar 
ankesat dhe shqetësimet 
brenda për brenda, duke 
lejuar gjithsesi edhe 
referimin në gjykatë, kur 
përpjekjet për të zgjidhur 
ankesat përmes 
mekanizmit të ankesave të 
projektit dështojnë 

 

(Shih seksionin 11) 

Monitorimi & 
Vlerësimi 

Nuk ka kërkesa 
specifike për 
monitorimin dhe 
vlerësimin e 
vazhdueshëm të 
procesit të 
shpronësimit 
dhe familjeve të 
prekura pas 
pagesës 

Monitorimi i 
proceseve të 
zhvendosjes 
dhe restaurimit 
të mjeteve të 
jetesës duhet të 
ndërmerret dhe 
duhet të 
përfshijë 
pjesëmarrjen e 
aktorëve 
kryesorë, siç 

Projekti duhet 
të përfshijë 
monitorimin 
dhe vlerësimin 
e të gjitha 
proceseve, 
duke përfshirë 
parashikimin 
për monitorim 
me 
pjesëmarrje 

Projekti do të zhvillojë një 
plan monitorimi dhe 
vlerësimi për të vlerësuar 
të gjitha aspektet e procesit 
të aksesit dhe blerjes së 
tokës, duke përfshirë 
sigurimin e kompensimit, 
dhe çdo mbështetje 
kalimtare dhe programe 
jetese, me tregues të qartë 
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janë komunitetet 
e prekura. 

për të përcaktuar suksesin 
dhe mbylljen e tyre 

 

(Shih seksionin 14) 

4 MBLEDHJA DHE ANALIZAT E TË DHENAVE BAZË 

4.1 Hyrje 

Sipas standardeve ndërkombëtare, vlerësimi i ndikimeve të zhvendosjes duhet të informohet nga 

rrethanat bazë socio-ekonomike të personave të zhvendosur, duke çuar në identifikimin e rreziqeve 

dhe ndikimeve të mundshme të projektit për ta.  

Procesi i mbledhjes dhe analizës së të dhënave shërben si një mjet thelbësor për informimin e LRP-së 

për Projektin e Karavastasë. Mbledhja dhe analiza e të dhënave i shërben pesë qëllimeve kryesore: 

1. Ndihmon në identifikimin e pronarëve dhe të përdoruesve 

2. Jep informacionin bazë social dhe ekonomik në nivel komuniteti dhe familjeje, të nevojshme për 
të vlerësuar ndikimet e mundshme socio-ekonomike  

3. Siguron informacionin e nevojshëm për të përcaktuar të drejtat për kompensim dhe ndihmë 
familjare 

4. Siguron informacionin social dhe ekonomik të nevojshëm për të zhvilluar masat e duhura të 
restaurimit të jetesës dhe asistencës kalimtare 

5. Ofron të dhëna bazë të matshme për monitorimin dhe vlerësimin e ardhshëm të zbatimit të LRP-
së. 

Ky seksion i LRP-së përmbledh: 

• Informacioni bazë përkatës dytësor socio-ekonomik i referuar në zhvillimin e LRP-së (p.sh. 
VNMS) 

• Mbledhja dhe analiza e të dhënave primare të shkaktuara për të informuar LRP-në, duke 
përfshirë 

o Procesin e kujdesit të duhur për blerjen e tokës shtetërore të zonës së parkut PV 

o Analizën e Pronësisë së Tokës dhe Informacionit Kadastral  

o Anketat socio-ekonomike të familjeve të prekura 

o Anketat e aseteve dhe vlerësimin bazë agronomik të parcelave të tokës të prekura 

• Kriteret për datën e ndërprerjes të së drejtës 

• Menaxhimin e të dhënave.  

4.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave bazë të VNMS-së 

Zona e Studimit të VNMS-së, të identifikuar për Projektin VNMS (2021) për Projektin 140 MW 

Karavasta, mbulon bashkitë Divjakë dhe Fier. Këtu përfshihen vendbanimet pranë dhe brenda parkut 

PV, si dhe zona e prekur e OHL-së, duke përfshirë fshatrat Ndërnenas dhe Hasturkas (Njësia 

Administrative Libofshë), Seman i Ri, Seman, Gjokalli (Njësia Administrative Topojë), Hoxhare, 

Havaleas, Dërmenas, Çlirim, Radostinë (Njësia Administrative Dërmenas) dhe Zhupan, dhe Vadhiz 

(Njësia Administrative Qendër).  
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VNMS përfshin informacion të detajuar mbi treguesit socio-ekonomikë në nivel kombëtar, rrethi, 

bashkie dhe projekti, si demografia, ekonomia, mjetet e jetesës, përdorimi dhe pronësia e tokës, 

shëndetësia, arsimi dhe infrastruktura dhe shërbimet publike. VNMS bazohet në të dhënat parësore 

dhe dytësore, si më poshtë: 

1. Të dhënat primare. Vizitat fillestare në terren të ndërmarra si pjesë e VNMS-së përbëheshin nga 
një kombinim i vizitave në fshatrat pranë kantierit të parkut PV dhe OHL, angazhimi informal i 
palëve të interesuara, konsultimet formale me komunitetet dhe takimet dhe angazhimet formale 
me autoritetet administrative në nivel kombëtar dhe lokal. Konsulentët e VNMS-së të projektit 
kryen një anketë socio-ekonomike dhe u angazhuan në takime konsultimi dhe diskutime 
informale me anëtarët e komunitetit në fshatrat Ndërmenas dhe Hasturkas, dhe me komunitete 
të tjera që jetojnë pranë linjës së transmetimit.  

2. Të dhëna dytësore. Baza e të dhënave të Censusit të INSTAT u rishikua si pjesë e procesit të 
VNMS-së për të krahasuar gjetjet e të dhënave bazë të zonës së studimit me tendencat 
kombëtare. 

Gjetjet bazë socio-ekonomike të lidhura me VNMS-në janë përmbledhur më poshtë.   

4.2.1 Organizimi Administrativ i Zonës së Studimit të VNMS-së 

Që nga Reforma Administrative Territoriale e vitit 2015, Shqipëria është e ndarë në dymbëdhjetë qarqe 

administrative , të cilat ndahen më tej në 12 rrethe  dhe që nga ana e tyre ndahen në 61 bashki, Njësi 

Administrative dhe fshatra. Ka gjithsej 2,980 fshatra ose komunitete në të gjithë vendin, të njohura më 

parë si lokalitete. Bashkitë janë të parët e qeverisjes vendore, aktivitete për nivelet e mjedisit dhe për 

veprimtarinë e ligjit. 

Më poshtë tregohet organizimi adminstrativ dhe fshatrat e konsideruara për anketën socio-ekonomike 

për VNMS-në. 

TABELA 4.1 : ORGANIZIMI ADMINISTRATIV I ZONËS SË PËRSHKUAR NGA PROJEKTI 

Nr. Bashkia Njësia 

Administrative 

Fshati Ndikuar 

nga/ 

Pranë 

Residents 

1 
 
 
 

 
Fier 

Libofshë Ndërnenas, 
Hasturkas, 
Adriatik 

Impiantit FV 
dhe OHL 

6149 

2 Topojë Seman i Ri, 
Seman 

OHL 4246 

3  
Dërmenas 

Dërmenas, 

Radostinë Sulaj 

OHL 7788 

4 Qendër Zhupan, Vadhiz, 

Clirim, Drizë 

OHL 4207 

5  Levan Peshtan I Vogël OHL 8159 

6 Divjakë Remas Karavasta e Re Impianti FV  4449 

 Numri total i banorëve   34998 

 

* Kini parasysh se fshatrat e anketuara nga VNMS përfshijnë një zonë më të gjerë se gjurma e Projektit 

dhe për shkak të përditësimeve të mëtejshme të dizajnit të OHL-së për të shmangur ndikimet, disa 

fshatra të prekur nga linja OHL nuk përfshihen këtu, por konsiderohen në inventaret bazë mbi të cilat 

është hartuar LRP-ja (shih seksionin 2.3.6 ). 
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4.2.2 Demografia dhe Përbërja e Familjeve 

Sipas Institutit Shqiptar të Statistikave (INSTAT) në 1 janar 2021, Shqipëria kishte një popullsi prej 

2,829,741 banorësh, duke pësuar një rënie me 0,6 % krahasuar me 1 janar 2020. Tirana, Durrësi dhe 

Fieri kanë peshën më të lartë në totalin e popullsisë. Sipas Regjistrimit Kombëtar të vitit 20112 Fieri ka 

një popullsi prej 310,331 banorësh, duke qenë i dyti qytet për nga madhësia në Shqipëri, pas Tiranës. 

Tabela 4.2 më poshtë paraqet popullsinë e Njësive Administrative brenda Zonës së Studimit të VNMS-

së.  

TABELA 4.2: POPULLSITË NË ZONËN E STUDIMIT TË VNMS-SË 

Bashkia Njësi Administrative Banorët 

 
 

Fier 

Libofshë 6149 

Topojë 4246 

Dërmenas 7788 

Qendër 4207 

Levan 8159 

Divjake Remas 4449 

Totali i banorëve  26839 

      Burimi: Censusi i INSTAT, http://www.instat.gov.al /. 

Sondazhi socio-ekonomik zbuloi se ka më shumë burra se gra në zonën e studimit (54,70% burra 

krahasuar me 45,30% gra). Grupmosha dominuese e anëtarëve të familjes është nga 30 deri në 65 

vjeç, duke zënë 44,67 % të totalit të anëtarëve të familjes. 

Struktura tipike e familjes në Shqipëri përbëhet nga tre breza që jetojnë nën të njëjtën çati: pleqtë, djali 

i tyre i martuar dhe nipërit e mbesat. Në këto raste, siguruesi kryesor i të ardhurave konsiderohet burri 

në moshë pune. Rezultatet e anketës socio-ekonomike treguan se numri mesatar i anëtarëve të familjes 

në një familje është 3.47 anëtarë.  

4.2.3 Gjuha, Etnia dhe Feja 

Shqipëria është vend laik që nga viti 1967. Sipas Censusit të vitit 20113 58,79% e shqiptarëve janë 

myslimanë, 16,99% të krishterë dhe pjesa e mbetur ose është ateist ose i përket grupeve të tjera fetare. 

Feja në zonën e studimit pasqyron tendencat e vendit, pasi ka një grup më të madh myslimanësh 

(48.52%) krahasuar me të krishterët.  

Shqipëria është e banuar kryesisht nga shqiptarë etnikë (82,58%). Vendi përbëhet nga gjashtë pakica 

kombëtare duke përfshirë Arumunët (minoriteti nga Rumania), Egjiptianët ballkanikë, Grekët, 

Maqedonasit, Malazezët dhe Romët. Përkatësia etnike në zonën e studimit pasqyron tendencat e 

vendit, pasi 77.71% janë shqiptarë. 99% e njerëzve në zonën e studimit flasin shqip.  

4.2.4 Punësimi, Jetesa dhe Ekonomia 

Sipas Grupit të Bankës Botërore, niveli i GDP -së për frymë në Shqipëri për vitin 2019 ishte 558 302 

lekë.4 Brenda zonës së studimit, shuma mesatare e të ardhurave për frymë është 11,642 lekë (94 euro) 

 

2 REGJISTRIMI I INSTAT 2011 http://www.instat.gov.al/. 
3 REGJISTRIMI I INSTAT 2011 http://www.instat.gov.al/ 
4 Banka e Shqipërisë https://www.bankofalbania.org/ 

http://www.instat.gov.al/


                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 62 nga 164 

 

në muaj, ose 139,711 lekë (1135 euro) në vit. Kjo shumë është gati pesë herë më pak se mesatarja 

kombëtare. Megjithatë, këto familje nuk jetojnë vetëm me të ardhurat që fitojnë, pasi një pjesë të 

nevojave të tyre ushqimore i plotësojnë nga burimet e tyre bujqësore dhe blegtorale, dhe kështu kanë 

shportën e tyre ushqimore, mishin dhe produktet e qumështit. 11.3% e familjeve përfitojnë edhe duke 

e lënë me qira tokën e tyre në vend që ta kultivojnë vetë. Megjithatë, të ardhurat që vijnë nga kjo nuk 

janë shumë të larta. 

Aktivitetet ekonomike të Zonës së Studimit të VNMS-së janë të fokusuara kryesisht në bujqësi. Në 

zonën e studimit nuk është identifikuar asnjë aktivitet biznesi përveç dyqaneve dhe shitjes me pakicë. 

Të dhënat e analizuara për zonën e studimit tregojnë se pothuajse gjysma (46.4%) e kryefamiljarëve 

(të konsideruar si siguruesi kryesor i të ardhurave për ekonominë familjare) janë të angazhuar në 

veprimtari bujqësore dhe blegtorale. Një pjesë prej 10% raportojnë se janë të punësuar në aktivitete të 

tjera në sektorin privat, sektorin publik, apo të vetëpunësuar dhe 34.6% e të anketuarve janë 

pensionistë. 7.4% e të anketuarve janë të papunë dhe në mënyrë aktive kërkojnë punë. Brenda zonës 

së studimit, shumica e familjeve raportojnë se kanë tokë private, e cila përdoret për nevojat ekonomike 

të familjes. Disa familje marrin të ardhura edhe nga remitancat (16.8%). Këto familje raportojnë se kanë 

anëtarë të familjeve jashtë vendit që mbajnë familjet e tyre në vendlindje. 

Sipas anketës socio-ekonomike të VNMS-së, 90.4% e familjeve në zonën e studimit e kultivojnë tokën 

e tyre për nevojat e familjeve dhe në mënyrë sporadike për shitje. Më të kultivuara janë kulturat 

njëvjeçare, veçanërisht gruri, misri, perimet dhe jonxha (për ushqimin e kafshëve). Bujqësia paraqet 

gjithashtu një sërë shqetësimesh dhe çështjesh, si mungesa e ujitjes, mungesa e tregjeve dhe e kullimit.  

Sa i përket blegtorisë, 70.9% e familjeve raportohet se zotërojnë bagëti. Më të zakonshmet janë lopët 

dhe pulat, të pasuara nga dhitë dhe delet.  Pothuajse gjysma e familjeve që jetojnë aty raportuan se i 

përdorin produktet blegtorale ekskluzivisht për konsum familjar. 

4.2.5 Përdorimi i tokës, Mbulimi i tokës dhe Pronësia 

Zona e studimit karakterizohet nga një peizazh uniformisht i sheshtë me mungesë të mbulesës së 

konsiderueshme pyjore ose shkurresh. Mbulesa e tokës është pothuajse tërësisht e dominuar nga të 

mbjellat, të cilat paraqiten si një tërësi karakteristike fushash drejtkëndore.  

Shumica e familjeve (96.4%) raportohet se kanë një ngastër toke. Sasia e tokës në pronësi në këtë 

zonë varion nga 0.5 ha deri në 2 ha ose më shumë se 2 ha për familje (HH). Shumica e familjeve 

zotërojnë 1 deri në 1.5 ha.  

Përdorimi më i zakonshëm i tokës është për bujqësi. Disa parcela toke përdoren edhe për kullotje për 

shkak të vështirësisë së mbjelljes së kulturave në zonat e kripura. Vendi i parkut PV është kryesisht i 

kripur për shkak të afërsisë me bregun e detit dhe infiltrimit të ujërave të detit, dhe për këtë arsye nuk 

përdoret për rritjen e kulturave bujqësore.  

Duke qenë mjaft ekskluzivisht i kultivuar me kultura njëvjeçare, VNMS raporton se fermerët zakonisht i 

korrin në periudhën maj-qershor. Gjithashtu, u raportua se disa blegtorë udhëtojnë nga zona të tjera të 

Shqipërisë drejt zonës së studimit gjatë sezonit veror. Disa prej këtyre barinjve u takuan gjatë anketës 

socio-ekonomike të VNMS-së dhe raportuan se ata përdorin zonën dhe rrethinat e parkut PV si shtigje 

gjatë kohës së pranverës dhe verës për të hyrë në parcelat bujqësore në anën tjetër të parkut PV.  

4.2.6 Infrastruktura dhe Shërbimet Komunale  

4.2.6.1 Infrastruktura rrugore 

Infrastruktura rrugore është relativisht e mirë, përveç rrugës që lidh fshatrat Ndërmenas dhe Hasturkas 

me vijën bregdetare, e cila është në gjendje shumë të keqe dhe e vështirë për t'u kaluar. Kjo është një 
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nga çështjet kryesore të ngritura nga komuniteti lokal. Rrugët e hyrjes në parkun PV janë gjithashtu në 

gjendje të keqe, veçanërisht gjatë stinëve të reshjeve.  

4.2.6.2 Energjia 

Energjia e përdorur për gatim rrjedh kryesisht nga gazi natyror i lëngshëm (46.4%), energjia elektrike 

(10.1%) ose djegia e drurit (43.2%). Energjia më e përdorur për ngrohje merret nga djegia e drurit 

(84.7%). Shumica dërrmuese (90%) e banorëve ngrohin shtëpitë e tyre me stufa me dru. Forma të tjera 

të ngrohjes janë ngrohësit elektrikë dhe vatrat e zjarrit. Ka ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike 

në zonën e studimit.  

4.2.6.3 Uji 

Furnizimi me ujë vjen në formë të tubacioneve në 40.5% të familjeve. Megjithatë, uji perceptohet të jetë 

i cilësisë së keqe (i papijshëm) dhe shumica e banorëve blejnë ujë të pijshëm. Pothuajse 93% e 

familjeve banuese në fshatrat Ndërmenas dhe Hasturkas kanë raportuar se ujin e pijshëm e blejnë nga 

kamioni i ujit (Kondi shpk) që vjen çdo ditë në fshatra. Disa nga banorët e fshatrave përdorin edhe puset 

e ujërave nëntokësore për ujë të pijshëm dhe vaditës. 

4.2.6.4 Higjiena 

Shumica e fshatrave nuk kanë lidhje me sistemin e kanalizimit dhe përdorin gropa septike. Shumica e 

banesave kanë tualete që ndodhen brenda shtëpisë dhe një pakicë kanë tualete jashtë banesave. 

4.2.6.5 Menaxhimi i Mbetjeve 

Është raportuar se mbetjet urbane grumbullohen nga Bashkia. Megjithatë, shumica e banorëve djegin 

mbeturinat shtëpiake ose përdorin vende të paligjshme ose zona depozitimi. 

4.2.7 Arsimi 

Në vitin 2015, shkalla e përgjithshme e shkrim-leximit në Shqipëri ishte 98.7%: shkalla e shkrim-leximit 

te meshkujt ishte 99.2% dhe shkalla e arsimimit të femrave ishte 98.3%.5. Sistemi arsimor në Shqipëri 

bazohet në nivelet fillore, të mesme dhe të larta dhe mbështetet kryesisht nga shteti. Në shumicën e 

fshatrave ka shkolla fillore dhe të mesme, ndërsa shkollat e mesme janë të vendosura në fshatrat më 

të mëdha ku ndodhen Njësitë Administrative.  

4.2.8 Shëndeti 

Brenda zonës së studimit, 77.1% e të anketuarve raportuan se në fshatin e tyre ka një Qendër të 

Kujdesit Shëndetësor (QSHK), e cila ofron shërbimet bazë dhe ndihmën e parë. Megjithatë, për shkak 

të mungesës së personelit, pajisjeve dhe gjendjes së godinave, banorët raportuan se për trajtim më të 

specializuar përdorin qendrën shëndetësore që ndodhet në qytetin e Fierit. Spitali kryesor në zonë 

ndodhet në qytetin e Fierit. Sëmundja më e zakonshme e raportuar është hipertensioni (presioni i lartë 

i gjakut). 

4.2.9 Gjinia dhe grupet e cënueshme 

Për arsye kulturore dhe fetare, gratë janë konsideruar tradicionalisht si 'ato që duhet të kujdesen për 

familjen' por kjo po ndryshon gradualisht. Në zonat rurale, tendenca për të mos lejuar gratë të 

 

5 Regjistrimi i INSTAT  
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frekuentojnë universitetin ende mbetet dhe vetëm në raste të rralla gratë zotërojnë një tokë ose shtëpi 

(në rastet kur u ka vdekur bashkëshorti ose për shkak të ligjit të trashëgimisë). 

Sipas anketës, 3.8% e familjeve marrin ndihmë sociale. Këto janë zakonisht familje me anëtarë me 

aftësi të kufizuara, gra të veja ose familje që nuk kanë fare mjete të të ardhurave (ata që mbështeten 

pothuajse tërësisht në aktivitetet bujqësore dhe ku të ardhurat janë deri në 15,000 lekë).  

4.2.10 Trashëgimia kulturore  

Figura 4.1 tregon vendndodhjen e aseteve më të afërta të trashëgimisë kulturore në lidhje me lokacionin 

e Projektit PV dhe përgjatë gjurmës së OHL-së. Sipas Anketës së Trashëgimisë Kulturore të kryer nga 

arkeologët, nuk janë identifikuar asete të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe ka një potencial të 

ulët që trashëgimia kulturore e panjohur të zbulohet gjatë procesit të ndërtimit.  

 

Figura 4.2 tregon vendndodhjen e aseteve të trashëgimisë kulturore në vendndodhjen e parkut PV, si 

dhe natyrën e papërfillshme të ndikimeve të mundshme.  

FIGURA 4.1: HARTA E TRASHËGIMISË KULTURORE TË ZONËS SË STUDIMIT  

 

 

Figura 4.2: Asetet e Trashëgimisë Kulturore në Zonën e Parkut PV 
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Burimi: VNMS, 2021 

4.3 Mbledhja dhe analiza e të dhënave bazë të LRP 

4.3.1 Vizitat në terren    

Vizitat fillestare në terren dhe kalimet e gjurmës së projektit u ndërmorën në gusht 2021 për të kuptuar 

përdorimet mbizotëruese të tokës në vendndodhjen e kantierit PV dhe në itinerarin OHL. Figura 4.3 

tregon fotografitë e zonës së Parkut PV dhe angazhimet paraprake me fermerët/barinjtë vendas që 

përdorin/kanë akses tek toka në kantier. 

FIGURA 4.3: VIZITA NË KANTIERIN E PARKUT PV DHE ANGAZHIMET PARAPRAKE 

  

4.3.2 Analiza e marrjes së tokës historike – Parku PV  
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Toka për parkun PV është në pronësi të shtetit. Megjithatë, u kërkua një vlerësim i kujdesit të duhur të 

procesit origjinal të blerjes së tokës për të siguruar respektim të standardeve ndërkombëtare në lidhje 

me çdo proces të mundshëm historik të blerjes së tokës që mund të ishte ndërmarrë, statusin aktual të 

përdoruesve aktualë informalë të tokës dhe pranueshmërinë dhe të drejtat e mundshme të çdo palë që 

e përdor aktualisht tokën.  

Nënseksionet e mëposhtme tregojnë hapat që janë ndjekur për të ndërmarrë procesin e kujdesit të 

duhur.  

4.3.2.1 Rishikimi i dokumentacionit  

Një rishikim fillestar nga zyra i dokumentacionit përkatës u ndërmor për të mbledhur informacion në 

lidhje me proceset e mëparshme të blerjes së tokës, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet 

përkatëse qeveritare. Kjo përfshinte aktivitetet kryesore: 

1. Analiza fillestare e përdorimit të tokës në vendndodhjen e parkut PV, bazuar në imazhet satelitore 
të përditësuara  

2. Marrja dhe rishikimi i dokumentacionit të disponueshëm për pronësinë e tokës në zonën e parkut, 
duke përfshirë nga Regjistri Kadastral  

3. Marrja e informacionit nga Regjistri Kadastral për çdo proces historik të marrjes së tokës në lidhje 
me parcelat e prekura nga sheshi i parkut PV 

4. Angazhimi i komuniteteve lokale / fqinjëve / kryetarëve të fshatrave në lidhje me 
pronarët/përdoruesit e mëparshëm të tokave të ndikuar potencialisht nga proceset e marrjes 
së tokës. 

4.3.2.2 Veprimtaritë në terren 

Hetimet e mëtejshme në vend konsistuan në aktivitetet e mëposhtme: 

1. Ndërmarrja e takimeve me autoritetet përkatëse me informacion mbi proceset e mundshme të 
blerjes së tokës për parkun PV dhe statusin aktual (p.sh. Agjencia Shtetërore e Shpronësimit, 
zyrat Kadastrale) 

2. Ndërmarrja e vërtetimit në terren të analizës së imazheve satelitore dhe konfirmimi i përdorimit 
të tokës dhe aseteve në tokën e vendit të Parkut PV  

3. Ndërmarrja e vlerësimit të kujdesit të duhur të procesit të blerjes së tokës, duke përfshirë 
identifikimin e çdo pretendimi ose ankese të pazgjidhur 

4. Identifikimi i çdo ndikimi dhe çdo nevoje për mbështetje shtesë për të adresuar çdo mangësi dhe 
për të siguruar respektim të standardeve përkatëse (si për përdoruesit e mëparshëm ashtu 
edhe për ata aktualë). 

Bazuar në Vlerësimin e Kujdesit të Duhur të ndërmarrë, mund të konkludohet se toka e cila ndikohet 

nga Sipërfaqja ka mbetur në pronësi të shtetit dhe nuk i është nënshtruar asnjëherë rishpërndarjes tek 

pronarët privatë nga shteti sipas ligjit të tokës nr. 7501/1991. Kjo mund të jetë për shkak të faktit se toka 

konsiderohet si joproduktive për qëllime bujqësore. Përdoruesit informalë të tokës (kafshët që kullosin) 

janë të vetëdijshëm se toka është në pronësi të shtetit. 

4.3.3 Analiza e Pronësisë së Tokës dhe Informacionit Kadastral  

4.3.3.1 Pronësia mbi tokën bujqësore  

Pas Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria filloi një proces të shtetëzimit të të gjithë tokës bujqësore. Në 

vitin 1946, toka dhe ferma të mëdha u shpronësuan dhe u rishpërndanë midis fshatarëve të vegjël, dhe 

në vitet 1950, toka u riorganizua në ferma kolektive në shkallë të gjerë.  

Reforma postkomuniste e privatizimit të tokës (Ligji i Tokës Nr. 7501/1991) ua rishpërndau tokën 

familjeve. Megjithatë, toka nuk iu kthye ish-pronarëve, por u shpërnda sipas pjesëve që zotëronin 
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familjet në kooperativa në përputhje me direktivat e komisioneve të tokave të fshatrave. Reformat ligjore 

të shpërndarjes së tokës rezultuan me certifikatat e pronësisë (AMTP) të lëshuara për çdo familje. 

Aktualisht, procesi i regjistrimit të pronësisë në regjistrin kadastral përbëhet nga dy hapa kyç:  

1. Shpërndarja e AMTP-ve. Siç tregohet, reforma e privatizimit të tokës që filloi në vitin 1991 
rezultoi në lëshimin e certifikatave administrative të pronësisë (AMTP). AMTP-të përfshinin 
ndër të tjera: emrin e kryefamiljarit; një listë të parcelave të caktuara për ekonominë familjare; 
sipërfaqen; përdorimin kryesor të tokës në çdo parcelë; dhe emrat “lokalë” të parcelave kufitare.  

2. Regjistrimi i AMTP-së në Regjistrin Kadastral. Hapi i dytë për regjistrimin e pronës së tokës 
është regjistrimi i ATMP-së në zyrat lokale kadastrale (ASHK). Regjistrat kadastralë kanë 
ndryshuar shumë format dhe organizimin me kalimin e kohës. Procesi i dixhitalizimit të regjistrit 
kadastral (ose 'kartelat' në shqip) si dhe hartave kadastrale ka rezultuar në mungesë 
informacioni.   

4.3.3.2 Rishikimet e Regjistrit Kadastral 

Projekti ka ndërmarrë një rishikim të regjistrit kadastral për të identifikuar pronësinë e parcelave të tokës 

të prekura. Nënseksionet e mëposhtme tregojnë hapat që janë ndjekur për të përcaktuar statusin e 

pronësisë.   

4.3.3.2.1 Rishikimi fillestar i Regjistrit Kadastral 

Projekti ka kryer një rishikim fillestar të regjistrit kadastral bazuar në të dhënat e regjistrit kadastral dhe 

hartat dixhitale të disponueshme të regjistrit kadastral. Për disa ngastra toke të identifikuara në të 

dhënat e rilevimit kadastral, informacioni kadastral mungonte ose ishte i pasaktë. Gjithashtu, nuk kishte 

asnjë informacion kadastral për fshatin Adriatik. Figura 4.4 më poshtë paraqitet itinerari i OHL-së me 

ngjyrë të kuqe, dhe parcelat e tokës që përmbajnë informacion kadastral me ngjyrë të bardhë. 

Informacioni kadastral ruhet në një skedar të veçantë “excel”.  

FIGURA 4.4: PARAQITJA E BAZËS SË TË DHËNAVE TË REGJISTRIT KADASTRAL 
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4.3.3.2.2 Verifikimi në terren dhe hetimet vijuese 

Një verifikim në vend i informacionit të disponueshëm kadastral u krye së bashku me inventarin bazë, 

për të konfirmuar pronarët e parcelave të prekura. Pyetësorët socio-ekonomikë përfshinin një verifikim 

të AMTP-ve të pronarit kundrejt informacionit të disponueshëm kadastral. Janë vërejtur pasaktësi dhe 

mospërputhje ndërmjet pronarëve dhe parcelave. Gjithashtu, mungesa e informacionit kadastral për 

parcelat e shumta të tokës pengoi identifikimin e të gjithë pronarëve për anketat socio-ekonomike të 

familjeve, veçanërisht në fshatin Adriatik. 

Gjatë anketimeve në terren, u identifikuan gjithashtu pasaktësi midis sipërfaqeve të parcelave të 

përdorura nga familjet dhe madhësive të raportuara në AMTP. Kjo mund të jetë për shkak të një mori 

arsyesh, nga pasaktësitë në përcaktimin e kufijve të parcelës së tokës, deri te regjistrimi i më pak 

sipërfaqeve për të shmangur pagesat e taksave.  

Për të aksesuar të gjithë informacionin e disponueshëm nga Regjistri Kadastral, Voltalia dhe OST 

dërguan një kërkesë zyrtare me shkrim pranë Regjistrave Kadastralë të Bashkive Fier dhe Lushnje, 

duke kërkuar akses në të gjitha të dhënat e nevojshme (të dhënat kadastrale dhe transaksionet), duke 

përfshirë 32 parcela toke shtesë si rezultat i ndryshimit të gjurmës pas projektimit të detajuar, dhe 50 

parcelave të tokës të prekura nga rrugët hyrëse në OHL. Informacioni është marrë në janar 2022 dhe 

aktualisht është duke u analizuar dhe kontrolluar me informacionin e mbledhur në terren, i kombinuar 

me takimet vijuese me Agjencinë Kadastrale. Kjo mund të zvogëlojë numrin e parcelave me 

informacione të panjohura për pronësinë dhe të lejojë që të ndërmerren anketa shtesë socio-ekonomike 

familjare për parcelat shtesë të identifikuara në pronësi private. Shih seksionin 4.5 për informacion të 

mëtejshëm mbi qasjen ndaj anketave vijuese. 

Cadastral information 

from land parcels 

OHL 

Informacion kadastral 

nga parcelat e tokës 
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4.3.4 Zhvillimi i Matricës së Anketës LRP 

Për t'u siguruar se janë identifikuar që të gjitha llojet e të dhënave që do të mblidhen në lidhje me familjet 

e ndikuara drejtpërdrejt  për bazën e zhvillimit të LRP-së dhe se janë përzgjedhur metodat më efektive 

të mbledhjes së të dhënave, është zhvilluar një matricë anketimi. Matrica ndihmon në identifikimin e të 

gjitha të dhënave që do të mblidhen, përcaktimin e metodave më të përshtatshme të mbledhjes së të 

dhënave, duke shmangur gjithashtu dublimin e panevojshëm të mbledhjes së të dhënave dhe lodhjen 

e mundshme të komunitetit nga anketat.  

Në hartimin e Matricës së Anketimit, u morën parasysh edhe oraret e anketimit, për të siguruar 

pjesëmarrje maksimale dhe shqetësim minimal (p.sh., të sigurohet që aktivitetet e përditshme dhe 

sezonet bujqësore të Shqipërisë të merren parasysh aty ku është e mundur).  

4.3.5 Analiza e burimeve dytësore 

Projekti ka vazhduar të identifikojë dhe shqyrtojë burimet përkatëse të të dhënave dytësore në lidhje 

me komunitetet dhe zonat e prekura nga projekti, veçanërisht në mënyrë që të ofrojë një krahasim me 

gjetjet e anketës për popullatën me ndikim të drejtpërdrejtë, duke përfshirë: 

1. Arsimin, shëndetësinë, mjetet e jetesës, biznesin, taksat dhe të dhënat dhe raportet e tjera socio-
ekonomike në nivel kombëtar, si dhe komunitetet krahasuese në zonë 

2. Planet e zhvillimit shtetëror dhe lokal 

3. Studime në terren dhe raporte paraprake 

4. Raportet e agjencive donatore akademike dhe ndërkombëtare. 

4.3.6 Anketa socio-ekonomike e familjeve 

Ndërsa një kampion familjesh në zonën më të gjerë të studimit është i mjaftueshëm për zhvillimin e 

VNMS-së, kërkohet informacion i detajuar për të gjitha familjet e ndikuara drejtpërdrejt për planifikim, 

zhvillim, monitorim dhe vlerësim efektiv të LRP-së. Anketa socio-ekonomike e LRP-së ka synuar të 

mbulojë 100% të familjeve me ndikim të drejtpërdrejtë. Anketat u kryen midis tetorit 2021 dhe shkurtit 

2022. Ekzekutimi i sondazhit është mbikëqyrur nga Menaxheri Mjedisor dhe Social i Voltalia. 

Tabela 4.3 më poshtë tregohet mbulimi i anketave socio-ekonomike, bazuar në pronarët privatë të 

identifikuar. Anketa socio-ekonomike mblodhi të dhëna të detajuara individuale dhe familjare mbi 

standardet aktuale të jetesës, të ardhurat dhe mjetet e jetesës, për të identifikuar ndikimet e mundshme 

negative dhe familjet e cenueshme; detajoi mjetet e jetesës; dhe shërben si bazë për të matur 

efektivitetin e planeve të rikuperimit dhe masave zbutëse në sigurimin e rikuperimit dhe, në rastin më 

të mirë, edhe përmirësimin e kushteve ekonomike dhe mirëqenies sociale të njerëzve dhe komuniteteve 

të prekura. Siç u theksua më parë, mungesa e informacionit kadastral për parcelat e shumta pengoi 

identifikimin e të gjithë pronarëve për anketat socio-ekonomike të ekonomive familjare. Gjithashtu, në 

disa raste, një anketë socio-ekonomike nuk mund të ndërmerrej për shkak të migrimit të brendshëm 

dhe të jashtëm të familjeve, ose në disa raste, refuzimit të plotësimit të anketës.  

TABELA 4.3: NUMRI I FAMILJEVE ME ANKETË SOCIO-EKONOMIKE SIPAS FSHATIT 

Fshati Nr. Anketave socio-
ekonomike të 

kryera 
Nr. Migruar 

Nr. i 
Refuzimeve 

Asnjë pronar i 
identifikuar* 

Adriatik - - - - 

Çlirim 26 14 8 60 

Dermenas 14 0 3 32 
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Fshati Nr. Anketave socio-
ekonomike të 

kryera 
Nr. Migruar 

Nr. i 
Refuzimeve 

Asnjë pronar i 
identifikuar* 

Drize 23 11 3 4 

Peshtan i vogel 5 1 2 4 

Radostine 18 1 9 11 

Seman 32 2 0 1 

Seman i ri 8 1 0 5 

Sulaj 6 2 0 0 

Vadhize 22 0 3 1 

Zhupan 25 2 13 3 

Totalet 179 34 41 121 

*Përfshirë çështjet e trashëgimisë, informacione të pasakta kadastrale 

Sipas të dhënave të Eurostat, në vitin 2019 Shqipëria kishte rreth 1.5 milionë qytetarë jashtë territorit 

të saj (që korrespondon me rreth gjysmën e popullsisë së vendit prej 2.8 milionë banorësh)6. Shumica 

e komuniteteve të emigrantëve janë të pranishëm në vendet fqinje, si Italia dhe Greqia, megjithëse ka 

një tendencë në rritje të shqiptarëve që banojnë në shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe 

në Amerikën e Veriut dhe Kanada7. Nivelet e migrimit në nivel projekti ndjekin tendencat kombëtare të 

migracionit. 34 PAH të identifikuar kanë emigruar kryesisht në Greqi, në zona të tjera të Shqipërisë dhe 

në Gjermani. Projekti u përpoq dhe do të vazhdojë të përpiqet të kontaktojë pronarët e tokave duke 

ndjekur një strategji konsistente për t'u angazhuar me drejtuesit e Njësisë Administrative, fqinjët e 

parcelave dhe familjeve, dhe grupet e tjera të banorëve (p.sh. me kryepleqtë).  

Lidhur me refuzimet, asnjë PAH nuk paraqiti një kundërshtim të fortë kundër vetë Projektit. 22 familje 

(që përfaqësojnë 54% të refuzimeve) u shprehën se nuk donin shtylla në parcelën e tyre të tokës, kurse 

19 të tjera (që përfaqësojnë 45% të refuzimeve) nuk shprehën kundërshtime ndaj Projektit, por refuzuan 

të kryenin anketën socio-ekonomike për arsye të tjera, si p.sh.: planet e ardhshme për të ndërtuar në 

parcelën e tokës edhe nëse parcela e tokës konsiderohej tokë bujqësore pa leje ndërtimi; frika nga 

hakmarrja për shkak të problemeve sociale/ligjore lokale me komunitetin; dhe për shkak se nuk kishin 

kohë për ta plotësuar. Në rast refuzimi, ekipi i anketimit kreu një strategji për t'u riangazhuar me PAH-

të që refuzojnë të kryejnë anketa socio-ekonomike bazuar në një plan komunikimi shtesë që përforcoi 

transparencën dhe komunikimin e qartë mbi përdorimin e anketave, zhvillimin e projektit dhe 

nënshkrimin vullnetar të një marrëveshjeje/shpronësimit.  

Seksioni 8 ofron referencë të mëtejshme mbi procesin e aksesit dhe blerjes së tokës për rastet e 

pronarëve të paidentifikuar dhe në mungesë.  

Të dhënat kryesore socio-ekonomike dhe tendencat që kanë informuar zhvillimin e LRP-së diskutohen 

më poshtë. Të dhënat bazë të mbledhura si pjesë e anketave bazë të LRP-së mbulojnë PAH-të e prekur 

në zonën e gjurmës së projektit dhe janë kontrolluar kur është e nevojshme me të dhënat nga zona e 

 

6 Eurostat, Migrimi në vendet e Zgjerimit 
7 2017, Strategjia Kombëtare e Migracionit, Statistikat Kombëtare Shqipëri  
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studimit të VNMS-së (siç detajohet në seksion 4.2 ). Zona e Studimit të VNMS-së dhe anketat e njerëzve 

jo të prekur nga projekti mund të veprojnë gjithashtu si grup kontrolli për qëllime monitorimi gjatë dhe 

pas zbatimit të projektit. 

4.3.6.1 Organizimi Administrativ i Zonës së Gjurmës së Projektit 

Gjurma e Projektit mbulon një zonë që ndodhet në qarkun e Fierit brenda një bashkie – Fierit. Preken 

5 Njësi Administrative–- Libofshë, Qendër, Levan, Topojë, Dërmenas–- dhe 12 fshatra. Projekti i Parkut 

PV do të zhvillohet në Njësitë Administrative Libofshë dhe Remas. Tabela 4.4 më poshtë tregohet 

organizimi administrativ dhe fshatrat që preken drejtpërdrejt nga gjurmët e projektit. 

TABELA 4.4: ORGANIZIMI ADMINISTRATIV I ZONËS SË PREKUR NGA GJURMËT E PROJEKTIT 

Rrethi Bashkia Njësia Administrative Fshati 

Vendndodhja e Parkut PV  

Fier Divjakë Remas Karavasta e Re 

Fier Libofshë Hasturkasit 

Ndërmenas 

Linja ajrore transmetimit  
Fier Fier Libofshë Adriatik 

Qendër Drizë 
Çlirim 

Vadizë 
Zhupan 

Levan Peshtan i Vogël 

Topojë Seman  

Seman i Ri 

Dërmenas Sulaj 

Dërmenas 

Radostinë 

 

4.3.6.2 Demografia dhe Përbërja e Familjes 

Në përputhje me tendencat kombëtare, peizazhi demografik i PAH-ve të prekur nga projekti ndikohet 

shumë nga lëvizjet e popullsisë dhe tendencat e migrimit. 46% e PAH-ve të prekur raportojnë se kanë 

përjetuar migrimin e të paktën një personi në familjen e tyre në kërkim të kushteve më të mira të jetesës 

dhe mundësive të punësimit.  

Për sa i përket përbërjes së familjeve, megjithëse ka disa familje më të mëdha dhe madhësia mesatare 

e familjes është në përputhje me Zonën e Studimit të VNMS-së, migrimi ka ndikuar në strukturën e 

familjeve të PAH-ve të prekura, pasi një e treta e familjeve përbëhet nga një ose dy anëtarë më të 

vjetër. Familjet me një anëtar përfaqësojnë 8% të PAH-ve të prekura, pothuajse dyfishi i shifrës 

kombëtare prej 4,76% në përgjithësi ose 4,34% në zonat rurale8.  

 

 

FIGURA 4.5: NUMRI I ANËTARËVE TË FAMILJES NË MESIN E PAH-VE TË PREKURA 

 

8Regjistrimi i fundit i anketimit 2020, INSTAT 
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Mosha mesatare e popullsisë së anketuar është 44.39 vjeç, gati 3 vjet mbi moshën mesatare 

kombëtare, e cila raportohet si 37.2 vjeç9. Ndër familjet e anketuara, një në tre familje raportojnë se 

kanë të paktën një fëmijë, ndërsa pothuajse gjysma e familjeve raportojnë se kanë anëtarë të moshuar, 

duke treguar shkallë të lartë varësie midis familjeve. Statusi martesor i popullsisë pasqyron incidencën 

e plakjes në mesin e të anketuarve, pasi përqindja e PAH-ve të ve është pothuajse 10% e popullsisë 

së anketuar. 

Një tabelë përmbledhëse e treguesve kryesorë demografikë gjendet në Tabela 4.5.  

TABELA 4.5: TREGUESIT KRYESORË DEMOGRAFIKË TË PAH-VE NË ZONËN E PROJEKTIT 

Madhësia mesatare e familjes 3.49 

Numri mesatar i anëtareve femra për familje 1.51 

Numri mesatar i anëtarëve meshkuj për familje 1.91 

Mosha mesatare e popullsisë së anketuar 44.7 

Përqindja e familjeve me fëmijë 30% 

Përqindja e familjeve me anëtarët e moshuar 47% 

Përqindja e të moshuarve brenda PAH-ve (mosha mbi 64) 19.3% 

Përqindja e Fëmijëve brenda PAH-ve të anketuara (mosha nën 16 vjeç) 18.3% 

Pjesa e familjeve me një anëtar 8% 

Pjesa e familjeve me një anëtar 8% 

 

9Regjistrimi i fundit i anketimit 2020, INSTAT 
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4.3.6.3 Gjuha, etnia dhe feja 

Profili i gjuhës, përkatësisë etnike dhe fesë së PAH-ve të prekur nga projekti ndjek tendencat e zonës 

më të gjerë të studimit të VNMS-së dhe në nivel vendi. Në mesin e PAH-ve të prekura, pothuajse të 

gjithë (97%) raportohen të jenë shqiptarë dhe vetëm katër familje raportojnë se kanë anëtarë nga 

Greqia ose vende të tjera. 

4.3.6.4 Punësimi, Jetesa dhe Ekonomia 

Rrethi i Fierit zë vendin e tretë në Shqipëri për nga rëndësia ekonomike. Ai ka një ekonomi të fortë dhe 

është qendra e industrisë së naftës, gazit dhe bujqësisë në Shqipëri. Fieri ka rezerva të mëdha nafte 

dhe gazi natyror dhe prodhon afërsisht 2800 fuçi naftë në ditë, si dhe 5 milionë m3 gaz natyror në vit. 

Burime të tjera natyrore përfshijnë rërën e naftës, materialet inerte dhe argjilën. Nga pikëpamja e 

bujqësisë, Fieri është një nga zonat bujqësore më produktive në Shqipëri. Ky rajon ka sipërfaqen më 

të madhe të mbjellë në vend me 87.900 ha (nga 417.000 ha në nivel kombëtar), pra rreth 21% e tokës 

së kultivuar. 

Ndër familjet e prekura nga projekti, siç tregohet në Figura 4.6, bujqësia është burimi kryesor i të 

ardhurave për pak më pak se gjysmën e AP-ve në Zonën e Ndikuar nga Projekti, pasuar nga fondet e 

pensioneve. Këto AP mund të ndikohen më shumë nga përvetësimi i tokës/shqetësimi i tokës në lidhje 

me Projektin.  

FIGURA 4.6: BURIMET KRYESORE TË TË ARDHURAVE PËR AP 

 

Punësimi formal dhe vetëpunësimi janë të ulët, duke përfaqësuar respektivisht 19% dhe 6%. Shkalla e 

papunësisë në mesin e popullsisë së anketuar raportohet të jetë 12,6%, pothuajse 1% më e lartë se 

shkalla zyrtare e papunësisë kombëtare e cila raportohet të ketë qenë 11,7% në vitin 2020. Në mesin 

e individëve të papunë, 1.9% është për shkak të aftësisë së kufizuar dhe afërsisht 1% është për shkak 

të punëve të papaguara të shtëpisë. 

 

Pavarësisht ndikimeve ekonomike që vijnë nga pandemia COVID-19, 84% e PAH-ve raportojnë se 

burimet e tyre kryesore ekonomike nuk kanë ndryshuar në pesë vitet e fundit. 15% e PAH-ve raportuan 

se kishin hua, ndërsa vetëm 3% e PAH-ve raportuan se kishin kursime në cash (para të thata) të 

familjes. Vetëm 9% e PAH-ve raportuan se kishin marrë para hua gjatë 12 muajve të fundit. Përqindja 

e PAH-ve që kanë llogari bankare është shumë e ulët (35%), megjithëse shumica kanë raportuar se 

kanë investime (75%).     
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Në nivel familjar, gratë priren të kontribuojnë më shumë në burimet e të ardhurave nga fondet e 

pensioneve dhe të mbrojtjes sociale, ndërsa homologët e tyre meshkuj priren të kontribuojnë më shumë 

në burimet e të ardhurave nga bujqësia, vetëpunësimi dhe punësimi me pagë.  

Për sa i përket llojit të bujqësisë që praktikohet në zonën e gjurmës së projektit, bujqësia për jetesë 

është më e zakonshme në mesin e PAH-ve (shih Figura 4.7 më poshtë).  

FIGURA 4.7: PAH-TË E ANGAZHUAR NË BUJQËSI PËR MBIJETESË/KOMERCIALE/TË PËRZIERA10 

 

Ndërsa grafika e mëparshme (Figura 4.7 ) analizon përqindjen e PAH-ve të dedikuara për bujqësi 

jetike/tregtare/të përzier, dy grafikët e mëposhtëm ( 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.8) dhe Për sa i përket teknikave bujqësore, 92% e PAH-ve raportuan se përdornin fara të 

përmirësuara për aktivitetet e tyre bujqësore, 96% raportuan se përdornin plehra dhe 92% raportuan 

se përdornin pesticide. Ky informacion është kyç për informimin e masave të restaurimit të jetesës pas 

ndërtimit, veçanërisht këshillave bujqësore për PAH-të e prekur (shih seksionin 9.1.2).  

Blegtoria është gjithashtu e zakonshme në mesin e PAH-ve të prekur. 53% e familjeve të prekura kanë 

bagëti (p.sh. lopë, shpendë deti, pulë, etj.).  Bazuar në rezultatet e anketës, shumica e PAH-ve përdorin 

bagëti si për konsum familjar ashtu edhe për shitje në treg. 41% e PAH që kanë bagëti e përdorin atë 

vetëm për konsum familjar dhe 11% shesin të gjithë bagëtinë që menaxhojnë. 

Figura 4.9 jep një ndarje të pjesës së prodhimit bujqësor të destinuar për vetëkonsum, shitje komerciale 

dhe përdorim të përzier.  

 

 

10 Për qëllimet e kësaj LRP-je, bujqësia për jetesë i referohet PAH-ve që konsumojnë më shumë se 
70% të produkteve të tyre të kultivuara, bujqësia komerciale i referohet PAH-ve që shesin më shumë 
se 70% të produkteve të tyre të kultivuara dhe bujqësia e përzier i referohet PAH-ve që 
konsumojnë/shesin më pak se 70%..  
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FIGURA 4.8 më poshtë tregohet përqindja e produktit bujqësor që konsumohet normalisht nga PAH. Nga 

ata që konsumojnë më shumë se 70% të prodhimit, 78% nuk shesin asnjë nga kulturat që prodhojnë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Pjesa e produktit bujqësor të konsumuar për nevojat e HH  

 

Për sa i përket teknikave bujqësore, 92% e PAH-ve raportuan se përdornin fara të përmirësuara për 

aktivitetet e tyre bujqësore, 96% raportuan se përdornin plehra dhe 92% raportuan se përdornin 

pesticide. Ky informacion është kyç për informimin e masave të restaurimit të jetesës pas ndërtimit, 

veçanërisht këshillave bujqësore për PAH-të e prekur (shih seksionin 9.1.2).  

Blegtoria është gjithashtu e zakonshme në mesin e PAH-ve të prekur. 53% e familjeve të prekura kanë 

bagëti (p.sh. lopë, shpendë deti, pulë, etj.).  Bazuar në rezultatet e anketës, shumica e PAH-ve përdorin 

bagëti si për konsum familjar ashtu edhe për shitje në treg. 41% e PAH që kanë bagëti e përdorin atë 

vetëm për konsum familjar dhe 11% shesin të gjithë bagëtinë që menaxhojnë. 

FIGURA 4.9: PAH-TË E ANGAZHUAR NË BLEGTORINË PËR JETESË/KOMERCIALE/BLEGTORI TË PËRZIER11  

 

11 Për qëllimet e kësaj LRP-je, rritja e blegtorisë për ekzistencë i referohet PAH-ve që konsumojnë më 
shumë se 70% të bagëtive të tyre, blegtoria komerciale e blegtorisë i referohet PAH-ve që shesin më 
shumë se 70% të bagëtive të tyre, kurse blegtoria e përzier i referohet PAH-ve që konsumojnë/shesin 
më pak se 70. %.  
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Për sa i përket teknikave bujqësore, 92% e PAH-ve raportuan se përdornin fara të përmirësuara për 

aktivitetet e tyre bujqësore, 96% raportuan se përdornin plehra dhe 92% raportuan se përdornin 

pesticide. Ky informacion është kyç për informimin e masave të restaurimit të jetesës pas ndërtimit, 

veçanërisht këshillave bujqësore për PAH-të e prekur (shih seksionin 9.1.2).  

Blegtoria është gjithashtu e zakonshme në mesin e PAH-ve të prekur. 53% e familjeve të prekura kanë 

bagëti (p.sh. lopë, shpendë deti, pulë, etj.).  Bazuar në rezultatet e anketës, shumica e PAH-ve përdorin 

bagëti si për konsum familjar ashtu edhe për shitje në treg. 41% e PAH që kanë bagëti e përdorin atë 

vetëm për konsum familjar dhe 11% shesin të gjithë bagëtinë që menaxhojnë. 

FIGURA 4.10: PAH-TË E ANGAZHUAR NË BLEGTORINË PËR JETESË/COMERCIALE/BLEGTORI TË PËRZIER12  

 

4.3.6.5 Përdorimi i tokës, Mbulimi i tokës dhe Pronësia 

Në përputhje me Zonën e Studimit të VNMS-së, parcelat e tokës të prekura përdoren në masë të madhe 

për qëllime bujqësore. Shumica e PAH-ve të prekura që zotërojnë ose përdorin parcela të tokës 

bujqësore raportojnë se produktiviteti i tokës ka qenë i qëndrueshëm gjatë 5 viteve të fundit dhe gjatë 

vitit të fundit, siç tregohet në Figura 4.11 më poshtë. 

FIGURA 4.11: PRODUKTIVITETI I TOKËS PËR VITIN E FUNDIT DHE 5 VITET E FUNDIT 

 

12 Për qëllimet e kësaj LRP-je, rritja e blegtorisë për ekzistencë i referohet PAH-ve që konsumojnë më 
shumë se 70% të bagëtive të tyre, blegtoria komerciale e blegtorisë i referohet PAH-ve që shesin më 
shumë se 70% të bagëtive të tyre, kurse blegtoria e përzier i referohet PAH-ve që konsumojnë/shesin 
më pak se 70. %.  
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Midis totalit të tokës në pronësi të PAH-ve, posedimi mesatar i tokës për familje raportohet të jetë 1.4 

ha, me pronësinë më të vogël të tokës bujqësore të raportuar të jetë 0.15 ha (shih Figura 4.12 ). Zonat 

e tokës në mesin e PAH-ve që përveç kullotjes blegtorale në bujqësi, janë më të larta se mesatarja (1.6 

ha), ndërsa zotërimet e tokës midis atyre që ushtrojnë bujqësi për ekzistencë janë tre herë më të ulëta 

se mesatarja (0.5 ha). Po kështu, zotërimet e tokës në mesin e fermerëve që punësojnë njerëz në 

aktivitetin e tyre bujqësor janë gjithashtu më të larta se mesatarja (1.9 ha). Pronat e tokës janë gjithashtu 

më të larta se mesatarja në rastin e fermerëve që shesin 70% ose më shumë nga prodhimi i tyre 

bujqësor (1.75 ha). 

FIGURA 4.12: PRONËSIA MESATARE E TOKËS PËR FAMILJE NË MESIN E PAH-VE TË PREKURA 

 

Pronat e tokës gjithashtu ndryshojnë në zonat e fshatit. Ndër PAH-të e anketuara, ato që i përkasin 

Peshtanit të Vogël dhe Semanit kanë pronësinë mesatare më të lartë të tokës, duke filluar nga 2,7 ha 

në Peshtan të Vogël deri në 2,07 ha në Seman. Madhësia mesatare më e ulët e parcelës së tokës 

është regjistruar në Drizë, ku pronat e tokës janë tre herë më të ulëta se mesatarja. 

Në lidhje me parcelat ku do të bëhet blerja e përhershme e tokës për vendosjen e shtyllave, në Tabela 

4.6 më poshtë tregohet përqindja totale e tokës së prekur të secilës familje së ndikuar në lidhje me 

përqindjen e përvetësimit të përhershëm të tokës për shkak të instalimit të shtyllave (një vlerësim prej 

0.05 Ha; blerja e përhershme e tokës supozohet për çdo parcelë për të lejuar bazën e shtyllës). Kjo 

shërben për të parashikuar ndikimin e përgjithshëm të blerjes së përhershme të tokës tek pronarët dhe 
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përdoruesit e tokave, dhe për të siguruar që PAH-të vazhdojnë të kenë tokë të mjaftueshme të mbetur 

dhe prona totale të tokës, në dispozicion për kulturat e tyre bujqësore. Vini re se tabela më poshtë 

përfshin vetëm parcelat e tokës të prekura nga blerja e përhershme e tokës ku pronarët mund të 

identifikohen për pjesëmarrje në anketën socio-ekonomike (në shkurt 2022).   

TABELA 4.6: PËRQINDJA E TOKËS SË PËRFITUAR PËRGJITHMONË PËR PROJEKTIN (PARCELAT E SHTYLLAVE) NË 

KRAHASIM ME PRONAT TOTALE TË TOKËS * 

Nr 

Kadastral. 
Nr. Parcelës 

 Sipërfaqja e 

Tokës (në ha) 

Sipërfaqja e prekur e 

parcelës  

(në ha) 

Pjesa e tokës së 

prekur (%) në 

krahasim me të gjitha 

pronat e tokës për 

PAH të prekur 

3143 73/16 3.0 0.05 2% 

3143 67/7 1.1 0.05 5% 

3143 25/38 1.3 0.05 4% 

1414 47/1 0.5 0.05 10% 

1471 13/12 0.9 0.05 5% 

1471 124/9 0.7 0.05 7% 

3300 29/8 3.0 0.05 2% 

3300 22/3 3.0 0.05 2% 

Mesatarja 5% 

* Vini re se kjo bazohet në parcelat e identifikuara dhe të anketuara (anketimi socio-ekonomik) të prekura nga blerja e përhershme 
e tokës (që nga  shkurti 2022). 

4.3.6.6 Infrastruktura dhe Shërbimet Komunale  

Infrastruktura dhe shërbimet komunale brenda zonës së gjurmës së projektit pasqyrojnë kushtet e 

gjetura brenda zonës më të gjerë të studimit të VNMS-së, siç diskutohet në seksionin e VNMS-së. 

Seksioni 4.3.7.3 ofron informacion të mëtejshëm specifik në lidhje me sistemet e kullimit dhe ujitjes në 

parcelat e tokës të prekura.  

4.3.6.7 Arsimi 

Tendencat e migracionit në zonë rezultojnë në një profil të plakjes së popullsisë dhe humbje të kapitalit 

njerëzor për shkak të migrimit të njerëzve të rinj dhe të arsimuar. Shumica e të prekurve raportojnë se 

kanë arsim fillor ndërmjet 4 dhe 8 vjet (41%) dhe arsim të mesëm (27%). Përqindja e analfabetizmit 

është gjithashtu më e lartë se mesatarja kombëtare13, me 19% të të anketuarve që raportojnë se nuk 

janë shkolluar ose kanë përfunduar vetëm 4 vite shkollim, kryesisht gra. Vetëm 12% e të anketuarve 

kanë përfunduar arsimin e lartë, krahasuar me 21.2% në nivel kombëtar.   

 

13Regjistrimi i fundit i anketimit 2020, INSTAT 
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4.3.6.8 Shëndeti 

Profili shëndetësor midis PAH-ve të prekur në zonën e gjurmës së projektit ndjek trendin e zonës më 

të gjerë të Projektit, me problemet më të zakonshme shëndetësore në 12 muajt e fundit të raportuar të 

jenë hipertensioni (32%), sëmundjet e zemrës (27%) dhe diabeti. (18%).  

4.3.6.9 Gjinia dhe grupet e cënueshme 

Normat gjinore të analfabetizmit në mesin e PAH-ve të anketuar tregojnë se profili gjinor në zonën e 

gjurmës së Projektit ndjek tendencat rurale në Shqipëri. Konsiderimi i gjinisë dhe grupeve të cënueshme 

është zhvilluar më tej në seksion 9.2.   

4.3.6.10 Trashëgimia kulturore 

Rezultatet e anketës nuk identifikuan ndonjë aspekt të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore për t'u 

marrë parasysh (shih seksionin 4.2.10 dhe Raporti i Trashëgimisë Kulturore në zonën e Parkut PV të 

Karavastasë).   

4.3.7 Anketa e aseteve (toka, ferma dhe kultura bujqësore) 

Anketa e aseteve (toka, ferma dhe kultura bujqësore) është zhvilluar paralelisht me anketën socio-

ekonomike të familjeve. Qëllimi i Anketave të Tokës, Fermave dhe Kulturave është të regjistrojë çdo 

kulture bujqësore përpara deklarimit të datës së ndërprerjes së të drejtës dhe të identifikojë çdo 

strukturë ose përmirësime të tjera në tokë. Anketa e Aseteve është përdorur gjithashtu për të 

rikonfirmuar kufijtë e fermave dhe pronësinë, duke përdorur Anketimin Kadastral të ndërmarrë tashmë 

si referencë, si dhe identifikimin e përdoruesve të tokës (formale dhe informale). 

Informacioni i mëposhtëm është mbledhur nga ekipet e anketimit: 

1. Informacioni bazë për personat që kanë zënë tokat 

2. Rikonfirmimi i kufijve të fermës 

3. Informacion mbi kulturat bujqësore 

4. Fotografi me data 

5. Nënshkrimi nga pronarët dhe përdoruesit përkatës kur janë të pranishëm. 

Ekzekutimi i Anketës së Aseteve është mbikëqyrur nga Menaxheri Mjedisor dhe Social i Voltalia dhe 

ekspertët e vlerësimit të projektit.  

Një Vlerësim Bazë Agronomik është ndërmarrë gjithashtu, së bashku me Anketat e Aseteve (Toka, 

Ferma dhe Të mbjellat), për të vlerësuar kushtet bazë të tokës në lidhje me kushtet e tokës, cilësinë e 

tokës, barërat e këqija, teknikat e lërimit dhe menaxhimin e fermës në lidhje me çdo parcelë toke. 

Vlerësimi Bazë Agronomik u ndërmor nga një agronom i kualifikuar. 

Ky vlerësim është kyç për: 

1. Përcaktimin e kushteve bazë kundrejt të cilave do të vlerësohet rivendosja efektive e parcelave 
pas ndërtimit 

2. Informimin mbi teknikat e rikuperimit të tokës që do të jenë të përshtatshme për t'u përdorur 

3. Informimin mbi masat e mundshme të jetesës që mund të jenë të dobishme për fermerin pas 
ndërtimit, duke përfshirë ofrimin e këshillave bujqësore. 

Gjetjet kryesore nga Anketa e Aseteve dhe Vlerësimi Bazë Agronomik, i cili ka informuar zhvillimin e 

LRP-së, diskutohen më poshtë. 

4.3.7.1 Kulturat bujqësore në parcelat e tokës të prekura nga projekti  
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Në qarkun e Fierit prodhohen sasi të konsiderueshme gruri, misri, ullinj, domate, patate, rrush, mollë, 

shalqi dhe foragjere. Të korrat në këto toka bujqësore janë të ndryshme sipas stinëve, por kryesisht 

mbizotërojnë kulturat e frutave dhe perimeve sezonale në pjesën fushore, si dhe vreshtat dhe ullishtat 

në relievet malore të Frakullës, Cakranit dhe Libofshës. Ka edhe një sasi të konsiderueshme shpendësh 

dhe bagëtish. 

Drithërat janë një kulturë e përhapur në këtë rajon, ku kultivohen 31,176 ha (15,190 ha grurë, 10,715 

ha misër dhe 596 ha elb dhe 4,675 ha tërshërë), që përfaqëson rreth 23,6% të sipërfaqes totale të 

kultivuar në vend. Për kultivimin e kulturave bimore, qarku i Fierit përfaqëson zonën më të rëndësishme 

në vend ku mbi 7000 ha kultivohen me perime (që përfaqësojnë 21% të të gjithë vendit). Kultivimi i 

kulturave foragjere është mjaft i zhvilluar në këtë zonë, pasi është zona blegtorale më e zhvilluar në 

vend. Në këtë zonë janë të mbjella me bimë foragjere rreth 44 641 ha (që përfaqëson 20.3% të të gjithë 

vendit).  

Krahas kultivimit të drithërave, kulturave foragjere dhe perimeve, fermerët në këtë rajon me sukses 

kultivojnë pemë frutore, ullinj, agrume dhe vreshta. Konkretisht, aktualisht në qarkun e Fierit mbillen 

1.579.000 pemë frutore (që përfaqësojnë 114% të të gjithë vendit), 2.617.000 pemë ulliri (25.4%), 

381.000 agrume (25%) dhe 2.144 ha vreshta (9).  

Për zonën e prekur nga Projekti, gjithsej 643 parcela toke janë anketuar, nga të cilat 176 parcela janë 

kanale dhe rrugë, 467 parcela bujqësore. Nga 467 parcela bujqësore, 208 ishin të mbjella, dhe 259 

parcela ishin të pa kultivuara në kohën e anketimit. 116 parcela toke kishin pemë dhe vreshta, të cilat 

ose ishin të përziera me kultura të tjera ose në toka ku kishte kanale dhe rrugë.. 

Vlerësimi Agronomik u krye në Dhjetor 2021 dhe tregoi se 55% e parcelave të tokës bujqësore të 

vëzhguara nuk ishin të kultivuara në kohën e anketimit. Në një pjesë të madhe të këtyre parcelave të 

papunuara, fermerët kishin rritur tashmë të korrat në muajt e kaluar (p.sh. parcelat e tokës ku pjesët e 

bimëve të misrit ishin ende të dukshme), dhe shumë nga parcelat e tjera tashmë ishin lëruar, duke 

treguar se fermerët planifikojnë t'i kultivojnë këto parcela gjatë periudhës së pranverës. Ndër parcelat 

e papunuara, në 137 parcela (që përfaqësojnë 53% të parcelave të papunuara) fermerët u gjetën të 

përdornin tokën e tyre për kullotjen e bagëtive, duke i ushqyer ato me mbetjet e bimëve të korrura nga 

kulturat e mëparshme.   

Një diversitet i madh kulturash u vu re në parcelat e tokës së kultivuar gjatë Vlerësimit Agronomik, në 

përputhje me të dhënat e rendimentit bujqësor të rrethit të Fierit dhe me zonën e studimit të VNMS-së.  

Zona është shumë produktive në prodhimet e qumështit dhe përpunimin. Për rrjedhojë, struktura e 

kulturave bujqësore është e orientuar drejt kulturave foragjere. Kultura kryesore foragjere është jonxha. 

Kanë qenë 95 parcela të mbjella vetëm me jonxhë dhe 3 të tjera pjesërisht të mbjella me jonxhë. Këto 

përfaqësojnë 46.9% të gjitha kulturave mbizotëruese në parcelat e prekura nga toka. Përveç jonxhës, 

8 parcela u vëzhguan me përzierje foragjere, që përbën 4.4% të të gjitha parcelave të vlerësuara. 

Tërshëra është gjithashtu një kulturë foragjere shumë e rëndësishme. Gjatë Vlerësimit Agronomik janë 

konstatuar 66 parcela të mbjella me tërshërë, që përbën 29.2% të rasteve. Tërfili është gjithashtu një 

kulturë foragjere e kultivuar nga fermerët e kësaj zone, por në një përqindje më të ulët se dy grupet e 

mëparshme të kulturave. Vetëm 8 parcela u gjetën të mbjella me tërfil njëvjeçar, që përbën 3.8% të 

totalit të kulturave të mbjella.  

Drithërat janë gjithashtu një kulturë mbizotëruese në zonë. Gruri ishte i pranishëm në 77 parcela dhe 3 

parcela të tjera u identifikuan si pjesërisht të mbjella me grurë, që përfaqëson 38.2% të totalit të 

kulturave të mbjella. Përveç grurit janë mbjellë edhe 22 parcela me elb, që përbën 10.5% të të gjitha 

rasteve. U gjet vetëm një parcelë me lakër, që përfaqëson vetëm 0.5% të totalit të kulturave të mbjella. 

Si pjesë e Vlerësimit Agronomik, u bë e mundur të hartohej një kalendar që pasqyronte kulturat kryesore 

dhe ciklet bujqësore në Zonën e Projektit FigurA 4.13 më poshtë tregon Kalendarin e Kulturave të 

Zonës së Projektit dhe tregon përqindjen e parcelave të tokës që janë gjetur se po kultivojnë secilën 

prej kulturave gjatë Vlerësimit Agronomik që u zhvillua në dhjetor 2021. Ky informacion tregohet 

gjithashtu në një tabelë përshkruese më poshtë (Shih  
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Tabela 4.7 ).  

FIGURA 4.13: KALENDARI I KULTURAVE BUJQËSORE TË ZONËS SË PROJEKTIT / TË MBJELLAT MBIZOTËRUESE 

  

 

TABELA 4.7: ZONA E PROJEKTIT TË MBJELLAT MBIZOTËRUESE DHE PERIUDHAT KRYESORE TË KULTIVIMIT 

Kulturat bujqësore kryesore 
Numri i 

parcelave* 
% e tokës 
bujqësore 

Periudhat kryesore të 
kultivimit 

Gruri 77 36.8% dhjetor-- qershor 

Tërshëra 61 29.2%  dhjetor–- maj 

Foragjere të përziera 8 4.4%  dhjetor–- maj 

Elbi 22 10.5%  dhjetor–- maj 

Tërfili 8 3.8% nëntor-- qershor  

Lakra 1 0.5% tetor-- janar  

Pjesërisht grurë 3 1.4% dhjetor-- qershor 

Jonxhë 95 45.5%  Shumëvjeçare 

Pjesërisht jonxhë 3 1.4%  Shumëvjeçare 

* Numri i parcelave ndryshon nga totali i parcelave bujqësore të tokës pasi një parcelë mund të ketë më shumë se 

një kulture. 

Informacioni në lidhje me kalendarët e të korrave dhe llojet e të korrave mund të ndihmojë në 

përcaktimin e ndikimeve të mundshme nga aksesi në tokë në periudhat kyçe të vitit. Kjo nga ana tjetër 

do të informojë përpjekjet për të minimizuar ndikimet në bujqësi gjatë fazës së ndërtimit kur është e 

mundur.  

4.3.7.1.1 Kulturat vjetore dhe shumëvjeçare 

Siç tregohet në  

Tabela 4.7 më sipër, shumica e parcelave të prekura janë të kultivuara me kultura bujqësore njëvjeçare: 

kryesisht drithëra dhe një pjesë e vogël e vegjetacionit të gjelbër të destinuar për të prodhuar foragjere 

për bagëtinë në periudhën e hershme të pranverës. Fermerët përgjithësisht përdorin prodhimin 
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bujqësor për të përmbushur kërkesat e tyre, por edhe shesin disa teprica në tregun vendas. Kulturat 

shumëvjeçare nuk kanë një gamë të gjerë zhvillimi në këtë zonë. Shumica e tokave janë të mbjella me 

jonxhë, e cila përdoret për të ushqyer bagëtinë e fermerëve.  

Në vlerësimin agronomik u konstatua gjithashtu se një pjesë e vogël (3.7% e të gjitha parcelave të tokës 

të anketuara) të parcelave të vlerësuara kanë mbjellë një kombinim të kulturave njëvjeçare dhe 

shumëvjeçare. Në këtë rast, fermerët kërkojnë të sigurojnë si për konsumin e tyre familjar, ashtu edhe 

për të prodhuar kultura foragjere për bagëtinë.  

4.3.7.1.2 Pemë frutore dhe pemë pyjore  

Gjatë Vlerësimit Agronomik është konstatuar se janë mbjellë gjithsej 284 parcela me pemë frutore dhe 

vreshta. Nga 284 parcela, 245 kishin pemë frutore (që përfaqësojnë 86.3% të numrit të përgjithshëm të 

parcelave me pemë) dhe 39 parcela kishin pemë pyjore (që përfaqësojnë 14.7% të numrit të 

përgjithshëm të parcelave me pemë). 

Pemë frutore 

Fermerët në zonën e Projektit po kultivojnë në mënyrë progresive pemë frutore për të rritur të ardhurat 

e tyre nga toka bujqësore. Në shumicën e rasteve, kultivimi i pemëve frutore kombinohet me kultivimin 

e kulturave njëvjeçare ose shumëvjeçare pasi shumica e pemëve frutore janë ende të reja dhe në 

periudhën e rritjes së tyre dhe nuk kanë arritur ende mbulesën e tyre të plotë. Në këtë mënyrë, fermerët 

mund të fitojnë të ardhura shtesë nga kulturat vjetore ose shumëvjeçare në të njëjtën parcelë ku 

kultivojnë pemët frutore në rritje. Figura 4.14 më poshtë tregon se pemët frutore në parcelat e tokës të 

prekura janë të reja. Mosha mesatare e pemëve frutore është 1.7 vjet. Megjithatë, pemët e ullirit priren 

të jenë më të vjetra (mesatarisht 7 vjet).  

FIGURA 4.14: MOSHA MESATARE E PEMËVE NË PARCELAT E PREKURA NGA PROJEKTI 

 

Anketa e Pasurive dhe Vlerësimi Agronomik regjistroi shumë lloje të pemëve frutore në parcelat e tokës 

së prekur. Ullinjtë ishin pemët frutore më mbizotëruese: 106 parcela tokësore kishin pemë ulliri dhe 2 

parcela ishin pjesërisht të mbjella me ullinj. Ulliri përfaqëson mbi 44% të totalit të parcelave të mbjella 

me pemë frutore/vreshta. Pas pemëve të ullirit, fiku është pema e dytë frutore më mbizotëruese për 

parcelat e tokës së prekur, me 26 parcela toke që kultivojnë pemë fiku, që përfaqësojnë 10.6% të totalit 

të parcelave të tokës të mbjella me pemë frutore/vreshta. 16 parcela u mbollën me vreshta, në fund të 

gjurmës së OHL-së në Fier. Këto parcela toke përfaqësojnë 6.5% të totalit të parcelave të tokës të 

mbjella me pemë frutore/vreshta. 

Pemë të tjera frutore të vërejtura në parcelat e prekura janë: shega, agrumet, kumbulla, arrat, mani, 

ftoi, hurma, molla, dardha, pjeshka, qershia, lajthia, xinxife dhe bajame. Figura 4.15 më poshtë tregohet 

sasia e parcelave të tokës me llojet e ndryshme të pemëve frutore dhe vreshtave të përmendura më 

sipër.   
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FIGURA 4.15: PEMËT FRUTORE DHE VRESHTAT MBIZOTËRUESE NË PARCELAT E PREKURA 

 

 

Pemë pyjore 

Inventari i Pasurive dhe Vlerësimi Agronomik gjeti 39 parcela të mbjella me pemë pyjore. Figura 4.16 

më poshtë tregohet se pemët pyjore në parcelat e tokës së prekur janë të rinj. Mosha mesatare e 

pemëve pyjore është 1.3 vjet.  

FIGURA 4.16: MOSHA MESATARE E PEMËVE PYJORE NË PARCELAT E TOKËS SË PREKUR 
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Më të zakonshmet janë akacia dhe lulëkuqja, të cilat janë të pranishme në 6 parcela tokësore (që 

përfaqësojnë 15.4% të parcelave të tokës të kultivuara me pemë pyjore). Pas akacies dhe lulekuqes, 

eukalipti, pisha dhe shelgu i bardhë ishin gjithashtu të zakonshme (që përfaqësojnë 1.3% të parcelave 

të pemëve pyjore). Pema pyjore më pak e pranishme ishin selvitë, të cilat ishin të pranishme vetëm në 

3 parcela tokësore (që përfaqësojnë 7.7% të parcelave të pemëve pyjore), pemët e korteksit ulmi në 

vetëm 2 raste (që përfaqësojnë 5.1% të parcelave të pemëve pyjore), drurët për zjarr, të cilat ishin të 

pranishme vetëm në 3 parcela tokësore (që përfaqësojnë 7.7% të parcelave të pemëve pyjore), bredh 

në 2 raste (5.1%), 1 parcelë me lis (2.75%) dhe 1 parcelë me pemë dekorative të ngritur për një biznes 

familjar (2,75%).  

Figura 4.17 më poshtë tregon sasinë e parcelave të tokës me llojet e ndryshme të pemëve pyjore të 

përmendura më sipër.   

FIGURA 4.17: PEMËT PYJORE NË PARCELAT E TOKËS SË PREKUR NGA PROJEKTI  

 

4.3.7.2 Produktiviteti i tokës në parcelat e tokës të prekura nga projekti 

Si pjesë e Vlerësimit Agronomik, vlerësimi i pjellorisë së tokës bujqësore të prekur nga Projekti u bazua 

në treguesit fiziko-prodhues të parcelave të kultivuara dhe disa parcelave të papunuara që kishin 
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tregues të dukshëm të cilësisë së pjellorisë. Kjo rezultoi në vlerësimin e pjellorisë së tokës për 398 

parcela toke. 

Në përgjithësi, toka nëpër të cilën do të kalojë OHL-ja ka një nivel të mirë pjellorie. Me kalimin e viteve, 

fermerët janë kujdesur për të ruajtur dhe përmirësuar pjellorinë e tokës në shumë nga parcelat e 

prekura.  

Shumica e parcelave të vlerësuara kanë nivele të mira fertiliteti dhe një potencial të lartë për prodhim 

bujqësor. Gjithsej 257 parcela janë raportuar të kenë pjellori të mirë të tokës, pra pothuajse 65% e të 

gjitha parcelave të anketuara. Për më tepër, 60 parcela u identifikuan si me kushte superiore të 

pjellorisë (që përfaqësojnë 15% të totalit të parcelave të tokave të anketuara). U vu re se fermerët 

kujdesen shumë për këto toka, pasi mund të marrin rendimente të larta prej tyre. 26 parcela toke (që 

përfaqësojnë 6.5% të totalit të parcelave të tokave të anketuara) u konstatua të kenë nivele të 

moderuara ose mesatare të pjellorisë. Këto parcela zakonisht ndodhen pranë lumit dhe/ose brenda 

argjinaturave të lumit ose pranë zonës së kripur të Lagunës së Karavastasë. Disa fermerë po shtojnë 

sasi të konsiderueshme pleh organik në këto parcela, të marra nga kasollet e bagëtive. Këto parcela 

kanë potencial për përmirësimin e fertilitetit në një kohë të shkurtër.  

Vetëm 3 parcela kishin një gjendje të keqe të pjellorisë së tokës bujqësore. Këto parcela ndodhen në 

afërsi të parkut PV, e cila ka cilësi të dobët dheu, pasi është një zonë e kripur afër Lagunës së 

Karavastasë. Këto 3 parcela përfaqësojnë vetëm 0.75% të rasteve. 

4.3.7.3 Sistemet e kullimit dhe ujitjes në parcelat e tokës të prekura nga 

projekti 

Nga totali i parcelave të vlerësuara të tokës, 84% kishin sistem kullimi. Për ato parcela të tokës që kanë 

sistem kullimi, vetëm tre sisteme (më pak se 1% e parcelave të tokës të anketuara) janë raportuar të 

jenë në gjendje të keqe dhe që nuk garantojnë shërbim adekuat për parcelat e tokës. Në këto parcela 

as bordi i kullimit dhe as fermerët nuk kishin ndërhyrë në pastrimin e kanaleve për të garantuar kullimin 

adekuat të parcelave.  

Megjithatë, ndërsa sistemi i kullimit në parcelat individuale të tokës së prekur nga projekti raportohet të 

jetë adekuat, vlerësimi agronom vëren se funksionimi i përgjithshëm i sistemit të kullimit të zonës më 

të gjerë nuk është funksional dhe ka vazhdimisht mosfunksionime.  

Nga totali i parcelave të vlerësuara të tokës, 69% kanë një formë të sistemit të ujitjes. Për ato parcela 

me sistem vaditjeje, në 30 raste (që përfaqësojnë 9.3% të rasteve), kanalet e ujitjes ishin në gjendje të 

keqe, duke rezultuar në mos vaditjen e parcelave, edhe nëse kishte ujë në afërsi. Megjithatë, 87% e 

rasteve kanë sistem vaditjeje funksionale, për shkak të punëve të rregullta të mirëmbajtjes nga fermerët, 

të cilët pastrojnë sistemet e ujitjes gjatë stinëve të shirave. 4% raportuan se kishin sisteme vaditëse 

funksionale, por jo të mirëmbajtura siç duhet. 

4.3.8 Regjistri i Ndikimit Social të Projektit 

Ndërsa një LRP ka të bëjë kryesisht me ndikimet në familjet e prekura drejtpërdrejt, një Regjistër i 

Ndikimit Social të Rrugës (“RSIR”) është zhvilluar për të siguruar që të identifikohet dhe të zbutet edhe 

çdo ndikim përtej gjurmës së projektit (p.sh. humbja e aksesit). Gjatë ndërtimit, humbja e aksesit në 

zonat përtej gjurmës së projektit mund të ndikojë në zonat bujqësore, në blegtori, në familje, biznese, 

etj. Në të njëjtën kohë, RSIR ka lejuar identifikimin e çështjeve të mundshme të shëndetit dhe sigurisë 

së komunitetit të cilat duhet të zbuten si pjesë e planifikimit të ekzekutimit të ndërtimit, si dhe dëmtimet 

e mundshme të strukturave për shkak të ndikimeve të ndërtimit (p.sh., dridhjet). 

 

Një vlerësim fillestar me bazë dokumentacionin për Zonën e parkut dhe linjën ajrore OHL-në duke 

përdorur imazhe satelitore identifikoi ndikime të mundshme, të cilat më pas u verifikuan përmes 
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vërtetimit në terren. Ndikimet e konfirmuara u vlerësuan dhe iu nënshtruan një vlerësimi rreziku, duke 

identifikuar masat që rekomandohen të merren për zbutjen e risqeve të identifikuara për të adresuar 

dhe menaxhuar ndikimet. 

RSIR do të përdoret për të kryerjen e një vlerësimi ndërfunksional dhe për menaxhimin e ndikimeve të 

rëndësishme sociale në menaxhimin e tokës, çështjeve sociale, mjedisore dhe të trashëgimisë kulturore 

dhe menaxhimit të ndërtimit. Në regjistër do të mbahen kufizimet e zbatueshme specifike për zonën e 

projektit dhe masat zbutëse të lidhura me to, të cilat do të zhvillohen më tej për të mbështetur procesin 

e sigurimit të pajtueshmërisë. Regjistri do të përdoret për të ndihmuar Kontraktorin e Ndërtimit ose EPC 

(Inxhinieri, Prokurim dhe Ndërtim) në zbatimin e angazhimeve sociale dhe për të shërbyer si mjete për 

të siguruar mbikëqyrjen e zbatimit. 

Regjistri do të jetë një dokument i gjallë gjatë periudhës së ndërtimit, i përditësuar në baza javore, nga 

Punonjësi përgjegjës për Çështjet Sociale dhe Koordinatorët për Marrëdhënien me Komunitetin (CLO) 

(përditësimi i informacionit dhe veprimeve sipas nevojës).  

4.4 Data e ndërprerjes së të drejtës së kompensimit 

Qëllimi i datës së ndërprerjes së të drejtës së kompensimit është që të regjistrohen të gjitha familjet e 

prekura që përdorin tokën në një moment të caktuar kohor, në mënyrë që të zhvillohen masat zbutëse 

dhe të parandalohen zhvillimet e mëtejshëm spekulative në pritje të përfitimeve nga ky projekt. Është e 

detyrueshme që data e ndërprerjes së të drejtës së kompensimit të jetë e mirë-dokumentuar dhe e 

shpërndarë në të gjithë komunitetin e prekur.  

Kërkohet që data e afatit të së drejtës së kompensimit të komunikohet qartë si pjesë e komunikimit të 

projektit, për të shmangur fluksin dhe për të përcaktuar përshtatshmërinë për çdo masë zbutëse, duke 

përfshirë programet e jetesës ose prioritetet lokale të punësimit. Personat që zënë toka në zonën e 

Projektit pas afatit të së drejtës së kompensimit nuk do të kenë të drejtë për ndihmë apo kompensim.  

Data e përfundimit të së drejtës për projektin ka përkuar me anketat socio-ekonomike dhe të aseteve. 

Projekti ka marrë masat që kjo t'u shpjegohet qartë familjeve në kohën e anketës socio-ekonomike me 

secilën familje. Megjithatë, në përputhje me procesin kombëtar të shpronësimit, çdo kulturë bujqësore 

e mbjellë në tokë bujqësore deri në fillimin e procesit të shpronësimit do të ketë të drejtën e 

kompensimit.  Gjithashtu, në të vërtetë, kur ndodh hyrja në tokë, kulturat bujqësore ekzistuese në tokë 

në momentin e hyrjes do të vlerësohen për qëllime kompensimi, duke përfshirë edhe sasinë e kulturave 

të prekura bujqësore.  

4.5 Sondazhe të Mëtejshme 

Siç u përmend më lart, informacioni shtesë i kërkuar nga Regjistrat Kadastralë të Fierit dhe Lushnjës 

mund të rezultojë në identifikimin e pronarëve të tjerë të tokës – kjo mund të përfshijë parcela të 

identifikuara më parë si tokë shtetërore dhe parcela për të cilat nuk ekzistonte më parë asnjë 

informacion për pronësinë. 

Ndryshimet e Projektit të Detajuar kanë rezultuar në identifikimin e pronarëve dhe përdoruesve të rinj. 

Gjithashtu, është e mundur që gjatë procedurave të hyrjes në tokë para ndërtimit, mund të ketë persona 

që mund të paraqiten duke pretenduar pronësinë e tokave ose të drejtat e përdorimit të tyre. 

Në të dyja rastet, do të kërkohet informacion mbi anketimin socio-ekonomik të familjeve, veçanërisht 

për të identifikuar çdo cënueshmëri të mundshme të ekonomive familjare, ndërkohë që të dhënat socio-

ekonomike mund të informojnë më tej zhvillimin e programit të kompensimit dhe të jetesës. Në rastin e 

familjeve që pretendojnë pronësi, këto kërkesa do të hetohen njëkohësisht. 

Një pyetësor 'i shpejtë' i anketimit socio-ekonomik do të zhvillohet për të mbledhur këto të dhëna në 

kohën e hyrjes në tokë.   
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4.6 Ruajtja dhe analiza e të dhënave bazë 

Shkalla e projektit dhe kërkesat informative kërkojnë ruajtjen e sigurt të një sasie të madhe të dhënash 

në përputhje me kërkesat e mbrojtjes së të dhënave. Të dhënat duhet gjithashtu të analizohen për të 

zhvilluar programe zbutëse dhe për të përcaktuar dhe për të paguar kompensimin.  

Të dhënat do të vendosen në një bazë të dhënash të integruar të projektit (SPSS) që do të zhvillohet 

për ruajtjen dhe analizën efektive të të gjitha të dhënave bazë. Baza e të dhënave do të përmbajë të 

gjitha detajet e studimit bazë brenda një sistemi të sigurt, duke lejuar analizën efektive të të dhënave. 

Të dhënat do të lidhen gjithashtu me një sistem hartash, i cili do të përfshijë të gjitha tokat e Zonës së 

Projektit. Privatësia e të dhënave do të sigurohet.   

Baza e të dhënave do të përdoret për të ndihmuar në analizën e të dhënave të anketës, vlerësimin e 

aseteve për kompensim, pagesën e kompensimit, regjistrimin, daljen nga toka dhe monitorimin dhe 

vlerësimin e projektit në të ardhmen. 
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5 ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA  

Ky seksion përshkruan rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare që drejtojnë qasjen për t'u angazhuar 

me palët e interesuara të projektit në Shqipëri. Ai identifikon grupet kryesore të palëve të interesuara 

dhe përshkruan metodat e përdorura për t'u konsultuar me ta. Ai gjithashtu përshkruan strategjinë e 

planifikuar të angazhimit në vazhdim. Ky kapitull i referohet aktiviteteve të angazhimit të palëve të 

interesuara që lidhen veçanërisht me aksesin në tokë dhe masat e restaurimit të mjeteve të jetesës. Ai 

duhet të lexohet në lidhje me planin e përgjithshëm të angazhimit të palëve të interesuara të projektit.  

5.1 Praktika më e mirë ndërkombëtare 

Standardet ndërkombëtare theksojnë rëndësinë e identifikimit të palëve kryesore të interesit dhe 

sigurimin e planifikimit të angazhimit, konsultimit dhe dhënies së informacionit të projektit në kohën e 

duhur, relevante dhe të kuptueshme. Informacioni duhet të jetë i aksesueshëm për të gjithë, duke 

përfshirë çdo segment të popullsisë që mund të konsiderohet i cënueshëm ose i margjinalizuar. Ai 

inkurajon propozuesit e projektit të përdorin metoda të angazhimit që janë të përshtatshme kulturalisht 

dhe pa manipulime, ndërhyrje, shtrëngime dhe frikësime. 

Shqipëria ka ratifikuar disa rregullore në lidhje me aksesin në informacion dhe pjesëmarrjen e 

komunitetit në vendimmarrje. Niveli dhe natyra e 'pjesëmarrjes' nuk është përcaktuar qartë në 

legjislacion, por sugjeron që anëtarët e komuniteteve lokale duhet të punojnë në partneritet me 

autoritetet vendore për të arritur një rezultat optimal në vendimmarrjen lokale dhe zhvillimin e politikave.  

5.2 Qëllimi & Objektivat e Angazhimit të Palëve të Interesit  

Qëllimi i përgjithshëm i Angazhimit të Palëve të Interesit është të përmirësojë dhe të lehtësojë 

vendimmarrjen dhe të krijojë një atmosferë mirëkuptimi që përfshin në mënyrë aktive individë, grupe 

dhe organizata që mund të ndikojnë ose të ndikohen nga zhvillimi i projektit. Ai gjithashtu synon të 

identifikojë veprimet që Projekti duhet të ndërmarrë për të siguruar që është marrë një qasje në kohë, 

konsistente, gjithëpërfshirëse, e koordinuar dhe kulturalisht e përshtatshme për konsultimin dhe 

zbulimin e projektit.  

Planifikimi efektiv kërkon konsultime të rregullta me një gamë të gjerë aktorësh të projektit. Konsultimi 

i hershëm ndihmon në menaxhimin e pritjeve të publikut në lidhje me ndikimet e projektit dhe përfitimet 

e parashikuara. Konsultimet e mëvonshme ofrojnë mundësi për Propozuesin e Projektit dhe 

përfaqësuesit e popullsive të prekura për të negociuar paketat e kompensimit, kërkesat e 

përshtatshmërisë, ndihmën dhe kohën e aktivitetit. 

Objektivat specifike të Angazhimit të Palëve të Interesit janë: 

• Të punuarit ngushtë me departamentet kryesore qeveritare, organizatat e tjera, 
përfaqësuesit e komunitetit dhe komunitetet në një mënyrë të koordinuar për të rritur 
pjesëmarrjen 

• Angazhimi i vazhdueshëm me të gjitha palët e interesuara përmes dhënies së 
informacionit, konsultimit dhe pjesëmarrjes në monitorimin e aktiviteteve të projektit për të 
ndërtuar marrëdhënie pozitive, për të minimizuar rreziqet dhe për të maksimizuar 
mundësitë për zhvillim social. Kjo përfshin komunitetet dhe autoritetet lokale 

• Përfshirja e palëve të interesuara në vlerësimin dhe monitorimin e LRP-së së Projektit 

• Reagimi në mënyrë efektive dhe efikase ndaj shqetësimeve dhe ankesave të palëve të 
interesuara bazuar në angazhimin e dyanshëm dhe mekanizmin e ankesave të projektit 

• Ofrimi i përditësimeve periodike mbi ndryshimet në zhvillim të dizajnit të projektit dhe 
zhvillimet dhe çështjet e tjera nëpërmjet mekanizmave të vendosur të komunikimit të 
përshtatshëm dhe të aksesueshëm për palët e interesuara lokale, kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 
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5.3 Identifikimi dhe analiza e palëve të interesuara 

5.3.1 Identifikimi i grupit të palëve të interesuara  

Projekti ka një sërë palësh të interesuara, njerëz, agjenci dhe organizata që mund të ndikohen 

drejtpërdrejt ose tërthorazi (pozitivisht ose negativisht) nga zhvendosja e projektit ose që mund të 

ndikojnë në projekt (pozitivisht ose negativisht). Për të zhvilluar një program efektiv të përfshirjes së 

palëve të interesuara, është e nevojshme të identifikohen grupet e ndryshme të palëve të interesuara, 

pasi mund të kërkohen metoda të ndryshme komunikimi për grupe të ndryshme. Përveç kësaj, 

shqetësimet kryesore ka të ngjarë të ndryshojnë midis grupeve të ndryshme të palëve të interesuara. 

Tabela 5.1 paraqet një identifikim dhe analizë të palëve të interesuara të palëve kryesore të interesit 

me rëndësi për LRP.  

TABELA 5.1: PALËT KRYESORE TË INTERESIT PËR PROJEKTIN LRP 

Palët e 

interesuara 
Interesi dhe roli në projekt 

Analiza e palëve të 
interesuara 

Ndikimi 

në projekt 

Ndikimi i 

projektit 

tek palët e 

interesuara 

Niveli kombëtar 

Ministria e 
Infrastruktu-
rës dhe 
Energjisë 
(MIE) 

Ministria mbikëqyr procesin e shpronësimit 
për interes publik në favor të një subjekti 
privat kur investimet janë në interes publik, 
siç është sektori i energjisë. Ministria do t'ia 
kalojë gjithashtu tokën shtetërore Voltalia-s 
për qëllimin e zhvillimit të Projektit 140 MW 
të Karavastasë (parku PV). 

 

 

E lartë 

 
 

   E lartë 

Agjencia 
Shtetërore e 
Shpronësimit 
(ASHSH) 

ASHSH është një agjenci kombëtare, nën 
mbikëqyrjen e MIE, dhe ka kompetencat e 
mëposhtme në lidhje me procesin e 
shpronësimit: (i) planifikimin dhe trajtimin e 
shpronësimeve; (ii) llogaritjen e vlerës së 
shpronësimit për çdo pronë objekt 
shpronësimi; (iii) mbikëqyrjen e procesit të 
shpronësimit; (iv) mbajtjen e bazës së të 
dhënave të shpronësimit; (v) të drejtën për 
negociata me subjektet e shpronësimit në 
lidhje me vlerën e negociatave dhe kushtet e 
pagesës së shpronësimit 

 

 
E lartë 

 
 

E lartë 

 

Ministria e 
Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural 
(MBZHR) 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

(MBZHR) është përgjegjëse për menaxhimin 

e burimeve ujore, ujitjen, kullimin dhe 

mbrojtjen nga përmbytjet. Ministria 

koordinon prioritetet ndërmjet qëllimeve të 

ndryshme dhe përdoruesve të ndryshëm të 
burimeve ujore. Ministria është gjithashtu 
përgjegjëse për vlerësimin teknik dhe për 
llogaritjen e aseteve që janë objekt shpronësimi 
(përfshirë kulturat bujqësore dhe tokat). 

 

 

E lartë 

 
 

     E lartë 
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Palët e 

interesuara 
Interesi dhe roli në projekt 

Analiza e palëve të 
interesuara 

Ndikimi 

në projekt 

Ndikimi i 

projektit 

tek palët e 

interesuara 

 
 

Ministria e 
Kulturës 

Kjo Ministri siguron mbrojtjen dhe ruajtjen e 

trashëgimisë kulturore kombëtare. Ajo do të 

informohet në rast të zbulimeve të 

rastësishme gjatë aktiviteteve të ndërtimit.  

 

 
E mesme 

 

 
E ulët 

Agjencia 
Kombëtare e 
Planifikimit të 
Territorit (AKPT) 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 
Territorit (AKPT) është një institucion publik 
përgjegjës për planifikimin hapësinor dhe 
urban, hapa kyç në procesin e zhvillimit të 
projekteve të infrastrukturës, në kuadër të 
MIE. 

 
 

E ulët 

 
 

E ulët 

Agjencia 
Kombëtare e 
Kompensimit dhe 
Kthimit të 
Pronave  

 

Ndryshimi i sistemit politik që përjetoi 
Shqipëria në fillim të vitit 1991 i hapi rrugën 
një game të gjerë procesesh privatizimi 
kombëtare të pronave shtetërore dhe të 
përbashkëta. Procesi i ri i transformimit 
kërkonte krijimin e pronësisë private, duke 
marrë si referencë bazë katër kategoritë 
kryesore të përdorimit të tokës dhe pronës, si 
pronat e banimit, fushat bujqësore, ndërtesat 
dhe tokat industriale ose tokat për shërbime, 
si dhe pronat që duhet t'u kthehen pronarëve 
të tyre të dokumentuar ligjërisht para vitit 
1945. Nga viti 2006, Agjencia e Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave (AKKP) është 
autoriteti përgjegjës për menaxhimin e 
procesit të kthimit dhe kompensimit në 
Shqipëri.  

 

 
E ulët 

 

 
E mesme 

Ministria e 
Turizmit dhe 
Mjedisit  

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është 
institucioni përgjegjës për mbrojtjen e 
mjedisit   

E lartë E lartë 

Agjencia 
Kombëtare e 
Mjedisit  

Është përgjegjëse për monitorimin se si 
kompania zbaton kërkesat e Deklaratës 
Mjedisore. Nëse shoqëria nuk i zbaton në 
mënyrë korrekte, atëherë AKM jep penalitete 
në bazë të ligjit. 

E lartë E lartë 

Agjencia 
Kombëtare e 
Zonave të 
Mbrojtura 

AKZM është përgjegjëse për zonën e 
mbrojtur, për biodiversitetin dhe speciet e 
rrezikuara 

E lartë E lartë 

Nivel rajonal dhe lokal 

Prefektura e 

Qarkut Fier 

Raportimi i shqetësimeve/opinioneve 
kryesore në Qeveri. Roli në lehtësimin e 
angazhimit publik  

E ulët E mesme 

Këshilli i Qarkut 

Fier 

Raportimi i shqetësimeve/opinioneve 
kryesore në Qeveri. Roli në lehtësimin e 
angazhimit publik 

E ulët E mesme 
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Palët e 

interesuara 
Interesi dhe roli në projekt 

Analiza e palëve të 
interesuara 

Ndikimi 

në projekt 

Ndikimi i 

projektit 

tek palët e 

interesuara 

Drejtoria 

Rajonale e 

Mjedisit 

Mbikëqyrja dhe zbatimi i procesit të 

konsultimit publik. Certifikimi i procedurës së 

konsultimit publik. 

E ulët E ulët 

Drejtoria 

Rajonale e 

Bujqësisë 

Autoriteti përgjegjës për përpunimin dhe 
zbatimin e programeve të lidhura me 
bujqësinë dhe përdorimin e tokës  

 

E ulët 

 

E ulët 

Agjencia e 

Zhvillimit 

Bujqësor dhe 

Rural 

Agjencia shtetërore kombëtare synon të mbështesë 

sipërmarrësit shqiptarë në sektorin e bujqësisë dhe 

ushqimit, duke e përgatitur institucionin për të 

përfituar nga financimi i BE-së dhe donatorëve të 

tjerë.  

E ulët 
 

E ulët 

Njësitë 

Administrative 

Libofshë dhe 

Remas, Bashkia 

Fier 

 

Roli në lehtësimin e angazhimit publik dhe 

procesit të dëgjimit. 

E mesme E mesme 

 

Kryetar i 
Bashkisë Fier 

Përfaqësues i zgjedhur i komunitetit, që i 

raporton shqetësimet/mendimet kryesore në 

Qeveri. Roli në lehtësimin e angazhimit publik 

dhe procesit të dëgjimit. 

 

E mesme 

 

E mesme 

 
Kryetar i 

Bashkisë Divjakë 

Përfaqësues i zgjedhur i komunitetit, që i 

raporton shqetësimet/mendimet kryesore në 

Qeveri. Roli në lehtësimin e angazhimit publik 

dhe procesit të dëgjimit. 

 
E mesme 

 
E mesme 

Komunitetet Lokale dhe PAH 

Familjet e prekura 

drejtpërdrejt  

Ata që humbin tokën përgjithmonë ose 
përkohësisht, ose humbasin aksesin në tokë 
ose në kulturat bujqësore ekzistuese dhe në 
burimet natyrore  

E mesme E lartë 

 
Persona/Grupe 

Vulnerabël  

Grupet vulnerabël mund të preken nga 

Projekti për shkak të paaftësisë së tyre fizike, 

pozitës sociale ose ekonomike, arsimit të 

kufizuar, mungesës së punësimit ose aksesit 

në tokë. Praktikat dhe mjetet e duhura të 

angazhimit do të miratohen për të siguruar 

E mesme E lartë 
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Palët e 

interesuara 
Interesi dhe roli në projekt 

Analiza e palëve të 
interesuara 

Ndikimi 

në projekt 

Ndikimi i 

projektit 

tek palët e 

interesuara 

akses adekuat në informacion dhe 

pjesëmarrje. 

Përdoruesit e 

tokës që do të 

blihet 

Kullotësit dhe fermerët që përdorin tokën 

në gjurmën e projektit do të ndikohen nga 

ndërtimi i Parkut PV dhe rrugëve hyrëse, 

dhe nga infrastruktura përkatëse   

E lartë E lartë 

Tjetër 

 

OJQ-të 

OJQ-të me interes të drejtpërdrejtë në 
Projekt, dhe aspektet e tij sociale dhe 
mjedisore dhe që mund të ndikojnë 
drejtpërdrejt ose përmes opinionit publik mbi 
Projektin. OJQ-të mund të kenë gjithashtu të 
dhëna ose njohuri të dobishme për çështjet 
lokale dhe kombëtare të ngritura nga 
Projekti. OJQ-të ndërkombëtare përfshijnë 
organizata me bazë brenda dhe jashtë 
Shqipërisë me interes për Projektin. Ato 
përfshijnë OJQ ndërkombëtare, organizata 
shumëpalëshe dhe dypalëshe. 

 

E mesme 

 

E mesme 

Udhëheqësit dhe 
Grupet Lokale 
(p.sh. fermerët, 
shoqatat e 
grave…) 

 

Organizatat me interes të drejtpërdrejtë në 
Projekt, dhe në aspektet e tij sociale dhe 
mjedisore që mund të ndikojnë drejtpërdrejt 
ose përmes opinionit publik mbi Projektin.  
 
Organizata të tilla mund të kenë gjithashtu të 
dhëna dhe njohuri të dobishme dhe 
potencialisht mund të bëhen partnere të 
Projektit në fusha me interes të përbashkët, 
siç është zbatimi i investimeve komunitare 
sipas rastit. 

E mesme E lartë 

Media 
Mediat janë në gjendje të ndikojnë në 
opinionin publik dhe mund të jenë të 
dobishme për të shpërndarë informacionin e 
projektit  

 

E mesme 
 

E mesme 

5.3.2 Identifikimi i grave dhe grupeve vulnerabël 

Procesi i planifikimit merr në konsideratë situatën e grave dhe të rinjve dhe e përshtat procesin e 

angazhimit si të nevojshëm për të siguruar që gratë të kenë një rol në vendimmarrje.  

Kjo përfshin identifikimin e:  

1. Mjeteve të grave për gjenerimin e të ardhurave dhe mjetet e jetesës, duke përfshirë aktivitetet 
informale të tilla si grumbullimi i burimeve natyrore  

2. Rrjeteve sociale dhe ekonomike të grave, duke përfshirë lidhjet e zgjeruara familjare, dhe, 

3. Pronësisë së grave mbi tokën dhe kulturat e prekura, për t'i kompensuar ato në mënyrë të 
përshtatshme. 
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Statusi i gruas në Shqipëri mbetet disi i margjinalizuar. Çështja parësore me të cilën përballen gratë 

rurale është mungesa e fuqizimit ekonomik, që rezulton nga zakonet tradicionale, dhe qasja e kufizuar 

në punësim dhe mundësitë e gjenerimit të të ardhurave, mungesa e trajnimit të aftësive dhe një 

shkëputje e përgjithshme nga zhvillimi ekonomik.  

Njohuritë e tyre të thella për çështje të tilla si menaxhimi i tokës, burimet ujore dhe siguria ushqimore i 

bëjnë gratë kontribuese thelbësore në një proces konsultimi. Ato mund të ofrojnë informacion të 

vlefshëm për studimet e specializuara dhe shpesh janë në një pozicion të mirë për të identifikuar nevojat 

dhe prioritetet e komunitetit që mund të mbështeten nga programet e zhvillimit social. 

Hapat e mëposhtëm specifikë po ndërmerren për të promovuar pjesëmarrjen e barabartë dhe 

kuptimplotë të grave: 

1. Ngjarjet konsultative si takimet janë të planifikuara për të marrë në konsideratë kërkesat e 
ndryshme për kohën e grave, si puna e të tjera, kujdesi për fëmijët dhe përgatitja e vakteve 
ushqimore. 

2. Profilet sociale bazë të përpiluara si pjesë e procesit të zhvendosjes ekonomike përfshijnë një 
analizë të dinamikës gjinore dhe pabarazisë ndërmjet pjesëmarrjes së burrave dhe grave në 
ekonominë lokale dhe të rrethit/rajonit. Ky informacion përdoret si bazë për planifikim të 
mëtejshëm për përfshirjen dhe plotësimin e nevojave të pjesëtareve femra të komunitetit 

3. Gjatë monitorimit të efekteve të konsultimit të vazhdueshëm me komunitetin, të dhënat mblidhen 
dhe regjistrohen të ndara sipas gjinisë, në mënyrë që të sigurohet një pasqyrë e ndikimeve të 
ndryshme të Projektit tek gratë dhe burrat. 

5.4 Angazhimi i palëve të interesuara deri më sot 

Ky seksion ofron një përmbledhje të aktiviteteve të angazhimit të palëve të interesuara të ndërmarra 

deri më tani. Pjesëmarrja e komunitetit dhe kontributit në lidhje me projektet e deritanishme është bërë 

përmes mekanizmave: 

5.4.1 Takimet Publike 

Në përputhje me legjislacionin kombëtar të VNM-së, u organizua një seancë dëgjimore publike për të 

prezantuar procesin e VNMS palëve të interesuara. Ftesa me 30 kopje të përmbledhjes joteknike të 

VNMS-së u vunë në dispozicion të komuniteteve vendore dhe iu dërguan bashkisë Divjakë, Fierit dhe 

Autoritetit Rajonal të Mjedisit (ARM). E njëjta ftesë me 10 kopje të përmbledhjes joteknike të VNMS-së 

u është dërguar Njësive Administrative (NjA) Remas, Libofshë, Topojë, Dërmenas dhe Qendër. Postera 

me informacione për dëgjesat publike dhe detajet e kontaktit u vendosën në fshatrat pranë vendit të 

parkut PV dhe përgjatë gjurmës së linjës së transmetimit. Gjithashtu, një njoftim u botua në shtypin 

vendor dhe kombëtar dhe u shpërnda në radio dhe televizion për 20 ditë rresht. Për palët e interesuara 

që nuk mund të ishin të pranishme në dëgjimin publik, u nda një link për të mundësuar pjesëmarrjen 

online.  

5.4.2 Takimet Konsultative 

Takimet konsultative u organizuan si gjatë fazës së fushëveprimit ashtu edhe në fazën VNMS të 

Projektit për t'u ofruar palëve të interesuara informacion bazë rreth projektit të propozuar dhe për t'u 

dhënë palëve të interesuara mundësinë për të ngritur çështje dhe/ose shqetësime. Ftesat për palët e 

interesuara u dërguan me postë dhe me e-mail. Të gjitha letrat e njoftimit iu shpërndanë grupeve të 

aktorëve kryesorë të identifikuar. Forma të tjera të njoftimeve të përdorura për konsultime përfshinin 

vendosjen e posterave dhe shpërndarjen e fletëpalosjeve në fshatrat dhe vendbanimet e prekura.  

Për draft raportin e fushëveprimit, u organizua një takim konsultimi online për të diskutuar çështjet 

përkatëse në lidhje me zbulimin e raportit të fushëveprimit dhe gjetjet paraprake. Gjithsej 7 pjesëmarrës 

duke përfshirë; 1 në nivel kombëtar, 2 në nivel rajonal dhe lokal dhe 4 OJQ. Të gjitha palët e interesuara 
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të identifikuara në fazën e parë të angazhimit u njoftuan përmes e-mailit për publikimin e raportit të 

fushëveprimit dhe më pas për konsultimin online pas periudhës 30 ditore të publikimit. Përveç kësaj, 

postera dhe fletushka u përdorën për të informuar komunitetet lokale. Raporti i fushëveprimit u bë i 

disponueshëm në faqen e internetit të projektit dhe iu dorëzua zyrtarisht secilës prej NjA-ve të 

përshkuara nga projekti. 

U zhvilluan këto takimet në vend: 

1. Në periudhën 21 – 25 Shtator 2020 janë realizuar gjithsej 16 takime me pjesëmarrjen e 53 
zyrtarëve me autoritetet kombëtare, rajonale dhe lokale.  

2. Në Tetor 2020, angazhimi me komunitetet lokale u krye përmes takimeve “ad-hoc” me më shumë 
se 30 anëtarë të komunitetit në fshatrat Ndërmenas dhe Hasturkas.  

3. Në Shkurt 2021, u krye angazhimi me komunitetet lokale që jetojnë përgjatë gjurmës së linjës së 
transmetimit (pas konfirmimit të shtrirjes së itinerarit). 

5.4.3 Anketa socio-ekonomike VNMS 

Një anketë socio-ekonomike u ndërmor gjithashtu për të mbledhur informacionin bazë përkatës socio-

ekonomik dhe për t'u angazhuar me palët e interesuara. Ekipi shpërndau fletëpalosje për 364 familje të 

intervistuara gjatë anketës socio-ekonomike. 

Sipas anketës socio-ekonomike, problemet më të mëdha me të cilat përballen familjet që banojnë në 

zonë lidhen me problemet e papunësisë dhe çështjet ekonomike, si dhe me infrastrukturën dhe 

shërbimet publike, si aksesi në ujin e pijshëm dhe kanalizime, si dhe ofrimi i dobët i shërbimeve 

shëndetësore. 

5.4.4 Takimet në Kuadër të Publikimit të VNMS-së 

Bazuar në kërkesat e Politikave Mjedisore dhe Sociale të IFC-së dhe BERZH në lidhje me publikimin e 

VNMS-së, një seri takimesh u zhvilluan në zonën e projektit për të informuar publikun në lidhje me 

ndikimet dhe masat zbutëse të prezantuar në raportin përfundimtar të VNMS-së. Në secilin fshat të 

prekur u vendosën postera të paktën 2 javë përpara datës së takimit duke njoftuar rreth arsyes së 

takimit, vendndodhjen dhe ambientin e takimit si edhe datën dhe orën e takimit. Gjithashtu, u vendosën 

postera në çdo zyrë të Njësive Administrative si edhe në ambientet ku do të zhvillohej takimi. 

Të gjithë kryetarët e fshatrave të prekur u takuan gjatë kësaj periudhe dhe u ftuan bashkë me popullsinë 

vendase që të merrnin pjesë në takim. Gjithashtu, gjatë periudhës 2 javore para takimit, telefonata 

shtesë u kryen me kryetarët e fshatrave si edhe drejtues të tjerë të komuniteteve, si administratorët e 

Njësive Administrative, duke i ftuar ata të rifreskonin ftesën për komunitetin lokal për pjesëmarrje në 

takim. 

Takimet u zhvilluan në datat dhe ambientet e mëposhtme: 

• Takimi me fshatrat Ndërnënas, Hastukas dhe Karavasta e Re u mbajt në mjediset e Shkollës 

së Ndërnënasit në datën 22 Qershor 2022 ora 10:00. 

• Takimi me fshatrat Seman, Seman i Ri dhe Gjokalli u mbajt në mjediset e Qendrës Komunitare 

në fshatin Seman më 22 Qershor 2022 ora 14:00. 

• Takimi me fshatrat Zhupan, Vadhizë, Çlirim dhe Drizë u mbajt në mjediset e Njësisë 

Administrative Qendër  më 23 Qershor 2022 ora 10:00. 

• Takimi me fshatrat Sulaj, Dërmenas dhe Radostinë u mbajt në mjediset e Njësisë 

Administrative Dërmenas në 23 Qershor ora 14:00 

• Takimi me fshatin Peshtan i Ri u mbajt në qendër të fshatit në 24 Qershor ora 11:00. 

Përveç VNMS-së, ekipi i Voltalias gjithashtu prezantoi dokumentet e Ekosistemit, LRP-së GLAC-ut 

si edhe parimet e tyre kryesore.   
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5.4.5 Angazhimi i palëve të interesuara në lidhje me LRP 

Angazhimi i gjerë i palëve të interesuara u ndërmor si pjesë e aktiviteteve të lidhura me LRP në terren, 

veçanërisht gjatë zbatimit të anketave bazë dhe zhvillimit të Regjistrit të Ndikimit Social të Rrugës. 

Angazhimi i palëve të interesuara në lidhje me LRP-në filloi në shtator 2021 dhe është ende në vazhdim 

në zonën e gjurmës së projektit, pasi ndryshimi i rrugës së projektit ka kërkuar rilevimin e parcelave 

shtesë të tokës. Figura 5.1 paraqet një përmbledhje të angazhimit në vend të kryer deri më sot: 

FIGURA 5.1: ANGAZHIMI I PËRGJITHSHËM NË VEND DERI MË SOT* 

 

Burimi: SRA, 2022 

Angazhimi i palëve të interesuara në lidhje me LRP-në përbëhej nga disa angazhime me familjet e 

prekura nga Projekti, të prekura drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga Projekti i Karavastasë: 

1. Regjistri i Ndikimit Social të Projektit përfshin angazhimin e palëve të interesuara me familjet në 
rrethinat ngjitur me kantierin e centralit PV dhe OHL-së që mund të ndikohen potencialisht nga 
Projekti i Karavastasë (p.sh., kufizime të mundshme të shkurtra të përkohshme të aksesit në 
tokë gjatë ndërtimit) 

2. Inventarizimi Bazë i LRP-së u angazhua me Familjet e Ndikuara nga Projekti, parcelat e tokës 
së të cilave do të ndikohen drejtpërdrejt nga Projekti (blerja e përhershme e tokës dhe 
ndërprerja e proceseve të ndryshme të tokës) të udhëhequra nga Planet specifike të 
Komunikimit.  

Për më tepër, angazhimi i palëve të interesuara në lidhje me LRP përfshin vendosjen e posterave 

informues në fshatrat afër gjurmës së Projektit, shpërndarjen e formularëve të Mekanizmit të Adresimit 

të Ankesave dhe angazhimin me punonjësit e Njësive Administrative, kryepleqtë e fshatrave, fqinjët 

dhe grupet dhe banorët e tjerë (p.sh. të moshuarit).  

Këto aktivitete përshkruhen më tej në nënseksionet më poshtë.  

5.4.5.1 Planet e komunikimit 

Planet e komunikimit u zhvilluan për të udhëhequr aktivitetet kyçe të angazhimit të jashtëm, të tilla si 

ekzekutimi i anketave bazë. Për anketat bazë, u zhvilluan planet e mëposhtme të komunikimit: 

1. Një Plan i Përgjithshëm i Komunikimit për të udhëhequr angazhimin në lidhje me anketat bazë, 
i cili përfshinte mesazhe kyçe mbi përmbledhjen e projektit, hartimin, procesin, ndikimet, 
marrëveshjet vullnetare/procedurat e shpronësimit, ndikimet përkatëse dhe rëndësinë e 
anketave bazë. Plani i Komunikimit përfshinte udhëzime për angazhimin me palët e 
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interesuara, të cilat u ndoqën nga ekipet e anketimit gjatë kryerjes së anketave socio-
ekonomike dhe të aseteve.  

2. Planet Shtesë të Komunikimit që synojnë PAH që refuzon të kryejë anketën socio-ekonomike. 
Në rastet kur PAH refuzojnë ta kryejnë  anketën socio-ekonomike, Planet shtesë të Komunikimit 
përfshinin mesazhe kyçe shtesë mbi procesin e projektit, rëndësinë e anketave bazë dhe 
marrëveshjeve vullnetare, si dhe përgjigjet për Pyetjet e Bëra të Shpeshta (FAQ) të identifikuara 
deri më sot.  

5.4.5.2 Angazhimi në lidhje me anketat bazë 

Angazhimi si pjesë e anketave bazë të lidhura me LRP-në u krye duke filluar në Tetor 2021 dhe po 

vazhdon për anketimin e parcelave të reja të identifikuara në bazë të ndryshimeve të 

projektimit/gjurmës. Takimet me PAH për të mbledhur të dhëna socio-ekonomike fillojnë me një 

prezantim të projektit, procesin dhe qëllimin e anketës, dhe përfshijnë diskutime për të mbledhur 

informacionin bazë të të dhënave për të informuar LRP-në. Familjet kanë gjithashtu një mundësi për të 

bërë pyetje rreth Projektit dhe ekipet e anketimit udhëhiqen nga FAQ. Kur PAH-të refuzojnë të kryejnë 

anketat socio-ekonomike, ato ri-kontaktohen në fazat e mëvonshme nga personeli i lartë, duke ndjekur 

një plan specifik komunikimi (5.4.5.1 Planet e komunikimit).  

Gjithashtu, në mënyrë periodike është ndërmarrë angazhimi me punonjësit e Njësisë Administrative, 

kryepleqtë, fqinjët dhe grupet e tjera (p.sh. të moshuarit). Këto angazhime janë kritike në rritjen e 

ndërgjegjësimit të përgjithshëm për Projektin dhe në verifikimin e informacionit të pronësisë për disa 

nga parcelat e prekura nga Projekti. Në këto angazhime, jepen informacione të përditësuara për 

hartimin, procesin, orarin dhe ndikimet e projektit. 

5.4.5.3 Postera informuese për projektin 

Në tetor 2021 u vendosën postera në fshatrat kryesore ku u kryen anketat socio-ekonomike: Adriatik, 

Çlirim, Ndërmenas, Radostinë, Drize, Peshtan i Vogël, Seman, Seman i Ri, Sulaj, Vadizë dhe Zhupan. 

Posterat ofrojnë një përshkrim të shkurtër të Projektit dhe një linjë direkte telefonike dhe e-mail për të 

kontaktuar drejtpërdrejt Projektin në rast pyetjesh, komentesh dhe ankesash. Figura 5.2 tregon posterin 

e vendosur në projektin e fshatrave në afërsi të zonës së projektit  

FIGURA 5.2: POSTERI I VOLTALIA-S I VENDOSUR NË PROJEKTIN E FSHATRAVE PRANË 

Burimi: Voltalia, 2021 
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5.4.5.4 Ndërgjegjësimi për Mekanizmin e Ankesave  

Fillimi i anketave bazë të LRP-së në Tetor 2021 përkoi me Ndërgjegjësimin për Mekanizmin e 

Ankesave. Mjetet me të cilat informacioni i lidhur me Mekanizmin e Ankesave u vihej në dispozicion të 

të gjitha palëve të interesuara dhe të prekura për të bërë një ankesë, shqetësim, sugjerim ose pyetje 

ishte e trefishtë: 

1. Postera me një numër kontakti dhe një adresë e-maili për të kontaktuar Projektin (shih seksionin 
5.4.5.3 Postera informuese për projektin) 

2. Dorëzimi i një formulari të Mekanizmit të Ankesës për të gjithë PAH-të të cilëve iu kërkua t'i 
përgjigjeshin pyetësorit socio-ekonomik dhe të gjitha palëve të tjera të interesuara 

3. Prezantimi dhe shpjegimi verbal i procesit, dhe dhënia e numrit të kontaktit dhe adresës së e-
mailit ku mund të kontaktohet projekti, jo vetëm për PAH të anketuar, por edhe për kryetarët e 
fshatit, fqinjët dhe banorët e tjerë (p.sh. pleqtë). 

Deri më sot, Voltalia është kontaktuar nga 4 AP përmes Mekanizmit të Ankesave, kryesisht për të 

kërkuar më shumë informacion rreth Projektit dhe, në një rast, për të informuar Projektin se një familje 

ishte pronare e një prej parcelave të prekura dhe dëshironte të kryente anketat socio-ekonomike dhe 

të aseteve. Përveç kësaj, zgjidhja e ankesave të lidhura me LRP-në ndërmerret nga ekipet e studimit 

bazë në terren sipas nevojës.  

5.4.5.5 Regjistri i Ndikimit Social të Projektit 

Siç përshkruhet në seksion 4.3.8 nga totali i parcelave të vlerësuara të tokës, 84% kishin sistem kullimi. 

Për ato parcela të tokës që kanë sistem kullimi, vetëm tre sisteme (më pak se 1% e parcelave të tokës 

të anketuara) janë raportuar të jenë në gjendje të keqe dhe që nuk garantojnë shërbim adekuat për 

parcelat e tokës. Në këto parcela as bordi i kullimit dhe as fermerët nuk kishin ndërhyrë në pastrimin e 

kanaleve për të garantuar kullimin adekuat të parcelave.  

Megjithatë, megjithëse sistemi i kullimit në parcelat individuale të tokës të prekura nga projekti 

raportohet të jetë adekuat, vlerësimi agronom vëren se funksionimi i përgjithshëm i sistemit të kullimit 

të zonës më të gjerë nuk është funksional dhe ka vazhdimisht probleme.  

Nga totali i parcelave të vlerësuara të tokës, 69% kanë një formë të sistemit të ujitjes. Për ato parcela 

me sistem vaditjeje, në 30 raste (që përfaqësojnë 9.3% të rasteve), kanalet e ujitjes ishin në gjendje të 

keqe, duke rezultuar në mos vaditjen e parcelave, edhe nëse kishte ujë në afërsi. Megjithatë, 87% e 

rasteve kanë sistem vaditjeje funksionale, për shkak të punëve të rregullta të mirëmbajtjes nga fermerët, 

të cilët pastrojnë sistemet e ujitjes gjatë stinëve të shirave. 4% raportuan se kishin sisteme vaditëse 

funksionale, por jo të mirëmbajtura siç duhet. 

Regjistri i Ndikimit Social të Rrugës (RSIR) u zhvillua për të siguruar që çdo ndikim përtej gjurmës së 

projektit (p.sh. humbja e aksesit) të identifikohet dhe të zbutet. RSIR përfshinte një vlerësim fillestar të 

bazuar në dokumentacion të Zonës së parkut dhe OHL-së duke përdorur imazhe satelitore, e ndjekur 

nga verifikimi përmes vërtetimit në terren. Aktivitetet e verifikimit në terren u kombinuan me angazhimet 

fillestare me PAH-të afër gjurmës së projektit për ndikimet e mundshme.  
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Figura 5.3 tregon aktivitetet lidhur me angazhimin e palëve të interesuara të kryera në terren gjatë 

verifikimit në terren të RSIR.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3: ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA ME FAMILJET E PREKURA NGA PROJEKTI GJATË VËRTETIMIT 

NË TERREN TË RSIR 

  

Burimi: SRA, 2021 

5.5 Aktivitetet e ardhshme për angazhimin e palëve të interesuara 

Angazhimi i palëve të interesuara për të gjitha çështjet që lidhen me zhvendosjen do të vazhdojë të 

ndodhë përmes një sërë procesesh dhe aktivitetesh, siç diskutohet më poshtë. 

5.5.1 Informimi dhe/ose takime me palët kryesore të interesuara 

1. Informacioni dhe/ose informimet mbi Projektin do t'u ofrohen rregullisht sa vijon: 

2. Ministrive/Agjencive Kombëtare: 

o Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST)  

o Agjencia Shtetërore e Shpronësimit (ASHSH) 

o Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

o Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

o Ministria e Kulturës 

o Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

o Agjencia Kombëtare e Kompensimit dhe Kthimit të Pronave 

o Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

o Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. 

3. OJQ ndërkombëtare, kombëtare dhe lokale mjedisore dhe të të drejtave të njeriut 

4. Media ndërkombëtare, kombëtare, rajonale dhe lokale 

5. Institucionet, Zyrtarët dhe Agjencitë Rajonale dhe Lokale 
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o Prefektura e Qarkut Fier 

o Këshilli i Qarkut Fier 

o Drejtoria Rajonale e Bujqësisë 

o Drejtoria Rajonale e Mjedisit  

o Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 

o Njësia Administrative Fier 

o Njësia Administrative Libofshe 

o Kryetar i Bashkisë Fier 

o Kryetar i Bashkisë Divjakë  

6. Udhëheqësit dhe Grupet Lokale. 

 

Informacionet fillestare mund të sigurohen përmes takimeve formale me palët e interesuara në të gjitha 

nivelet. Më pas, informimet e rregullta do të vazhdojnë nëpërmjet takimeve të rregullta, ose përmes 

korrespondencës me shkrim, sipas preferencës ose të përshtatshme për secilin grup të palëve të 

interesuara. 

Kjo qasje siguron që palët kryesore të interesit të qeverisë të ndihen të informuar dhe të përfshirë në 

zhvillimin e projektit, dhe më të prirur drejt një bashkëpunimi më të ngushtë. Do të vihen në dispozicion 

gjithashtu kopje të konferencave zyrtare. 

I gjithë informacioni dhe/ose informimet për palët kryesore të interesuara do të bëhen duke ndjekur 

dispozitat e kufizimeve të COVID-19, në përputhje me seksionin 4.2.1 të Planit të Angazhimit të Palëve 

të Interesit (PSA) i zhvilluar si pjesë e procesit të VNMS. 

5.5.2 Planet e komunikimit 

Planet e komunikimit për të udhëhequr aktivitetet kyçe të angazhimit të jashtëm do të vazhdojnë të 

zhvillohen siç kërkohet, në lidhje me momentet kryesore të Projektit, të tilla si publikimi i LRP-së dhe 

Udhëzuesi për blerjen dhe kompensimin e tokës (GLAC), procesi i Marrëveshjes Vullnetare, 

Shpronësimit, Marrëveshjeve të Kompensimit të Projektit, dhe Hyrja në tokë dhe ndërtimi. Planet e 

komunikimit mund të zhvillohen gjithashtu për të ndërmarrë angazhime specifike me një grup të caktuar 

të palëve të interesuara për çështje specifike sipas nevojës. 

Ekipi i Koordinatorëve për Marrëdhëniet me Komunitetin i Voltalia-s do të udhëheqë zhvillimin dhe 

zbatimin e Planeve të Komunikimit, të mbështetur nga Menaxhimi i Voltalia-s sipas nevojës. 

5.5.3 Udhëzues për blerjen dhe kompensimin e tokës  

Një GLAC është përgatitur për të shpjeguar qasjen e projektit për aksesin dhe blerjen e tokës, dhe 

qasjen ndaj kompensimit. Ai është zhvilluar në një mënyrë për ta bërë procesin e aksesit dhe blerjes 

së tokës të kuptueshëm dhe të aksesueshëm për të gjithë palët e interesuara, veçanërisht familjet e 

prekura. Kjo do të përfshijë, ndër aspekte të tjera, sa vijon: 

1. Informacioni i projektit dhe arsyetimi për zbatimin 

2. Ndikimet e projektit 

3. Hapat kyç dhe koha për procesin e kompensimit 

4. Parimet e kompensimit për përdoruesit e tokës   

5. Metodologjitë e vlerësimit dhe kompensimi për llojin e përdorimit të tokës 

6. Përgjigjet për pyetjet e bëra më shpesh (FAQ) 

7. Pasqyrë e mekanizmave të ankesave. 

 

Përveç vizitave fillestare në familje me qëllim publikimin dhe shpjegimin e GLAC, do të kryhen vizita 
shtesë tek të gjitha familjet e prekura drejtpërdrejt nga projekti për t’iu shpjeguar ndryshimet dhe 
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përmirësimet në procesin e kompensimit, të zhvilluara për shkak të pamundësisë së familjeve për të 
siguruar dokumentacionin e pronësisë (sic diskutohet në Seksionin 9 më poshtë). 

5.5.4 Plani i Rikuperimit të Jetesës 

Plani Paraprak i Rikuperimit të Jetesës u publikua gjerësisht paralelisht me publikimin e VNMS-së. Si 

pjesë e zhvillimit të LRP-së, parashikohen tri faza kyçe, duke përfshirë zhvillimin e LRP-ve Paraprake, 

të Ndërmjetme dhe Përfundimtare. Nxitja për zhvillimin e këtyre dokumenteve, niveli i detajimit, si edhe 

shtrirja e gjerë në kohë diskutohen në Seksionin 15. Si e tillë, LRP-ja është një ‘dokument i gjallë’ i cili 

përditësohet me kalimin e kohës, dhe nuk është thjesht një dokumentacion që shërben si bazë për 

miratime të vendimeve nga ekipi menaxhues apo palët e jashtme.  

Projekti do të zhvillojë masat e duhura për rikuperimin e jetesës, këshillim dhe monitorim për të siguruar 

rikuperimin e jetesës në kohën sa më të shpejtë të mundshme. Pas ndërtimit, zbatimi i Planit të 

Rikuperimit të Jetesës do të jetë një mekanizëm kyç për angazhimin e vazhdueshëm me familjet e 

prekura. 

5.6 Kalendari i Angazhimit të Palëve të Interesit 

Kalendari i Angazhimit të Palëve të Interesit që mbulon periudhën e zhvillimit të LRP-së, marrëveshjeve 

vullnetare dhe shpronësimit, dhe ndërtimit të projektit, është paraqitur më poshtë, duke përfshirë 

metodologjitë dhe forumet që do të përdoren. Ky kalendar do të rishikohet periodikisht për efektivitet 

dhe do të përshtatet sipas nevojave të projektit dhe fazave të zhvillimit.  

TABELA 5.2: KALENDARI I ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT 

Metodologjia dhe Grupi i Palëve të 
Interesit 

Formati  
Frekuenca 

Konsultime 

Takim informues për OST (përfshirë 
prezantimin e matricës së kompensimit, 
GLAC, LRP, etj.) 

Takime sistematike 
dhe 
korrespondencë 
me shkrim  

Gjatë projektimit – takime “ad-
hoc” 

Gjatë ndërtimit – sipas nevojës; 

Gjatë fazës së operimit – sipas 
nevojës 

Agjencia Shtetërore e Shpronësimit 
(ASHSH) (duke përfshirë edhe paraqitjen 
e matricës së kompensimit) 

Korrespondencë 
me shkrim sipas 
nevojës 

Sipas nevojës 

Informim për Ministritë/Agjencitë: 

• Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë 

• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural 

• Ministria e Kulturës 

• Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 
Territorit 

• Agjencia Kombëtare e Kompensimit 
dhe Kthimit të Pronave 

Takimi zyrtar i 
pasuar nga 
korrespondenca 
me shkrim 

Çdo tremujor 

Informim për Institucionet, Zyrtarët dhe 
Agjencitë Rajonale dhe Lokale: 

Takimi zyrtar i 
pasuar nga 

Çdo tremujor 
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Metodologjia dhe Grupi i Palëve të 
Interesit 

Formati  
Frekuenca 

• Prefektura e Qarkut Fier 

• Këshilli i Qarkut Fier 

• Drejtoria Rajonale e Bujqësisë 

• Drejtoria Rajonale e Mjedisit  

• Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe 
Rural 

• Njësia Administrative Fier 

• Njësia Administrative Libofshe 

• Kryetar i Bashkisë Fier 

• Kryetar i Bashkisë Divjakë  

korrespondenca 
me shkrim  

Takim informues për mediat rajonale 

Takimi zyrtar i 
pasuar nga 
korrespondenca 
me shkrim 

 

Çdo tremujor 

Fokus grupe me grupe të individëve të 
interesit duke përfshirë Grupet e 
Shoqërisë Civile (OJQ), Biznesin, Grupet 
e Grave  

Takimi zyrtar i 
pasuar nga 
korrespondenca 
me shkrim 

Çdo tremujor 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Bërja e ditur e GLAC për Departamentet 
dhe Agjencitë Rajonale dhe Komunale 

Takime formale Prill 2022 

Prezantimi i GLAC për PAH Vizita në familje Maj - Qershor 2022 

Angazhimi me PAH që kanë një ankesë 
në projekt nëse është e nevojshme 

Takime “ad-hoc” “Ad-hoc” 

Angazhim me PAH, toka e të cilëve 
nevojitet për studime gjeologjike bazë në 
terren 

Takime “ad-hoc” “Ad-hoc” 

Marrëveshjet Vullnetare Familjare, Marrëveshjet e Kompensimit të Projektit, & Nënshkrimi 

Takimi ballë për ballë me PAH 
(kryefamiljarët dhe bashkëshortet) për t'u 
paraqitur Ofertën e Kompensimit 

Vizitë në familje Një vizitë e vetme 

Vizita të mëtejshme në PAH (me 
kryefamiljarët dhe me bashkëshortet e 
tyre) për nënshkrimin e marrëveshjes 
vullnetare ose Marrëveshjes së 
Kompensimit të Projektit. Angazhim i 
zgjeruar për PAH vulnerabël që janë 
identifikuar 

Vizita në familje (2-
4 takime, sipas 
nevojës) 

Dyjavore dhe javore (një herë të 
vetme) 

Hyrja në Tokë dhe Dalja prej saj  
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Metodologjia dhe Grupi i Palëve të 
Interesit 

Formati  
Frekuenca 

Angazhimi i menaxherit të ndërtimit dhe 
CLO me PAH për të nënshkruar 
Protokollet e hyrjes në Tokë   

Vizitë në familje Gjatë ndërtimit sipas nevojës 

Angazhimi i Menaxherit të ndërtimit, 
Agronomit dhe CLO-së me PAH për të 
nënshkruar Formularin e Rikthimit të 
Tokës në Gjendjen e Mëparshme dhe 
Daljes nga Toka 

Vizitë në familje 
Gjatë ndërtimit / pas ndërtimit 
sipas nevojës 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Tabela informacioni në çdo fshat në lidhje 
me: punësimin, trajnimin, çështjet e 
sigurisë dhe kalendarin e ndërtimit  

Tabela e shpalljeve 
publike 

Sipas nevojës  

Vizitat e planifikuara nga Koordinatorët 
për Marrëdhëniet me Komunitetin (CLO) 
në çdo fshat 

Takimi fillestar dhe 
vizitat nga CLO(të) 
në çdo fshat 

Çdo javë ose sipas nevojës 

Programet për mjetet e jetesës dhe për personat vulnerabël 

Programet e Jetesës dhe Vulnerabilitetit: 
informacion mbi përshtatshmërinë, llojet e 
programeve dhe kalendari  

Vizita në familje si 
pjesë e procesit të 
nënshkrimit të 
marrëveshjes 

Sipas nevojës 
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6 IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË PROJEKTIT 

6.1 Përpjekjet për të shmangur ose minimizuar ndikimet e projektit 

Siç përmendet në këtë seksion, një sërë masash janë marrë deri më sot për të shmangur ose 

minimizuar ndikimet e projektit. 

Vendndodhja e propozuar e Parkut të PV është përcaktuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

së Shqipërisë. Kjo ka avantazhin që toka është nën kontrollin e shtetit dhe nuk ka ndikim tek pronarët 

individualë të tokave.  

Ka kullotje informale dhe aktivitete sezonale blegtorie që zhvillohen në zonën e projektit, por jo aktivitete 

bujqësore. Për të minimizuar shqetësimet, do të sigurohet akses i vazhdueshëm për kullotje informale 

në zonat në afërsi të Parkut. Pas ndërtimit, do të lehtësohet edhe aksesi në vendin e parkut për kullotjen 

e deleve. Kjo është në përputhje me praktikën standarde, pasi kullotja e deleve përdoret zakonisht në 

vendet e parkut PV për të mos lejuar që bari dhe bimët e tjera të pengojnë panelet diellore. Projekti do 

të angazhohet me barinjtë paraprakisht për të siguruar që aktivitetet e kullotjeve të kryhen në mënyrë 

të sigurt. 

Për shkak të gjendjes së keqe të rrugës në lindje të kufirit të Zonës së Parkut, zona dhe rrethinat e saj 

përshkohen nga shtigje informale, të cilat përdoren për të hyrë në zonën e bregdetit dhe në lagunë për 

aktivitete të vogla peshkimi dhe rekreative. Si pjesë e zhvillimit të zonës së projektit, rruga ekzistuese 

do të rehabilitohet, duke ofruar akses më të mirë në bregdet dhe në lagunë, dhe duke shmangur 

ndikimet në zona të tjera të kullotave. Gjatë ndërtimit, do të sigurohet akses i vazhdueshëm për banorët 

ose vizitorët që mund të kenë kaluar më parë përmes Zonës së parkut për të shkuar në bregdet/lagunë. 

Në përcaktimin e itinerarit të OHL-së, parimi kryesor i ndjekur ishte shmangia sa më shumë e 

mundshme e zonave të mëposhtme: 

1. Zonat e populluara dhe të banuara 

2. Zonat e pyllëzuara 

3. Parqet dhe rezervatet natyrore 

4. Peizazhe apo vende të veçanta me vlerë arkitektonike dhe historike 

5. Zona gjeologjikisht të paqëndrueshme 

6. Tokat bujqësore, veçanërisht ato me vreshta dhe pemëtore. 

Rruga e propozuar është përzgjedhur në mënyrë specifike për të shmangur nevojën e çdo zhvendosjeje 

fizike. Itinerari gjithashtu shmang për aq sa është e mundur parcelat e tokës të mbjella me pemë 

shumëvjeçare, duke përfshirë pemishte dhe vreshta, si dhe do t'u duhej më shumë kohë për t'u 

rikuperuar pas çdo ndërprerjeje për shkak të ndërtimeve.  

Zgjedhja e mëtejshme e rrugës ka rezultuar në një përsosje të itinerarit për të reduktuar më tej numrin 

e parcelave të tokës bujqësore të ndikuara nga projekti. 
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Përmirësime të mëtejshme të gjurmës përfundimtare përqendrohen në vendndodhjen e shtyllave 

individuale - aty ku është e mundur, këto janë duke u vendosur në kufirin / skajin e parcelave të fermave.  

Kjo do të zvogëlojë ndikimet e blerjes së përhershme të tokës për shtyllat në përdorimin e parcelës së 

mbetur të fermës, duke përfshirë përdorimin efikas të makinerive bujqësore në parcela. Vendosja e 

shtyllave në kufi redukton gjithashtu rrezikun e krijimit të 'tokës jetime' (toka e mbetur që bëhet 

joekonomike si rezultat i infrastrukturës së projektit) sa më shumë që të jetë e mundur. 

Së fundi, metodologjitë e ndërtimit të përdorura do të minimizojnë ndikimin në kulturat bujqësore 

njëvjeçare dhe shumëvjeçare.  Aktivitetet e ndërtimit të OHL-së, duke përfshirë 'vendosjen' e 

përcjellësve ajrore, do të përfshijnë futjen dhe kalimin nëpër kulturat bujqësore nëpër parcela për një 

kohë minimale (afërsisht gjysmë dite), ndërsa ndikimet tek kulturat shumëvjeçare dhe tek pemët do të 

shmangen sa më shumë që të jetë e mundur. 

6.2 Identifikimi i ndikimeve të projektit  

Identifikimi i ndikimeve të projektit është bazuar në: 

1. Të dhënat bazë të mbledhura si pjesë e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) 

2. Vlerësimet e vendndodhjes të ndërmarra si pjesë e VNMS dhe LRP 

3. Mbështetja e Aseteve (Ferma e Tokës dhe Kulturat Bujqësore) - Për të përcaktuar shkallën e 
ndikimeve në parcelat e fermave dhe në kulturat bujqësore 

4. Studimi socio-ekonomik i familjeve - Për familjet e prekura drejtpërdrejt, për të krijuar të dhëna 
bazë për zhvillimin e masave të përshtatshme zbutëse, identifikimin e familjeve potenciale të 
cënueshme dhe për të ndihmuar monitorimin dhe vlerësimin efektiv të ndikimeve dhe masave 
zbutëse 

5. Regjistri i Ndikimit Social të Rrugës (RSIR) – për të ekzaminuar nëse do të ketë ndonjë ndikim 
në familjet, fermat ose bizneset përtej gjurmës së projektit si rezultat i humbjes së aksesit ose 
shqetësimeve të tjera gjatë periudhës së ndërtimit, dhe për të lejuar marrjen e masave zbutëse 
dhe kompensuese sipas nevojës 

6. Angazhimi i palëve të interesuara i përqendruar në qasjen në tokë - i cili lejoi ndërveprim shtesë 
me familjet e prekura në fazat kyçe dhe një mundësi për të mbledhur komente mbi ndikimet e 
mundshme dhe shqetësimet e palëve të interesuara. Kjo përfshinte angazhimin si pjesë e 
procedurave të anketimit dhe do të vazhdojë me zhvillimin dhe shpërndarjen e Udhëzuesit për 
Blerjen dhe Kompensimin e Tokës, dhe angazhimet e përgjithshme të përditshme përmes 
punës së Oficerëve Ndërlidhës me Komunitetin dhe funksionimit të Mekanizmit të Ankesave. 

Siç u përmend në këtë seksion, shtrirja e ndikimeve të drejtpërdrejta të aksesit në tokë që rrjedhin nga 

komponentë të ndryshëm të projektit janë përmbledhur në Tabelën 7.1 më poshtë. 

TABELA 6.1: NDIKIMET E HYRJES NË TOKË 

Faza e 
Projektit 

Komponenti Marrja e 
parashikuar 
e tokës 

Parcelat e 
parashikuara 
të tokës 

Kohëzgjatja Ndikimet e 
mundshme 

Ndërtimi Zona e Parkut 185 ha 21 parcela 
toke 

Të 
përhershme 

Ndikimet në 
kullotje 
informale dhe 
në aktivitete të 
tjera; kufizimet e 
aksesit 

Kantieret e 
ndërtimit dhe 
zonat e 
shtrimit 

4 ha 2 parcela toke E 
përkohshme 

Ndikimet në 
kullotjen 
informale; 
kufizimet e 
aksesit 
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Faza e 
Projektit 

Komponenti Marrja e 
parashikuar 
e tokës 

Parcelat e 
parashikuara 
të tokës 

Kohëzgjatja Ndikimet e 
mundshme 

Rrugët e 
hyrjes në 
kantier 

Mbeten për 
t'u 
përcaktuar 

25 parcela 
toke 

E 
përkohshme 

Ndikimet në 
kullotje 
informale dhe 
aktivitete të 
tjera; kufizimet e 
aksesit; humbja 
e kulturave 
bujqësore 

Shtyllat e 
OHL  

57 shtylla që 
zënë një 
sipërfaqe 
toke prej 
mesatarisht 
10m x 10m  

57 parcela 
toke 

Të 
përhershme 

Humbja e tokës; 
humbja e 
kulturave 
bujqësore dhe 
të ardhurave 
bujqësore 

Rrugët hyrëse 
të shtyllave të 
OHL 

57 parcela 
toke për 
rrugët hyrëse 
(përllogaritja 
e marrjes së 
përkohshme 
të tokës 5m x 
5m) 

57 parcela 
toke 

E 
përkohshme  

Humbja e 
përkohshme e 
tokës, humbje e 
kulturave 
bujqësore dhe e 
të ardhurave 
bujqësore; 
probleme për 
dheun 

Rrugët e 
hyrjes dhe 
Korridori i 
Ndërtimit të 
OHL-së 

Përafërsisht. 
17 ha 

725 parcela 
toke* 

E 
përkohshme 

Humbja e 
kulturave 
bujqësore dhe 
të ardhurave 
bujqësore; 
problemet për 
dheun 

Operacionet E drejta e 
kalimit për tek 
OHL-ja 

25 m rrugë 
kalimi në 
secilës anë 
të OHL-së 

725 parcela 
toke* 

Të 
përhershme 
(kufizime të 
pjesshme) 

Kufizimet e 
servitutit në 
lidhje me 
përdorimet e 
lejuara në tokën 
urbane sa i 
përket të drejtës 
së kalimit dhe 
zonës në të 
cilën vlen kjo e 
drejtë kalimi.** 

*634 parcela toke të inventarizuara në 21 dhjetor, dhe 32 parcela të reja toke të identifikuara për ndryshimin e gjurmës së OHL-

së, dhe 50 parcela të reja toke të prekura nga rrugët e aksesit në OHL   

**Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët kanë tokë truall (tokë 

urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka 

në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim 

sipas Normave të Servitutit për Tokën Urbane.  
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Bazuar në angazhimet e palëve të interesuara, analizën e të dhënave dhe karakteristikat e projektit, 

vlerësimi i ndikimeve është konsideruar më poshtë. 

 

 

 

 

 

TABELA 6.2 VLERËSIMI I NDIKIMEVE 

Pala e interesit 

Vlerësimi i Ndikimit 

Burimet e ndikimit Ndikimi i identifikuar 
Masat zbutëse 
të propozuara 

Komponenti i projektit: Vendi i Parkut 

Pronarët e tokave E gjithë toka që lidhet me 
zonën e parkut është në 
pronësi të shtetit dhe nuk ka 
qenë më parë në duar 
private apo e shpronësuar.  

 

Përdorimi i parcelave private 
për kampe të përkohshme 
ndërtimi/zona shtrirjeje do të 
merret me qira për një 
periudhë të vlerësuar prej 
një  viti - toka aktualisht nuk 
përdoret përveçse për 
kullotje informale 

 

Asnjë ndikim nga 
blerja e parkut. 

 

(Megjithatë, shih edhe 
komentet më poshtë 
për ndikimet tek 
fermerët/barinjtë e 
blegtorët)  

Asnjë  

Fermerët  Nuk ka fermerë që kultivojnë 
kultura bujqësore në tokën e 
prekur nga zona e parkut. 

Asnjë ndikim nga 
blerja e parkut.  

Asnjë 

Blegtorët/barinjtë Zona e parkut përdoret në 
mënyrë informale për 
kullotjen e deleve. E gjithë 
zona e Parkut PV nuk është 
ideale për kullotje, për shkak 
të vegjetacionit të rralluar. 
Siç vërehet në Vlerësimin e 
Shërbimeve të Ekosistemit 
të Projektit, brenda 5 km nga 
lokacioni, parkut PV mbulon 
~12% të tokës kullotëse të 
aksesueshme/të 
pakultivuar, e cila është e 
një cilësie të ngjashme ose 
më të mirë.  

 

Furnizimi i tokës 
kullosore do të 
ndikohet në një masë 
shumë të vogël pasi 
kullotja e bollshme 
alternative e 
aksesueshme është e 
disponueshme dhe 
nuk do të ndikohet 
funksionalisht nga 
Projekti. Më tej, do të 
ketë mundësi për të 
hyrë në zonën e 
parkut gjatë 
operacioneve për 
kullotje - toka brenda 
zonës së parkut mund 
të ofrojë kullotje edhe 

 Ndikimi i 
adresuar përmes 
masave të 
menaxhimit të 
ndërtimit 
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Pala e interesit 

Vlerësimi i Ndikimit 

Burimet e ndikimit Ndikimi i identifikuar 
Masat zbutëse 
të propozuara 

më të mirë nga 
mbrojtja dhe përdorim 
më periodik. Toka e 
parkut PV përfshin 
edhe gjurmët që 
përdoren për të hyrë 
në tokën e kullotës në 
zonën përreth. Gjatë 
ndërtimit dhe operimit 
do të sigurohet akses 
alternativ për të 
shmangur ndikimet. 

Peshkatarët Peshkatarët përdorin shtigje 
informale nëpër shkurre të 
zonës së projektit dhe 
zonave përreth për të hyrë 
në bregdet dhe në lagunë. 
Rruga në lindje të zonës së 
parkut është në gjendje të 
keqe dhe i pengon 
automjetet të përdorin këtë 
rrugë, për rrjedhojë ato 
përdorin shtigje informale 
për të dalë në bregdet.   

Si pjesë e zhvillimit të 
projektit, përmirësimet 
në rrugë duhet të 
përmirësojnë aksesin 
në bregdet/lagunë, 
duke reduktuar 
njëkohësisht ndikimet 
në shkurre nga 
përdorimi i shtigjeve 
informale. 

Ndikimi i 
adresuar përmes 
zhvillimit të 
projektit / 
përmirësimeve të 
aksesit, duke 
rezultuar në 
përfitime neto 

Komponenti i projektit: Rrugët e hyrjes në kantier 

Pronarët e tokave Aty ku rrugët hyrëse që 
çojnë në lokacionin e parkut 
kërkojnë përdorimin e tokës 
private (p.sh. zgjerimin e 
rrugës për të lehtësuar 
trafikun e ndërtimit dhe 
punimet e ndërtimit të tilla si 
forcimi i urave) do të duhet 
të adresohet ndikimi i 
humbjes së përkohshme të 
tokës.  Kjo mund të 
përcaktohet vetëm kur 
Kontraktori i Ndërtimit ose 
EPC ndërmerr projektimin e 
detajuar të hyrjes në kantier. 

 

Si rezultat i zhvillimit të 
rrugëve të hyrjes në 
zonën e parkut, 
pronarët e tokave 
jashtë gjurmës së 
projektit mund të 
humbasin 
përkohësisht aksesin 
në tokat e tyre dhe 
mund të ndikohen nga 
humbja e kulturave 
bujqësore.  
Kontraktori i ndërtimit 
ose EPC do të marrin 
masa për të siguruar 
akses të 
vazhdueshëm në të 
gjitha tokat jashtë 
gjurmës së projektit 
gjatë ndërtimit. 

 

Humbja e 
përkohshme e 
tokës dhe 
kompensimi i 
humbjes së 
kulturave 
bujqësore në 
lidhje me rrugët 
hyrëse do të 
merren parasysh 
në Kornizën e 
Kompensimit të 
Projektit. 

 

Fermerët Aty ku aksesi (qoftë i 
përkohshëm ose i 
përhershëm) që të çon në 
vendin e parkut kërkon 

Si rezultat i zhvillimit të 
rrugëve të hyrjes në 
zonën e parkut, 
fermerët jashtë 

 Kompensimi i të 
korrave në lidhje 
me rrugët hyrëse 
do të merret 
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Vlerësimi i Ndikimit 

Burimet e ndikimit Ndikimi i identifikuar 
Masat zbutëse 
të propozuara 

përdorimin e tokës shtesë 
private ose shtetërore (p.sh. 
zgjerimi i rrugës për të 
lehtësuar trafikun e 
ndërtimit), humbja e çdo 
kulture të ndikuar do të 
duhet të adresohet. 

gjurmës së projektit 
mund të humbasin 
përkohësisht aksesin 
në tokat e tyre.  
Kontraktori i Ndërtimit 
ose EPC do të marrin 
masa për të siguruar 
akses të 
vazhdueshëm në të 
gjitha tokat jashtë 
gjurmës së projektit. 

parasysh në 
Kornizën e 
Kompensimit të 
Projektit. 

 

Komponenti i projektit: shtyllat e OHL-së dhe rrugët hyrëse 

Pronarët e tokave 
(përfshirë mbajtësit e 
certifikatës AMTP pa 
regjistrim zyrtar) 

Pronarët e tokave do të 
ndikohen nga humbja e 
përhershme e tokës. Ku 
është e mundur, shtyllat do 
të vendosen në skajin e 
parcelave të tokës për të 
minimizuar shqetësimet në 
praktikat bujqësore dhe për 
të minimizuar potencialin 
për tokë jetime (në disa 
raste një sipërfaqe toke 
midis marrjes së 
përhershme të tokës dhe 
skajit të parcelës mund të 
bëhet joekonomike për 
bujqësi për shkak të 
madhësisë dhe/ose formës 
së mbetur).  

Pronarët e tokave do 
të ndikohen nga 
humbja e përhershme 
e tokës për shkak të 
marrjes së tokës për 
shtyllat (10 m x 10 m). 
Ato gjithashtu mund të 
ndikohen nga toka 
jetime.  

 

 

Toka e 
përhershme merr 
kompensim 
(përfshirë tokën 
jetime aty ku 
është e 
aplikueshme) për 
t'u marrë 
parasysh në 
Kornizën e 
Kompensimit të 
Projektit 

Fermerët (si pronarët 
dhe përdoruesit e 
tokës) 

Fermerët do të ndikohen 
nga një humbje e 
mundshme e kulturave 
bujqësore (njëvjeçare dhe 
shumëvjeçare) në lidhje me 
marrjen e përhershme të 
tokës për shtylla, dhe 
humbje të kulturave 
bujqësore që lidhen me 
aksesin e përkohshëm të 
tokës gjatë ndërtimit.  Qasja 
e përkohshme në tokë mund 
të përfshijë rrugë hyrëse të 
përkohshme në 
vendndodhjet e shtyllave. Si 
rezultat i zhvillimit të rrugëve 
hyrëse në lokacionet e 
shtyllave, fermerët jashtë 
gjurmës së projektit mund të 
humbasin përkohësisht 
aksesin në tokat e tyre.  
Kontraktori i Ndërtimit ose 

Pronarët do të 
ndikohen 
përkohësisht gjatë 
aksesit në tokë për 
aktivitetet ndërtimore. 

Pronarët dhe 
përdoruesit e tokave 
potencialisht do të 
ndikohen nga humbja 
e të korrave (vjetore 
dhe shumëvjeçare)  

 

Qasja e 
përhershme dhe 
e përkohshme në 
tokë dhe humbja 
e mëvonshme e 
kulturave 
bujqësore duhet 
të merren 
parasysh në 
Kornizën e 
Kompensimit të 
Projektit 
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Burimet e ndikimit Ndikimi i identifikuar 
Masat zbutëse 
të propozuara 

EPC do të marrin masa për 
të siguruar akses të 
vazhdueshëm në të gjitha 
tokat jashtë gjurmës së 
projektit. 

Komponenti i projektit: Rrugët e hyrjes dhe rrugët e kalimit në OHL 

Fermerët (si pronarët 
dhe përdoruesit e 
tokës) 

Fermerët do të ndikohen 
nga një humbje e 
mundshme e kulturave 
bujqësore (njëvjeçare dhe 
shumëvjeçare) në lidhje me 
aksesin e përkohshëm të 
tokës gjatë ndërtimit.  Qasja 
e përkohshme në tokë do të 
përfshijë rrugë të 
përkohshme aksesi në të 
djathtën e rrugës së kalimit, 
dhe akses në të djathtën e 
kalimit për lidhjen e linjave të 
energjisë ndërmjet 
shtyllave.  Kjo do të ndikojë 
në një pjesë të rrugës së 
djathtë 8m përgjatë gjurmës 
së OHL.  Qasja në tokë në 
çdo parcelë do të zgjasë më 
pak se një ditë. Si rezultat i 
zhvillimit të rrugëve të hyrjes 
në të Rrugën e Kalimit, 
fermerët jashtë gjurmës së 
projektit mund të humbasin 
përkohësisht aksesin në 
tokat e tyre.  Kontraktori i 
Ndërtimit ose EPC do të 
marrin masa për të siguruar 
akses të vazhdueshëm në të 
gjitha tokat jashtë gjurmës 
së projektit. 

 

 

Pronarët dhe 
përdoruesit e tokave 
potencialisht do të 
ndikohen nga humbja 
e të korrave (vjetore 
dhe shumëvjeçare)  

 

Qasja e 
përhershme dhe 
e përkohshme në 
tokë dhe humbja 
e mëvonshme e 
kulturave 
bujqësore duhet 
të merren 
parasysh në 
Kornizën e 
Kompensimit të 
Projektit 

 

Komponenti i projektit: Kufizimet e rrugës së kalimit të OHL 

Pronarët e parcelave 
të tokës urbane 

Projekti nuk do të aplikojë 
kufizime ligjore të servitutit 
tek tokat.  

Në praktikë, pronarët 
e tokave që kanë tokë 
truall (e klasifikuar si 
tokë urbane) brenda 
25 m nga korridori i 
OHL-së (në secilën 
anë) mund ta kenë të 
pamundur ta përdorin 

Pjesa e tokës që 
ndodhet brenda 
korridorit 25 m 
nga të dyja anët e 
OHL-së do të 
kompensohen 
sipas “Vlerave të 
Projektit për 
Servitutin Urban”. 
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tokën për ndërtim në 
të ardhmen.  

 

7 KUADRI I KOMPENSIMIT  

7.1 Konsideratat kryesore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare 

Korniza e Kompensimit, sipas standardeve ndërkombëtare, duhet të specifikojë të gjitha format e të 

drejtave të pronësisë ose përdorimit të aseteve në mesin e popullatës së prekur nga projekti dhe 

strategjinë e projektit për kompensimin e tyre për humbjen e pjesshme ose të plotë të këtyre aseteve. 

Prandaj, ky seksion përshkruan Kornizën e Kompensimit për Projektin. Kuadri i Kompensimit është 

rafinuar përmes konsultimeve të gjera me palët e interesuara, duke përfshirë autoritetet përkatëse 

qeveritare, institucionet ndërkombëtare të financimit dhe familjet e prekura, duke kulmuar në zhvillimin 

e një matrice përfundimtare të pranueshmërisë dhe të drejtave që përshkruan pranueshmërinë dhe të 

drejtat e familjeve të prekura nga projekti (PAH) në lidhje me kompensimin dhe ndihma të tjera. Kjo 

përmblidhet gjithashtu në Udhëzuesin për Blerjen dhe Kompensimin e Tokës (GLAC), i cili u paraqitet 

të gjitha familjeve të prekura drejtpërdrejt. 

Sipas standardeve në fuqi, nga propozuesi i projektit kërkohet të kompensojë dhe/ose të ndihmojë 

njerëzit e prekur nga zhvendosja ekonomike. Personat e prekur përfshijnë: 

1. Ata që kanë të drejta formale ligjore mbi tokën ose pasurinë 

2. Ata që nuk kanë të drejta formale ligjore mbi tokën ose asetet, por kanë pretendime për tokën 
ose asetet që njihen ose që mund të njihen sipas ligjit kombëtar 

3. Ata që nuk kanë asnjë të drejtë ligjore ose pretendim të njohur për tokën ose asetet që zënë 
ose përdorin tokën. 

Opsionet e të drejtës që u ofrohen njerëzve të prekur bazohen në angazhimet dhe konsultimet e palëve 

të interesuara, analizën e anketave socio-ekonomike dhe të aseteve, dhe në vlerësimin e ndikimeve.  

Kuadri i Kompensimit, sipas standardeve ndërkombëtare, specifikon të gjitha format e të drejtave të 

përdorimit të popullsisë së prekur nga blerja e tokës për ndërtimin e Projektit dhe strategjinë e projektit 

për kompensimin e tyre për kufizimin e pjesshëm ose të plotë / humbjen e aseteve / aksesin në tokë. 

7.2 Objektivat e Kornizës së Kompensimit 

Objektivat kryesore të Kornizës së Kompensimit janë: 

1. Sigurimi i një baze gjithëpërfshirëse për angazhimin me palët e interesuara në të gjitha aspektet 
e kompensimit dhe zbutjes në lidhje me projektin 

2. Sigurimi i një baze për angazhim të hapur dhe transparent për të siguruar marrëveshje vullnetare 
mbi vlerat e kompensimit dhe ndihmën e lidhur me familjet e prekura, me shpronësimin e 
përdorur vetëm si mjetin e fundit 

3. Përcaktimin e politikave dhe procedurave të kompensimit në mënyrë gjithëpërfshirëse 

4. Ofrimi i njerëzve dhe familjeve të prekura nga Projekti kompensim të drejtë dhe në kohë të 
mjaftueshme për të kompensuar të gjitha humbjet 
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5. Rikuperimi dhe mundësisht përmirësimi i jetesës dhe mirëqenies së njerëzve dhe familjeve të 
prekura nga Projekti në mënyrë që ata të jenë të barabartë ose më mirë se përpara ndikimit të 
Projektit. 

7.3 Parimet e Kompensimit 

1) Voltalia synon të arrijë marrëveshje vullnetare me personat dhe familjet e prekura, me 

shpronësimin që shfrytëzohet vetëm kur është e nevojshme – në praktikë për shkak të 

vështirësisë së familjeve në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për marrëveshjet e 

shitjes së tokës, do të ndiqet procesi i shpronësimit në pjesën dërrmuese të rasteve. Në këto 

raste, Voltalia do hyjë në Marrëveshje Kompensimi me familjet në mënyrë që të paguajë në 

avancë vlerën e plotë të kompensimit (shiko Parimin 3 më poshtë). Kompensimi do të jetë në 

vlerën e plotë të zëvendësimit, pa zhvlerësim apo amortizim, dhe duke marrë parasysh të gjitha 

kostot e transaksionit.  

2) Në rastet kur do të shfrytëzohet procesi i shpronësimit për familjet që kanë hyrë në marrëveshje 

vullnetare, Voltalia do të paguajë shumën e plotë të kompensimit para hyrjes në tokë, 

pavarësisht pagesave që familja mund të përfitojë nga procesi i shpronësimit. Procedurat e 

shpronësimit nisen para fillimit të ndërtimit; 

3) Për familjet që refuzojnë procesin e marrëveshjeve vullnetare, Voltalia do vërë në dispozicion 

shumën shtesë që i shtohet vlerës së shpronësimit në mënyrë që të sigurohet vlera e plotë e 

kompensimit për familjen; 

4) Veç kompensimit për asetet, masa të tjera për mbështetjen e jetesës do të zhvillohen sipas 

nevojës, në mënyrë që të sigurohet restaurim efektiv dhe në kohë i parcelës; dhe 

5) Familjet e identifikuara si të cenueshme do të kenë të drejtë për mbështetje kalimtare shtesë. 

Parimet kryesore që duhen miratuar nga projekti në lidhje me kompensimin për ndikimet e ndryshme 

të identifikuara janë të detajuara më poshtë. 

7.3.1 Blerja e Përhershme e Tokës 

Përvetësimi i përhershëm i tokës do të kërkohet në lidhje me Zonën e Parkut PV (185 Ha) dhe bazat 

për instalimin e shtyllave (57 shtylla me një bazë 10m x 10m). 

Parku PV: Pjesa më e madhe e tokës së përhershme do të kërkohet për zbatimin e Parkut PV (185 

ha). Toka e nevojshme për ndërtimin e parkut PV është tokë shtetërore. Sipas marrëveshjes 

kontraktuale, toka për Parkun PV do të transferohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë te 

Voltalia me qëllim ndërtimin e Parkut PV. 

Në zhvillimin e rrugëve të hyrjes në kantierin e parkut, do të përdoren sa më shumë të jetë e mundur 

rrugët ekzistuese.  Në disa raste, mund të kërkohet zgjerimi i rrugës, gjë që mund të rezultojë në marrjen 

e përhershme të tokës për familjet që nuk ndikohen drejtpërdrejt nga gjurmët e projektit, por që më pas 

do të ndikohen nga zhvillimi i rrugëve hyrëse.  Këto zona, nëse ka, do të identifikohen nga Kontraktori 

i Ndërtimit ose EPC gjatë projektimit të detajuar të ndërtimit dhe planifikimit të ekzekutimit, dhe çdo 

marrje e tokës do të ndjekë parimet e projektit. 

Instalimi i shtyllave: Instalimi i 57 shtyllave me bazament 10m x 10m do të kërkojë që toka të fitohet 

përgjithmonë (të paktën për të gjitha fazën e ndërtimit dhe të funksionimit). Do të ndërmerret një proces 

i blerjes së tokës me anë të të cilit Projekti do të marrë tokë nga pronarët aktualë dhe do të ndryshojë 

statusin e tyre përgjithmonë.   

Për procesin e kompensimit të përmendur më sipër, do të ndiqen parimet e mëposhtme: 

1. Kompensimi  do të paguhet për tokën sipas 'Normës së Blerjes së Tokës së Projektit' 

2. Kompensimi do të paguhet për çdo kulturë bujqësore ekzistuese sipas 'Normave të Projektit për 
Kulturat Bujqësore' 
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3. Rikuperimi i të gjitha parcelave të fermave pas ndërtimit sipas kushteve paraprake të projektit 

4. Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të 
siguruar restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

7.3.2 Marrja e Përkohshme e Tokës 

Përvetësimi i përkohshëm i tokës do të kërkohet në lidhje me dy parcelat private në kufirin e Parkut PV, 

të cilat do të përdoren përkohësisht për kampe ndërtimi / zona shtrimi (4 ha). Pronarët e dy parcelave 

të tokës aktualisht janë duke u angazhuar nga Projekti.   

Do të respektohen këto parime: 

1. Kompensimi do të paguhet për tokën në shkallën prej 12.5% të Normës së Blerjes së Tokës së 
Projektit, e paguar çdo vit, për një minimum prej një viti  

2. Kompensimi do të paguhet për çdo kulturë bujqësore ekzistuese sipas 'Normave të Projektit për 
Kulturat Bujqësore' 

3. Rikuperimi i të gjitha parcelave të fermave pas ndërtimit sipas kushteve paraprake të projektit 

4. Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të 
siguruar restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

5. Asnjë parcelë e prekur nga linja OHL nuk përfshihet në këtë kategori. 

7.3.3 Aksesi i përkohshëm në tokë 

Aksesi i përkohshëm në tokë ndryshon nga blerja e përkohshme e tokës, pasi lidhet me aksesin në 

tokë gjatë ndërtimit të parkut dhe OHL-së.  Çdo përdorim i rrugëve të hyrjes dhe e drejta e kalimit për 

ndërtimin e OHL-së në përgjithësi do të jetë me kohëzgjatje afërsisht një ditore në çdo parcelë. Aty ku 

aktivitetet e ndërtimit (p.sh. në lidhje me shtyllat) çojnë në një kohëzgjatje prej më shumë se dy muajsh, 

do të zbatohen masat për blerjen e përkohshme të tokës. 

Për ndërtimin e kantierit, zgjerimi i rrugës dhe forcimi i urës në lidhje me rrugët hyrëse mund të kërkojnë 

akses të përkohshëm në tokë.  Aty ku aktivitetet e ndërtimit rezultojnë në një kohëzgjatje prej më shumë 

se dy muajsh, do të zbatohen masat e përkohshme për marrjen e tokës. 

Aksesi i përkohshëm në tokë do të kërkohet në lidhje me: 

1. Rrugët hyrëse të përkohshme në parkun PV gjatë ndërtimit 

2. Rrugët e aksesit të përkohshëm në shtyllat për ndërtim 

3. Rrugët e aksesit të përkohshëm dhe një korridor ndërtimi në anën e djathtë të kalimit për lidhjen 
e kabllove ndërmjet shtyllave të linjës ajrore (OHL). 

Do të respektohen këto parime: 

1. Do të paguhet kompensim në masën 12.5% të Normës së Projektit për Blerjen e Tokës, në raport 
me kohëzgjatjen e përdorimit të tokës gjatë ndërtimit (nga hyrja në tokë deri në daljen nga toka) 

2. Kompensimi do të paguhet për çdo kulturë bujqësore ekzistuese sipas 'Normave të Projektit për 
Kulturat Bujqësore' 

3. Rikuperimi i të gjitha parcelave të fermave pas ndërtimit sipas kushteve paraprake të projektit 

4. Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të 
siguruar restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

7.3.4 Toka jetime 

Projekti do të vlerësojë rastet e tokave jetime si gjatë anketimeve para ndërtimit ashtu edhe gjatë 

ndërtimit të projektit. Kriteret për të vlerësuar nëse toka është jetime do të përfshijnë: 

1. Sipërfaqen dhe natyrën e pjesës së tokës potencialisht jetime 

2. Teknikat tipike bujqësore të përdorura (p.sh. përdorimin e makinerive) 
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3. Mendimin e ekspertëve të agronomëve të projektit për qëndrueshmërinë e tokës potencialisht 
jetimore. 

Toka jetime mund të shkaktohet nga Blerja e Përhershme/Përkohshme e Tokës (shih nënseksionet më 

poshtë). 

7.3.4.1 Blerja e Përhershme e Tokës 

 

Kur blerja e përhershme e tokës rezulton në një pjesë të parcelës së tokës që konsiderohet 

joekonomike, projekti do të kompensojë tokën e mbetur që konsiderohet joekonomike sipas parimeve 

të Blerjes së Përhershme të Tokës më sipër (seksioni 7.3.1 Blerja e Përhershme e Tokës ). 

Parashikohet që blerja e përhershme e tokës për shtylla, do të lejojë që aktivitetet bujqësore të 

vazhdojnë në parcelat e fermave të prekura.  Megjithatë, mund të ketë raste kur një pjesë e tokës (p.sh., 

midis bazës së shtyllës dhe kufirit të fermës) mund të ndahet nga pjesa e mbetur e parcelës së fermës 

dhe të konsiderohet joekonomike për t'u kultivuar. Prandaj, kjo tokë do të konsiderohet 'tokë jetime'. 

7.3.4.2 Marrja e Përkohshme e Tokës 

Toka mund të jetë 'jetime' përkohësisht – për shembull kur blerja e përkohshme e një parcele ferme për 

punime ndërtimore kufizon aksesin në parcelat e tjera të fermës. Kur blerja e përkohshme e tokës 

rezulton në ndonjë pjesë të parcelës së tokës që konsiderohet joekonomike ose e paaksesueshme, 

projekti do të kompensojë tokën e mbetur që konsiderohet joekonomike sipas parimeve të Blerjes së 

Përkohshme të Tokës më sipër (shih seksionin 7.3.2 Marrja e Përkohshme e Tokës 

Përvetësimi i përkohshëm i tokës do të kërkohet në lidhje me dy parcelat private në kufirin e Parkut PV, 

të cilat do të përdoren përkohësisht për kampe ndërtimi / zona shtrimi (4 ha). Pronarët e dy parcelave 

të tokës aktualisht janë duke u angazhuar nga Projekti.   

Do të respektohen këto parime: 

Kompensimi do të paguhet për tokën në shkallën prej 12.5% të Normës së Blerjes së Tokës së Projektit, 

e paguar çdo vit, për një minimum prej një viti  

Kompensimi do të paguhet për çdo kulturë bujqësore ekzistuese sipas 'Normave të Projektit për Kulturat 

Bujqësore' 

Rikuperimi i të gjitha parcelave të fermave pas ndërtimit sipas kushteve paraprake të projektit 

Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të siguruar 

restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

Asnjë parcelë e prekur nga linja OHL nuk përfshihet në këtë kategori. 

Aksesi i përkohshëm në tokë 

Përvetësimi i përkohshëm i tokës do të kërkohet në lidhje me dy parcelat private në kufirin e Parkut PV, 

të cilat do të përdoren përkohësisht për kampe ndërtimi / zona shtrimi (4 ha). Pronarët e dy parcelave 

të tokës aktualisht janë duke u angazhuar nga Projekti.   

Do të respektohen këto parime: 

1. Kompensimi do të paguhet për tokën në shkallën prej 12.5% të Normës së Blerjes së Tokës së 
Projektit, e paguar çdo vit, për një minimum prej një viti  

2. Kompensimi do të paguhet për çdo kulturë bujqësore ekzistuese sipas 'Normave të Projektit për 
Kulturat Bujqësore' 

3. Rikuperimi i të gjitha parcelave të fermave pas ndërtimit sipas kushteve paraprake të projektit 
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4. Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të 
siguruar restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

7.3.5 Kufizimet e servitutit  

Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët 

kanë tokë truall (tokë urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të 

mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë 

kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim sipas Normave të Servitutit për 

Tokën Urbane.  

Do të respektohen këto parime: 

• Çdo tokë urbane do të kompensohet në një përqindje të caktuar të vlerës së përgjithshme të tokës 
- 'Vlerat e Servitutit Urban të Projektit' 

• Familjet e prekura që kanë të drejtën e çdo mase rikuperimi të jetesës, të zhvilluara për të siguruar 
restaurim dhe shfrytëzim efektiv të parcelave të fermave të prekura. 

7.4 Studimi i vlerave të kompensimit 

Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, të gjitha asetet e prekura duhet të zëvendësohen me 

vlerën e zëvendësimit. Projekti ka ndërmarrë një Studim të Vlerave të Kompensimit (SVK) për të 

përcaktuar vlerat e duhura të kompensimit në lidhje me të gjitha asetet e prekura, duke përfshirë 

përcaktimin e: 

1. Normës së Blerjes së Tokës të Projektit 

2. Normat e Projektit për Kulturat Bujqësore 

3. Projekt Vlerat e Servitutit Urban. 

Metodologjia e përdorur ishte si më poshtë: 

Hapi 1: Identifikimi i vlerave ekzistuese që aplikohen aktualisht: 

1. Identifikimi dhe marrja e informacioneve mbi vlerat e kompensimit nga Agjencitë Qeveritare 
Shqiptare të përfshira në aktivitetet e blerjes së tokës  

2. Statistikat zyrtare të identifikuara nga burimet përkatëse të studimit për qëllime të llogaritjeve 

3. Rishikimi dhe krahasimi i metodologjive të  përdorura dhe nëse ato mund të arrijnë vlerën e tregut 
dhe koston e plotë të zëvendësimit 

4. Rishikimi i parimeve përkatëse kombëtare për kategorizimin e tokës 

5. Identifikimi dhe rishikimi i vlerave ekzistuese të kompensimit në zonën e projektit (si vlerat e 
tregut ashtu edhe vlerësimet e qeverisë) 

6. Marrja në konsideratë e nënvlerësimit të transaksioneve (p.sh., për arsye tatimore) 

7. Rishikimi i vlerave kundrejt kërkesave kombëtare dhe standardeve ndërkombëtare 

8. Identifikimi dhe rishikimi i normave zyrtare të inflacionit dhe këmbimeve lekë/euro për pesë vitet 
e fundit 

9. Identifikimi dhe rishikimi i statistikave zyrtare të disponueshme për çmimet e prodhimeve 
bujqësore. 

Hapi 2: Zhvillimi i normave dhe vlerave të zëvendësimit për asetet e prekura: 

1. Zhvillimi i një kategorizimi të përshtatshëm të bazuar profesionalisht i tokës bujqësore të prekur 
(duke përdorur kritere të tilla si arë/kullotë, e ujitur/e thatë, lloji i tokës, etj.), bazuar në 
klasifikimet zyrtare të tokës sipas potencialit prodhues 

2. Zhvillimi i një kategorizimi të tokës jo-bujqësore të prekur duke përdorur kategoritë përkatëse të 
planifikimit hapësinor (banesore urbane, banesore jourbane, industriale, etj.) 

3. Zhvillimi i një kategorizimi gjeografik të tokës në lidhje me vlerësimin 

4. Përgatitja e një matrice duke kryqëzuar kategoritë 
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5. Llogaritja e vlerës aktuale të zëvendësimit për secilën nga nën-kategoritë në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe kërkesat kombëtare 

6. Marrja e transaksioneve referuese të agjencive qeveritare përkatëse për secilën nga nën-
kategoritë dhe çmimet përkatëse për metër katror dhe vendosja e një vlere tregu për secilën 
nga nën-kategoritë e tokës 

7. Kostot e vlerësuara të transaksionit (kostoja e regjistrimit dhe çdo taksë, tarifë, e drejtë, etj.) të 
cilat mund të jenë shtesë ndaj vlerës së tokës) 

8. Përcaktimi i metodologjisë dhe vlerave të kompensimit për blerjen e përhershme të tokës dhe 
kompensimin e të korrave 

9. Propozimi i një formule përditësimi duke marrë parasysh inflacionin e fundit dhe atë të ardhshëm. 

Hapi 3: Zhvillimi i Matricës së Detajuar të Kompensimit.  

7.5 Matrica e vlerave të kompensimit 

Matrica rezultante e Kompensimit për Projektin është përmbledhur më poshtë. Ajo është paraqitur 

gjithashtu edhe në Udhëzuesin për Blerjen dhe Kompensimin e Tokës (GLAC) që do t'u jepet të gjitha 

familjeve që preken drejtpërdrejt nga projekti.   

TABELA 7.1: MATRICA E KOMPENSIMIT 

Lloji i Ndikimit Lloji i kompensimit 

1. Blerja e përhershme e tokës  Për pronarin e tokës (përfshirë zotëruesit e një Akti të Marrjes 
së Tokës në Pronësi (AMTP) pa regjistrim): Kërkohet blerja e 
tokës me Normën e Marrjes së Tokës së Projektit. Kompensimi 
për çdo aset fiks të prekur me vlerën e plotë të zëvendësimit 
(p.sh., strukturat e ujitjes, kullimit, barakat, puset etj.) 

Për përdoruesit e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore me vlerën e plotë të zëvendësimit 

2. Blerja e Përkohshme e Tokës Për pronarin e tokës (përfshirë edhe ata që kanë një certifikatë 
AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi), por që nuk e kanë 
të regjistruar): Kompensim për tokën në masën 12.5% të 
Normës së Projektit për Blerjen e Tokës, e paguar çdo vit.  

Për përdoruesit e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore me vlerën e plotë të zëvendësimit 

3. Akses i përkohshëm në tokë Për pronarin (përfshirë mbajtësit e Aktit të Marrjes së Tokës në 
Pronësi “AMTP”): Kompensim për tokën në masën 12.5% të 
Normës së Projektit për Marrjen e Tokës, në raport me 
periudhën e përdorimit të tokës gjatë ndërtimit (nga hyrja në 
toke deri në daljen nga toka).  

 

Për përdoruesit e tokës: Kompensimi për humbjen e kulturave 
bujqësore me vlerën e plotë të zëvendësimit 

4. Toka jetime I nënshtrohet shqyrtimit rast pas rasti të opinionit prej eksperti 
të agronomëve të projektit. Kur aksesi në tokë përkon në kthimin 
e një pjese të parcelës së tokës në një tokë si joekonomike, 
projekti do të kompensojë tokën e mbetur që konsiderohet 
joekonomike sipas parimeve të ndryshme. 

5. Kufizimet e servitutit*** Toka Urbane Formale: 90% e Normës së Blerjes së Tokës së 
Projektit 
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Projekti nuk do të aplikojë servitut mbi tokat bujqësore apo pyjet. Megjithatë, pronarët e tokave të cilët kanë tokë truall (tokë 

urbane) brenda korridorit 25 m në të dyja anët e linjës OHL në praktike mund të mos jenë në gjendje të ndërtojnë në këto toka 

në të ardhmen, pavarësisht se nuk do të aplikohet asnjë kufizim ligjor mbi këto toka. Në këto raste, do të paguhet kompensim 

sipas Normave të Servitutit për Tokën Urbane 

7.5.1 Përcaktimi i vlerave të zëvendësimit për parcelat e prekura 

Kategoritë e ndryshme të tokave u përcaktuan si më poshtë: 

1. Tokë urbane formale/joformale: Tokë që përdoret përgjithësisht për banim, për qëllime 
komerciale ose për industri të lehtë. Toka urbane informale përdoret për të njëjtat qëllime, por 
nuk quhet formalisht tokë 'urbane' 

2. Tokë bujqësore: Tokë e përdorur për bujqësi.  Kulturat bujqësore mund të jenë njëvjeçare ose 
shumëvjeçare (pemët). Kulturat bujqësore mundet gjithashtu të ujiten ose jo. Toka e prekur 
ndahet në 5 kategori të ndryshme. 

3. Tokë pyjore: E gjithë toka e klasifikuar zyrtarisht si Tokë Pyjore, e cila mund të jetë në pronësi 
shtetërore ose private. 

4. Tokë kullotë: Toka që nuk është në përgjithësi e përshtatshme për bujqësi, por që përdoret më 
mirë për kullotë. 

Vlerat e të korrave u përcaktuan si më poshtë: Kompensimi bazohet në vlerën e plotë të zëvendësimit. 

Kontribuesit kryesorë të vlerës së plotë të zëvendësimit janë: 

1. Rendimenti bujqësor 

2. Dendësia e kultivimit 

3. Çmimet e prodhuesve 

4. Kostot e prodhimit 

5. Të tjera (p.sh., subvencione) 

Vlera e zëvendësimit llogaritet si: Të ardhura (rendimenti, çmimi i tregut, subvencionet etj.) + 

shpenzimet (kostot e transaksionit) = vlera e plotë e zëvendësimit. 

Faktorët që ndikojnë në kompensimin për kulturat njëvjeçare përfshijnë: llojin e kulturës, rendimentin, 

çmimin e tregut, kostot e prodhimit, të tjera (p.sh., subvencionet). Faktorët që ndikojnë në kompensimin 

për kulturat shumëvjeçare (pemët) përfshijnë: llojin e kulturës/pemës, rendimentin, moshën e pemës, 

prodhimin/ciklin jetësor të pemës, çmimin e tregut, fitimin, kostot e prodhimit, të tjera (p.sh. 

subvencionet). 

Projekti do të rimbursojë familjet e prekura nga projekti për çdo subvencion që humbet si rezultat i 

aktiviteteve të Projektit. Shuma specifike që mund të jepet do të trajtohet rast pas rasti. 

7.5.2 Tabelat e Detajuara të Vlerave të Kompensimit 

GLAC paraqet tabelat e plota të Vlerave të Kompensimit, të cilat i bashkëngjiten gjithashtu LRP-së si 

Shtojca A. Kjo përfshin: 

1. Normat e Blerjes së Projektit për Tokën Bujqësore 

2. Tarifat e blerjes së projektit për tokën urbane formale/joformale 

3. Tarifat e Servitutit të Projektit për Tokën Urbane Formale/Informale 

4. Normat vjetore të kulturave bujqësore të projektit 

5. Normat e kulturave shumëvjeçare të projektit. 

7.6 Kuadri i pranueshmërisë: Identifikimi i grupeve të pranueshme 
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PAH-të kanë të drejtë për kompensim dhe ndihma të tjera nëse kanë një "interes legjitim" në "asetet e 

paluajtshme" të Zonës së Projektit që janë aty në vend (p.sh., të krijuara, në rastin e kulturave 

bujqësore; ose të ndërtuara, në rastin e ndërtesave dhe strukturave të tjera) brenda datës kur kanë të 

drejtë të kërkojnë kompensim.  

 

“Interesi legjitim” në asetet e paluajtshme në nivel familjar zakonisht mbahet nga një anëtar i vetëm: 

kryefamiljari. Nëpërmjet praktikës tradicionale dhe familjare, kryefamiljari është zakonisht mashkulli më 

i moshuar i familjes. Megjithatë, në shumicën e rasteve, interesi legjitim mbahet bashkërisht, p.sh., nga 

kryefamiljari dhe bashkëshorti/ja e tij/saj, ose me anëtarët e tjerë të familjes së gjerë. Nëse kryefamiljari 

vdes, Projekti do të kërkojë që anëtarët e tjerë të familjes të identifikojnë trashëgimtarin përmes një 

vendimi gjyqësor përpara se të paguhet kompensimi. 

Vini re se "Interesi legjitim" nuk është sinonim me pronësinë. Edhe ata persona/familje/komunitete të 

prekura nga Projekti që nuk kanë të drejtë ligjore ose pretendime të njohura për asetet që ata posedojnë 

konsiderohen se e kanë të drejtën për ndihmë. Ka të ngjarë që të ketë raste kur PAH mund të mos kenë 

prova të pronësisë së tokës. Në Shqipëri është e zakonshme që toka të identifikohet si tokë shtetërore, 

por pronësia të pretendohet nga një familje që nuk ka përfunduar procesin e regjistrimit të pronësisë. 

Projekti do të zhvillojë një sistem ku raste të tilla do të hetohen dhe kërkuesi do të ndihmohet në marrjen 

e dokumenteve të nevojshme të pronësisë, ndërkohë që kompensimi mbahet në ruajtje. Kur një 

përdorues i tokës pretendon pronësinë e kulturave bujqësore, kjo do të konfirmohet me çdo pronar toke 

(nëse është tokë private), parcela fqinje dhe drejtues lokalë, si p.sh. me kryeplakun. 

Inventari i aseteve të paluajtshme, i mbështetur nga të dhënat socio-ekonomike të familjeve, përbën 

bazën për kompensimin e PAH-ve. Asetet e paluajtshme që mbillen (në rastin e të korrave) ose të 

ndërtuara (në rastin e ndërtesave) pas datës së ndërprerjes së të drejtës nuk përfshihen në llogaritjet 

e kompensimit. 

7.7 Matrica e pranueshmërisë dhe të drejtës 

Përveç Matricës së Kompensimit, Projekti ka krijuar edhe një Matricë të plotë të Kritereve të 

Kompensimit, për të pasqyruar gamën e plotë të familjes që ka prekur një projekt, që përfshin masat e 

rikuperimit të jetesës si edhe mbështetje kalimtare për familjet e cënueshme. 

Matrica e pranueshmërisë dhe e drejta identifikon: 

1. Të gjitha kategoritë e personave të prekur 

2. Të gjitha llojet e humbjeve që lidhen me secilën kategori 

3. Të gjitha llojet e kompensimit dhe asistencës për të cilën ka të drejtë secila kategori. 

Matrica e Pranueshmërisë dhe e të Drejtave është pjesë e kësaj LRP dhe paraqitet si Tabela 7.2 më 

poshtë. 

TABELA 7.2: MATRICA E PRANUESHMËRISË DHE TË DREJTËS 

Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

Blerja e 
Përhershme 
e Tokës 

Pronarët e 
tokave 
(duke 
përfshirë 
edhe ata që 
kanë një 
AMTP, por 
që nuk e 
kanë të 

Kompensimi për tokën e prekur sipas Normës 
së Projektit për Blerja e Tokës 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 
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Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

regjistruar 
tokën 
zyrtarisht)  

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 
pronarë të 
tokës) 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore 

Për të përfituar nga Planet e Rikuperimit të 
Jetesës 

Duhet të jetë 
pjesë në kohën e 
protokollit të 
hyrjes në tokë  

Marrja e 
Përkohshme 
e Tokës 

Pronarët e 
tokave 
(duke 
përfshirë 
edhe ata që 
kanë një 
AMTP, por 
që nuk e 
kanë të 
regjistruar 
tokën 
zyrtarisht) 

Kompensimi për tokën e prekur në shkallën 
12.5% të Normës së Projektit për Blerjen e 
Tokës, e paguar çdo vit 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 
pronarë të 
tokës) 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore 

Për të përfituar nga Programet e Jetesës 

Duhet të jetë 
pjesë në kohën e 
protokollit të 
hyrjes në tokë 

Aksesi i 
përkohshëm 
në tokë 

Pronarët e 
tokave 

Kompensim për tokën në masën 12.5% të 
Normës së Projektit për Marrjen e Tokës, në 
raport me periudhën e përdorimit të tokës gjatë 
ndërtimit (nga hyrja në toke deri në daljen nga 
toka). 

Rikthimi i tokës në gjendjen e mëparshme pas 
ndërtimit. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, kompensimi 
për kulturat bujqësore ekzistuese sipas normës 
së projektit për kulturat bujqësore. 

Nëse është edhe përdorues i tokës, pronari ka 
të drejtën edhe të përfitimit nga programet për 
mjetet e jetesës 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Përdoruesit 
e tokës 
(nëse nuk 
janë 
pronarë të 
tokës) 

Kompensimi për kulturat bujqësore ekzistuese 
me tarifat e projektit për kulturat bujqësore 

Për të përfituar nga Programet e Jetesës 

Duhet të ketë 
përmbajtje në 
kohën e 
inventarizimit 
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Kategoria e 
Ndikimit 

Kategoria 
e PAH 

Paketa Rregullat e 
kompensimit 

Kufizimet e 
servitutit 

Pronarët e 
tokave 

Kompensimi për çdo kufizim të përdorimit me 
Normën e Projektit për Kufizimin e Servitutit 

Duhet të ketë 
qenë pronar deri 
në datën e 
ndërprerjes së 
përfitimit nga këto 
programe 

Toka jetime Pronarët e 
tokave 

Kompensohet me normën e blerjes së tokës të 
projektit, rasteve kur kufizimet e shërbimit në 
tokën jetime, më pas kompensohen në bazë të 
vlerave të shërbimit të projektit. 

Toka jetime 
përcaktohet rast 
pas rasti 
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8 PROCESI I AKSESIT DHE BLERJES SË TOKËS 

8.1 Hapat kyç 

Bazuar në Kornizën e Kompensimit dhe duke pasur parasysh rregulloret kombëtare të shpronësimit 

dhe standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, janë ndjekur këta hapa në procesin së tokës 

në kuadrin e këtij Projekti. 

1. Përgatitja e Dosjeve Familjare 

2. Përgatitja & Prezantimi i Ofertave 

3. Procesi i Marrëveshjes Vullnetare me Familjet 

4. Procedurat e shpronësimit 

5. Marrëveshjet e Kompensimit 

6. Pagesa e Kompensimit 

7. Hyrja në Tokë 

8. Dalja nga Toka & Kthimi te pronari 

Vini re se Voltalia do të mbështesë dhe lehtësojë procesin e blerjes së tokës për OST-në. Voltalia do 

të udhëheqë Procesin e Marrëveshjes Vullnetare. Përveç kësaj, do të mbështetet edhe Procesi i 

Shpronësimit për t'u siguruar që OST të blejë tokën për Projektin. Voltalia do të drejtojë vlerësimin dhe 

pagesën e kompensimit për llogari të OST-së, por të gjitha dokumentet e transaksionit për transferimin 

e pronësisë së tokës do të mbahen nga OST.  

Hapat kryesorë  për blerjen e tokës dhe aksesin e përkohshëm janë prezantuar në formë grafike dhe 

diskutohen më poshtë. 

Grafiku i mëposhtëm përshkruan hapat e Marrjes së Përhershme të Tokës (vendndodhjet e shtyllave). 
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Projekti ka bërë  përpjekjet më të mira për t'u angazhuar me pronarë të paidentifikuar ose që mungojnë 

përpara dhe gjatë Procesit të Marrëveshjes Vullnetare. Në rast të një konflikti në identifikimin e 

pronarëve ose përdoruesve, kryhet një proces verifikimi dhe çdo pagesë e kompensimit do të mbahet 

në ruajtje në pritje të përcaktimit të pronësisë së tokës ose aseteve (kulturave bujqësore). Pasi të 

shterohet Procesi i Marrëveshjes Vullnetare (kur të përmbyllen të gjitha marrëveshjet vullnetare që kanë 

Përgatitja e Dosjes së Familjes

Përgatitja dhe Prezantimi i Ofertave të Familjeve

Procesi i Marrëveshjeve Vullnetare me Familjet

Letra e 
Ofertës NUK 

u firms

Letra e 
Ofertës u 
Firmos

Projekti këshillon mbi 
dokumentacionin e 

duhur për nënshkrimin 
e kontratave

FPP-ja është në 
gjendje të sigurojë 

dokumentet e 
nevojshme

Marrëveshje 
Vullnetare:

Kontrata e 
nënshkruar

FPP nuk është në 
gjendje të sigurojë 

dokumentet e 
nevojshme

Projekti mbështet 
sigurimin e 

dokumenteve

Dokumentet 
janë siguruar

Dokumentet 
nuk 

sigurohen në 
kohë

Marrëveshje 
Kompensimi*

*kërkohet vetëm 
AMPT

Procedura e 
shpronësimit*

*projekti mbështet 
sipas nevojës

Pagesa e Kompensimit (pagesa e plotë) 

Hyrja në tokë 

Dalja nga Toka & Dorëzimi 
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dokumentacionin e nevojshëm), dhe ka evidencë të mjaftueshme që vërteton se familja nuk është në 

gjendje të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm në kohë,  do të ndiqet Procesi i Shpronësimit për ata 

që kanë refuzuar marrëveshjet vullnetare, ata që janë të paidentifikuar dhe/ose mungojnë, dhe ata të 

cilët janë në gjendje të sigurojnë dokumentacionin e kërkuar të pronësisë apo dokumente të tjera 

mbështetëse për përmbylljen e marrëveshjeve vullnetare.  

Në bazë të eksperiencës së deritanishme me procesin e Marrëveshjeve Vullnetare, ka shumë të ngjarë 

që pothuajse të gjitha familjet të mos jenë në gjendje të sigurojnë dokumentacion të mjaftueshëm që 

kërkohet për Marrëveshjen Vullnetare. Voltalia u angazhua me familjet dhe i mbështeti ato në marrjen 

e dokumentacionit të nevojshëm për marrëveshjet vullnetare, por pas pothuajse dy muajsh asnjë familje 

nuk arriti të siguronte dokumentacionin e nevojshëm. Si rrjedhojë, do të përdoret procesi i shpronësimit 

për të gjitha parcelat që preken nga marrja e përhershme e tokës. Projekti do i njoftojë ato familje që 

janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare por me dokumentacion të pamjaftueshëm të 

pronësisë, se për to do të ndiqet procesi i shpronësimit. Kjo është kritike për të shmangur vonesa në 

marrjen e lejeve dhe licencave për ndërtimin e projektit. Megjithatë, në mënyrë që të mos 

disavantazhohen familjet që janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare, Voltalia do të 

ndërmarrë Marrëveshje Kompensimi me këto familje. Kjo marrëveshje merr përsipër pagesën e shumës 

së plotë të kompensimit për marrjen e përhershme të tokës, në përputhje me Normat e Projektit. Kjo 

shpjegohet më tej më poshtë. 

Hapat kyç të aksesimit të përkohshëm të tokës (akses i makinerive dhe njerëzve në vendndodhjet e 

shtyllave, dhe aksesimi i korridorit të OHL për shtrirjen e telave) është i ndryshëm pasi nuk do jetë i 

nevojshëm sigurimi i dokumentacionit për të pasur të drejtën e kompensimit të të mbjellave sipas 

normave të Projektit. Kryetari i familjes bujqësore do të nënshkruajë marrëveshjet e kompensimit. 

Grafiku më poshtë përshkruan hapat e Aksesimit të Përkohshëm të Tokës: 
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Aksesimi i Përkohshëm i Tokës do të arrihet nëpërmjet një Deklarate Kompensimi për pronarin ashtu 

edhe për përdoruesin e tokës, dhe Marrja në Përdorim të Përkohshëm të tokës (“shpronësimi i 

përkohshëm”) do të përdoret kur të jetë i nevojshëm shpronësimi i përkohshëm i tokës.  

Si për marrjen e përhershme të tokës ashtu edhe për aksesimin e përkohshëm, do të sigurohet një 

llogari bankare në mënyrë që pronarët e paidentifikuar apo që mungojnë të kenë mundësi të 

pretendojnë shumën e kompensimit brenda 5 viteve nga fillimi i ndërtimit. Në rastet kur pronarët 

prezantohen brenda kësaj periudhe dhe arrihet të verifikohet se ata janë pronarët e ligjshëm të tokës, 

atëherë do të kryhet pagesa e kompensimit nga kjo llogari bankare.  

Së fundmi, marrja e përkohshme e tokës i referohet marrjes së përkohshme me qira të tokës gjatë 

periudhës së ndërtimit për të paktën një vit. Projekti do të marrë me qira gjatë fazës së ndërtimit dy 

parcela toke ngjitur me Parkun PV. Projekti do hyjë në një marrëveshje qiraje me pronarin sipas 

Normave të Projektit.  

8.2 Përgatitja e Dosjeve Familjare 

Projekti do të përgatisë Dosjet e Familjeve, bazuar në informacionin e mbledhur në anketat e aseteve 

(toka, ferma dhe të korrat) dhe anketat socio-ekonomike, dhe vlerat e kompensimit bazuar në Matricën 

e Kompensimit.  

Dosjet e familjeve do të përfshijnë informacionin e mëposhtëm për çdo familje: 

1. Pronari dhe bashkëshortja (ose çdo anëtare tjetër femër përfaqësuese e familjes) 

Përgatitja e Dosjeve Familjare

Përgatitja dhe Prezantimi i Ofertave

Procesi i Marrëveshjeve Vullnetare me Familjet

FPP-ja refuzon 
nënshkrimin e 
Deklaratës së 
Kompensimit

Rrugë aksesi 
alternativce 
ose zgjidhje 

teknike

Pagesa e Kompensimit, Hyrja 
në tokë, Dalja nga Toka & 

Restaurimi

Nuk ka 
alternativë 

tjetër

Marrja e Tokës në 
Përdorim të 
Përkohshëm

FPP-ja 
nënshkruan 
Deklaratëne 
Kompensimit

Pagesa e 
Kompensimit, Hyrja 
në tokë, Dalja nga 
Toka & Restaurimi
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2. Harta e rilevimit kadastral 

3. Harta e tokës së prekur (për blerje të përhershme të tokës) 

4. Inventari i aseteve (toka, ferma dhe të korrat) 

5. Vlerësimi agronomik para projektit 

6. Detajet e ofertës së kompensimit, në lidhje me blerjen e përhershme të tokës, marrjen e  
përkohshme të tokës, ose aksesimin e përkohshëm në tokë,  humbjen e kulturave 
bujqësore/pemëve sipas rastit; dhe 

7. E drejta e përfitimit për programe specifike të mjeteve të jetesës. 

Kini parasysh se Dosjet e Familjeve do të përfshijnë vlerat e detajuara të kompensimit për blerjen e 

përhershme të tokës, bazuar në sipërfaqen e tokës që do të blihet.  Çdo kompensim për të korrat do të 

jetë tregues.  Kompensimi përfundimtar i të korrave do të llogaritet si pjesë e procesit të daljes nga toka 

dhe rikthimit të tokës, kur dihet ndikimi përfundimtar në të mbjellat (bazuar në atë që është mbjellë në 

kohën e ndërtimit dhe shtrirjen e ndikimeve). 

8.3 Përgatitja & Prezantimi i Ofertave 

Detajet e ofertës së kompensimit për familje, së bashku me masat shtesë të ndihmës, do t'i paraqiten 

familjes së prekur nga projekti me shkrim. Aty ku është e mundur, kjo do të paraqitet si pjesë e një 

takimi ballë për ballë me familjen (kryefamiljari dhe bashkëshorti, ose çdo anëtare tjetër femër e 

familjes), në mënyrë që të sigurohet një proces gjithëpërfshirës i marrëveshjes vullnetare (shih më 

poshtë) krahas procedurave të shpronësimit që duhen ndjekur. Aty ku nuk është i mundur takimi ballë 

për ballë, do të tentohet kontakti me telefon. Nëse kjo nuk arrihet, oferta do t'i dërgohet familjes së 

prekur nga Projekti me postë, duke e informuar në detaje edhe për hapat e radhës. 

Procesi i prezantimit të ofertave do të bëhet duke respektuar ndjeshmërinë gjinore, duke u siguruar që 

bashkëshortët dhe çdo anëtare tjetër femër e familjes të jenë mjaft të angazhuar.   

8.4 Procesi i Marrëveshjes Vullnetare me Familjet 

Procesi i angazhimit të palëve të interesuara i detajuar në seksion 6, do të sigurojë që familjet e prekura 

të jenë sensibilizuar dhe informuar në lidhje me procesin e aksesit dhe blerjes së tokës, duke përfshirë 

udhëzuesin për blerjen dhe kompensimin e tokës (GLAC), përpara përgatitjes dhe lëshimit të Ofertave.  

Gjatë lëshimit të ofertës për PAH, procesi do të shpjegohet plotësisht dhe do të ketë një mundësi 

fillestare që PAH të kërkojë sqarime për çdo aspekt. Pas kësaj, për blerjen e përhershme të tokës, 

PAH-ve do t'u jepet një periudhë prej dy javësh për të shqyrtuar ofertën, për të kërkuar sqarime të 

mëtejshme dhe/ose për të kërkuar këshilla ligjore. Një linjë telefonike e dedikuar dhe Zyrtari Ndërlidhës 

i Komunitetit të Projektit (CLO), do të jenë në dispozicion për t'iu përgjigjur pyetjeve. Çështjet gjinore 

dhe shqetësimet e grave do të vëzhgohen gjatë gjithë këtij procesi.  

Pas periudhës dy javore, do të bëhet një vizitë e mëtejshme në PAH.  Nëse PAH është i kënaqur me 

ofertën, ajo nënshkruhet në prani të një dëshmitari. Nëse PAH nuk është i kënaqur, mund të zhvillohen 

diskutime të mëtejshme dhe të ofrohen sqarime.  Pas kësaj, PAH do t'i jepet një javë tjetër për të 

shqyrtuar ofertën. 

Pas shqyrtimit të mëtejshëm nga PAH, nëse ata nuk dëshirojnë të nënshkruajnë ofertën, do të 

nënshkruhet një procesverbal mosmarrëveshjeje dhe procesi i negociatave do të konsiderohet i 

pasuksesshëm dhe do të ndiqen procedurat e shpronësimit. Këto procedura do t'i shpjegohen plotësisht 

PAH, siç përshkruhet në Seksionin 8.5 më poshtë. 

Projekti do të bëjë përpjekjet më të mira që Letra e Ofertës të nënshkruhet si nga kryefamiljari ashtu 

edhe nga bashkëshorti/bashkëshortja (ose një përfaqësuese femër e familjes), duke garantuar një 

proces transparent brenda njësisë familjare, dhe që bashkëshortja apo një përfaqësuese femër e 

familjes të luajë një rol domethënës në vendimmarrjen përfundimtare. Pasi FPP-ja të nënshkruajë 
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Letrën e Ofertës, projekti do të këshillojë PAH mbi dokumentacionin e kërkuar për të përgatitur 

nënshkrimin e marrëveshjes së qirasë, apo transferimin e pronësisë. Do të përzgjidhen noterë vendas 

për të ndihmuar në nënshkrimin e kontratave.  

Aty ku PAH nuk është në gjendje të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm (p.sh. dokumentet e 

pronësisë), Projekti do të ndihmojë në gjetjen e dokumenteve të pronësisë kur ato ekzistojnë, ose do 

të ndihmojë me procesin e regjistrimit.  Kur nuk ka prova të mjaftueshme të pronësisë, mund të jetë e 

nevojshme të ndiqet procedura e shpronësimit dhe të mbahet kompensimi në ruajtje derisa çështja të 

zgjidhet. 

Në bazë të eksperiencës së deritanishme me procesin e Marrëveshjeve Vullnetare, ka shumë të ngjarë 

që pothuajse të gjitha familjet të mos jenë në gjendje të sigurojnë dokumentacion të mjaftueshëm që 

kërkohet për Marrëveshjen Vullnetare. Voltalia u angazhua me familjet dhe i mbështeti ato në marrjen 

e dokumentacionit të nevojshëm për marrëveshjet vullnetare, por pas pothuajse dy muajsh asnjë familje 

nuk arriti të siguronte dokumentacionin e nevojshëm. Si rrjedhojë, do të përdoret procesi i shpronësimit 

për të gjitha parcelat që preken nga marrja e përhershme e tokës. Projekti do i njoftojë ato familje që 

janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare por me dokumentacion të pamjaftueshëm të 

pronësisë, se për to do të ndiqet procesi i shpronësimit. Kjo është kritike për të shmangur vonesa në 

marrjen e lejeve dhe licencave për ndërtimin e projektit. Megjithatë, në mënyrë që të mos 

disavantazhohen familjet që janë subjekt i procesit të marrëveshjeve vullnetare, Voltalia do të 

ndërmarrë Marrëveshje Kompensimi me këto familje, siç detajohet në seksionin 8.6 më poshtë. 

8.5 Procedurat e shpronësimit 

Siç u përmend më lart, nëse PAH mungon ose është i paidentifikuar, refuzon një marrëveshje 

vullnetare, apo Voltalia dhe familja nuk janë në gjendje të sigurojnë dokumentet e nevojshëm të 

pronësisë në kohë, do të ndiqen procedurat e shpronësimit, siç përshkruhet në këtë seksionin.    

Gjithashtu, Voltalia do të vërë në dispozicion të Agjencisë Shtetërore të Shpronësimit të gjithë 

dokumentacionin e pronësisë për të lehtësuar procesin e shpronësimit.  

Menaxhimi i propozuar i procesit të negociatave në përputhje me procesin e shpronësimit të mandatuar 

ligjërisht, është përshkruar më poshtë.  

TABELA 8.1: PROCESI I NEGOCIMIT DHE SHPRONËSIMIT 

Procesi i Marrëveshjes Vullnetare Procesi i shpronësimit 

Hapi 1: Angazhimi i palëve të interesuara me 
PAH për t'i informuar ata për aksesin dhe 
procesin e blerjes së tokës përpara fillimit të 
procedurave të shpronësimit (përfshirë GLAC) 

Nuk ka filluar 

Hapi 2: Takime përditësuese me PAH për t'i 
informuar për procedurat e afërta të shpronësimit 
dhe çfarë të presin (p.sh. letrën e shpronësimit, 
plus vizitën nga personeli i projektit) 

Hapi 1: Kërkesa për shpronësim e paraqitur nga 
OST në ASHSH (nën mbikëqyrjen e Ministrisë së 
Energjisë dhe Industrisë) 

Hapi 2: ASHSH merr dosjen nga Departamenti i 
Shpronësimit të OST-së (“Aplikanti ”) 
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Procesi i Marrëveshjes Vullnetare Procesi i shpronësimit 

Hapi 3: ASHSH krijon një Komision të Posaçëm 
Shpronësimi dhe përcakton vlerën e kompensimit 
që do t'u paguhet personave të prekur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapi 3: Vizita fillestare në PAH me letrën e 
ofertës, duke përfshirë detajet e masave shtesë 
të ndihmës dhe shpjegimin e procesit 

 

Hapi 4: Të paktën dy takime vijuese me PAH-të 
dhe diskutime të vazhdueshme, me synimin për 
të siguruar marrëveshje të negociuar 

Hapi 4: Nëse plotëson kriteret, ASHSH miraton 
Planin e Shpronësimit dhe njofton OST-në dhe 
pronarët e tokave. Pronarët e tokave kanë dy 
mundësi: 1) Marrëveshje vullnetare. Pronari i 
tokës dhe ASHSH kanë 10 ditë kohë për të 
nënshkruar një marrëveshje (në çdo rast jo më 
vonë se 30 ditë) 2) Nuk bie dakord për 
marrëveshje vullnetare. Të tretët e interesuar 
mund të paraqesin kërkesë brenda 15 ditëve nga 
botimi në Fletoren Zyrtare (një veprim i tillë juridik 
nuk pezullon procesin e shpronësimit) 
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Procesi i Marrëveshjes Vullnetare Procesi i shpronësimit 

Hapi 5: Nënshkrimi i procesverbalit të 
mosmarrëveshjes dhe procedurat e shpronësimit 
të ndjekura në rast mosmarrëveshjeje 

 

Nëse FPP-ja mungon ose është i paidentifikuar, 
ose familja dhe Voltalia nuk janë në gjendje të 
sigurojnë dokumentet e nevojshme të pronësisë 
në kohë, atëherë do të ndiqen procedurat e 
shpronësimit.  

Hapi 5: Projektvendimi i shpronësimit mund t'i 
dërgohet Këshillit të Ministrave vetëm pas kalimit të 
një afati 30 ditor nga momenti i njoftimit të 
shpronësimit tek pronarët dhe botimi i shpronësimit 
në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

 

Hapi 6: Pas miratimit, Këshilli i Ministrave e 
transferon dhe e regjistron pronësinë në Zyrën e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP). 
Marrëveshjet e kompensimit të nënshkruara me 
pronarin e tokës duhet të vendosen pas publikimit 
të vendimit nga KM. Pagesa e kompensimit do të 
sigurohet në një llogari ruajtjeje deri në transferimin 
efektiv të pronave (pas marrëveshjes ndërmjet 
OST-së dhe pronarit të tokës).   

 

OST do të nënshkruajë marrëveshjen për kalimin e 
pronave/titujve të pronësisë pasi OST të bëhet 
pronare e tokave 

 

8.6 Marrëveshjet e Kompensimit 

Për të gjitha familjet që janë subjekt i procesit të marrëveshjes vullnetare të cilat nuk mund të sigurojnë 

dokumentacionin e nevojshëm për përmbylljen e kontratave dhe që duhet të kalojnë në procedurat e 

shpronësimit, Voltalia do të hyjë në një Marrëveshje Kompensimi të Projektit. Kjo marrëveshje merr 

përsipër t’i ofrojë familjeve shumën e plotë të kompensimit për blerjen e përhershme të tokës.  

Çertifikata e Pronësisë do të jetë dokumenti i preferuar për nënshkrimin e marrëveshjeve të 

kompensimit, dhe projekti do të bëjë përpjekjet më të mira në mbështetjen e familjeve për marrjen e 

dokumentit para hyrjes në tokë. Megjithatë, në mënyrë që të sigurohet kompensimi para ndikimit real, 

projekti mund të vendosë që të kërkojë vetëm një AMTP dhe dokumente të tjera mbështetëse që 

vërtetojnë pronarin e ligjshëm të tokës në momentin e hyrjes në tokë.  

Për Aksesimin e Përkohshëm të Tokës dhe kompensimin e të mbjellave, do të nënshkruhet një 

Deklaratë Kompensimi. Për kompensimin e të mbjellave nuk do të kërkohet dokument zyrtar nga 

përdoruesi, ndërsa për pronarin do të kërkohet të paktën një AMTP.  

Ashtu si me Letrën e Ofertës më sipër, Projekti do të bëjë përpjekjet më të mira që Marrëveshja e 

Kompensimit të Projektit dhe Deklarata e Kompensimit të nënshkruhen si nga kryefamiljari ashtu edhe 

nga bashkëshortja (ose një përfaqësuese femër e familjes), duke garantuar një proces transparent 

brenda njësisë familjare. Si pjesë e nënshkrimit, familja do të marrë përgjegjësinë ligjore në sigurimin e 

ndarjes së shumës së kompensimit sipas strukturës së pronësisë së familjes dhe të drejtat e anëtarëve 

të familjes mbi tokën.  

Pavarësisht Marrëveshjes së Kompensimit të Projektit, të gjitha familjet do të kenë të drejtë të përfitojnë 

edhe pagesat e shpronësimit pas përfundimit të procesit të shpronësimit dhe nëse sigurojnë 
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dokumentet e nevojshme të pronësisë. Voltalia do vazhdojë t’i mbështesë familjet ku është e mundur 

në marrjen e dokumenteve të nevojshme.  

Projekti ka bërë ndryshime në projektimin e linjës OHL për të minimizuar ndikimet aq sa është e mundur, 

por akoma ka familje që refuzojnë bashkëpunimin. Ato familje që kanë refuzuar të hyjnë në Marrëveshje 

Vullnetare mund të shfrytëzojnë mundësinë që të hyjnë në Marrëveshje Kompensimi me Projektin. Pas 

vendimit të shpronësimit nga qeveria, Voltalia do i informojë familjet refuzuese rreth hapave të 

mëtejshëm dhe do i ri-ftojë ato që të pretendojnë shumën e kompensimit të projektit. Shpronësimi i 

përkohshëm do të përdoret në rastet kur pronari kundërshton aksesimin e tokës.  

Gjithashtu, Voltalia do të vërë në dispozicion të Agjencisë Shtetërore të Shpronësimit të gjithë 

dokumentacionin e pronësisë për të lehtësuar procesin e shpronësimit.  

8.7 Pagesa e Kompensimit 

Pagesa do të bëhet sa më të shpejtë që të jetë e mundur pasi të arrihet një marrëveshje (Marrëveshje 

Vullnetare ose Marrëveshje Kompensimi për Blerjen e Përhershme të Tokës, Deklaratë Kompensimi 

për Aksesimin e Përkohshëm të Tokës dhe kompensimin e të mbjellave, dhe Marrëveshje Qiraje për 

Marrjen e Përkohshme të Tokës) para hyrjes në tokë dhe aktiviteteve të ndërtimit. Do të përcaktohet 

një korridor ndërtimi gjatë Hyrjes në Tokë, duke lejuar kështu pagesën e qerasë së tokës dhe 

kompensimin e të mbjellave përpara ndërtimit. Në rastet kur ka dëme aksidentale apo të 

paparashikuara të të mbjellave, pagesa do të kryhet pas Daljes nga Toka dhe Dorëzimi. Aktivitetet e 

ndërtimit nuk pritet të shkaktojnë ndikime të dukshme në pemët frutore. Prandaj, korridori i ndërtimit 

nuk do të aplikohet për bimët shumëvjeçare, dhe kompensimi do të kryhet pas daljes nga toka duke u 

bazuar në ndikimet reale mbi pemët.  

Kompensimi për blerjen e përhershme të tokës do të paguhet me një këst në Lek në llogarinë bankare 

të përcaktuar nga Familja e prekur nga projekti dhe e identifikuar në marrëveshjet e kompensimit. Kjo 

llogari bankare duhet të jetë një llogari e përbashkët bankare, duke përfshirë edhe bashkëshorten ose 

përfaqësuesen femër të familjes. Në rast se përfituesit nuk kanë një llogari bankare, ata do të 

mbështeten në hapjen e një llogarie të përbashkët bankare për kryefamiljarin dhe bashkëshorten, ose 

anëtaren femër të familjes. Kur vlerat e kompensimit nuk janë të konsiderueshme (p.sh. në rastet e 

qirasë së tokës që preket nga linja OHL apo kompensimi i të mbjellave) dhe/ose familja nuk dëshiron 

të operojë një llogari bankare, mund të lëshohet një çek në emër të kryefamiljarit dhe bashkëshortes, 

që tregon se kompensimi në para duhet të drejtohet për aktivitete të ndërlidhura, dhe se kjo do të jetë 

subjekt i monitorimit nga Projekti. 

Pronarit të tokës do t'i kërkohet që të lirojë, ose ta vërë tokën në dispozicion, një javë pas pagesës. Pas 

kësaj periudhe, Projekti do të ketë të drejtën të hyjë në tokë nëse është e nevojshme.  

Në rastin e Aksesimin e Përkohshëm të Tokës dhe Marrjes së Përkohshme të Tokës, Vlerësimi 

Agronomik Para Projektit bashkë me vlerësimet e Hyrjes në Tokë, do të përdoret për të rënë dakord 

me pronarin dhe bashkëshorten (ose përfaqësuesen femër të familjes) për gjendjen bazë të tokës 

përpara fillimit të punës. Kompensimi i kulturave bujqësore do të llogaritet si pjesë e procesit të daljes 

nga toka dhe dorëzimit të saj te pronari. Kompensimi për kulturat bujqësore do të paguhet me një këst 

në Lek në llogarinë bankare të përcaktuar nga Familja e prekur nga projekti dhe e identifikuar në 

marrëveshjet e kompensimit. Kjo llogari bankare duhet të jetë një llogari e përbashkët bankare, duke 

përfshirë edhe bashkëshorten ose përfaqësuesen femër të familjes. 

8.8 Hyrja në Tokë 

Si pjesë e Protokollit të hyrjes në tokë që do të ndiqet nga Kontraktori i Ndërtimit (EPC), 

pronari/përdoruesi i tokës do të nënshkruajë një formular për hyrjen në tokë përpara fillimit të ndërtimit. 

Kjo do të përfshijë detajet e pronarit të tokës dhe të përdoruesit të saj, një regjistrim të kulturave 

bujqësore ekzistuese në zonën e prekur (korridori i ndërtimit)  dhe çdo aset tjetër të prekur nga projekti, 
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i cili do të kompensohet sipas normave të Projektit. Formulari i hyrjes në tokë do të shoqërohet me 

fotografi. Formulari do të nënshkruhet nga pronari dhe/ose përdoruesi i tokës, kontraktori dhe 

përfaqësuesi i Voltalia, normalisht Koordinatori për Marrëdhëniet me Komunitetin. Një kopje e formularit 

të hyrjes në tokë do t'i jepet pronarit/përdoruesit të tokës. 

Aty ku pronarët dhe përdoruesit e tokave identifikohen vetëm për herë të parë gjatë hyrjes në tokë, do 

të ndërmerret gjithashtu një studim i shpejtë socio-ekonomik i familjeve. Në rast konflikti në identifikimin 

e pronarëve ose përdoruesve, do të kryhet një proces verifikimi me dëshmitarë (pronarët/përdoruesit e 

parcelave fqinje, kryepleqtë e fshatrave, etj.). Çdo pagesë për kompensim do të mbahet në ruajtje në 

pritje të përcaktimit të pronësisë së tokës ose aseteve (kulturave bujqësore). 

Në rastet e tokave private ku si pronarët ashtu edhe përdoruesit mungojnë ose janë të paidentifikuar, 

formulari i Hyrjes në Tokë do të nënshkruhet nga Kontraktori, një përfaqësues i Voltalias dhe 

mundësisht një dëshmitar. Vlera e kompensimit do të mbahet në ruajtje në një llogari bankare në pritje 

të prezantimit të pronarit/përdoruesit të tokës apo aseteve të prekura (të mbjellat).  

8.9 Dalja nga Toka & Dorëzimi te Pronari 

Si pjesë e Protokollit të Daljes nga Toka që do të ndiqet nga Kontraktori i Ndërtimit (EPC), 

pronari/përdoruesi i tokës do të nënshkruajë një formular për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme 

dhe për daljen nga toka.  Ky formular do të përfshijë një regjistër të llojit dhe sasisë përfundimtare të 

kulturave bujqësore dhe aseteve të tjera të prekura. Ndikimet shtesë apo aksidentale në të mbjellat që 

ndodhin pas Hyrjes në Tokë do të kompensohen sipas normave të projektit.  

Pronari i tokës / fermeri do të konfirmojë që toka është rikthyer në kushtet e para projektit. Një objektiv 

kryesor do të jetë kthimi i tokës në kushtet para projektit dhe sigurimi i kthimit në kohë të tokës tek 

pronari i tokës. Rikthimi i tokës në kushtet e mëparshme do të verifikohet si nga inxhinierët e projektit 

ashtu edhe nga agronomi i projektit, sipas kritereve të përcaktuara. Kur kërkohen punë shtesë, këto do 

t'i raportohen përsëri kontraktuesit.  

Pasi të përfundojë rikthimi i tokës në kushtet e mëparshme, Projekti do të nënshkruajë Formularin e 

Rikthimit të Tokës në Kushtet e Mëparshme dhe Daljes nga Toka me pronarin/përdoruesin e tokës. 

Formulari do të nënshkruhet nga pronari dhe/ose përdoruesi i tokës, kontraktori dhe përfaqësuesi i 

Voltalia, normalisht Koordinatori për Marrëdhëniet me Komunitetin. Një kopje e Formularit të Rikthimit 

të Tokës në Gjendjen e Mëparshme dhe Daljes nga Toka do t'i jepet pronarit/përdoruesit të tokës.
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9 PLANI I RIKUPERIMIT TË JETESËS 

9.1 Masat për rikuperimin e jetesës  

Duke pasur parasysh llojet e ndikimeve të identifikuara të projektit, ndikimin e projektit tek jetesa 

pritet të jetë i lehtë, duke pasur parasysh: 

1. shtrirjen e kufizuar të blerjes së përhershme të tokës 

2. natyrën e përkohshme dhe shumë të shkurtër të aksesit të përkohshëm në tokë gjatë 
ndërtimit. 

Megjithatë, kur ka një ndikim të rëndësishëm në çdo parcelë ferme të prekur, ose kur familja mund 

të jetë vulnerabël, mund të kërkohet ndihmë shtesë për të siguruar kthimin në kohë në bujqësi 

dhe rikuperimin efektiv të produktivitetit.  Më tej, Projekti do të përpiqet të marrë masa që aty ku 

një pjesë e parcelave të fermës është e ndikuar nga blerja e përhershme e tokës, parcela e mbetur 

të rikuperohet në mënyrë që të prodhohet në nivelet e para projektit. 

Për të arritur sa më sipër, masat e Projektit për rikuperimin e jetesës fokusohen tek: 

1. Rikthimi i parcelës në gjendjen e mëparshme (shih nënseksionin 9.1.1 Rikthimi i parcelës 
në gjendjen e mëparshme )  

2. Këshilla bujqësore dhe inpute shtesë 'sipas nevojës' (Shih nënseksionin 9.1.2 Këshilla dhe 
inpute bujqësore) 

3. Monitorimi i Bujqësisë (shih nënseksionin 9.1.3 Monitorimi Bujqësor dhe Vizitat 
Përmbyllëse) 

4. Asistenca Tranzicionale për Familjet në nevojë (Shih seksionin 9.2 Vështirësitë e 
përkohshme dhe familjet vulnerabël). 

9.1.1 Rikthimi i parcelës në gjendjen e mëparshme 

Pas zënies së përkohshme të tokës gjatë ndërtimit, një objektiv kyç do të jetë kthimi i tokës në 

kushtet para projektit dhe sigurimi i kthimit në kohë të tokës tek pronari i tokës. 

Kontraktori i ndërtimit do të sigurojë që të ndërmerren aktivitetet e mëposhtme pas ndërtimit: 

1. kthimi i kontureve origjinale 

2. dheu i sipërm që është hequr dhe ruajtur veçmas, të vendoset përsëri në tokat e prekura 

3. rindërtimi i infrastrukturës së kullimit të tokës, rrugëve të dëmtuara të aksesit dhe/ose 
rrjeteve dhe objekteve të tjera, të cilat janë dëmtuar ose zhvendosur gjatë ndërtimit. 

Një agronom i Projektit do të këshillojë kontraktorin e ndërtimit për rikthimin e gjërave në gjendjen 

e mëparshme, bazuar në karakteristikat e parcelës, duke ditur se rikthimi efektiv i parcelës në 

gjendjen e mëparshme është çelësi për rivendosjen në kohë të aktiviteteve bujqësore dhe 

produktivitetit. Rikthimi i tokës në kushtet e mëparshme do të verifikohet si nga inxhinierët e 

projektit ashtu edhe nga agronomi i projektit, sipas kritereve të përcaktuara. Aty ku kërkohen punë 

shtesë, këto i raportohen kontraktuesit. Pasi të përfundojë rikthimi në gjendjen e mëparshme, 

Projekti do të nënshkruajë një Formular për Rikthimin dhe Dorëzimin e Tokës te pronari i saj. 

9.1.2 Këshilla dhe inpute bujqësore 

Pas rikthimit të tokës në gjendjen e mëparshme, agronomët e projektit do të ndërmarrin vizita 

pasuese tek çdo fermer për t'i këshilluar mbi metodat bujqësore për të siguruar rikthimin e 

produktivitetit dhe, në rastin më të mirë, për të bërë edhe përmirësime. Kjo mund të përfshijë 

këshilla në lidhje me praktikat e rekomanduara agronomike, p.sh. plugimin dhe mbjelljen e 

kulturave bujqësore specifike për të nxitur rikuperimin e tokës.  



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 117 nga 164 

 

Në disa raste, rekomandimet e agronomit mund të përfshijnë sigurimin e inputeve si plehrat.  Në 

raste të tilla, inputet do të sigurohen nga Projekti.  Megjithatë, këto do të sigurohen vetëm në bazë 

të kërkesave të vlerësuara agronomike, dhe jo si një e drejtë e përgjithshme. Këshillat bujqësore 

dhe inputet e kërkuara do të marrin në konsideratë teknikat bujqësore të përdorura tashmë nga 

fermerët (shih seksionin ku raportohet se pothuajse të gjithë fermerët përdorin tashmë pesticide, 

plehra dhe farëra të përmirësuara për aktivitetet e tyre bujqësore). 

9.1.3 Monitorimi Bujqësor dhe Vizitat Përmbyllëse 

Për ato parcela të identifikuara se kërkojnë inpute ose veprime shtesë, një vizitë vijuese do të 

bëhet nga agronomët e projektit pas afërsisht 6 muajsh. Kjo vizitë do të përdoret për të konfirmuar 

se produktiviteti është rikthyer dhe për të ofruar çdo këshillë të mëtejshme agronomike. 

9.2 Vështirësitë e përkohshme dhe familjet vulnerabël 

Standardet Ndërkombëtare i përkufizojnë grupet vulnerabël si njerëz të cilët, për shkak të 

identitetit gjinor, përkatësisë etnike, moshës, paaftësisë, disavantazhit ekonomik ose statusit 

social mund të ndikohen më negativisht nga ndikimet e projektit sesa të tjerët dhe të cilët mund 

të jenë të kufizuar në aftësinë e tyre për të pretenduar ose për të pasur përfitime nga projekti. 

Individët dhe/ose grupet vulnerabël mund të përfshijnë edhe njerëz që jetojnë nën kufirin e 

varfërisë, personat pa tokë, të moshuarit, familjet qe kane kryefamiljar gratë apo fëmijët, 

refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit, pakicat etnike, komunitetet e varura nga burimet 

natyrore ose persona të tjerë të zhvendosur që mund të mos jenë të mbrojtur sipas ligjit kombëtar 

dhe/ose ndërkombëtar. Grupe të tilla vulnerabël duhet të identifikohen herët në procesin e 

projektit. Projekti duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar që grupet vulnerabël 

të mos jenë në disavantazh në proces, të jenë plotësisht të informuar dhe të ndërgjegjshëm për 

të drejtat e tyre dhe të jenë në gjendje të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga mundësitë dhe 

përfitimet e Projektit.  

9.2.1 Përcaktimi i cënueshmërisë 

Cënueshmëria mund të shihet në kontekstin e dy fazave: 

1. Cënueshmëri para-ekzistuese 

2. Cënueshmëria e vështirësive tranzicionale, e shkaktuar nga zhvendosja ekonomike e 
lidhur me projektin. 

Cënueshmëria paraekzistuese është cënueshmëria që ndodh, me ose pa zhvillimin e projektit, 

ndërsa cënueshmëria tranzicionale e vështirësive ndodh si rezultat i pamundësisë së atyre që 

preken drejtpërdrejt nga Projekti të përshtaten me kushtet e reja për shkak të tronditjes ose stresit 

në lidhje me aktivitetet e projektit. 

Projekti është shumë i interesuar për shmangien ose zbutjen e cënueshmërisë së shkaktuar prej 

tij.  Përveç kësaj, është e rëndësishme të qenit të vetëdijshëm për dobësitë para-ekzistuese.  Këto 

familje mund të jenë më pak në gjendje për t'u përballur me goditjet e zhvendosjes, ose mund të 

kenë nevojë për ndihmë shtesë për t'u angazhuar në mënyrë efektive me Projektin, për të kuptuar 

të drejtat e tyre dhe për të marrë ndihmën e mundshme. 

Blerja e pavullnetshme e tokës dhe zhvendosja ekonomike, nëse nuk menaxhohet mirë, mund të 

rrisë varfërimin, duke qenë se këto familje janë veçanërisht të ndjeshme ndaj efekteve negative 

të aktiviteteve të Projektit. Rreziqet kryesore që çojnë në varfërim si rezultat i drejtpërdrejtë i 

procesit të aksesit dhe zhvendosjes së tokës janë: 

1. Të mbeturit pa tokë – humbja e pazëvendësueshme e aseteve të tokës, duke përfshirë 
edhe pronësinë e përbashkët 
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2. Papunësia - humbja e vendeve të punës (të përkohshme ose të përhershme) 

3. Rënie e përgjithshme ekonomike 

4. Pasiguria ushqimore dhe kequshqyerja 

5. Humbja e aksesit në asetet e përbashkëta. 

 

Kompensimi i projektit, i kombinuar me masat shtesë të jetesës, do të jenë mekanizmat kryesorë 

për të adresuar ndikimet e projektit. Megjithatë, aty ku identifikohen familjet vulnerabël, do të 

zhvillohen mbështetje shtesë kalimtare sipas nevojës, si gjatë planifikimit të projektit, ashtu edhe 

në periudhat e ndërtimit dhe pas ndërtimit. 

9.2.2 Identifikimi i familjeve të cënueshme 

Cënueshmëria do të përcaktohet në baza familjare. Identifikimi i familjeve të cënueshme është 

duke u përcaktuar përmes angazhimeve të palëve të interesuara, dhe në bazë të analizës së 

aseteve dhe anketave socio-ekonomike. Familjet e cënueshme mund të identifikohen gjithashtu 

nga Zyrtarët Ndërlidhës të Komunitetit të Projektit (CLO) dhe personeli tjetër.  Përveç kësaj, të 

dhënat do të sigurohen duke u konfirmuar me tre burime përmes ndërlidhjes me departamentet 

lokale të mirëqenies sociale, OJQ-të dhe personat e tjerë kyç.  

Një vlerësim fillestar i rrezikut të cënueshmërisë u ndërmor për të identifikuar familjet potencialisht 

të cënueshme për t'u përfshirë në një 'listë vëzhguese të cënueshmërisë'. Vlerësimi i rrezikut 

përbëhet nga kritere të ponderuara, të cilat marrin parasysh: 

1. Ndikimin e projektit: Niveli i ekspozimit ndaj ndikimeve negative (p.sh., pjesa e parcelës së 
tyre të prekur) 

2. Rezistenca e Familjes: Kapaciteti për t'u përshtatur me ndryshimin ose për t'u përballur me 
stresin ekonomik (p.sh., mbështetja në bujqësinë e jetesës dhe mungesa e burimeve të 
tjera të të ardhurave) 

3. Cënueshmëria paraekzistuese: Ndjeshmëria ndaj rrezikut. 

Kriteret e vlerësimit të rrezikut dhe ponderimi janë paraqitur më poshtë. 

TABELA 9.1: VLERËSIMI I RREZIKUT TË CËNUESHMËRISË 

Faktori Treguesit e Vlerësimit të Riskut Ponderimi PAHs 
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Projekti që prek > 20% të totalit të tokave 50 6 
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)  Të ardhurat e familjes afër (+20%) kufirit kombëtar të varfërisë 

(5 dollarë në ditë) 
10 44 

Familja mbështetet në mënyrë të konsiderueshme (>50%) në 

parcelën e prekur për jetesë/të ardhura 
10 21 
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)  Kryefamiljari/ofruesi kryesor i të ardhurave i papunë 5 3 

Kryefamiljare mbi 65 vjeç 5 45 

Familjet që jetojnë në kushte shumë të këqija banimi 5 10 

Kryefamiljari ose anëtari me paaftësi fizike/mendore 5 9 
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Kryefamiljari ose anëtari me sëmundje kronike 5 35 

Kryefamiljare Femër me mbështetje të kufizuar  5 4 

'Lista Vëzhguese e Vulnerabilitetit' ka rezultuar në identifikimin e 17 familjeve në nevojë. 

Identifikimi është bërë duke ndjekur kriteret e cënueshmërisë të përcaktuara në tabelën e 

mësipërme (Tabela 9.1 ) dhe peshimin e secilit kriter cenueshmërie. Midis familjeve të anketuara 

ka 7 PAH me faktorë rreziku të rëndë jetese dhe 10 PAH me cënueshmëri të moderuar ndaj 

varfërisë. PAH-të përfshiheshin në 'Listën Vëzhguese të Vulnerabilitetit' në rastet kur rezultati i 

ponderimit ishte më shumë se 25. Një cënueshmëri e rëndë është regjistruar për rezultatin e 

ponderimit prej më shumë se 55. Kjo është bazuar në shpërndarjen statistikore, duke ndjekur 

metodologjinë e përdorur për studimet e shpërndarjes së varfërisë të kryera nga Banka 

Botërore14.  

Pas zhvillimit të 'Listës Vëzhguese të Vulnerabilitetit', do të ndërmerren angazhime të mëtejshme 

me familjet e identifikuara për të konfirmuar / kontrolluar familjet për ndihmë të mëtejshme dhe 

'Lista e Vëzhgimit të Vulnerabilitetit' do të përditësohet në përputhje me rrethanat. Familjet 

vulnerabël të identifikuara përfundimtare do të përcaktohen si 'familje kryesisht bujqësore' dhe 

familje jo-bujqësore.  Familjet kryesisht fermere ka të ngjarë të përfitojnë nga ndihma bujqësore 

shtesë për të rivendosur produktivitetin, ndërsa familjet jo-bujqësore (p.sh., ato të pensionuara 

dhe të paafta për t'u marrë me bujqësi) mund të përfitojnë nga mbështetje të tjera të përshtatura 

si aksesi/lidhjet me mbështetjen e shëndetit dhe strehimit. 

9.2.3 Ndihma e mundshme / Mbështetje Tranzicionale  

Mbështetja për familjet e identifikuara të cënueshme mund të kërkohet në tre faza kritike: 

1. Para ndërtimit 

2. Ndërtimi 

3. Pas ndërtimit. 

Gjatë planifikimit të projektit para ndërtimit, familjet e cënueshme mund të jenë më të izoluara nga 

ana sociale dhe mund të mos jenë të vetëdijshme për planet e projektit dhe mund të mos kenë 

qenë aq në gjendje të marrin pjesë në takime publike si pjesë e procesit të VNMS-së. Angazhimi 

i palëve të interesuara me familjet e prekura drejtpërdrejt do të bëjë përpjekje të veçanta për t'u 

takuar me familjet e identifikuara vulnerabël nga 'lista vëzhguese'.  Projekti dhe proceset e aksesit 

në tokë, kompensimit dhe mbështetjeve shtesë, do t'u shpjegohen atyre, me mbështetje të 

jashtme shtesë sipas nevojës. 

Gjatë ndërtimit, do të bëhen përpjekje të veçanta për përditësimin e vazhdueshëm të familjeve 

vulnerabël mbi procesin dhe kohëzgjatjen e mundshme të punimeve.  

 

Gjatë dhe pas ndërtimit, mund të zhvillohen paketa ndihme kalimtare për familjet e prekura, të 

cilat mund të përfshijnë kupona ushqimore dhe lidhje me mbështetjen e shtetit. Çdo ndihmë do 

t'u përshtatet nevojave të familjes së prekur dhe e kufizuar në kohë, me strategji të qarta daljeje. 

  

 

14 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21355 
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10 MBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE 

10.1 Vlerësimi i Trashëgimisë Kulturore (TK) 

Bazuar në literaturën e disponueshme të botuar (p.sh., faqja e internetit të Institutit Kombëtar të 

Trashëgimisë Kulturore), rezultatet e studimit në terren të TK të projektit "Zona e Re e Zhvillimit 

në Njësinë Administrative Rremas dhe Libofshë", dhe informacione nga takimet e palëve të 

interesuara (p.sh., komunitetet lokale, bashkitë, etj.), nuk ka asete të rëndësishme të trashëgimisë 

kulturore në zonën e Projektit (përfshirë Parkun PV dhe trasenë e propozuar të OHL-së). 

Informacioni i mbledhur dhe të dhënat historike tregojnë gjithashtu se ka një potencial të ulët për 

zbulimin e trashëgimisë kulturore të panjohur gjatë procesit të ndërtimit.  

Nga zbulimi në terren i kryer nga eksperti i TK si pjesë e procesit të VNMS-së u zbuluan edhe 

trakte të lëna nga kanalet kulluese (tulla kulluese me 6 kënde dhe fragmente të tyre), kamina për 

prodhimin e tullave dhe tjegullave të kohës së kooperativës, qeramikë për mbajtjen e ujit. Gjatë 

punës dhe grumbuj mbeturinash nga vende dhe lokale të ndryshme (shishe birre, pjata para 

viteve '90, stenda televizive, mbeturina ndërtimi etj.), dhe bunkerë të madhësive të ndryshme apo 

mbeturina bunkeri.  

Vlen të përmendet se vizitat e fundit në terren në kantierin e parkut PV kanë identifikuar dy 

bunkerë lufte. Neni 51 i ligjit 27/2018 për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë e Shqipërisë, tregon 

se bunkerët do të konsiderohen pasuri kulturore të prekshme nën mbrojtje të veçantë me 

përcaktimin. Sipas ekspertit të TK-së të angazhuar si pjesë e procesit të VNMS-së, këta bunkerë 

të periudhës komuniste nuk klasifikohen si objekte arkeologjike apo objekte me ndonjë vlerë të 

veçantë të trashëgimisë kulturore dhe për këtë arsye nuk parashikohet që të ketë rreziqe nga 

prania e tyre brenda zonave ose edhe heqja (nëse është e nevojshme) gjatë fazës së ndërtimit. 

Figura 10.1 më poshtë tregon një nga bunkerët e gjetur në kantierin e parkut PV.  

FIGURA 10.1: BUNKERI I GJETUR NË KANTIERIN E PARKUT PV 

 

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet aseteve të TK të klasifikuara dhe të paklasifikuara 

(monumente historike, mbetje arkeologjike, qytete historike, xhami, teqe, varre, varreza dhe disa 

peizazhe natyrore) të vendosura brenda dhe në afërsi të zonës së Projektit. Projekti do të sigurojë 

që një arkeolog të jetë i disponueshëm gjatë aktiviteteve të ndërtimit dhe që do të ofrohet trajnimi 

i profesionistëve mjedisorë/socialë në terren për Procedurat e Gjetjeve të Rastësishme.  

Masat e mëposhtme zbutëse do të merren parasysh gjatë punimeve të ndërtimit në afërsi të 

aseteve TK të vëzhguara dhe të mundshme: 
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1. Gjatë zbatimit, siç parashikohet në legjislacionin e Trashëgimisë Kulturore (TK), punimet 
tokësore do të mbikëqyren sipas ligjit nr.27, datë 17.05.2018, “Për trashëgiminë kulturore 
dhe muzetë”, neni 144-147. 

2. Aktivitetet e projektit do të planifikohen në mënyrë të tillë që të shmangen/reduktohen 
ndikimet në mjedis gjatë ngjarjeve të rëndësishme si vizitat në teqe, ditët fetare sipas 
kalendarit të komunitetit ose ceremonitë mortore. 

3. Monitorimi i rregullt i gjetjeve të trashëgimisë kulturore gjatë punimeve tokësore dhe 
punimeve të tjera të ndërlidhura me to 

4. Një procedurë e gjetjeve të rastësishme do të zhvillohet për menaxhimin e trashëgimisë 
kulturore nëse zbulohet ndonjë trashëgimi kulturore gjatë ndërtimit. Shembuj të gjetjeve 
të rastësishme mund të përfshijnë një vend arkeologjik, i cili ka mbetur i pavërejtur ose i 
padokumentuar në të kaluarën ose një vend me rëndësi kulturore/trashëgimie që nuk 
ishte identifikuar më parë 

5. Shmangia dhe minimizimi i shqetësimit në zonat e ndjeshme të identifikuara brenda një 
tamponi prej 100 m. Nëse zbulohet se ndikimet në zonat e ndjeshme/të rëndësishme 
janë të pamundura për t'u shmangur plotësisht brenda kufijve të niveleve të pranueshme 
të ndikimit, atëherë do të zhvillohen aktivitete specifike restaurimi dhe dokumentimi. 
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11 MENAXHIMI I ANKESAVE  

11.1 Praktika më e mirë ndërkombëtare  

Sipas standardeve ndërkombëtare, një mekanizëm ankesash duhet të krijohet sa më shpejt që 

të jetë e mundur në proces, për të marrë dhe trajtuar në kohën e duhur shqetësimet specifike në 

lidhje me kompensimin dhe zhvendosjen që ngrihen nga personat e zhvendosur, duke përfshirë 

një mekanizëm rekursi të krijuar për të zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë të paanshme. Sipas 

Standardeve të Performancës së IFC-së, mekanizmi i ankesave duhet të jetë proporcional, i 

përshtatshëm nga ana kulturore, i aksesueshëm, transparent, i përgjegjshëm dhe të ofrojë 

mbrojtjen e duhur. Kjo shpjegohet më tej më poshtë.  

Projekti ka zhvilluar një Mekanizëm Ankesash (GM) për të marrë dhe trajtuar ankesat dhe ankesat 

brenda vendit, duke lejuar ende rekursin në gjykata ku përpjekjet për të zgjidhur ankesat përmes 

mekanizmit të ankesave të projektit dështojnë.  

11.2 Parimet kryesore 

Parimet e mëposhtme janë zbatuar në zhvillimin e mekanizmit të ankesave të Projektit: 

1. Proporcionaliteti: një mekanizëm i shkallëzuar në rreziqet e mundshme dhe ndikimet 
negative që Projekti mund të imponojë në komunitetet e prekura. 

2. Përshtatshmëria kulturore: një mekanizëm i projektuar në një mënyrë të përshtatshme 
kulturore. 

3. Aksesueshmëria: një mekanizëm i qartë dhe i kuptueshëm që është i aksesueshëm për të 
gjitha segmentet e komuniteteve të prekura pa kosto për ta.  Ankesat mund të merren 
ballë për ballë, nëpërmjet telefonit, e-mailit ose postës. 

4. Transparenca dhe llogaridhënia: një mekanizëm që funksionon në mënyrë transparente 
dhe që i përgjigjet të gjitha palëve të interesuara. 

5. Mbrojtja e duhur: një mekanizëm që parandalon ndëshkimin dhe nuk pengon aksesin në 
mjete të tjera juridike, duke përfshirë mekanizmat gjyqësorë publikë ose jogjyqësorë. 

6. Mekanizmi i ankesave nuk duhet të pengojë aksesin në mjetet juridike ose administrative 
të vendit. Ankuesit dhe personat e prekur janë të lirë t'i drejtohen gjykatës në çdo kohë, 
pavarësisht nga mekanizmi i ankesave të nivelit të projektit.  

11.3 Mekanizmi i Ankesave (GM) 

Ky seksion përmbledh Mekanizmin e Ankesave (GM) të zhvilluar nga Voltalia. GM për Projektin 

merr parasysh legjislacionin kombëtar, si dhe kërkesat e BERZH-it dhe IFC-së. Në përputhje me 

Kodin e Sjelljes së Voltalia-s, GM do t'i kushtojë vëmendje të veçantë të gjitha çështjeve në lidhje 

me të drejtat themelore dhe do të krijojë mjete të posaçme për çështjet në lidhje me diskriminimin 

dhe ngacmimin.  

Të gjithë individët, grupet dhe familjet dhe njerëzit e prekur dhe të gjitha grupet e palëve të 

interesuara do të kenë mundësinë të paraqesin ankesa dhe pyetje për çdo aspekt të aktivitetit të 

Projektit dhe blerjes së tokës.  Kompania do të jetë përgjegjëse për krijimin e këtij Mekanizmi të 

Ankesave (GM) dhe do të veprojë si sekretar i GM për t'u siguruar që GM është operacionale për 

të trajtuar në mënyrë efektive shqetësimet mjedisore dhe sociale të personave të prekur nga 

projekti. GM prezantohet gjatë të gjitha konsultimeve publike dhe publikohet në internet.  

Kompania do të sigurojë që ankesat dhe shqetësimet për çdo aspekt apo çështje që mund të 

lindin, të adresohen në kohë dhe në mënyrë të kënaqshme.  
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Të gjitha rrugët e mundshme janë vënë në dispozicion të personave të prekur për të zgjidhur 

ankesat e tyre në nivel projekti. Sipas mekanizmit të propozuar të ankesave në nivel projekti, 

familjet e prekura mund të apelojnë çdo vendim, praktikë ose aktivitet që lidhet me zgjidhjen e një 

ankese. AP-të do të ndërgjegjësohen për procedurat që mund të ndjekin për të kërkuar korrigjim, 

duke përfshirë, nëse është e nevojshme, përdorimin e procedurave administrative ose gjyqësore, 

si dhe mekanizmat e ankesave të huadhënësve. GM e projektit do të shpërndahet përmes 

takimeve konsultative, FGD (Fokus Grup), KII (Intervistë me personin kryesor) si dhe do të 

publikohet në faqen e internetit të Projektit.  

Figura 11.1 paraqet grafikun e rrjedhës që përmbledh mënyrën se si përpunohet një ankesë: 

FIGURA 11.1: HAPAT KYÇ TË MEKANIZMIT TË ANKESAVE 

 

Hapat e paraqitur në figurën e mësipërme përshkruhen më tej më poshtë: 

11.3.1 Hapi 1 – Pritja dhe Regjistrimi i Ankesave 

11.3.1.1 Pritja e ankesave 

Çdo person ose grup i palëve të interesuara mund të dërgojë komente, ankesa dhe/ose kërkesa 

për informacion duke përdorur kanalet e përshkruara më poshtë. GM është krijuar për të lejuar 

çdo palë të interesuar të ngrejë ankesa, pavarësisht nga niveli i tyre i shkrim-leximit ose aksesi 

në infrastrukturë. Palët e interesuara mund të ngrenë ankesa në shqip ose anglisht, dhe në 

mënyrë anonime. Palët e interesuara me nivel më të ulët shkrim-leximi inkurajohen të ngrenë 

ankesa verbalisht. Ankesat do të merren përmes kanaleve të mëposhtme: 

1. Komunikimi ballë për ballë me menaxhimin e kantierit të Voltalia ose kontraktorët. 

2. Adresat e e-mailit për stafin e menaxhimit të ankesave të Voltalia do të përshkruhen në 
tabelat e informacionit: karavasta@voltalia.com 

3. Numri i telefonit i dedikuar GM i parkut “Karavasta Solar”: +355 68 402 7034 

4. Kutitë e ankesave që do të vendosen në të gjitha pikat hyrëse në sheshin e projektit të 
Karavastasë.  

Pas marrjes së një ankese, pranuesi do t'i shpjegojë ankuesit procesin dhe afatet kohore për 

hapat e mbetur në procedurë dhe do të informojë se si do të trajtohet ankesa. Marrësi do të 

sigurojë konfidencialitetin e ankuesit që nga paraqitja e një ankese e tutje. Vetëm ata që janë të 

 

 

 

 

 

* Shënim: palët e interesit mund të procedojnë 

vullnetarisht për një zgjidhje të jashtme në çdo kohë  

Zgjidhja akoma e 

pa pranuar 

Publik Mekanizmin e Ankesave 

Merr dhe Regjistro  

Rishiko dhe investigo 

Monitoro dhe vlerëso 

Identifikimi i Ankesës së 

mundshme Regjistrimi i Ankesës Kategorizimi i 

Ankesës 
Dërgimi i konformimit tek pala e 

interesit 

Përcakto metodën e duhur 

të investigimit Cakto burimet e duhura Vazhdo me 

investigimin Identifiko zgjidhjen kryesore  

Komunikoji zgjidhjen palës së interesit 

Zgjidhja nuk u 

pranua 

Rivlerëso 

Zgjidhja e rishikuar u propozua 

Zgjidhja iu komunikua palës së 

interesit 

Zgjidhja u pranua Ankesa u mbyll 

Zgjidhje të 

jashtme* 
(veprime ligjore) 

Brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës 

Brenda 21 ditësh nga marrja e ankesës  

Brenda 30 ditësh pas marrjes së ankesës.  
 Nëse zgjidhja nuk pranohet nga pala e interesit, një zgjidhje e rishikuar duhet të propozohet brenda 14 ditësh nga refuzimi i zgjidhjes  

14 ditë pas mbylljes së ankesës  

Zhvillo alternativat e zgjidhjes, 

dërgo përgjigje dhe mbyll 

ankesën 

mailto:karavasta@voltalia.com
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përfshirë drejtpërdrejt në procesin e ekzaminimit do të pajisen me detajet e ankesës. Informacioni 

i ndjeshëm do të zbulohet vetëm me dijeninë dhe miratimin e përdoruesve.   

Pranuesi do të informojë ankuesin se ankesa mund të depozitohet gjithashtu në mënyrë anonime 

nëse ankuesi e preferon atë. Megjithatë, në rastin e një ankese anonime, ankuesit nuk do t'i jepet 

asnjë vazhdim apo zgjidhje.  

11.3.1.2 Regjistrimi i ankesave 

Pas pranimit, ankesa do të regjistrohet në regjistrin e ankesave brenda 1 dite pune. 

Regjistri i ankesave është një Microsoft Excel i cili përdoret për regjistrimin, gjurmimin dhe 

menaxhimin e ankesave. Kjo do të ndihmojë në gjurmimin e tendencave dhe modeleve të 

përgjithshme në shqetësime, duke lejuar që çështjet e reja të shënohen dhe të kuptohen në një 

fazë të hershme. Si minimum, informacioni i mëposhtëm do të regjistrohet: 

1. Të dhënat 

2. Detajet e ankesës 

3. Historia e ankesave/pyetjeve/pyetjeve të tjera 

4. Prioritizimi duke përdorur një shkallë të përbashkët për të ndihmuar me afatet kohore për 
zgjidhje. 

5. Rezolutat e rënë dakord me palën në fjalë dhe veprimet e zbatuara. 

Të gjitha çështjet e regjistruara do të diskutohen me bordin përgjegjës, për të ofruar zgjidhje të 

shpejta dhe efikase. 

11.3.1.3 Njohja e ankesave  

Të gjitha ankesat e ardhura do të pranohen brenda 7 ditëve nga marrja e ankesave. Pas marrjes 

së ankesës nga Voltalia, ankuesit do t'i lëshohet një letër konfirmimi. Ankuesit duhet t'i sigurohen 

gjithashtu informacionet e kontaktit të personit përgjegjës për zgjidhjen e ankesës së tyre dhe 

koha e parashikuar për përfundimin. Nëse vendoset që një ankesë nuk është e vlefshme ose nuk 

bie nën juridiksionin e kompanisë, personi përgjegjës për zgjidhjen e ankesës do të njoftojë 

ankuesin brenda 14 ditëve nga marrja e ankesës dhe, kur është e mundur, do t'ua drejtojë atë 

palëve të treta përgjegjëse. Formulari i njohjes përfshin: 

1. Konfirmimi zyrtar, data dhe numri i ankesës; 

2. Emrin e ankuesit; 

3. Emrin e personit që ka marrë në dorëzim ankesën; 

4. Nënshkrimin e ankuesit sa herë që është e mundur; 

5. Detajet e kontaktit duke përfshirë numrin e telefonit në rast se ankuesi ka ndonjë pyetje; 

6. Afatin kohor brenda të cilit pritet të merret përgjigje. 

Kur ankesat dorëzohen personalisht, formulari i njohjes do t'i jepet ankuesit menjëherë duke 

përdorur një formular të dedikuar (shih Mekanizmin e Ankesave të Projektit “Karavasta Solar” 

Voltalia). 

11.3.2 Hapi 2 – Shqyrtimi dhe Hetimi  

Shqyrtimi fillestar, klasifikimi dhe vërtetimi i ankesave të marra do të kryhet nga Menaxheri 

Mjedisor dhe Social (E&S) i Voltalia brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës. Afati kohor do t'i 

komunikohet ankuesit në pranimin e dorëzimit të ankesës, në formë të shkruar dhe verbalisht 

nëse është e nevojshme. Shqyrtimi i ankesave do të ndërmerret për të verifikuar vlefshmërinë e 

ankesës, për të përcaktuar shkaqet e saj dhe për të zhvilluar veprime korrigjuese për të 

minimizuar ose shmangur përsëritjen e shkaqeve. Nëse ankesa kërkon një hetim më të plotë, 
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ankuesit do të njoftohen nga Menaxheri Mjedisor dhe Social i Voltalia për procesin që do të ndiqet 

dhe kush do të jetë personi përgjegjës i ngarkuar për hetimin. 

11.3.3 Hapi 3 – Zgjidhja dhe Përgjigja e Ankesave    

Menaxheri Mjedisor dhe Social Voltalia do të kryejë procesin e zgjidhjes dhe do të informojë 

ankuesin për përparimet me shkrim dhe verbalisht nëse kërkohet. Statusi i zgjidhjes së ankesës 

mund të jetë: 

1. Preliminar: zgjidhja synon të informojë ankuesit për vlerësimin dhe/ose statusin e 
kërkesës së tyre; ose 

2. Përfundimtar: rezoluta synon të komunikojë një vendim (bashkë me arsyetimin) dhe të 
kërkojë miratimin e ankuesit për të mbyllur kërkesën (referojuni Shtojcës 3) 

3. Jo përfundimtar: 

o Nëse ankuesi nuk ka gjasa të jetë i kënaqur me rezultatin e vendimeve paraprake, 

Menaxheri Mjedisor dhe Social i Voltalia do ta ftojë ankuesin të mbledhë prova shtesë, të 

marrë argumente shtesë, të kryejë hetime të mëtejshme dhe të sqarojë pozicionin e 

kompanisë. Menaxheri i Voltalia E&S mund të marrë mbështetje të drejtpërdrejtë nga 

Menaxheri i Kombëtar i Voltalia, Zyrtari i Korporatës Voltalia E&S, Shefi i Projekteve të 

Voltalia dhe/ose Drejtori. 

o Nëse ankuesit nuk janë të kënaqur me rezultatin e një zgjidhjeje përfundimtare, Voltalia 

do të apelojë tek mekanizmi i jashtëm i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (palë 

jashtëligjore). 

11.3.4 Hapi 4 – Mbyllja e ankesave  

Menaxheri Social i projektit Voltalia do t'i komunikojë ankuesit rezultatin e hetimit dhe do të kërkojë 

komente për zgjidhjen. Kjo përgjigje fillestare do të përfshijë një përmbledhje të asaj që është 

planifikuar dhe kur ka gjasa të zbatohet, ose një shënim shpjegues që sqaron pse nuk kërkohet 

veprim.   

Çdo përgjigje e mëtejshme nga ankuesi regjistrohet për të ndihmuar në vlerësimin nëse ankesa 

është mbyllur ose nëse kërkohet veprim i mëtejshëm. Menaxheri i ankesave do të përdorë kanalet 

e duhura të komunikimit për të konfirmuar nëse ankuesi e ka kuptuar dhe është i kënaqur me 

përgjigjen. Ky komunikim do të regjistrohet edhe në regjistrin e ankesave. Bazuar në përgjigjen e 

ankuesit (rezoluta e pranuar ose e refuzuar pa shqyrtim të mëtejshëm), menaxheri Mjedisor dhe 

Social mund të mbyllë ankesën.  

11.3.5 Hapi 5 – Vlerësimi i zgjidhjes 

Menaxheri Mjedisor dhe Social do të vlerësojë efikasitetin e zgjidhjes pas zbatimit të tij bazuar në 
kënaqësinë e ankuesit, mospërsëritjen e aspektit që shkaktoi ankesën në radhë të parë dhe 
mungesën e përdorimit të procesit të jashtëm të riparimit nga ankuesi. 

11.4  Monitorimi & Raportimi 

Në përpjekje për të matur efektivitetin e mekanizmit të ankesave dhe përdorimin efikas të 

burimeve të tij, mekanizmi i ankesave do të monitorohet dhe vlerësohet rregullisht nga Menaxheri 

Mjedisor dhe Social dhe Menaxheri i Korporatës E&S. 

Rishikimi dhe monitorimi i mekanizmit të ankesave do të ndihmojë në identifikimin e ankesave të 

zakonshme ose të përsëritura që mund të kërkojnë zgjidhje strukturore ose një ndryshim 

politikash dhe do t'i mundësojë Voltalia-s të kapë mundësitë e përmirësimit dhe çdo "mësim të 

nxjerrë" gjatë vlerësimit të ankesave. 
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Efikasiteti i mekanizmit të ankesave do të vlerësohet bazuar në KPI-të e mëposhtme 

Treguesi i Performancës Kufijtë / Objektivat për t'u arritur 

Numri i ankesave të komunikuara Raportimi i një numri jo të lartë ankesash 

Norma e propozuar e zgjidhjes Propozimi i një zgjidhjeje për të gjithë ankuesit 

Koha e zgjidhjes së ankesave 
Të gjitha ankesat marrin një propozim zgjidhjeje brenda 
kornizës kohore të përcaktuar  

Shkalla e pranimit të zgjidhjeve 
Përqindja e zgjidhjeve e pranuar dhe e konsideruar e 
kënaqshme nga ankuesi pas procesit të vlerësimit të 
zgjidhjes 

Rekurs tek sistemi i jashtëm i mjeteve 
juridike 

Numri i ankesave të pazgjidhura edhe pse GM shkon në 
sistemet administrative, gjyqësore ose të palëve të treta. 

 
Informacione të mëtejshme mbi Mekanizmin e Ankesave dhe formularët përkatës gjenden në 
Mekanizmin e Ankesave të Projektit Karavasta Solar, i disponueshëm në faqen e internetit të 
Projektit Karavasta: https://karavastasolar.com/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 KORNIZA ORGANIZATIVE 

12.1 Organigrama e përgjithshme e projektit 

Tërësia e organizimit të projektit merr parasysh rolin e Voltalia dhe organizatave të ndryshme 

qeveritare kritike për suksesin e projektit. 

Rolet dhe përgjegjësitë kryesore në këtë drejtim janë si më poshtë: 

Voltalia SA 

Ofrimi i mbështetjes për Voltalia Albania në të gjitha fazat. 

https://karavastasolar.com/
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Voltalia Karavasta (Voltalia Albania) 

Përgjegjës për mbikëqyrjen e përgjithshme të projektit, duke përfshirë sigurimin e respektimit të 

legjislacionit shqiptar dhe rregulloreve të ndërtimit, politikave dhe kërkesave të performancës së 

institucioneve financiare ndërkombëtare, si dhe politikave dhe standardeve të korporatës.  

Karavasta Solar sh.pk (Shqipëri) 

Menaxhimi i punës së përditshme të Projektit, duke përfshirë menaxhimin e kontraktorëve të 

ndërtimit, dhe ndërlidhjen me të gjithë aktorët e jashtëm, duke përfshirë agjencitë qeveritare dhe 

komunitetet lokale dhe familjet. 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  

Përgjegjës për transferimin e tokës shtetërore prej 185 ha në Voltalia për Karavasta Solar sh.pk 

(Shqipëri).  

Aktorët kryesorë dhe ndërlidhja në planifikimin dhe menaxhimin e projektit është paraqitur 

vizualisht më poshtë. 

FIGURA 12.1: ORGANOGRAMA E PROJEKTIT 

                               

 

12.2  Organograma e LRP-së 

Për të ekzekutuar projektin, ekipi i Voltalia bazohet në ekspertizën e brendshme dhe të jashtme.  

Kjo lejon menaxhimin efektiv të të gjitha ndikimeve në aspektin social dhe ndikimit në tokës që 

rrjedhin nga Projekti. 

Rolet kryesore janë si më poshtë: 

Menaxheri në shkallë vendi 

Përgjegjës për planifikimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të Projektit, duke përfshirë proceset 

dhe procedurat e aksesit dhe blerjes së tokës, si dhe menaxhimin e masave të kompensimit dhe 

restaurimit të jetesës. 

Voltalia SA 
Departamenti i 

Zhvillimit 
Ndërkombëtar 

(France)

Voltalia Karavasta 
BV (Shqipëri)

Karavasta Solar 
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Ministria e 

Infratsruktures dhe 
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Transferimi 

i tokës 

shteterore 



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 128 nga 164 

 

Menaxher i Shëndetit, Sigurisë, Mjedisit dhe Social 

Mbikëqyrja e të gjitha aspekteve të shëndetit, sigurisë mjedisore dhe sociale. 

Zyrtar social 

Drejton angazhimin e palëve të interesuara dhe konsultimet dhe përpjekjet për nënshkrimin e 

familjeve në lidhje me procesin e LRP-së, si dhe mbikëqyrjen e kontraktorëve të ndërtimit në lidhje 

me angazhimet sociale. Gjithashtu përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e mekanizmit të 

ankesave, dhe mbikëqyrjen e proceseve të pagesës së kompensimit. 

Menaxher i Aksesit në Tokë dhe Sistemimit 

Përgjegjës për zbatimin e LRP-së, duke përfshirë marrëveshjen vullnetare dhe procesin e 

shpronësimit, përpunimin dhe pagesat e kompensimit, hyrjen dhe daljen e tokës, dhe zbatimin e 

programit të restaurimit të mjeteve të jetesës. 

Zyrtarët ndërlidhës me komunitetin (CLO) 

Përgjegjës për menaxhimin e procesit të përditshëm të angazhimit të palëve të interesuara, si 

dhe mbikëqyrjen e kontraktorëve të ndërtimit në terren.  

Ekipi Ligjor 

Këshillimi për procesin e blerjes së tokës, duke përfshirë përgatitjen e kontratave për nënshkrimin 

me përdoruesit e prekur të tokës, protokollet e hyrjes dhe daljes së tokës dhe pagesën e 

kompensimit. 

Konsulentët për aksesin në tokë dhe mjetet e jetesës (SRA) 

Konsulentët përfshijnë ekspertë socialë në aksesin e tokës, zhvendosjen dhe restaurimin e 

jetesës, të cilët punojnë me Ekipin e Projektit Voltalia për të planifikuar të gjitha aspektet e aksesit 

të tokës dhe programit të restaurimit të jetesës, duke përfshirë zhvillimin e kësaj LRP. Ekipi i 

Konsulentit përfshin gjithashtu ekipe anketash për të ndërmarrë anketat e kërkuara bazë të 

familjeve të prekura drejtpërdrejt, ekspertë të kompensimit dhe vlerësimit për të kontribuar në 

zhvillimin e matricës së kompensimit dhe ekspertë agronomikë për të këshilluar mbi zhvillimin 

dhe menaxhimin e programeve të jetesës. 

Organigrama e Voltalia LRP është paraqitur më poshtë. 
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FIGURA 12.2: ORGANIGRAMA E LRP 

 

 

 

Vini re se jo i gjithë personeli kërkohet për kohëzgjatjen e LRP-së dhe mund të kalojë ndërmjet 

roleve me kalimin e kohës.  Për shembull, anketat bazë dhe anëtarët e ekipit të analizës së të 

dhënave do të përfundojnë punën e tyre përpara procesit të regjistrimit të familjes dhe disa prej 

tyre do të formojnë ekipin e regjistrimit të familjes, i cili gjithashtu do të sigurojë vazhdimësi në 

drejtim të një konsistence afatgjatë në marrëdhëniet me familjet. Në mënyrë të ngjashme, 

agronomi i përfshirë në anketat bazë do të udhëheqë përpjekjet për rivendosjen e tokës dhe 

restaurimin e mjeteve të jetesës në lidhje me parcelat e tokës. 

Organigrama e paraqitur në grafikun e mësipërm mund të jetë subjekt i ndryshimeve gjatë 

implementimit të LRP-së. Gjithashtu, Voltalia mund të vendosë të rekrutojë staf të brendshëm 

ose të përdorë burime të jashtme për disa pozicione të paraqitura më sipër. Në çdo rast, Voltalia 

do të sigurojë që të rekrutojë staf të mjaftueshëm dhe kompetent në mënyrë që të garantohen 

afatet dhe cilësia e zbatimit të LRP-së. 

Disa role mund të mbulohen nga i njëjti person. Për shembull, Oficeri i Ndërlidhjes me Komunitetin 

mund të mbulojë rolin e Menaxherit të Ankesave.  

12.3 Përfshirja e Komunitetit 

Projekti do të sigurojë përfshirjen e familjeve të prekura nga projekti gjatë gjithë procesit, si dhe 

ndërveprim me palët kryesore të interesuara, duke përfshirë përfaqësuesit e fshatrave sipas 

rastit.  Përveç konsultimit dhe angazhimit të vazhdueshëm të familjeve gjatë gjithë procesit, 

familjet e prekura, nëpërmjet programit të monitorimit dhe vlerësimit, do të përfshihen në 

monitorimin me pjesëmarrje të aktiviteteve kyçe të Projektit, veçanërisht në rivendosjen dhe 

restaurimin e jetesës. 
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13 KALENDARI DHE BUXHETI 

13.1 Kalendari i LRP-së 

Një plan i detajuar i LRP-së u përgatit në fillim të zhvillimit të projektit. Orari i LRP-së është 

plotësisht i integruar me planin e përgjithshëm të projektit dhe oraret e ndërtimit për të siguruar:   

1. mundësimin e  kohës së mjaftueshme për konsultime dhe marrëveshje efektive me familjet 
e prekura 

2. I gjithë kompensimi për blerjen e përhershme të tokës mund të paguhet përpara hyrjes në 
tokë dhe aktiviteteve të ndërtimit 

3. Aty ku është e mundur, familjet e prekura kanë një mundësi për të korrur të korrat përpara 
ndërtimit 

4. Çdo program jetese dhe ndihmë shtesë janë projektuar plotësisht dhe gati për t'u zbatuar, 
në mënyrë që të sigurohet restaurimi i bujqësisë sa më shpejt të jetë e mundur. 

Kalendari i LRP-së është përditësuar në baza javore gjatë gjithë procesit të LRP-së. 

Një përmbledhje e Programit të LRP-së, që tregon datat kryesore, është në Tabelën 14.1 më 

poshtë. 

TABELA 13.1: PROGRAMI I NIVELIT TË LARTË TË LRP 

 

13.2 Buxheti i LRP-së 

Buxheti Final i LRP do të përcaktohet vetëm kur të përfundojnë të gjitha aktivitetet e ndërtimit dhe 

të kenë përfunduar programet e restaurimit të mjeteve të jetesës.  Kjo është për shkak se: 

1. Dizajni i detajuar para ndërtimit dhe aktivitetet e ndërtimit mund të rezultojnë në zvogëlimin 
ose shtesë të marrjes së tokës dhe dëmtimit të të korrave 

2. Struktura e kulturës e përdorur për vlerësimin e të korrave është përcaktuar nga vrojtimi i 
pasurisë i realizuar në terren gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2021. Të mbjellat e prekura 
do të varen nga periudha kur do të fillojnë punimet pasi parcelat e prekura mbillen me 
kultura të ndryshme gjatë vitit. Kjo mund të ndikojë ndjeshëm në shumat përfundimtare 
të kompensimit të kulturave 

3. Masat e restaurimit të mjeteve të jetesës mund të kërkojnë më pak ose më shumë 
ndërhyrje nga sa pritej për të siguruar që parcelat e fermave të jenë rikthyer në 
produktivitetin para projektit 

4. Vlerësimi i buxhetit (euro) mund të luhatet në varësi të kursit të këmbimit.  

G S T N D J SH M P M Q K G S T N DH

Plani i Rikuperimit të Jetesës (LRP)

Përgatitja e anketave Socio-ekonomike & të Aseteve

Studimi i Vlerave të Kompensimit

Zhvillimi i Plane të Angazhimit & komunikimit

Zhvillimi i planit & regjistrit të ndikimist social të rrugës

Surveys implementation & Agronomic Assessment of Parcels

Hedhja & Analiza e tëDhënave

Rishikimi i kujdesit të duhur për procesin e marrjes së zonës së impiantit

Zhvillimi i Kornizës së Kompensimit

Zhvillimi i Programeve të jetesës / grupeve vulnerabël

Matrica e Detajuar e Kompensimit (për t'u dorëzuar tek autoritetet)

Publikimi i LRP / Udhëzuesit të Marrjes së Tokës dhe Kompensimit

Zhvillimi i Marrëveshjeve me Familjet / Nënshkrimi i Paketave

Marrëveshjet vullnetare me familjet

Procedurat e Shpronësimit

Pagesat e Kompensimit

Punimet fillestare (në zonën e Impiantit)

Hyrja në Tokë / Fillimi i Ndërtimit

Fillimi i Zbatimit të Programit të Jetesës
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Megjithatë, bazuar në marrjen e përhershme dhe të përkohshme të tokës, mbulimin e mundshëm 

të të korrave dhe programin e restaurimit të mjeteve të jetesës, vlerësimi i buxhetit të LRP-së 

jepet më poshtë. 

TABELA 13.2: VLERËSIMI I BUXHETIT TË LRP  

Vlerësimi i buxhetit të LRP 

Veprimet Vlera Euro  

Kompensimi për blerjen e përhershme të tokës 87,084.00 

Kompensimi për blerjen e përkohshme të tokës 10,000.00 

Kulturat vjetore 11,919.74 

Kulturat shumëvjeçare 76,680.42 

Kompensimi i servitutit 5,000.00 

Programi i Jeteses & Vulnerabel 98,640.00 

Kontigjenca për punime restauruese përmirësuese 30,000.00 

Totali 319,324.16 
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14 MONITORIMI DHE VLERËSIMI  

Monitorimi dhe Vlerësimi janë komponentët kryesorë të procesit të LRP. Procesi i Monitorimit dhe 

Vlerësimit shqyrton se çfarë funksionoi me procesin dhe pse, çfarë jo dhe pse jo, dhe çfarë 

rregullimesh apo ndryshimesh duhen bërë. 

Monitorimi është matja që tregon lëvizjen drejt objektivit ose largimit prej tij. Monitorimi ofron të 

dhëna të papërpunuara për t'iu përgjigjur pyetjeve. Vlerësimi është vënia në përdorim e këtyre të 

dhënave, duke u dhënë atyre vlerë. Vlerësimi është vendi ku mësimi ndodh, pyetjet marrin 

përgjigje, bëhen rekomandime dhe sugjerohen përmirësime. Megjithatë, pa monitorim, vlerësimi 

nuk do të kishte lëndë të parë për të punuar. 

Monitorimi vërteton se:  

1. Veprimet dhe zotimet për kompensim, akses në tokë dhe zhvillim në LRP janë zbatuar 
plotësisht dhe në kohë 

2. Personat me të drejtë e marrin kompensimin në kohë 

3. Investimet e kompensimit dhe të jetesës po arrijnë një restaurim dhe përmirësim të 
qëndrueshëm në mirëqenien e personave, familjeve dhe komuniteteve të prekur nga 
Projekti 

4. Ankesat dhe shqetësimet ndiqen me veprimet e duhura korrigjuese 

5. Personat vulnerabël gjurmohen dhe ndihmohen sipas nevojës. 

Shkurtimisht, monitorimi i përgjigjet pyetjes: A janë kompensimi, zhvendosja dhe masat e tjera 

zbutëse të ndikimit të projektit në kohë dhe a kanë efektet e synuara? 

Në rastin e veçantë të Projektit 140 MW Karavasta, M&E i propozuar synon të sigurojë, ndër të 

tjera, tregues për të gjurmuar vazhdimisht: nivelin e përputhshmërisë me kërkesat ligjore dhe 

rregullatore; ndikimet e projektit në familjet dhe komunitetet e prekura drejtpërdrejt; shkalla në të 

cilën paketa e kompensimit të zhvendosjes dhe ndërhyrjet e tjera janë në rrugën e duhur për të 

arritur një restaurim të qëndrueshëm dhe përmirësime në mirëqenien e njerëzve të prekur; 

progresi dhe mbyllja e LRP; dhe, shëndeti i marrëdhënieve ndërmjet Projektit dhe palëve të tij të 

interesuara. 

Monitorimi dhe vlerësimi do të kenë këto objektiva të përgjithshme: 

1. Monitorimi i situatave ose vështirësive specifike që dalin nga zbatimi, dhe i 
përputhshmërisë së zbatimit me objektivat dhe metodat e përcaktuara në LRP 

2. Vlerësimi i ndikimeve emergjente, afatmesme dhe afatgjata të Projektit në mirëqenien e 
familjeve, komuniteteve dhe qeverisjes vendore të prekura 

3. Përfshirja e mjaftueshme e personave të prekur nga projekti në monitorimin dhe vlerësimin 
me pjesëmarrje të aktiviteteve dhe efekteve të projektit afatshkurtër, afatmesëm dhe 
afatgjatë. 

14.1 Procesi i M&E 

14.1.1 Procesi i brendshëm i M&E 

Projekti do të kryejë monitorim dhe vlerësim për të ndjekur zbatimin e LRP. Monitorimi dhe 

vlerësimi do t'i kushtojë vëmendje të veçantë komuniteteve të prekura nga Projekti, veçanërisht 

grupeve vulnerabël, siç janë familjet me kryefamiljare femra.  

 

Monitorimi i brendshëm do të shikojë inputet, proceset, dhe rezultatet e kompensimit, 

zhvendosjes ekonomike dhe masave të tjera për zbutjen e ndikimit. 
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1. Monitorimi i inputeve do të përcaktojë nëse stafi, organizata, financat, pajisjet, furnizimet 
dhe inputet e tjera janë sipas planit në sasinë dhe cilësinë e nevojshme.  

2. Monitorimi i procesit do të bëjë sa vijon: 

o Vlerësimin e strategjive dhe metodologjive të zbatimit të Programit dhe kapacitetin dhe 

aftësinë e personelit menaxhues të Programit për të zbatuar dhe menaxhuar në mënyrë 

efektive programet 

o Dokumentimin e mësimeve të nxjerra dhe praktikave më të mira dhe dhënien e 

rekomandimeve për të forcuar hartimin dhe zbatimin e LRP. 

3. Monitorimi i produktit do të përcaktojë nëse rezultatet e dakorduara janë realizuar në kohë 
për: 

o Komunikimin me komunitetet e prekura 

o Politikat, procedurat dhe tarifat e zhvendosjes ekonomike dhe kompensimit të rënë 

dakord 

o Zhvillimi i të korrave dhe kompensimi i mundësive të humbura 

o Ofrimi dhe pranimi i Programit të Jetesës 

o Zgjidhja e ankesave 

o Vëmendje ndaj njerëzve vulnerabël. 

4. Monitorimi i rezultateve (ose efektivitetit) do të përcaktojë shkallën në të cilën janë arritur 
objektivat e Programit dhe objektivat e performancës.  

Treguesit e M&E për të vlerësuar statusin ekonomik të PAH, duke përfshirë masat e jetesës, do 

të jenë në gjendje të matin ndikimet (ndryshojnë me kalimin e kohës) për të përcaktuar nëse 

standardet e jetesës së PAH janë rikthyer ose përmirësuar krahasuar me pozicionin e tyre para 

zhvendosjes. Si të tillë, treguesit do të jenë “të bazuar në rezultate” – duke marrë parasysh 

statusin socio-ekonomik të familjes – dhe jo vetëm “të bazuar në produkt”. 

Zgjedhja e treguesit të M&E do të udhëhiqet nga parimet e mëposhtme:  

1. Preferenca për më pak tregues që kanë vlefshmëri të konsiderueshme ndaj më shumë 
treguesve me vlerë më pak të rëndësishme 

2. Preferenca për treguesit e përdorur nga institucionet kombëtare për të qenë në gjendje të 
krahasojnë rezultatet me grupet e kontrollit në pjesë të tjera të Shqipërisë 

3. Matja e rezultateve dhe ndikimeve në nivelet e mëposhtme: 

o Matja e jetesës monetare nëpërmjet një vrojtimi sasior të të ardhurave ose shpenzimeve 

o Treguesit cilësorë që matin perceptimet e PAH 

o Treguesit proxy të përmirësimit të jetesës 

o Krahasimi i drejtpërdrejtë i restaurimit të mjeteve të jetesës brenda dhe jashtë gjurmës 

së projektit. 

Do të përgatiten raporte tremujore të progresit të monitorimit të brendshëm.  

14.1.2 Procesi i jashtëm M&E 

Një auditim i jashtëm do të kryhet nga një palë e jashtme për të vlerësuar pajtueshmërinë me 

zbatimin e LRP. Projekti do të punësojë një Auditor Social të jashtëm të kualifikuar me përvojë të 

konsiderueshme për aksesin në tokë dhe zhvendosje, përvojë praktike në Monitorim dhe 

Vleresim, pa përfshirje të mëparshme në projekt dhe aftësi të provuar për të identifikuar veprime 

për të përmirësuar zbatimin dhe për të zbutur ndikimet negative të zhvendosjes për të kryer një 

vlerësim vjetor të pajtueshmërisë me angazhimet e përfshira në legjislacionin shqiptar, standardet 

e BERZH/IFC, LRP, dhe VNMS dhe planet e saj të veprimit social bashkëlidhur. Auditori Social 

do të punojë ngushtë me komunitetet e prekura nga Projekti për të ndjekur progresin e zbatimit 

të LRP. 

Objektivat e rishikimit të jashtëm për Projektin 140 MW Karavasta janë si më poshtë: 
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1. Për të vlerësuar përputhshmërinë e përgjithshme të LRP dhe për të përcaktuar nëse 
kërkohen veprime korrigjuese 

2. Për të verifikuar që masat për rivendosjen dhe rritjen e mjeteve të jetesës së AP janë duke 
u zbatuar dhe për të vlerësuar efektivitetin e tyre 

3. Për të vlerësuar shkallën në të cilën mjetet e jetesës së komuniteteve të prekura po 
rikthehen në mënyrën e duhur dhe si janë përmirësuar standardet e tyre të jetesës. 

Monitorimi i përputhshmërisë do të bëjë:  

1. Verifikimin e rezultateve të monitorimit të brendshëm 

2. Vlerësimin nëse objektivat janë përmbushur dhe, veçanërisht, shkallën në të cilën 
Programet e Jetesës kanë kontribuar në rivendosjen e jetesës së AP dhe përmirësimin e 
kushteve të jetesës 

3. Vlerësimin e efikasitetit, efektivitetit, ndikimet dhe qëndrueshmërinë, duke nxjerrë mësime 
për aktivitetet e ardhshme të zhvendosjes ekonomike dhe duke rekomanduar 
përmirësime të procesit të zbatimit 

4. Konstatimin nëse të drejtat e zhvendosjes janë të përshtatshme për të përmbushur 
objektivat dhe nëse objektivat janë të përshtatshme për kushtet e AP 

5. Vlerësimin e të dhënave të ankesave për të identifikuar problemet e zbatimit dhe statusin 
e zgjidhjes së ankesave 

6. Marrjen e masave që zbatimi i LRP të jetë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 

7. Përqendrimin te personat e cenueshëm dhe vlerësimin e metodave për t'i ndihmuar ata.  

14.2  Përfshirja e Komunitetit 

Komponenti i Zonës së Projektit të Parkut PV 140 MW Karavasta do të përfshijë familjet e prekura 

dhe partnerë të jashtëm, si përfaqësuesit e qeverisjes vendore. Kjo do të rrisë transparencën dhe 

ndërtimin e besimit të Projektit dhe familjet e prekura nga projekti do të kenë më shumë gjasa të 

jenë në gjendje t'i raportojnë me besim faktet zgjedhësve të tyre.  

Përfaqësuesit e komunitetit dhe përfaqësues të tjerë të jashtëm do të përfshihen në ndërmarrjen 

dhe mbikëqyrjen e anketave të lidhura me projektin.  

14.3 Treguesit kryesorë të performancës  

Një numër treguesish do të monitorohen për të ndjekur progresin e zbatimit të LRP:  

1. Treguesit e procesit: Inputet e projektit, shpenzimet, vendosja e stafit, etj. 

2. Treguesit e outputit: Numri i PAH-ve të kompensuar, ndërhyrjet e kryera, etj. 

3. Treguesit e rezultatit: Niveli i arritjes së menjëhershme të objektivit të projektit, ndryshime 
të dukshme në performancë, sjellje ose status të burimit që ndodhin si rezultat i zbatimit 
të LRP 

4. Treguesit e ndikimit: Efekti afatgjatë, ndryshimi i gjendjes ose rivendosja/përmirësimi i 
kushteve të jetesës së PAH-ve në të cilat projekti po kontribuon 

5. Treguesit e supozimeve: Rrethanat themelore që mund të kundërshtojnë - ose të paktën 
të vonojnë - arritjen e rezultateve. 

Tre llojet e para të treguesve lidhen me procesin, outputet e menjëhershme dhe rezultatet. Dy 

treguesit e fundit të ndikimit afatgjatë do të fokusohen në vlerësimin nëse objektivat e 

përgjithshëm të projektit po përmbushen dhe do të përdorin treguesit e përcaktuar të ndikimit si 

bazë për vlerësimin e tyre. Të dhënat e mbledhura për anketat bazë socio-ekonomike do të 

shërbejnë si pikë referimi për matjen dhe vlerësimin e suksesit të zbatimit të LRP. 

Parametrat e monitorimit do të përfshijnë:  

1. Dorëzimin e kompensimit 

2. Zgjidhjen e ankesave 
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3. Aksesin në tokë 

4. Rritjen ose zvogëlimin e pasurisë së familjes 

5. Produktivitetin bujqësor 

6. Nivelet e kënaqësisë së PAH 

7. Numrin e PAH-ve me mjete jetese të restauruara dhe/ose të përmirësuara. 

14.4  Raportimi 

Monitorimi i brendshëm do t'i raportohet menaxhmentit në baza tremujore. Monitorimi i jashtëm 

do të raportohet çdo vit dhe do të përgatitet një raport përmbledhës për zbulimin e palëve të 

interesuara.  

14.5  Auditimi i Përfundimit 

Voltalia do të organizojë një auditim të përfundimit të kryer nga një auditor i jashtëm. Qëllimi i 

përgjithshëm i auditimit të përfundimit është të verifikojë që Plani i Rikuperimit të Jetesës së 

zhvilluar ka qenë efektiv në rikuperimin e standardeve të jetesës dhe mjeteve të jetesës së 

njerëzve të prekur nga Projekti. Prandaj, auditimi i përfundimit ka objektivat e mëposhtëm: 

1. Vlerësimin e efektivitetit të masave për të shmangur dhe minimizuar ndikimet e 
zhvendosjes duke krahasuar ndikimet aktuale të projektit në tokë dhe njerëz kundrejt 
atyre të dokumentuara në LRP 

2. Verifikimin që të gjitha të drejtat dhe zotimet e përshkruara në LRP janë dorëzuar 

3. Përcaktimin nëse masat e LRP kanë qenë efektive në rivendosjen ose përmirësimin e 
standardeve të jetesës dhe mjeteve të jetesës së njerëzve të prekur 

4. Verifikimin për çdo ankesë sistematike që mund të ketë mbetur e pazgjidhur 

5. Identifikimin e çdo veprimi korrigjues të nevojshëm për të arritur përfundimin e 
angazhimeve të LRP. 

Auditimi i Përfundimit do të fokusohet në rivendosjen e mjeteve të jetesës. Do të hartohen me 

kujdes metodat për të vlerësuar nëse mjetet e jetesës janë restauruar. Përveç një krahasimi të 

kushteve të parcelës dhe produktivitetit brenda dhe jashtë gjurmës së projektit, anketat sasiore 

do të lejojnë një krahasim me të dhënat bazë. Kjo do të bëhet mbi bazën e nje kampioni 

statistikisht të rëndësishme15 të familjeve të prekura të përzgjedhura nga të gjithë komponentët e 

interesuar të Projektit. Faktorët makroekonomikë do të merren parasysh gjatë interpretimit të 

rezultateve të krahasimit (për shembull inflacioni, rritja e përgjithshme e ekonomisë ose 

recesioni). 

Përveç kësaj, Auditimi i Përfundimit do të përdorë qasje cilësore për të mbledhur të dhëna dhe 

për të vlerësuar standardet e jetesës së familjeve. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet vlerësimit 

të ndikimit të blerjes së tokës mbi gjendjen e familjeve në nevojë.  

Raporti i Auditimit të Përfundimit do të paraqesë konkluzione mbi efektivitetin e rikuperimit të 

mjeteve të jetesës dhe do të identifikojë çdo masë korrigjuese që do të ishte e nevojshme për të 

përfunduar rehabilitimin e PAH.   

 

15 Në përputhje me praktikën e mirë, do të synohet një marzh gabimi prej 5% për një nivel besimi prej 95%. 
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15 MENAXHIMI I NDRYSHIMIT 

 

Si pjesë e zhvillimit të LRP-së, parashikohen tri faza kyçe, që përfshijnë zhvillimin e LRP-ve 

Paraprake, të Ndërmjetme dhe Përfundimtare.  Shkaku i zhvillimit të këtyre dokumenteve, niveli i 

detajeve dhe koha e gjerë, janë treguar në Tabela 15.1.  

Si i tillë, LRP është një 'dokument i gjallë' i cili përditësohet me kalimin e kohës. Ai nuk duhet parë 

thjesht si dokumentacion për të shërbyer si bazë e miratimeve nga menaxhmenti ose palët e 

jashtme, por si një mjet kyç menaxhimi që drejton procesin e planifikimit dhe zbatimit të aksesit 

të tokës dhe restaurimit të jetesës. 

TABELA 15.1 : MENAXHIMI I NDRYSHIMIT TË LRP 

Nr. 
Versioni 

LRP 
Shkaqet Detaj  

Afati i gjerë 
kohor 

1 
LRP 

paraprake 
Përfundimi i anketave 
bazë 

Analiza e familjeve. 

Matrica përfundimtare e 
kompensimit dhe 
programet e jetesës 

Vlerësime të detajuara 
buxhetore 

Shkurt 2022 

2 
LRP e 

Ndërmjetme 
Para Ndërtimit 

Rishikime të marrëveshjes 
me familjen, proceset e 
kompensimit dhe 
shpronësimit në mënyrë që 
të sigurohet aksesi në 
kohë i tokës dhe pagesat 
për familjet 

Gusht 2022 

3 
LRP 

përfundimtare 
Pas Ndërtimit 

Ndikimet përfundimtare. 

Buxhetet përfundimtare. 

Zbatimi i programeve të 
jetesës. 

Gjetjet fillestare të M/V 

Qershor 2023 
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SHTOJCA 1 TABELAT E VLERAVE TË KOMPENSIMIT 

 

Normat e Blerjes së Projektit për Tokën Bujqësore 

 

Kategoria 

e tokës 

Qarku Fier 

Sistemi 

i ujitjes 

(Po/Jo) 

  

Normat e Projektit për Marrjesn e 

Tokës Bujqësore të Projektit në 

Lekë 

 dhe euro për metër katror  

    Lek/m2 Euro/m2  

I Po 1068 8.76  

I Jo 641 5.25  

II Po 887 7.27  

II Jo 621 5.09  

III Po 694 5.69  

III Jo 555 4.55  

IV Po 502 4.12  

IV Jo 452 3.70  

V Po 299 2.45  

V Jo 269 2.21  
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Tarifat e blerjes së projektit për tokën urbane formale/joformale  

 

Qarku Fier 

Nr. Kadastral Fshati Tarifat e projektit 
për Tokën Urbane 
Formale/Informale  

Lek/m2 Euro/m2 

1002 ADRIATIK 1120 9.2 

1414 ÇLIRIM 1500 12.3 

1471 DËRMENAS 1410 11.6 

1557 DRIZË 1300 10.7 

2939 PESHTAN I VOGËL 1120 9.2 

3143 RADOSTINË 1450 11.9 

3300 SEMAN 1115 9.1 

3301 SEMAN I RI 1155 9.5 

3545 SULAJ 1450 11.9 

3691 VADIZË 1120 9.2 

3934 ZHUPAN 1240 10.2 

 

Tarifat e Servitutit Urban të Projektit 

Qarku Fier 

Nr. Kadastral Fshati Tarifat e projektit 
për servitutin në 
tokë formale urbane 
(90%) 

Lek/m2 Euro/m2 

1002 ADRIATIK 1008 8.3 

1414 ÇLIRIM 1350 11.1 

1471 DËRMENAS 1269 10.4 

1557 DRIZË 1170 9.6 

2939 PESHTAN I VOGËL 1008 8.3 
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3143 RADOSTINË 1305 10.7 

3300 SEMAN 1004 8.2 

3301 SEMAN I RI 1040 8.5 

3545 SULAJ 1305 10.7 

3691 VADIZË 1008 8.3 

3934 ZHUPAN 1116 9.1 

 

Qarku Fier 

Nr. Kadastral Fshati Tarifat e projektit 
për servitutin në 
tokë urbane 
informale (75%) 

Lek/m2 Euro/m2 

1002 ADRIATIK 840 6.9 

1414 ÇLIRIM 1125 9.2 

1471 DËRMENAS 1058 8.7 

1557 DRIZË 975 8.0 

2939 PESHTAN I VOGËL 840 6.9 

3143 RADOSTINË 1088 8.9 

3300 SEMAN 836 6.9 

3301 SEMAN I RI 866 7.1 

3545 SULAJ 1088 8.9 

3691 VADIZË 840 6.9 

3934 ZHUPAN 930 7.6 

 

Normat vjetore të kulturave bujqësore të projektit 

Nr. 
Kulturat / 

Kategoritë e tokës 

Vlera e 

kompensimit 

(Lek/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Lek/m2 

Vlera e 

kompensimit 

(Euro/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Euro/m2 

1 

Gruri, kategoria e 

dytë 

          

117,617.09       

                    

11.76       

                  

964.07       

                       

0.10       
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Nr. 
Kulturat / 

Kategoritë e tokës 

Vlera e 

kompensimit 

(Lek/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Lek/m2 

Vlera e 

kompensimit 

(Euro/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Euro/m2 

2 

Gruri, kategoria e 3-

të 

          

101,988.52       

                    

10.20       

                  

835.97       

                       

0.08       

3 

Gruri, kategoria e 4-

të 

            

79,915.17       

                       

7.99       

                  

655.04       

                       

0.07       

4 

Misri, kategoria e 

dytë 

          

187,220.63       

                    

18.72       

               

1,534.60       

                       

0.15       

5 

Misri, kategoria e 3-

të 

          

166,489.94       

                    

16.65       

               

1,364.67       

                       

0.14       

6 

Jonxhë, kategoria e 

2-të 

          

176,761.83       

                    

17.68       

               

1,448.87       

                       

0.14       

7 

Jonxhë, kategoria e 

3-të 

          

117,617.09       

                    

11.76       

                  

964.07       

                       

0.10       

8 

Jonxhë, kategoria e 

4-të 

            

77,641.24       

                       

7.76       

                  

636.40       

                       

0.06       

9 
Elbi 

            

85,930.29       

                       

8.59       

                  

704.35       

                       

0.07       

10 
Tërfil 

            

69,818.36       

                       

6.98       

                  

572.28       

                       

0.06       

11 

Foragjere të Gjelbër 

(Haselle) 

            

67,670.11       

                       

6.77       

                  

554.67       

                       

0.06       

12 

Foragjere 

(Foragjere thate) 

            

90,226.81       

                       

9.02       

                  

739.56       

                       

0.07       

13 

Misër foragjer 

(Miser foragjer), 

kategoria e dytë 

            

88,314.86       

                       

8.83       

                  

723.89       

                       

0.07       

14 

Misër foragjere, 

kategoria e 3-të 

            

69,569.17       

                       

6.96       

                  

570.24       

                       

0.06       

15 
Thekër  

            

33,297.99       

                       

3.33       

                  

272.93       

                       

0.03       

16 
Tërshërë 

            

53,706.43       

                       

5.37       

                  

440.22       

                       

0.04       

17 

Domate, kategoria 

e dytë 

       

1,040,293.61       

                  

104.03       

               

8,527.00       

                       

0.85       
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Nr. 
Kulturat / 

Kategoritë e tokës 

Vlera e 

kompensimit 

(Lek/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Lek/m2 

Vlera e 

kompensimit 

(Euro/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Euro/m2 

18 

Domate, kategoria 

e tretë 

          

710,792.83       

                    

71.08       

               

5,826.17       

                       

0.58       

19 

Domate, kategoria 

e 4-të 

          

577,788.84       

                    

57.78       

               

4,735.97       

                       

0.47       

20 

Speca, kategoria e 

dytë 

          

671,303.56       

                    

67.13       

               

5,502.49       

                       

0.55       

21 

Speca, kategoria e 

3-të 

          

490,655.53       

                    

49.07       

               

4,021.77       

                       

0.40       

22 

Fasule, kategoria e 

dytë 

          

610,843.01       

                    

61.08       

               

5,006.91       

                       

0.50       

23 

Fasule, kategoria e 

3-të 

          

504,619.20       

                    

50.46       

               

4,136.22       

                       

0.41       

24 

Fasule, kategoria e 

4-të 

          

389,771.22       

                    

38.98       

               

3,194.85       

                       

0.32       

25 

Patate, kategoria e 

dytë 

          

890,082.09       

                    

89.01       

               

7,295.75       

                       

0.73       

26 

Patate, kategoria e 

tretë 

          

664,928.61       

                    

66.49       

               

5,450.23       

                       

0.55       

27 

Fasule pranverore 

(Bishtaja, barbunja) 

          

939,862.58       

                    

93.99       

               

7,703.79       

                       

0.77       

28 
Hudhra (Hudhra) 

          

961,345.15       

                    

96.13       

               

7,879.88       

                       

0.79       

29 
Qepë e thatë 

          

606,882.69       

                    

60.69       

               

4,974.45       

                       

0.50       

30 
Qepë të njoma 

          

483,357.90       

                    

48.34       

               

3,961.95       

                       

0.40       

31 
Presh 

          

622,994.62       

                    

62.30       

               

5,106.51       

                       

0.51       

32 
Karrota 

          

848,561.64       

                    

84.86       

               

6,955.42       

                       

0.70       

33 
Sallatë jeshile 

          

789,484.57       

                    

78.95       

               

6,471.18       

                       

0.65       
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Nr. 
Kulturat / 

Kategoritë e tokës 

Vlera e 

kompensimit 

(Lek/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Lek/m2 

Vlera e 

kompensimit 

(Euro/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Euro/m2 

34 
Spinaq  

          

649,847.84       

                    

64.98       

               

5,326.62       

                       

0.53       

35 
Lakër foragjere  

          

167,564.07       

                    

16.76       

               

1,373.48       

                       

0.14       

36 
Kokë Lakër 

          

515,581.76       

                    

51.56       

               

4,226.08       

                       

0.42       

37 
Lulelakër  

          

569,288.19       

                    

56.93       

               

4,666.30       

                       

0.47       

38 
Brokoli 

          

774,750.00       

                    

77.48       

               

6,350.41       

                       

0.64       

39 
shalqi  

          

966,715.80       

                    

96.67       

               

7,923.90       

                       

0.79       

40 
Pjepër  

          

934,491.94       

                    

93.45       

               

7,659.77       

                       

0.77       

41 
Kastravec  

          

939,862.58       

                    

93.99       

               

7,703.79       

                       

0.77       

42 
Gruri i fortë 

            

46,187.53       

                       

4.62       

                  

378.59       

                       

0.04       

43 
Patëllxhan 

          

934,491.94       

                    

93.45       

               

7,659.77       

                       

0.77       

44 
Bamje 

          

934,491.94       

                    

93.45       

               

7,659.77       

                       

0.77       

45 
Tritikale 

            

37,594.50       

                       

3.76       

                  

308.15       

                       

0.03       

46 
Bizele  

          

596,141.41       

                    

59.61       

               

4,886.40       

                       

0.49       

47 
Thjerrëza 

          

210,529.22       

                    

21.05       

               

1,725.65       

                       

0.17       

48 
Panxharsheqeri 

            

64,447.72       

                       

6.44       

                  

528.26       

                       

0.05       

49 
Luledielli 

          

263,161.52       

                    

26.32       

               

2,157.06       

                       

0.22       
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Nr. 
Kulturat / 

Kategoritë e tokës 

Vlera e 

kompensimit 

(Lek/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Lek/m2 

Vlera e 

kompensimit 

(Euro/Ha/Vit) 

Norma e 

kompensimit 

Euro/m2 

50 
Duhan  

          

204,084.45       

                    

20.41       

               

1,672.82       

                       

0.17       

51 
Soje  

          

143,933.24       

                    

14.39       

               

1,179.78       

                       

0.12       

52 
Selino  

          

816,337.78       

                    

81.63       

               

6,691.29       

                       

0.67       

53 
Rrepa  

          

741,148.78       

                    

74.11       

               

6,074.99       

                       

0.61       

54 
Çikore  

          

827,079.07       

                    

82.71       

               

6,779.34       

                       

0.68       

55 
Kungulli 

          

966,715.80       

                    

96.67       

               

7,923.90       

                       

0.79       

56 
Panxhar i kuq 

          

848,561.64       

                    

84.86       

               

6,955.42       

                       

0.70       

57 
Bathe 

          

542,434.97       

                    

54.24       

               

4,446.19       

                       

0.44       

58 

Domate në serrë 

(domate ne serra) 

(teknologji 

mesatare) 

       

3,007,560.25       

                  

300.76       

            

24,652.13       

                       

2.47       

59 
Speca 

          

913,009.36       

                    

91.30       

               

7,483.68       

                       

0.75       

 

Normat e kulturave shumëvjeçare të projektit 

 Të lashtat 

  

Mosha 

  

Shkalla e Kompensimit 

Lek/Ha (Lek për pemë) Euro/Ha 

Euro për 

pemë 

Vreshti 0-1 
           

1,966,799.1        NA  

           

16,121.3       NA 

Vreshti 2-3 
           

2,214,625.0        NA  

           

18,152.7       NA 
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 Të lashtat 

  

Mosha 

  

Shkalla e Kompensimit 

Lek/Ha (Lek për pemë) Euro/Ha 

Euro për 

pemë 

Vreshti 4 
           

3,308,701.1        NA  

           

27,120.5       NA 

Vreshti 5-30 
           

5,778,846.4        NA  

           

47,367.6       NA 

Vreshti >30 
           

4,581,483.2        NA  

           

37,553.1       NA 

Molle ekstensive 0-1 
               

919,949.6       

                   

2,299.9       

             

7,540.6       18.9 

Molle ekstensive 2-5 
           

1,099,374.7       

                   

2,748.4       

             

9,011.3       22.5 

Molle ekstensive 6-9 
           

3,122,928.8       

                   

7,807.3       

           

25,597.8       64.0 

Molle ekstensive 10-25 
           

6,297,104.1       

                

15,742.8       

           

51,615.6       129.0 

Molle ekstensive >25 
           

5,087,319.3       

                

12,718.3       

           

41,699.3       104.2 

Pemë ulliri  0-1 
               

677,394.5       

                   

3,079.1       

             

5,552.4       25.2 

Pemë ulliri  2-6 
           

2,071,573.5       

                   

9,416.2       

           

16,980.1       77.2 

Pemë ulliri  7-10 
           

2,789,304.9       

                

12,678.7       

           

22,863.2       103.9 

Pemë ulliri  11-100 
           

4,572,921.1       

                

26,899.5       

           

37,483.0       220.5 

Pemë ulliri  >100 
           

3,252,716.5       

                

19,133.6       

           

26,661.6       156.8 

Pjeshkë 0-1 
               

954,440.0       

                   

2,386.1       

             

7,823.3       19.6 

Pjeshkë 2-3 
           

1,292,560.0       

                   

3,231.4       

           

10,594.8       26.5 

Pjeshkë 4 
           

2,763,810.0       

                   

6,910.9       

           

22,654.2       56.6 
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 Të lashtat 

  

Mosha 

  

Shkalla e Kompensimit 

Lek/Ha (Lek për pemë) Euro/Ha 

Euro për 

pemë 

Pjeshkë 5-30 
           

4,119,286.0       

                

10,298.2       

           

33,764.6       84.4 

Pjeshkë >30 
           

4,576,176.0       

                

11,440.4       

           

37,509.6       93.8 

Kajsi 0-1 
               

708,554.0       

                   

1,771.4       

             

5,807.8       14.5 

Kajsi 2-5 
               

954,226.0       

                   

2,385.6       

             

7,821.5       19.6 

Kajsi >5 
           

3,298,596.0       

                   

8,246.5       

           

27,037.7       67.6 

Kumbull 0-1 
               

627,020.0       

                   

1,567.6       

             

5,139.5       12.8 

Kumbull 2-4 
               

815,340.0       

                   

2,038.4       

             

6,683.1       16.7 

Kumbull 5-30 
           

3,327,700.0       

                   

8,319.3       

           

27,276.2       68.2 

Kumbull >30 
           

2,974,600.0       

                   

7,436.5       

           

24,382.0       61.0 

Qershia 0-1 
               

670,890.0       

                   

1,677.2       

             

5,499.1       13.7 

Qershia 2-4 
           

1,030,410.0       

                   

2,576.0       

             

8,446.0       21.1 

Qershia >5 
           

4,638,450.0       

                

11,596.1       

           

38,020.1       95.1 

Dardhë 0-1 
           

1,368,316.0       

                   

2,280.5       

           

11,215.7       18.7 

Dardhë 2-4 
           

1,965,804.0       

                   

3,276.3       

           

16,113.1       26.9 

Dardhë >5 
         

10,199,240.0       

                

16,998.7       

           

83,600.3       139.3 

Lajthia 0-1 
               

980,120.0       

                   

1,633.5       

             

8,033.8       13.4 
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 Të lashtat 

  

Mosha 

  

Shkalla e Kompensimit 

Lek/Ha (Lek për pemë) Euro/Ha 

Euro për 

pemë 

Lajthia 2-4 
           

1,331,080.0       

                   

2,218.5       

           

10,910.5       18.2 

Lajthia >5 
           

9,030,800.0       

                

15,051.3       

           

74,023.0       123.4 

Arrë 0-1 
               

991,248.0       

                   

3,965.4       

             

8,125.0       32.5 

Arrë 
2-4 

           

1,064,864.0       

                   

4,259.7       

             

8,728.4       34.9 

Arrë 
>5 

           

4,866,360.0       

                

19,465.4       

           

39,888.2       159.6 

Portokalle 0-1 
           

1,209,100.0       

                   

2,686.8       

             

9,910.7       22.0 

Portokalle 2-4 
           

1,697,020.0       

                   

3,770.7       

           

13,910.0       30.9 

Portokalle >5 
         

13,458,460.0       

                

29,907.6       

         

110,315.2       245.1 

Mandarina 0-1 
           

1,378,160.0       

                   

2,297.3       

           

11,296.4       18.8 

Mandarina 2-4 
           

1,866,080.0       

                   

3,110.5       

           

15,295.7       25.5 

Mandarina >5 
         

19,405,520.0       

                

32,342.9       

         

159,061.6       265.1 

Shegë  0-1 
               

748,572.0       

                   

1,247.6       

             

6,135.8       10.2 

Shegë  2-4 
           

1,190,268.0       

                   

1,983.8       

             

9,756.3       16.3 

Shegë  >5 
           

4,893,324.0       

                   

8,155.5       

           

40,109.2       66.8 

Bajame  0-1 
               

492,628.0       

                      

985.5       

             

4,037.9       8.1 

Bajame  2-4 
               

735,732.0       

                   

1,471.3       

             

6,030.6       12.1 
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 Të lashtat 

  

Mosha 

  

Shkalla e Kompensimit 

Lek/Ha (Lek për pemë) Euro/Ha 

Euro për 

pemë 

Bajame  >5 
           

2,784,140.0       

                   

5,568.3       

           

22,820.8       45.6 

 

 Të lashtat 

  

Shkalla e Kompensimit 

(Lek për pemë) (Euro për pemë) 

Akacie (Akacia) <5 vjeç 1498 12.3 

Akacie (Acacia) ≥ 5 vjeç 2354 19.3 

Dëllinjë <5 vjeç 535 4.4 

Dëllinjë ≥ 5 vjeç 749 6.1 

Fiq <5 vjeç 1712 14.0 

Fiq ≥ 5 vjeç 3210 26.3 

Frasheri <5 vjeç 1498 12.3 

Frasheri  ≥ 5 vjeç 2354 19.3 

Ftonj <5 vjeç 1605 13.2 

Ftonj ≥ 5 vjeç 3210 26.3 

Gorrica <5 vjeç 428 3.5 

Gorrica ≥ 5 vjeç 856 7.0 

Kullombri <5 vjeç 588.5 4.8 

Kullombri ≥ 5 vjeç 1284 10.5 

Lofate <5 vjeç 642 5.3 

Lofate ≥ 5 vjeç 1391 11.4 

Man <5 vjeç 1284 10.5 

Man  ≥ 5 vjeç 2675 21.9 

Mollcinke <5 vjeç 642 5.3 
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 Të lashtat 

  

Shkalla e Kompensimit 

(Lek për pemë) (Euro për pemë) 

Mollcinke ≥ 5 vjeç 1605 13.2 

Lisi <5 vjeç 1498 12.3 

Lisi ≥ 5 vjeç 2354 19.3 

Shelg <5 vjeç 214 1.8 

Shelg ≥ 5 vjeç 749 6.1 

Thane <5 vjeç 428 3.5 

Thane ≥ 5 vjeç 1070 8.8 

Pjergulla 0-5 2929 24.0 

Pjergulla 6-10 11187 91.7 

Pjergulla > 10 vjeç  18960 155.4 

 

Të lashtat 

Shkalla e Kompensimit 

(Lek/m2) (Euro/m2) 

Mjedra 0-1 244.0 2.0 

Mjedra 2-3 351.0 2.9 

Mjedra 4 - 10 535.0 4.4 

Manaferra 0-1 216.1 1.8 

Manaferra 2-3 313.5 2.6 

Manaferra 4-10 478.3 3.9 

Luleshtrydhe 0-1 269.6 2.2 

Luleshtrydhe 1 -3 436.6 3.6 

Sherebelë 0 -1 41.7 0.3 

Sage 2 - 4 105.9 0.9 

Sherebelë 5 - 6 76.0 0.6 
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Rigon 0-1 41.7 0.3 

Rigon 2 - 4 86.7 0.7 

Rigon 5-6 49.2 0.4 

 

 

 

 

 

 

AKRONIMET  

 
AC  Rryma (elektrike) alternative 
AMPT  Akti i marrjes së tokës në pronësi (Akronimi në shqip) 
Lek  Leku Shqiptar (monedha) 
NJA  Njësi Administrative 
TK  Trashëgimi kulturore 
KM  Këshilli i Ministrave  
CLO  Koordinatori për Marrëdhëniet me Komunitetin  
CRMP  Plani i Menaxhimit të Burimeve Kulturore  
CVS  Studimi i vlerave të kompensimit 
DC  Rrymë (elektrike) e vazhdueshme  
BERZH  Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
VNM  Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis  
ESA  Vlerësimi i Shërbimeve të Ekosistemit 
VNMS  Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social  
EPC  Inxhinieri, Prokurim dhe Ndërtim  
FAQ  Pyetjet e bëra më shpesh 
FG  Fokus grupi  
DhBGJ  Dhuna me bazë gjinore  
GDP  Prodhimi i Brendshëm Bruto 
GHG  Emetimet e gazeve serrë 
MA  Mekanizmi i Ankesave 
GLAC  Udhëzues për blerjen dhe kompensimin e tokës  
GW  Gigavat  
Ha  Hektar 
QKSH  Qendra e Kujdesit Shëndetësor  
HH  Familje 
HoH  Kryefamiljari  
HV  Tension (elektrik) i lartë  
IFC  Korporata Ndërkombëtare Financiare 
INSTAT Instituti i Statistikave të Shqipërisë  
ZRPP  Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  
KII  Intervistë me personin kryesor 
Km  Kilometra  
kV  Kilovolt   
PRJ / LRP Plani i Rikuperimit të Jetesës  
M  Metra  
MBZHR  Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
MIE  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 



                                                 Plani i rikuperimit të jetesës së projektit të Karavastasë 

 

Faqja 150 nga 164 

 

MW   Megavat 
M&E  Monitorimi & Vlerësimi  
KPK  Kontributi i Përcaktuar Kombëtar 
OJQ  Organizata Joqeveritare  
AKPT   Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 
OHL  Linja ajrore e transmetimit  
OST  Operatori i Sistemit të Transmetimit  
PAH  Familjet e prekura nga Projekti 
AP  Personat/Popullsia e prekur nga projekti 
KP  Kërkesa e performancës 
PV  Fotovoltaik 
ARM  Autoriteti Rajonal i Mjedisit 
RSIR  Regjistri i Ndikimit Social të Projektit 
ASHSH  Agjencia Shtetërore e Shpronësimit 
SCADA  Kontrolli Mbikëqyrës dhe Marrja e të Dhënave 
SEP  Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit  
AKZM  Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 
NDC  Objektivat e Kontributit të Përcaktuar Kombëtar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_system

