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 HYRJE 
 

Qëllimi i Planit të Angazhimit të Palëve të Interesit 
 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij SEP-i është të garantojë ndjekjen e një qasjeje e qëndrueshme, 
gjithëpërfshirëse, të koordinuar dhe të përshtatshme kulturalisht për angazhimin e palëve të 
interesit dhe zbulimin e Projektit përgjatë fazave të ndryshme të Projektit. Më tej synon të tregojë 
përkushtimin e Kompanisë ndaj një qasjeje të 'praktikës më të mirë ndërkombëtare' drejt 
angazhimit. Voltalia është angazhuar për pajtueshmërinë e plotë me të gjitha Rregulloret 
shqiptare të VNMS-së, si dhe harmonizimin me standardet ndërkombëtare të BERZH-it dhe 
Standardet dhe Kërkesat e Performancës (PR) të BERZH-it dhe IFC-së, si dhe me çdo politikë 
tjetër të praktikave më të mira ndërkombëtare përkatëse. 

Fushëveprimi i SEP-it është të planifikojë dhe hartojë procesin e angazhimit të palëve të 
interesit përgjatë projektit. Ky SEP konsiderohet një “dokument i gjallë” dhe do të përditësohet 
periodikisht sipas fazave të projektit për të pasqyruar angazhimin e ndërmarrë dhe për të 
planifikuar zhvillimet e ardhshme. Aktualisht SEP-i fokusohet në aktivitetet para-ndërtimore dhe 
ndërtimore. SEP-i do të përditësohet para fazës së operimit në mënyrë që të përshkruajë në 
detaje aktivitetet e angazhimit të palëve të interesit gjatë operimit dhe para dorëzimit të projektit. 
Këto aktivitete nuk janë përshkruar ende në këtë SEP. SEP-i do të përditësohet të paktën 3 muaj 
para fillimit të fazës së operimit në mënyrë që të prezantojë në detaje aktivitetet e angazhimit të 
palëve të interesit përgjatë kësaj faze të projektit.   

SEP synon të përcaktojë një qasje të përshtatshme nga pikëpamja teknike dhe kulturore për 
konsultim dhe njoftim. Qëllimet kryesore janë garantimi dhe krijimi i një procesi komunikimi të 
dyanshëm ndërmjet Voltalia dhe palëve të saj kryesore të interesit, për të ndihmuar në sigurimin 
e identifikimit dhe vlerësimit të ndikimeve, për të mundësuar identifikimin e masave të 
përshtatshme zbutëse dhe përmirësuese, duke marrë parasysh reagimet dhe kontributin aktiv 
nga palët përkatëse të interesit. Objektivat kryesore të këtij SEP-i mund të përmblidhen si më 
poshtë: 

• Siguron mirëkuptim. Një proces i hapur, gjithëpërfshirës dhe transparent i angazhimit dhe 

komunikimit të përshtatshëm kulturalisht do të ndërmerret për të garantuar që palët e interesit 

të jenë të mirë-informuara rreth Projektit. Informacioni do të zbulohet sa më shpejt dhe në 

mënyrë sa më gjithëpërfshirëse të jetë e mundur, për të siguruar që palët e interesit të 

kuptojnë ndikimet mjedisore & sociale potencialisht të rëndësishme të Projektit. 

• Përfshin palët e interesit. Identifikimi, hartëzimi dhe kategorizimi i palëve të interesit, duke 

marrë parasysh nivelin e ndikimit të projektit dhe ndikimin e këtyre palëve të interesit në projekt 

dhe aktivitetet e tij; 

• Ndërtimi i marrëdhënieve. Duke mbështetur dialog të hapur, angazhimi mund të ndihmojë 

në krijimin dhe ruajtjen e një licence sociale (pranimi nga komuniteti) për të funksionuar.  

• Menaxhimi i pritshmërive. Është e rëndësishme të garantohet që Projekti të mos krijojë ose 

lejojë pritshmëri joreale të përfitimeve nga Projektit të komuniteteve lokale. Procesi i 

angazhimit do të shërbejë si një mekanizëm për të kuptuar dhe menaxhuar pritshmëritë e 

palëve të interesit dhe komunitetit, duke shpërndarë informacion të saktë në një mënyrë të 

aksesueshme. 

 

Përmbajtja dhe struktura e SEP-it 
 
Ky Plan i Angazhimit të Palëve të Interesit (SEP) paraqet planin e angazhimit në të gjithë fazat e 
projektit : 

Faza e zhvillimit (studime dhe raporte) 
Mobilizimi/ Faza para Ndërtimit 
Ndërtimi dhe instalimi 
Operimi dhe mirëmbajtja 
Dekomisionimi ose Zgjerimi 

 

Plani i angazhimit të palëve të interesit është përgatitur në bazë të procesit të Vlerësimit të 
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Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale (VNMS) dhe Planit të Rikuperimit të Jetesës (LRP). Procesi i 
ardhshëm i angazhimit të palëve të interesit do të bazohet në rezultatet e këtyre raporteve. 
Voltalia ka detyrimin të zbatojë këtë SEP dhe ta rishikojë në mënyrë periodike. Kur nevojitet, një 
pjesë e angazhimit të palëve të interesit mund të zbatohet nga konsulentët, si konsulentët e 
VNMS-së dhe LRP-së. 

 
Voltalia ka hartuar një Raport të veçantë të Angazhimit të Palëve të Interesit (API) i cili përshkruan 
dhe regjistron të gjithë angazhimin e kryer për projektin si pjesë e procesit rregullator të miratimit 
të VNMS-së. Ai gjithashtu përfshin gjetjet, komentet dhe një përmbledhje të 
reagimeve/komenteve të marra; SEP-i do të përditësohet periodikisht për të siguruar që i gjithë 
komunikimi me palët e interesit të regjistrohet dhe gjurmohet. 
 
SEP-i në vijim është i strukturuar në 10 seksione: 
 
Seksioni 1: Hyrje 
Seksioni 2: Përshkrimi i Projektit 
Seksioni 3: Rregulloret dhe Kërkesat për Angazhimin e Palëve të Interesit 
Seksioni 4: Metodologjia e Angazhimit të Palëve të Interesit 
Seksioni 5: Identifikimi dhe hartëzimi i Palëve të Interesit 
Seksioni 6: Angazhimi i Palëve të Interesit Deri Tani 
Seksioni 7: Angazhimi i Palëve të Interesit Gjatë Ciklit Jetësor të Projektit 
Seksioni 8: Mekanizmi i Ankesave 
Seksioni 9: Monitorimi dhe Raportimi 
Seksioni 10: Anekset 
 
 
 

10 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

Vendndodhja e Projektit dhe Zona Përreth 
 
Projekti i Karavastasë përbëhet nga një Impiant Diellor 140 MW (Kantieri i Impiantit) dhe Linja 
ajrore e transmetimit 220 KV (OHL). 
 
Projekti i propozuar ndodhet në njësinë administrative Remas, bashkia Divjake dhe njësia 
administrative Libofshë, bashkia Fier, Shqipëri dhe shtrihet rreth 5 km në jug të Lagunës së 
Karavastasë. Toka e disponueshme për Projektin FV përbëhet nga 196 hektarë tokë shtetërore, 
me shtrirjen e propozuar të planit FV që zë një sipërfaqe të përgjithshme prej 185 hektarë. 
 
Kantieri i Projektit dhe Linja OHL 220 kv ndodhen pranë komuniteteve të mëposhtme 
 

Fshati   Komponenti i 
projektit  

Ndërmenas, Hasturkas, Karavasta e Re, Adriatik Impiant FV   

Adriatik, Seman i Ri, Seman, Sulaj, Dërmenas, Radostinë, Zhupan, 
Vadhiz, Çlirim, Peshtan i Vogël, Drizë 

OHL 
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FIGURA 1: KANTIERI FV DHE OHL 

Përmbledhje teknike 
 
Voltalia ka shqyrtuar një sërë projektimesh dhe planimetri të mundshme për Impiantin. Projekti 
është projektuar si një park fotovoltaik (FV) gjurmues horizontal me një aks 140 MWp (DC) dhe 
do të shpërndajë 110 MW (AC) në rrjetin elektrik. 
Figura 3 jep një përmbledhje të një termocentrali diellor FV të lidhur me rrjetin në shkallë të 
shërbimeve publike; komponentët kryesorë përfshijnë: 
 

▪ Modulet diellore FV: 
▪ Sistemet e gjurmimit të moduleve: 
▪ Inverterat: 
▪ Transformatorët ngritës: 
▪ Ndërfaqen e lidhjes së rrjetit elektrik:  

 
Projekti do të ketë nevojë gjithashtu për një godinë për të akomoduar pajisjet SCADA (Kontrolli 
Mbikëqyrës dhe Përvetësimi i të Dhënave) për komandimin, kontrollin dhe mbrojtjen e Projektit. 
Kjo do të operohet nga teknikët e punësuar për kontrollin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e 
Projektit. Përveç komponentëve kryesorë të mësipërm, një projekt FV në shkallë të gjerë kërkon 
gjithashtu infrastrukturën e mëposhtme: 
 

Lidhje kabllore në vend (të groposur); 
Masa rrethimi me gardh dhe sigurie; 
Gjurmët hyrëse; 
Objektet e ruajtjes së materialeve. 

Gjatë fazës së ndërtimit do të kërkohen një ose më shumë komplekse ndërtimi të përkohshëm, 
duke përfshirë zyrat e kantierit, ruajtjen e materialeve dhe pajisjeve etj., si dhe rrugë të 
përkohshme për të lehtësuar aksesin në të gjitha pjesët e kantierit të ndërtimit. 
Projekti kërkon gjithashtu një linjë ajrore 220 KV të transmetimit (OHL) për të lidhur projektin me 
rrjetin elektrik kombëtar. Kjo do të arrihet nëpërmjet linjës OHL 19.2 km që lidh projektin me 
nënstacionin që ndodhet në zonën periferike të qytetit të Fierit;  
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Projekti mund të ndahet në 4 faza kryesore, si vijon: 

• Mobilizimi / Para-ndërtimi: përfshin përgatitjen e kantierit, dhe mobilizimin e pajisjeve dhe 
materialeve në kantier 

• Ndërtimi dhe instalimi: përfshin punimet civile, punimet elektrike dhe instalimin e pajisjeve 

• Funksionimi & Mirëmbajtja: Funksionimi i impiantit dhe mirëmbajtja rutinë 

• Dekomisionimi ose Zgjatja: Dekomisionimi i pajisjeve dhe objekteve përkatëse dhe 
restaurimi i kantierit ose zgjatja e jetëgjatësisë përmes rinovimit të komponentëve. 

Konteksti social 
 
Zona e studimit të VNMS-së shtrihet në qarkun e Fierit i cili ndodhet në Shqipërinë 
jugperëndimore. Projekti kryqëzohet me territoret e bashkisë Fier dhe Divjakë.  
 
Projekti FV do të zhvillohet në territoret e Libofshës dhe Remasit ndërsa OHL do të kryqëzohet 
me territoret e Njësive Administrative Libofshe, Topojë, Qendër, Dermenas dhe Levan (NjA). 
Tabela e mëposhtme tregon organizimin administrativ dhe fshatrat, territoret e të cilëve 
kryqëzohen nga projekti.  
 
TABELA 1: ORGANIZIMI ADMINISTRATIV I ZONËS KU KALON 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 
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FIGURA 2: ORGANIZIMI ADMINISTRATIV I ZONËS KU KALON PROJEKTI 

Bashkia e Fierit përfshin zonat më të rëndësishme bujqësore të vendit, si dhe një pjesë të 
konsiderueshme të industrisë që lidhet me përpunimin e naftës. Më shumë se gjysma e popullsisë 
së bashkisë jeton në zonat rurale, çka tregon rëndësinë e sektorit të bujqësisë në jetën ekonomike 
të bashkisë. Prodhimi bujqësor i kësaj zone është i larmishëm dhe varion nga drithërat deri tek 
perimet, pjeprat, blegtoria dhe nënproduktet e saj. Bashkia ka një vijë të konsiderueshme 
bregdetare që shtrihet nga lumi Vjosë deri në grykëderdhjen e lumit Seman në kufijtë e Parkut 
Kombëtar Divjakë-Karavasta. Gjithashtu, një atraksion i rëndësishëm turistik është Parku 
Arkeologjik i Apolonisë, së bashku me objektet e tjera të trashëgimisë kulturore. 
 
Bashkia e Divjakës përbëhet pothuajse tërësisht nga zona rurale. Bashkia ndodhet në një zonë 
tërësisht rurale dhe pjellore, ndërsa pjesë e territorit të kësaj bashkie është parku kombëtar 
Divjakë - Karavasta, si dhe plazhi i Divjakës. Bujqësia është aktiviteti kryesor ekonomik dhe në 
një masë më të vogël peshkimi në lagunën e Karavastasë.  

11 REGULLORJA DHE KËRKESAT PËR ANGAZHIMIN E 
PALËVE TË INTERESIT 

 

Hyrje 
 
Ky seksion ofron një përmbledhje të kuadrit ligjor dhe rregullator në Shqipëri dhe kërkesat e 
huadhënësve ndërkombëtarë për Projektin. Ky seksion paraqet standardet dhe legjislacionin 
përkatës që identifikon kërkesat kryesore kombëtare dhe ndërkombëtare për angazhim. Fokusi i 
këtij seksioni është vetëm në legjislacionin që lidhet drejtpërdrejt me kërkesat e pjesëmarrjes së 
publikut. 
 
Standardet ndërkombëtare theksojnë rëndësinë e identifikimit të palëve kryesore të interesit dhe 
sigurimin e planifikimit të angazhimit, konsultimit dhe zbulimit të informacionit rreth projektit në 
kohën e duhur, të përshtatshme dhe të kuptueshme. Informacioni duhet të jetë i aksesueshëm 
për të gjithë, duke përfshirë çdo segment të popullsisë që mund të konsiderohet i cenueshëm ose 
i margjinalizuar. Ai inkurajon aktorët e projektit të përdorin metoda angazhimi që janë të 
përshtatshme kulturalisht dhe pa manipulime, ndërhyrje, shtrëngim dhe frikësim. Shqipëria ka 
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ratifikuar disa rregullore në lidhje me aksesin në informacion dhe pjesëmarrjen e komunitetit në 
vendimmarrje. 
 

Kuadri Ligjor Kombëtar  
 
Sipas legjislacionit shqiptar, vlerësimi i ndikimit social, së bashku me fazën e shtrirjes, në fakt nuk 
konsiderohet i detyrueshëm. Ligji konsideron vetëm Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) si të 
detyrueshëm për Informimin dhe Konsultimin Publik. 
 
Lista e akteve ligjore të miratuara që transpozojnë legjislacionin horizontal të BE-së, përfshin: 

▪ VKM-në nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, kërkesave dhe 
procedurave për informimin e publikut dhe përfshirjen në procesin e vendimmarrjes 
mjedisore”; 

▪ VKM-në nr. 16, datë 14.01.2012 “Për aksesin e publikut në informacionin mjedisor”; 
▪ Ligjin nr.119/2014, datë 18.09.2014 “Për të Drejtën e Informimit”; 
▪ Ligjin nr. 146/2014, datë 30.10.2014 “Për Informimin dhe Konsultimin Publik”; 
▪ VKM-në nr.994, datë 02.07.2008 “Për përfshirjen e publikut në vendimmarrjen 

mjedisore”; Udhëzimin Ministrie nr.1, datë 03.03.2009”, Për përgjegjësitë e organeve 
mjedisore për të siguruar pjesëmarrjen e publikut dhe OJF-ve mjedisore në procesin e 
VNM-së.”. 

Një pjesë kryesore e çdo procesi të VNM-së është kërkimi i pikëpamjeve, opinioneve dhe 
shqetësimeve mbi aktivitetet e propozuara nga palë të ndryshme interesi, duke përfshirë 
përfaqësues të komuniteteve lokale, grupeve të interesit, organizatave joqeveritare (OJQ-ve), 
agjencive qeveritare dhe çdo pale tjetër interesi që ka lidhje me aktivitetet e propozuara.  
 
Aksesi dhe pjesëmarrja e publikut në vendimmarrjen mjedisore sanksionohet në kuadrin ligjor 
dhe institucional shqiptar, veçanërisht nga Ligji nr. 8672/2000 (nga 26/10/2000), “Për Aderimin e 
Shqipërisë në Konventën e Aarhusit”. Mekanizmi dhe rëndësia e konsultimit publik janë 
përcaktuar edhe në Kreun III të Ligjit nr. 10440/2011, i cili kërkon një konsultim gjithëpërfshirës 
gjatë EIA-së për projektet e renditura në anekset e tij. 
 
Vendimi nr. 247, datë 30.04.2014, “Për rregullat, kërkesat dhe procedurat për informimin dhe 
përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore” ka të bëjë me dhënien e informacionit gjatë 
procedurës së VNM-së. Kjo përfshin aksesin në informacion dhe konsultime dhe dëgjesa publike 
për të rritur ndërgjegjësimin e publikut rreth ndikimeve të mundshme të projektit në mjedis gjatë 
fazës së hartimit të VNM-së. Palët e interesit kanë të drejtë të ankohen kundër akteve, veprimeve 
ose mosveprimeve gjatë procesit të plotë të VNM-së dhe njoftimit/zbulimit. 
 
 

Kërkesat e Huadhënësve 

Përveç kërkesave të Shqipërisë, SEP është projektuar gjithashtu për t’u harmonizuar me praktikat 
e mira ndërkombëtare, veçanërisht me Kërkesa e Performancës (PR10) të BERZH-it dhe 
Standardin 1 të Performancës së IFC-së. Në rastet kur është e zbatueshme, do të ndiqen 
standardet më të rrepta. 

Huadhënësit kërkojnë që klientët e tyre të angazhohen me komunitetet e prekura përmes zbulimit 
të informacionit, konsultimit dhe pjesëmarrjes së informuar, në një mënyrë proporcionale me 
rreziqet dhe ndikimet mbi komunitetet e prekura. PR10 dhe PS1 diskutojnë kërkesat kryesore për 
konsultim dhe zbulim për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve dhe ndikimeve mjedisore dhe 
sociale. 

Huadhënësit e konsiderojnë konsultimin publik dhe angazhimin e palëve të interesit si një proces 
në vazhdim, i cili do të fillojë në fazën më të hershme të planifikimit të projektit dhe do të vazhdojë 
gjatë të gjithë kohëzgjatjes së projektit. 

Të gjitha projektet e financuara nga BERZH do të ndërtohen në mënyrë të tillë që të përmbushin 
Politikat Sociale dhe Mjedisore të BERZH të cilat përfshijnë dhjetë Kërkesa Performance (KP) 



 

 

Faqe 12 nga 42 

Voltalia  .  84 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, France 

T. +33 (0)1 81 70 37 00  .  info.voltalia@voltalia.com  .  www.voltalia.com 

për çështje kyçe të qëndrueshmërisë mjedisore dhe sociale të cilat projektet kërkohet që t’i 
përmbushin, përfshirë KP10: Publikimi i Informacionit dhe Angazhimi i Palëve të Interesit. Veç 
kësaj, Mekanizmi i Pavarur i Përgjegjësisë së Projekteve (IPAM), si një mekanizëm i pavarur i 
mundësisë së fundit, synon të lehtësojë zgjidhjen e çështjeve të publikimit të informacionit 
mjedisor dhe social të ngritura nga personat e Prekur nga Projekti dhe organizatat e shoqërive 
civile rreth projekteve të financuara nga BERZH mes Palëve të Interesit të Projektit ose për të 
përcaktuar nëse banka ka respektuar Politikat e saj Sociale dhe Mjedisore dhe masat e saj 
specifike për projektin në lidhje me Politikat e saj për Aksesin në Informacion; dhe ku është e 
mundur për të adresuar ndonjë mos shkelje ekzistuese të këtyre politikave, duke parandaluar 
shkeljet e ardhshme nga Banka.  

 

12 ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT DERI MË SOT 
 
Ky seksion paraqet aktivitetet e angazhimit të palëve të interesit që u zhvilluan nga shtatori 2020 
deri në rishikimin e fundit të këtij SEP-i në qershor 2022, duke përfshirë kontekstin dhe metodën 
e angazhimit, informacionin e paraqitur për palët e interesit dhe komentet e tyre. Detajet dhe 
procesverbalet e takimeve janë paraqitur në aneksin e këtij dokumenti. 
 
Aktivitetet e angazhimit të palëve të interesit deri tani janë kryer si pjesë e procesit të VNMS-së, 
sipas standardeve shqiptare dhe standardeve të huadhënësve, si dhe procesit të blerjes së tokës 
dhe rikuperimit të mjeteve të jetesës. 
  
 

Aktivitetet e angazhimit të Palëve të Interesit që lidhen me VNMS-
në 
 
Aktivitetet e angazhimit të palëve të interesit të lidhura me VNMS-në janë kryer në përputhje me 
rregulloret shqiptare të cilat konsistonin kryesisht në konsultimin e fazës së fushëveprimit, duke 
përfshirë njoftimin e raportit të fushëveprimit më 14 janar dhe dëgjesën publike të projektit të 
mbajtur më 30 mars 2021. Përveç këtyre kërkesave zyrtare, aktivitete shtesë të angazhimit të 
palëve të interesit janë kryer si pjesë e ushtrimit të mbledhjes së të dhënave sociale bazë. Këto 
aktivitete janë paraqitur më hollësisht nga seksioni 4.1.1 deri në 4.1.5 
 
Projekti pranon mospërputhjen midis rregulloreve shqiptare dhe kërkesave të Huadhënësve për 
njoftimin publik dhe angazhimin e palëve të interesit. Aktivitete të mëtejshme të angazhimit të 
palëve të interesit janë planifikuar për të zbuluar gjetjet e palëve të interesit të VNMS-së dhe për 
të përfshirë komentet e tyre në raportin e VNMS-së. Këto aktivitete të planifikuara janë paraqitur 
në seksionin 7. 

Takimet konsultative fillestare (Faza e Fushëveprimit) 

 

Në periudhën 21 – 25 shtator janë realizuar gjithsej 16 takime të veçanta me pjesëmarrjen e 53 
zyrtarëve me autoritetet kombëtare, rajonale dhe lokale. Angazhimi me komunitetet lokale u krye 
në tetor përmes takimeve të posaçme me më shumë se 30 anëtarë të komunitetit në fshatrat 
Ndërnenas dhe Hastukas. Ndërsa komunitetet që jetojnë përgjatë gjurmës së linjës së 
transmetimit u angazhuan në shkurt pas konfirmimit të shtrirjes së gjurmës. 

Takimet e fushëveprimit shërbyen për t'u ofruar palëve të interesit informacion në lidhje me 
Projektin dhe procesin e VNMS-së dhe për të marrë komente nga këto palë interesi për 
shqetësimet dhe problemet e tyre kryesore. Objektivi është të identifikohet çdo shqetësim kyç 
apo çështje të nivelit të lartë që kanë pasur palët e interesit në këtë fazë të hershme. 
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Takimet konsultative përfshinin prezantime në PowerPoint mbi një hyrje mbi elementët e Projektit, 
një përmbledhje të procesit të VNMS-së, metodologjinë e studimit bazë dhe zonat e ndikimit, dhe 
metodologjinë e vlerësimit të çështjeve mjedisore dhe sociale. Takimet konsultative përfshinin 
gjithashtu një forum të hapur për diskutime dhe pyetje nga pjesëmarrësit. Diskutimet dhe 
komentet e ngritura u regjistruan së bashku me procesverbalin e mbledhjes dhe regjistrin e 
pjesëmarrjes. Rezultatet e takimeve janë përfshirë në Raportin e Fushëveprimit. 
 
TABELA 2: ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT – GRAFIKU I TAKIMEVE TË FUSHËVEPRIMIT 

 
Palët e identifikuara të interesit 

Data e Takimit 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTE) 21-shtator-20 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) 23-shtator-20 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) 22-shtator-20 

Ministria e Kulturës 22-shtator-20 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) 23-shtator-20 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) 21-shtator-20 

Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura (AKZM) 21-shtator-20 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 23-shtator-20 

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore – Ministria e Kulturës 22-shtator-20 

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) 23-shtator-20 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Qarku Fier 24-shtator-20 

Bordi i Drenazhimit 24-shtator-20 

Prefektura e Qarkut Fier 24-shtator-20 

Këshilli i Qarkut Fier 24-shtator-20 

Bashkia Fier (Drejtoritë Teknike të Bashkisë Fier) 24-shtator-20 

Njësia Administrative Libofshe, Bashkia Fier 24-shtator-20 

Komuniteti lokal në zonën e Studimit të VNMS-së (Hasturkas, 
Ndërnenas,) 

29-tetor-20 

Agjencia Rajonale për Zonat e Mbrojtura (ARZM) 25-shtator-20 

Bashkia Divjake (Drejtoritë Teknike të Bashkisë Divjakë) 25-shtator-20 

OJQ-të (AOS, ILIRIA, PPNEA) 16-tetor-20 

Komuniteti lokal në zonën e Studimit të VNMS-së (Seman, 
Gjokalli, Seman i Ri, Hoxhare, Dermenas, Havaleas, Radostinë, 
Çlirim, Radostinë - Vadhiz, Zhupan) 

 
Shkurt-21 

 

Publikimi i Raportit të Fushëveprimit  
 
Drafti i raportit të fushëveprimit u publikua në faqen e internetit të projektit: 
https://karavastasolar.com më 14 janar 2021 dhe palët e interesit patën mundësinë të shqyrtonin 
raportin për 30 ditë rresht deri më 12 shkurt 2021. 
 
Të gjitha palët e interesit u njoftuan për zbulimin e raportit duke ofruar lidhjen e faqes së internetit 
përmes kontakteve me email që u morën gjatë takimeve të fazës fillestare. Gjithashtu, komuniteti 
lokal u informua përmes posterave dhe fletëpalosjeve me detaje kontakti dhe mekanizma për 
kthimin e komenteve. Palët e interesit patën mundësinë të japin komente dhe/ose sugjerime 
përmes emailit si një mekanizëm për reagime/komente. Gjithashtu, raporti i fushëveprimit iu 
dorëzua zyrtarisht secilës prej njësive administrative të kryqëzuara nga projekti, në mënyrë që të 
vihet në dispozicion të komunitetit vendor nëse kërkohet. 
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Pas 30 ditëve nga njoftimi i draftit, u organizua një takim konsultimi online për të diskutuar çështjet 
përkatëse në lidhje me njoftimin e raportit të fushëveprimit dhe gjetjet paraprake. Në takim morën 
pjese gjithsej 7 pjesëmarrës, duke përfshirë 1 në nivel kombëtar, 2 në nivel rajonal dhe lokal dhe 
4 nga OJQ-të. Diskutimi i këtij takimi përshkruhet në raportin e angazhimit të palëve të interesit. 

 

Anketa Bazë Social - Ekonomike 
 
Anketa bazë social-ekonomike u krye gjatë dhjetorit 2020 për fshatrat pranë PDA-së dhe gjatë 
shkurtit 2021 për fshatrat përgjatë OHL-së. 
 
Një numër i përgjithshëm prej 364 pyetësorësh u plotësuan për familjet rezidente që jetojnë 
brenda zonës së anketimit. Gjithashtu, janë kryer 12 intervista me individë/Informues kyç (KI) që 
kanë njohuri për temat (shëndet, bujqësi dhe blegtori, infrastrukturë, punësim lokal dhe arsim). 
Gjithashtu, u organizuan tre diskutime në fokus grupe me fermerë dhe një me blegtorë. 
Gjetjet e anketimit social-ekonomik janë përfshirë në seksionin bazë të VNMS-së. 
 

Dëgjesa publike sipas legjislacionit shqiptar  

Bazuar në kërkesat e përcaktuara në VKM-në nr. 24712, datë 30.04.2014 "Për përcaktimin e 
rregullave, kërkesave dhe procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në 
vendimmarrjen mjedisore" përdoren metodat e mëposhtme për njoftimin e palëve të interesit për 
zhvillimin e Dëgjesës Publike. 

• Njoftimi nëpërmjet medias lokale dhe kombëtare: 

o Gazetës së përditshmen kombëtare "Panorama" 

o Televizionit Apollonia  

o Radio Tirana. 

• Publikimi i njoftimit në faqen e Karavasta Solar 

• Në fshatrat pranë PDSH-së dhe përgjatë gjurmës së linjës së transmetimit u vendosën 
postera që jepnin informacion për dëgjesën publike dhe detajet e kontaktit. 

• Në Bashkinë e Divjakës, Fier dhe në ARM, ftesa me 30 kopje të përmbledhjes jo-
teknike për t'iu vënë në dispozicion komunitetit vendor. E njëjta ftesë me 10 kopje të 
përmbledhjes joteknike i është dërguar Njësive Administrative Remas, Libofshe, 
Topojë, Dermenas, Levan dhe Qendër. 

• Të gjithë palët e interesit të angazhuara në fazat e mëparshme janë njoftuar me email. 
 
 

Dëgjesa Publike u zhvillua në datën 30.03.2021 pranë shkollës së fshatit Ndërnenas, 
Libofshe, Fier. Takimi u zhvillua sipas rendit të ditës në vijim: 

• Regjistrimi i pjesëmarrësve; 

• Prezantimi 

• Prezantimi i projektit 

• Gjetjet e VNMS-së 

• Diskutime, pyetje dhe sugjerime; 

Tabela e mëposhtme përshkruan aktivitetet kryesore dhe afatin kohor të procesit të njoftimit/ 
zbulimit sipas legjislacionit shqiptar. 
 

TABELA 3: NJOFTIMI/ZBULIMI DHE DËGJESA PUBLIKE SIPAS LEGJISLACIONIT SHQIPTAR 

Faza Hapat / 
veprimet 

Dokumentacioni Rolet Statusi Afati (fillim-
mbarim) 

 
 
 
 

Dëgjesa 
publike 

Përgatitja e 
paketës së 
dëgjesës 
publike 

Kërkesa NTS 

 
Abkons 

 
Përfunduar 

Java e parë 
e shkurtit 

Kërkesa 
për 
dëgjesë 

 
Abkons Përfunduar 

Java e katërt 
e shkurtit 
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të 
VNMS-
së 

publike 

Njoftimi i 
palëve të 
interesit 

Shkresë njoftimi, 
poster, fletëpalosje, 
gazetë, stacione 
televizive, faqja e 
internetit e projektit 

 
Abkons 

 
Përfunduar 

9 – 29  mars 

Organizimi 
i dëgjesës 
publike 

Prezantim në PP, 
fletë nënshkruese 

Abkons/Voltalia Përfunduar 
30  mars 

 

Zbulimi i informacionit të Qasjes së Angazhimit të Palëve të Interesit me 
Kufizime të COVID-19 
 
Zbulimi i informacionit dhe angazhimi i palëve të interesit janë komponentët kryesorë të 
menaxhimit të ndikimeve sociale dhe mjedisore të projekteve. Për shkak të shpërthimit të viruseve 
COVID–19, disa qasje tradicionale të konsultimit përjashtohen. Udhëzimet e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kanë vendosur kufizime të detyrueshme dhe masa 
distancuese sociale për të parandaluar përhapjen e virusit. Sipas këtij udhëzimi, mbledhjet 
publike lejohen vetëm në raste të caktuara edhe pse nën masa të rrepta për rritjen e mbrojtjes së 
individëve dhe komuniteteve. 
Duke marrë parasysh kufizimet e detyrueshme dhe masat e distancimit social, angazhimi i palëve 
të interesit gjatë fazës së fushëveprimit u krye si më poshtë;  

Në ambientet e tyre u organizua angazhimi me institucionet kombëtare, rajonale dhe 
vendore. 
Angazhimi me komunitetet lokale është realizuar përmes takimeve individuale (të 
posaçme). 
Raporti i zbulimit të fushëveprimit është kryer online.  

Zbulimi i informacionit të projektit kryhet në përputhje me shënimin informues të Huadhënësve1 
që propozoi metodat e mëposhtme alternative për zbulimin e informacionit dhe angazhimin me 
palët e interesit pa mbledhje. 

 Fletëpalosjet e projektit - fletëpalosjet e synuara lëshohen shtëpi më shtëpi në fshat me 

detaje kontakti dhe mekanizma për kthimin e komenteve 

 Fushata me email - kontakte të vazhdueshme dhe mekanizma për kthimin e komenteve 

përmes emailit të shoqërisë; karavasta@voltalia.com 

 Mediat tradicionale - gazeta, radio, televizion. 

 Angazhimi përmes aktorëve lokalë – administratorë, kryetar. 

 Sinjalizime - tabela të njoftimeve të komunitetit, postera. 

 Faqja e internetit e projektit – www.karavastasolar.com; për të publikuar të gjitha 
dokumentet përkatëse të projektit dhe mekanizmat për kthimin e komenteve.  

Edhe pse me masat funksionale të distancimit social, seanca dëgjimore është ende e 
detyrueshme. Megjithatë, seanca dëgjimore u krye në bazë të udhëzimeve të mëposhtme të 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për rritjen e mbrojtjes së individëve dhe 
komuniteteve dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjes së korona-virusit (Covid-19) që 
përfshin; 
 

Vendi i hapur i takimit 
Pastrimi dhe dezinfektimi sa më shumë që të jetë e mundur e sipërfaqeve të prekura 
shpesh brenda ambienteve. 
Mbulimi i fytyrës me cohë është i detyrueshëm në Shqipëri. Megjithatë, mbulesat e 
fytyrës do t'u sigurohen të pranishmëve përpara eventit. 
Matja e temperaturës së personave të pranishëm. 
Sigurimi i distancës duke pozicionuar vendet 2 m nga njëri-tjetri 
Numri i reduktuar i pjesëmarrësve.  

 
1 https://www.ebrd.com/sustainability-covid.html  

https://www.ebrd.com/sustainability-covid.html
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Të gjitha kufizimet e Covid-it në lidhje me angazhimin e palëve të interesit dhe veçanërisht tubimet 
e mëdha dhe takimet publike, janë hequr në Shqipëri. Qasja e angazhimit të palëve të interesit 
tashmë menaxhohet në kushte normale. Nëse kufizimet e COVID-it hyjnë përsëri në fuqi, SEP 
aktual do të përditësohet për t'u përshtatur me këtë.  
 

Takimet publike per publikimin e ESIA 
 
Në vijim të dëgjesave publike për ESIA të mbajtura në Mars 2021 (shiko seksionin 4.1.4 më lart), 
u zhvilluan takime për publikimin e ESIA gjatë Qershorit 2022. Ky proces është faza e fundit e 
konsultimeve publike përpara draftit përfundimtar të dokumentit. 
Procesi filloi me angazhimin  me autoritetet lokale – kryetarët e Njësive Administrative dhe 
kryetarët e fshatrave – për t’i informuar rreth procesit dhe për të gjetur vende të përshtatshme për 
zhvillimin e takimeve. Në të njëjtën kohë, njoftime u vendosën në mjediset e Njësive 
Administrative dhe dy njoftime shtesë në çdo fshat. Procesi u krye nga Abkons dhe u supervizua 
nga përfaqësuesit e Voltalia. 
 
Tabela mundëson nje pamje të përgjithshme të takimeve të organizuara, fshatrave pjesëmarrës 
dhe ambjenteve ku do të zhvillohen:  
 
TABELA 1: TAKIMET PER PUBLIKIMIN E ESIA 

Fshati Komponenti I 
Projektit 

Vendi I takimit Data dhe Ora 

Ndërnenas, 
Hasturkas, Karavasta 
e Re 

Parku Fotovoltaik dhe 
OHL 

Ndërnenas (shkolla e 
fshatit) 

22.06.2022 10:00 

Seman i Ri, Seman, 
Gjokalli 

OHL Seman (Qendra e 
Komunitetit) 

22.06.2022 14:00 

Sulaj, Dërmenas, 
Radostinë 

OHL Njësia Administrative 
Dermenas 

23.06.2022 14:00 

Zhupan, Vadhiz, 
Çlirim, Drizë 

OHL Njësia Administrative  
Qender 

23.06.2022 10:00 

Peshtan i Vogel OHL Qendra e fshatit 
Peshtan i Vogël 

24.06.2022 11:00 

 
Siç shihet nga tabela më sipër, disa fshatra u ftuan në të njëjtin takim. Për të inkurajuar 
pjesëmarrjen, Voltalia, nëpërmjet Abkons, kontaktoi kryetarët e fshatrave për të ofruar transport 
për njerëzit që vijnë nga fshatrat e tjerë për takimet. Gjithsesi, të gjithë kryetarët e fshatrave u 
përgjigjën që transporti nuk është i nevojshëm duke qenë se fshatrat nuk kanë ndonjë largësi të 
konsiderueshme nga njëri – tjetri. 
 
Gjatë takimeve u shpjegua procesi i ESIA, impaktet e pritshme dhe masat lehtësuese të 
planifikuara. Kopje të Përmbledhjes Jo – Teknike u shpërndanë tek pjesëmarrësit e interesuar. 
Në vijim. Ekipi i Voltalia prezantoi programin e LRP, GLAC dhe Mekanizmin e Ankesave.  Kopje 
të LRP dhe GLAC iu shpërndanë pjesëmarrësve të interesuar e po ashtu u shpërnda edhe një 
broshurë shpjeguese për mekanizmin e ankesave.  
 
Pjesëmarrja në takime nuk ishte e lartë dhe interesi për projektin dukej i ulët. Një nga kryetarët e 
njësisë administrative shpjegoi në takim se interesi i njerëzve nuk është i lartë duke qene se 
impaktet e parashikuara në komunitet jane të ulëta. Cështjet me interes të ngritura gjatë takimeve 
përfshinin punësimin, përfitimet e mundshme të komunitetit nga projekti, kufizimi i mundshëm i 
aksesit në vende të caktuara për shkak të ndërtimit të Parkut Fotovoltaik. Në një takim, një nga 
çështjet e ngritura ishin pengesat që mund të përballen familjet për përgatitjen e dokumentacionit 
të kërkuar për kontratat vullnetare (duke sjellë projektin TAP si shembull) 
 
Dokumentat mbështetëse të takimit përfshijnë Minutat e Takimit, listën e pjesëmarrësve, foto dhe 
po ashtu një raport të aktivitetit. Publikimi i ESIA reflektohet po ashtu në Raportin e Angazhimit 
të Palëve te Interesit. 
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LRP – Angazhimi i Palëve Përkatëse të Interesit  
 
Angazhimi i gjerë i palëve të interesit u ndërmor si pjesë e aktiviteteve të lidhura me LRP-në në 
terren, veçanërisht gjatë zbatimit të anketave bazë dhe përgatitjes së Regjistrit të Ndikimit Social 
të Gjurmës. 
 
Angazhimi i palëve të interesit në lidhje me LRP-në filloi në shtator 2021 dhe është ende në 
vazhdim në zonën e Projektit, pasi ndryshimi i gjurmës së projektit ka kërkuar rilevimin e 
parcelave shtesë të tokës. Figura më poshtë paraqet një përmbledhje të angazhimit në vend të 
kryer deri tani: 

 
FIGURA 3:  ANGAZHIMI I PËRGJITHSHËM NË TERREN DERI MË SOT  

Angazhimi i palëve të interesit në lidhje me LRP-në konsistonte në disa angazhime me familjet e 
prekura nga projekti, të prekura drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga Projekti i Karavastasë: 
 

Regjistri i Ndikimit Social të Gjurmës përfshin angazhimin e palëve të interesit me familjet 

në rrethinat e afërta të kantierit të impiantit FV dhe OHL që mund të cenohen potencialisht 

nga Projekti i Karavastasë (p.sh., kufizime të mundshme të shkurtra të përkohshme të 

aksesit në tokë/truall gjatë ndërtimit) 

Anketat bazë të lidhura me LRP-në me familjet e prekura nga projekti, parcelat e tokës 

së të cilave do të preken drejtpërdrejt nga ndikimet e Projektit (marrja e përhershme e 

tokës, dëmtimi i tokës dhe kompensimi i servitutit) të udhëhequra nga Plane specifike 

Komunikimi.  

 
Gjithashtu, angazhimi i palëve të interesit në lidhje me LRP-në përfshin vendosjen e posterave 
informativë në fshatrat afër zonës së Projektit, shpërndarjen e formularëve të Mekanizmit të 
Ankesave dhe angazhimin me punonjësit e Njësive Administrative, kryepleqtë e fshatrave, fqinjët 
dhe grupet dhe banorët e tjerë (p.sh. kryepleqtë). 
 
Këto aktivitete përshkruhen më tej në nën-seksionet më poshtë.  

Plani i Komunikimit  
 
Planet e komunikimit u hartuan për të udhëhequr aktivitetet kyçe të angazhimit të jashtëm, të tilla 
si kryerja e anketave bazë. Për anketat bazë u hartuan planet e mëposhtme të komunikimit: 
 

Një Plan i Përgjithshëm Komunikimi për të udhëhequr angazhimin në lidhje me anketat 

bazë, i cili përfshinte mesazhe kyçe mbi përmbledhjen e projektit, hartimin, procesin, 
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ndikimet, marrëveshjet vullnetare/procedurat e shpronësimit, ndikimet përkatëse dhe 

rëndësinë e anketave bazë. Plani i Komunikimit përfshinte udhëzime për angazhimin me 

palët e interesit, të cilat u ndoqën nga ekipet e anketimit gjatë kryerjes së anketave socio-

ekonomike dhe të pasurisë. 

Plane shtesë të komunikimit që synojnë PAH-të që refuzojnë të kryejnë anketën socio-

ekonomike. Në rastet kur PAH refuzoi të kryente 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 Shpeshta 

(FAQ) të identifikuara deri tani.  

Planet e Komunikimit do të përditësohen rregullisht si pjesë e zbatimit të LRP-së. Aspekte të 
rëndësishme që ndikojnë qasjen e përgjithshme të projektit në lidhje me angazhimin e palëve të 
interesit prezantohen në seksionin 7.4.  

Angazhimi që lidhet me Anketimin Bazë 
 
Angazhimi si pjesë e anketave bazë të lidhura me LRP-në u krye duke filluar në muajin tetor 2021 
dhe po vijon për anketimin e parcelave të reja të identifikuara në bazë të ndryshimeve të 
projektimit/gjurmës. Takimet me PAH-të për të mbledhur të dhëna socio-ekonomike fillojnë me 
një hyrje mbi hartimin e 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, ata ri-kontaktohen në fazat e mëvonshme nga 
personeli i nivelit të lartë, duke ndjekur një plan specifik komunikimi. 
 
Gjithashtu, në mënyrë periodike është ndërmarrë angazhimi me punonjësit e Njësive 
Administrative, kryepleqtë e fshatit, fqinjët dhe grupet e tjera (p.sh. të moshuarit). Këto angazhime 
janë vendimtare 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, grafikun dhe ndikimet e projektit. 

Posterat informuese të Projektit 
 
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. Posterët paraqesin një përshkrim të shkurtër të projektit dhe një linjë direkte 
telefonike dhe email për të kontaktuar drejtpërdrejt Projektin në rast pyetjesh, komentesh dhe 
ankesash.  
 

4.2.4 Ngritja e Mekanizmit të Ankesave 

Fillimi i anketave bazë të LRP-së në tetor 2021 përkoi me ngritjen e Mekanizmit të Ankesave. 
Mjetet me të cilat informacioni i lidhur me Mekanizmin e Ankesave u vihej në dispozicion të gjitha 
palëve të interesit për të bërë një ankim, ankesë, sugjerim ose pyetje ishin të trefishta: 
 

Postera me një numër kontakti dhe adresë emaili ku kontaktohet Projekti 
Dorëzimi i një formulari të Mekanizmit të Ankesave për të gjithë PAH-të të cilëve iu kërkua 
t'i përgjigjeshin pyetësorit socio-ekonomik dhe të gjitha palëve të tjera të interesit 
Prezantimi dhe shpjegimi verbal i procesit, dhe dhënia e numrit të kontaktit dhe adresës 
së e-mailit ku mund të kontaktohet projekti, jo vetëm PAH-ve të anketuara, por edhe 
kryepleqve të fshatit, fqinjëve dhe banorëve të tjerë (p.sh., të moshuarit). 

 
Deri tani, Voltalia është kontaktuar nga 4 PAP 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 pasurisë. Përveç kësaj, zgjidhja e ankesave të lidhura me LRP-në ndërmerret 
nga ekipet e studimit bazë në terren, sipas nevojës.  
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Regjistri i Ndikimit Social të Gjurmës 
 
Regjistri i Ndikimit Social të Gjurmës (RSIR) u zhvillua për të garantuar që çdo ndikim përtej zonës 
së studimit të VNMS-së (p.sh. humbja e aksesit) të identifikohet dhe gjithashtu të zbutet. RSIR 
përfshinte një vlerësim fillestar paraprak të Zonës së Impiantit dhe OHL-së, duke përdorur imazhe 
satelitore, pasuar  nga verifikimi përmes identifikimit të të dhënave të mbledhura nëpërmjet 
fotografisë ajrore dhe imazheve satelitore. Aktivitetet e verifikimit në terren u kombinuan me 
angazhimet fillestare me PAH-të afër zonës së studimit të VNMS-së për ndikimet e mundshme. 
Figura më poshtë tregon aktivitetet lidhur me angazhimin e palëve të interesit, të kryera në terren 
gjatë verifikimit në terren të RSIR-së. 
 

  
 

FIGURA 4: ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT ME PAP-TË PËRGJATË RSIR-SË, VERIFIKIMI PËRMES 

IDENTIFIKIMIT TË TË DHËNAVE TË MBLEDHURA NËPËRMJET FOTOGRAFISË AJRORE DHE IMAZHEVE 

SATELITORE 

 

Aktivitetet angazhuese per LRP 
 
Në vijim të publikimit të LRP, aktivitetet e mëposhtme janë ndërmarrë si pjesë e zbatimit të LRP: 
 
 

Metodologjia & Grupi i Palëve të Interesit Formati 
Shpeshtësia 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Zbulimi i GLAC dhe LRP për 
Departamentet dhe Agjencitë Rajonale 
dhe Komunale 

Takime zyrtare  Prill 2022 

Zbulimi i GLAC për familjarët e prekur 
nga Projekti 

Vizita familjare Qershor 2022 

Angazhimi me familjarët e prekur të cilët 
kanë paraqitur një ankesë në Projekt, 
nëse kërkohet. 

Takime të posaçme Takime të posaçme 

Angazhimi me PAH-të, toka e të cilëve 
kërkohet për studime gjeologjike bazë në 
terren 

Takime të posaçme Takime të posaçme 

Marrëveshjet Vullnetare Familjare & Nënshkrimi 

Takim ballë për ballë me PAH 
(kryefamiljari dhe bashkëshorti/ja) për të 
paraqitur Ofertën e Kompensimit 

Vizita familjare  
Një vizitë duke filluar nga 
Qershori 2022 deri në Korrik 
2022 

Vizita të mëtejshme në PAH (kryefamiljari 
dhe bashkëshorti/ja) për të nënshkruar. 

Vizita familjare  (2-4 
vizita, sipas rastit) 

Nje herë në dy javë ose javore 
(një) nga Qershori 2022 deri në 
Korrik 2022 
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Angazhim i zgjeruar për PAH-të e 
cenueshme që janë identifikuar 

 
 
Ne periudhën Qershor 2022 – Korrik 2022, Voltalia është angazhuar me takimet e para me 
familjet e afektuara nga Kullat. Një ofertë kompensimi iu prezantua atyre dhe iu kerkua të 
siguronin dokumentat e nevojshëm për lidhjen e një Kontratë Vullnetare. Sic detajohet në 
versionin aktual të LRP, Voltalia bie dakord të asistojë familjarët në sigurimin e dokumentave, por 
pavarsisht këtij angazhimi, asnjë prej familjeve nuk është gati nga ana e dokumentacionit për të 
arritur një Kontratë Vullnetare. 
Duke konsideruar këtë situatë, për Voltalia u bë e detyrueshme të ndryshojë qasjen për marrjen 
e tokës, qasje e cila konsiston në ndarjen e procesit të Blerjes së Përhershme të Tokës në dy 
procese të pavarura nga njëra – tjetra: 

Proces shpronësimi për të gjitha familjet dhe, 
Paralelisht kontrata kompensimi me familjarët 

Familjet do të marrin shumën e plotë të kompensimit sipas vlerave të projektit veç shumës së 
shpronësimit. 
Për këtë qasje të re nevojitet të informohen të gjithë familjarët e prekur, kështu që do të 
ndërmerren veprimet si më poshtë: 

Takime të reja ballë për ballë me familjarët e prekur – Gusht – Shtator 2022 
Publikimi i LRP në Departamentet dhe Agjencitë Rajonale dhe Komunale.  

13 IDENTIFIKIMI DHE HARTËZIMI I PALËVE TË INTERESIT 
 

Hyrje 
 
Për qëllimet e këtij plani, një palë interesi përkufizohet si çdo individ ose grup që preket 
potencialisht nga projekti ose që ka interes për projektin dhe ndikimet e tij të mundshme. Si 
rrjedhojë, objektivi i identifikimit të palëve të interesit është që të përcaktojë se cilat organizata 
dhe individë mund të preken drejtpërdrejt ose tërthorazi (pozitivisht dhe negativisht) ose të kenë 
interes në projekt. Identifikimi i palëve të interesit është një proces në vazhdim që kërkon rishikim 
dhe përditësim të rregullt ndërsa projekti vazhdon. 
 

Identifikimi dhe analiza e Palëve të Interesit 

Për të zhvilluar një SEP efektiv, është e rëndësishme të kuptohet se si palët e interesit janë të 

lidhura me Projektin dhe nevojat dhe pritshmëritë e tyre për angazhim dhe konsultim. 

Ky informacion më pas mund të përdoret për të përshtatur angazhimin për çdo lloj pale interesi. 

Si pjesë e saj, është e rëndësishme të identifikohen palët e interesit që mund ta kenë më të 

vështirë të marrin pjesë dhe ata që mund të preken në mënyrë të ndryshme ose në mënyrë të 

pabarabartë nga Projekti për shkak të statusit të tyre të margjinalizuar ose të cenueshëm. 

Analiza e Palëve të Interesit do të shqyrtojë: 
 

• Kush cenohet nga Projekti dhe në cilën mënyrë 

• Kush janë liderët formalë dhe informalë të komunitetit dhe në cilën shkalle mund të 

konsiderohen si përfaqësues, 

• Nëse mbështetjet e palëve të interesit janë neutrale ose kundër Projektit, 

• Interesat dhe shqetësimet kryesore të secilës palë interesi në lidhje me projektin, 

• Si mund të ndikojnë palët e ndryshme të interesit në projekt dhe çfarë rreziqesh apo 

mundësish paraqesin për Projektin, 

• Cilat metoda, format dhe shpeshtësi angazhimi kërkohen për të garantuar që palët e 

ndryshme të interesit të kenë akses në informacionin e projektit dhe mundësinë për të 

dhënë komentet e tyre. 
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Çështje të ndryshme mund të lidhen me palë të ndryshme interesi dhe kështu palët e interesit 
janë grupuar në bazë të lidhjeve të tyre të mundshme me Projektin. Të kuptuarit e lidhjeve të një 
grupi të palëve të interesit me projektin ndihmon në identifikimin e objektivave kyçë dhe qasjet 
më të mira ndaj angazhimit për grupe dhe individë të ndryshëm. 
 
Analiza e palëve të interesit të projektit merr parasysh ndikimin në projekt dhe ndjeshmërinë ndaj 
projektit siç përkufizohet më poshtë:  

Ndikimi: Ndikimi i referohet fuqisë që mund të kenë palët e interesit në lidhje me vendimet e marra 
ose që ndikojnë në Projekt. Kjo mund të konsistojë në kontrollin formal mbi procesin e 
vendimmarrjes ose informal në kuptimin, për shembull, të udhëheqjes lokale (p.sh. udhëheqësit 
tradicionalë), karizmës (liderët e opinionit) ose ndikimit shpirtëror (p.sh. liderët fetarë). 
Ndjeshmëria: Ndjeshmëria e një pale interesi ndaj një projekti buron si nga interesi i tij për 
projektin, ashtu edhe nga cenueshmëria e tij ndaj ndikimit të projektit. Interesat i referohen lidhjes 
ndërmjet palëve të interesit dhe Projektit, për shembull ata mund të kenë diçka për të fituar ose 
humbur nga Projekti, ose pritshmëri të forta për të menaxhuar. Cenueshmëria i referohet nivelit 
të ndryshimit negativ që një palë interesi do të pësojë për shkak të pranisë së projektit dhe 
ndikimeve të mundshme dhe nivelit të aftësisë të palës së interesit për të përballuar këtë ndikim. 
 
Vendimi se cili mekanizëm duhet të përdoret varet nga niveli i reagimit të kërkuar, si dhe nga 
lehtësia me të cilën pjesëmarrësit mund të përfshihen në aktivitetin e angazhimit. Takimet 
individuale dhe takimet e fshatit mund të jenë më të përshtatshme për palët e interesit të prekura 
drejtpërdrejt, ku kërkohet një rrjedhë informacioni e dyanshme për të kuptuar opinionet dhe 
shqetësimet/problemet. Njoftimet për shtyp mund të jenë më të përshtatshme për publikun e gjerë 
(të pandikuar drejtpërdrejt) ku angazhimi lidhet më shumë me shpërndarjen e informacionit në 
krahasim me kërkimin e opinioneve dhe shqetësimeve/problemeve. 
 
Një listë e organizatave të identifikuara deri tani paraqitet më poshtë, së bashku me një plan për 
përfshirjen e tyre në fazat e ndryshme të angazhimit. Kjo listë do të mbahet e përditësuar pasi të 
identifikohen palët e reja të interesit ose të shprehin interes për projektin. 
 
 
TABELA 4: PALËT E INTERESIT TË PROJEKTIT TË IDENTIFIKUARA 

Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Ministria e 
Turizmit dhe 
Mjedisit (MTM) 

Mbikëqyrja e procedurës VNMS-së 
dhe miratimi i raportit VNMS-së. 
 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është 
institucioni përgjegjës për mbrojtjen e 
mjedisit 

I lartë I ulët 

Ministria e 
Infrastrukturës dhe 
Energjisë (MIE) 

Ministria ka një përgjegjësi shumë më 
të gjerë pasi përveç energjisë, 
përfshin transportin, planifikimin 
hapësinor dhe telekomunikacionin, 
çka pritet të lehtësojë koordinimin 
ndërmjet sektorëve. 
 
Ministria mbikëqyr procesin e 
shpronësimit për interes publik në 
favor të një subjekti privat ku 
investimet janë në interes publik, siç 
është sektori i energjisë. Ministria do 
të transferojë gjithashtu tokën 
shtetërore tek Voltalia, me qëllim 
zhvillimin e Projektit 140 MW 
Karavasta (Kantieri i Centralit FV) 

I lartë I lartë 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

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 vlerësimet teknike dhe llogaritjet e 
pasurive që i nënshtrohen 
shpronësimit (përfshirë të korrat dhe 
tokat) 

I lartë I lartë 

Ministria e Kulturës 

Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë 
kulturore kombëtare (do të informohet 
në gjetjet e rastësishme gjatë 
aktiviteteve ndërtimore). Siguron 
informacion për trashëgiminë kulturore 
në zonën e Studimit të VNMS-së. 
 

Mesatar I ulët 

Agjencia 
Kombëtare e 
Mjedisit (AKM) 

Mbikëqyrja, zbatimi i procedurës së 
VNMS-së dhe shqyrtimi dhe miratimi i 
raportit të VNMS-së. Mbikëqyrja e 
angazhimit publik gjatë procesit të 
VNMS-së. 
 
Është përgjegjëse për monitorimin sesi 
shoqëria zbaton kërkesat e Deklaratës 
Mjedisore. Nëse Shoqëria nuk i zbaton 
në mënyrën e duhur, atëherë AKM 
vendos penalitete në bazë të ligjit. 

I lartë I lartë 

Agjencia 
Kombëtare e 
Planifikimit të 
Territorit (AKTPA) 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 
Territorit (AKTP) është një institucion 
publik përgjegjës për planifikimin 
hapësinor dhe urban dhe hapat kyç 
në procesin e zhvillimit të projekteve 
të infrastrukturës, në kuadër të MIE-s. 

I ulët I ulët 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Agjencia 
Kombëtare e 
Kompensimit dhe 
Kthimit të Pronave 
(AKKP) 

Ndryshimi i sistemit politik që përjetoi 
Shqipëria në fillim të vitit 1991 i hapi 
rrugën një game të gjerë procesi 
privatizimi kombëtar 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, godinat dhe tokat 
industriale ose të shërbimit, si dhe 
pronat që kërkohen për kthim nga 
pronarët e tyre, të dokumentuara 
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.  

 

 
I ulët 

 

 

Mesatar 

Agjencia 
Kombëtare e 
Zonave të 
Mbrojtura (AKZM) 

Agjencia Kombëtare e Zonave të 
Mbrojtura (AKZM) është një organ 
publik në varësi të Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit, i cili është 
përgjegjës për menaxhimin të zonave 
të mbrojtura. 

I lartë I lartë  

Agjencia 
Kombëtare e 
Burimeve Natyrore 

Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore, një agjenci në varësi të 
Ministrisë përgjegjëse për energjinë, 
ka si objekt të punës së saj zhvillimin 
dhe mbikëqyrjen e përdorimit racional 
të burimeve natyrore, bazuar në 
politikat qeveritare. 

Mesatar I ulët 

 
 
 

Instituti Kombëtar i 
Trashëgimisë 
Kulturore 

- Ministria e 
Kulturës 

Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë 
kulturore kombëtare (do të informohet 
në gjetjet e rastësishme gjatë 
aktiviteteve ndërtimore). Siguron 
informacion për trashëgiminë kulturore 
në zonën e Studimit të VNMS-së. 
Ky është një institucion qendror, në 
varësi të ministrisë përgjegjëse për 
trashëgiminë kulturore, i krijuar për të 
kryer veprimtari në fushën e gërmimeve 
dhe studimeve të trashëgimisë 
kulturore, e cila preket nga punimet 
ndërtimore të çdo natyre, ose nga 
planet për rregullimin e territorit. 

Mesatar I ulët 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Operatori i Sistemit 
të Transmetimit 
(OST) 

Operatori i Sistemit të Transmetimit 
(OST) siguron kapacitetet e nevojshme 
për transmetimin e energjisë elektrike të 
prodhuar nga burimet vendase. 
 
Për projektin 140 MW Karavasta, 
Voltalia është përgjegjëse për të marrë 
të gjitha lejet ligjore dhe për të ndërtuar 
OHL-në përpara se të transferojë 
pronësinë e OST-së.  
Megjithatë, OST-ja  do ta blejë tokën 
drejtpërdrejt, ndërsa Voltalia do të 
lehtësojë procesin e blerjes së tokës për 
OST-në. 
 
Projekti është përgjegjës për vlerësimin 
e aseteve/pronave (toka, ferma dhe të 
korrat), të cilat do të dakordësohen me 
OST-në (Operatorin Shqiptar të 
Energjisë) dhe Ministrinë. 

I lartë I lartë 

Agjencia Shtetërore 
e Shpronësimit 
(ASHSH) 

ASSH është një agjenci kombëtare, 
nën mbikëqyrjen e MIE-s 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. 

I lartë 
 

  I lartë  

OJQ-të kombëtare 
OJQ-të me interes të drejtpërdrejtë në 
Projekt, dhe aspektet e tij sociale dhe 
mjedisore dhe që janë të afta të 
ndikojnë drejtpërdrejt mbi Projektin 
ose nëpërmjet opinionit publik. 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. 

Mesatar Mesatar 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Media  
Kombëtare 

Shpërndan informacion në lidhje me 
projektin.  

Mesatar Mesatar 

Drejtoria Rajonale e 
Mjedisit, Qarku Fier 
 

Mbikëqyrja dhe zbatimi i 
procesit të konsultimit publik. Ndihmon 
dhe publikon njoftimin e Dëgjesave 
Publike (DP) dhe Përmbledhjen Jo-
Teknike (NTS) 
në faqen e saj të internetit (në faqen e 
internetit të AKM-së). Merr pjesë në 
procesin e DP-së dhe raporton tek 
AKM për përputhshmërinë e projektit 
me procedurën e konsultimit publik. Ky 
raport është i rëndësishëm për 
vendimmarrje përfundimtare nga AKM 
dhe MTE. 

Mesatar I ulët 

Certifikimi i procedurës së konsultimit 
publik.  

Drejtoria Rajonale e 
Bujqësisë 

Autoriteti përgjegjës për përpunimin 
dhe zbatimin e programeve të lidhura 
me bujqësinë dhe përdorimin e tokës 

I ulët I ulët 

Agjencia e Zhvillimit 
Bujqësor dhe Rural 

Agjencia shtetërore kombëtare synon 
të mbështesë sipërmarrësit shqiptarë 
në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit, 
duke përgatitur institucionin për të 
përfituar nga financimi i BE-së dhe 
donatorëve të tjerë. 

 
I ulët 

 
I ulët  

Bordi i Kullimit Bordi i Kullimit është përgjegjës për 
menaxhimin e ujitjes, kullimit dhe 
mbrojtjes nga përmbytjet. 

I lartë Mesatar 

Agjencia Rajonale 
për Zonat e 
Mbrojtura (ARZM) 

Agjencia Rajonale e Zonave të 
Mbrojtura (ARZM) është një organ 
publik në varësi të Agjencisë 
Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, e 
cila është përgjegjëse për 
menaxhimin e zonave të mbrojtura 
rajonale. 

I lartë I ulët 

Prefektura e Qarkut 
Fier 

Raportimi i shqetësimeve/opinioneve 
kryesore në Qeveri. Ka rol në 
lehtësimin e angazhimit publik dhe 
procesit të dëgjimit. 

I ulët Mesatar 

Këshilli Rajonal, Fier Raportimi i shqetësimeve/opinioneve 
kryesore në Qeveri. Ka rol në 
lehtësimin e angazhimit publik dhe 
procesit të dëgjesave. 

I ulët Mesatar 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Kryetari i Bashkisë 
së Fierit  

Përfaqësues i zgjedhur i komunitetit, 
që raporton shqetësimet/opinionet 
kryesore në Qeveri. Ka rol në 
lehtësimin e angazhimit publik dhe 
procesit të dëgjesave. 

Mesatar I lartë 

Kryetar i Bashkisë  
së Divjakës 

Përfaqësues i zgjedhur i komunitetit, 
që raporton shqetësimet/opinionet 
kryesore në Qeveri. Rol në lehtësimin 
e angazhimit publik dhe procesit të 
dëgjesave. 

Mesatar 

 
I lartë 

Njësia 
Administrative 
Libofshe, Bashkia 
Fier 

Ka rol në lehtësimin e angazhimit publik 
dhe procesit të dëgjesave. 

Mesatar I lartë 

Drejtoritë Teknike të 
Bashkisë Fier 

Menaxhimi i burimeve lokale në kuadër 
të kompetencave të dhëna dhe 
mbështetje teknike për vendimmarrjen 
e Kryetarit të Bashkisë. Ka rol në 
lehtësimin e angazhimit publik dhe 
procesit të dëgjesave. 

Mesatar I lartë 

- Drejtoria e planifikimit urban (përfshin 
edhe mjedisin) jep informacion për 
planin e përdorimit të tokës në zonën e 
studimit të VNMS-së. Jepni informacion 
për të mbrojtur mjedisin në zonën e 
studimit të projektit. 

- Drejtoria e bujqësisë, pylltarisë, ujitjes 
dhe kullimit jep informacion për 
përdorimin e tokës bujqësore në zonën 
e studimit të projektit. Jep informacion 
për zonat pyjore në zonën e studimit të 
projektit. Jep informacion për sistemin e 
kullimit dhe planet në zonën e studimit 
të projektit. 

- Ndërmarrja e ujësjellësit ofron 
informacion për sistemet e ujësjellësit 
në zonën e studimit të projektit. 

Liderët dhe Grupet 
Lokale (p.sh., 
fermerët, shoqatat e 
grave…) 

Organizatat me interes të 
drejtpërdrejtë për Projektin dhe 
aspektet e tij sociale dhe mjedisore 
dhe që janë të afta të ndikojnë 
drejtpërdrejt në projekt ose përmes 
opinionit publik. 
 
Organizata të tilla mund të kenë 
gjithashtu të dhëna dhe njohuri të 
dobishme dhe potencialisht mund të 
bëhen partnerë të Projektit në fusha 
me interes të përbashkët, të tilla si 
zbatimi i investimeve në komunitet, 
sipas rastit.. 

Mesatar I lartë 
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Palët e interesit Interesi dhe roli në projekt 
Ndikimi në 

projekt 
Ndjeshmëria 
ndaj projektit 

Banorët e 
komunitetit lokal që 
jetojnë në zonën e 
studimit të VNMS-
së.  
 

Vendbanimet në zonën e ndikimit të 
studimit të VNMS-së të cilat do të 
rishikohen, duke marrë parasysh 
VNMS-në dhe nivelin e ndikimeve pas 
zbutjes. Mesatar I lartë 
Vendbanimet që mund të kenë ndikime 
të lidhura me shqetësimet nga 
aktivitetet e ndërtimit (zhurma, ajri etj.); 
krijimi i disa vendeve të punës. 

Pronarët/përdoruesit 
e tokës që do të 
merret, jepet me qira 
ose përdoret në 
servitut 

Kullotësit dhe fermerët që zotërojnë 
ose përdorin tokën në zonën e projektit 
do të ndikohen nga ndërtimi dhe 
funksionimi i OHL-së, Impiantit FV dhe 
infrastrukturës përkatëse 

  

Familjet e prekura 
drejtpërdrejt 

Ata që humbin tokën përgjithmonë ose 
përkohësisht, ose humbin aksesin në 
tokë ose të korrat e krijuara dhe 
burimet natyrore, ose ata që do të 
përjetojnë kufizime servituti. 

Mesatar I lartë 

Personat e 
cenueshëm të 
identifikuar përmes 
anketës socio-
ekonomike 

Personat me aftësi të kufizuara, të 
moshuarit, familjet me kryefamiljare 
femra, familjet pa burime ose burime të 
kufizuara, të vejat dhe jetimët, 
qiramarrësit/ prodhuesit informalë, 
përdoruesit e tjerë të tokës pa tituj 
formalë. 

I ulët I lartë 

Anëtarët e 
komunitetit të 
biznesit - në zonën e 
studimit të VNMS-së 

Partnerët e mundshëm në menaxhimin 
e ndikimeve të mundshme kumulative 
gjatë fazës së ndërtimit të projektit. 
Projekti gjithashtu mund të ketë ndikim 
në aktivitetet e këtyre grupeve. 

Mesatar I lartë 

Shpendët e 
Shqipërisë (SHSH); 
Shoqëria 
Ornitologjike 
Shqiptare, 
(SHOSH); 
Mbrojtja dhe Ruajtja 
e Mjedisit Natyror në 
Shqipëri (MRMNSH) 
Birdlife International. 
 

Interesi për mbrojtjen e mjedisit dhe 
zbulimin e ndikimeve të projektit dhe 
strategjisë së zbutjes së ndikimeve. 
Grup i rëndësishëm në procesin e 
dëgjesave publike. 

Mesatar Mesatar 

Media rajonale dhe 
lokale  
Televizioni 
Kombëtar (TVSH) 
Televizioni Lokal (TV 
Apollonia). 

Komunikon mbi projektin dhe lehtëson 
zbulimin e VNMS-së. 

Mesatar I ulët 

 
Palët e interesit janë të regjistruar në një Databazë të Palëve të Interesit e cila detajon emrat, 
pozicionet, organizatat dhe detajet e kontaktit. Kjo Databazë nuk është publike dhe në të 
aplikohen masat e nevojshme për të siguruar mbrojtjen e privatësisë së të gjitha palëve të 
interesit.  
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14 METODOLOGJIA E ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT 
 
 

Qasja ndaj angazhimit të palëve të interesit 
 

Kjo metodologji e SEP-it është hartuar për të përshkruar parimet dhe metodat që duhet të 
rregullojnë angazhimin e Voltalias me të gjitha palët ekzistuese dhe potenciale të interesit gjatë 
të gjitha fazave të projektit. 

Procesi i angazhimit të palëve të interesit ka filluar gjatë fazës së VNMS-së dhe procesit të 
LRP-së dhe do të vazhdojë deri në dekomisionimin e projektit. Ky dokument fokusohet në 
përfundimin e VNMS-së, LRP-së dhe fillimin e ndërtimit. Angazhimi i palëve të interesit do të 
vazhdojë gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit. 

Është përcaktuar se të gjitha palët përkatëse të interesit do të ftohen të marrin pjesë në një 
sërë takimesh, në faza të ndryshme të procesit, në mënyrë që të informohen në lidhje me 
gjetjet dhe rekomandimet e ekipit studimor. 

Parimet kryesore që do të udhëheqin gjatë gjithë angazhimit të palëve të interesit, janë si më 
poshtë: 

Proaktive: Për të shmangur çdo rrezik të mundshëm që mund të lindë në marrëdhëniet 
tona me palët e interesit. 
Transparente: Shoqëria do të angazhohet me palët e interesit në një proces të hapur, 
me qëllim transparent, objektiva, llogaridhënie, pritshmëri dhe kufizime transparente. 
Në kohë: Shoqëria do të angazhohet me palët e interesit në avancimin e aktiviteteve të 
konsultimit dhe vendimmarrjes, në mënyrë që të lejojë kohë të mjaftueshme për dialog 
kuptimplotë, konsultim dhe modifikime. 
Gjithëpërfshirëse: Shoqëria do të garantojë përfshirjen e angazhimit tonë me palët e 
interesit në përfaqësimin e pikëpamjeve, duke përfshirë gratë, informuesit kryesorë dhe 
grupet e fokusit. 
E aksesueshme: Shoqëria do të shpërndajë informacionin në mënyra dhe vendndodhje 
që lehtësojnë aksesin e palëve të interesit në të. 
Falas: Angazhimi i Shoqërisë me palët e interesit do të jetë i lirë nga çdo lloj manipulimi, 
frikësimi dhe shtrëngimi. 

Plani parashtron procesin për konsultim dhe zbulim, bazuar në kërkesat e huadhënësve, dhe 
përbëhet nga fazat e mëposhtme: 

Faza e shtrirjes së VNMS-së 
Studimi VNMS 
Zbulimi i VNMS-së 
Plani i Rikuperimit të Jetesës 
Përgatitja dhe ndërtimi i kantierit 
Funksionimi i Projektit 
Fundi i jetës / Dekomisionimi. 

Ky SEP përshkruan komunikimin me palët e identifikuara të interesit dhe nivelet e ndryshme të 
angazhimit. Kur komunitetet parashikohet të preken negativisht, informacioni, konsultimi dhe 
zbulimi duhet të përmbajnë informacionin e mëposhtëm: 

▪ Qëllimin, natyrën dhe shkallën e projektit; 
▪ Kohëzgjatjen e aktiviteteve e propozuara të projektit; 
▪ Çdo rrezik dhe ndikim të mundshëm në lidhje me mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e 

punëtorëve, ndikimet e tjera sociale në komunitete dhe planet e propozuara zbutëse; 

Procesin e parashikuar të konsultimit, nëse ka, dhe mundësitë dhe mënyrat në të cilat publiku 
mund të marrë pjesë; 
Kohën/vendin e çdo takimi publik të parashikuar dhe qëllimin me të cilin takimet njoftohen, 
përmblidhen dhe raportohen. 
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Procesi i angazhimit të palëve të interesit duhet të fillojë në fazën më të hershme të planifikimit të 
projektit dhe të vazhdojë gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, me fokus në: 

Angazhimin gjatë përgatitjes/projektimit të projektit (përfshirë zbulimin); 
Angazhimin në fazën e para-ndërtimit dhe ndërtimit; 
Angazhimin gjatë funksionimit të projektit; 
Angazhimin gjatë fazës së dekomisionimit 

 

Metoda e konsultimit  
 
Palët e interesit të projektit ndryshojnë për sa i përket informacionit që është thelbësor për t'u 
shpërndarë, dhe asaj që është "mirë të dihet". Palët e interesit ndryshojnë gjithashtu në mënyrën 
sesi do të prisnin të merrnin informacion rreth projektit, dhe duke pasur parasysh këtë, materialet 
dhe mjetet e angazhimit të përdorura janë përshtatur ndaj audiencës së synuar. Për shembull, 
materiale të ndryshme janë projektuar dhe përshtatur për të angazhuar komunitetet lokale, 
zyrtarët e qeverisë dhe OJQ-të. 

 
Metodat e mëposhtme do të përdoren për të garantuar pjesëmarrjen efektive të personave 
potencialisht të prekur: 

Reklamim lidhur me aktivitetet e projektit dhe planifikimit në gazetën lokale 

Njoftimet radiotelevizive të takimeve 

Fletëpalosje informative do të shpërndahen midis pjesëmarrësve të konsultimit 

publik në komunat lokale 

Takimet publike do të mbahen në gjuhën shqipe, në gjuhën lokale që flitet në 

komunitetet lokale, me prezantim në Power Point në vendbanimet që ndodhen afër 

zonës së studimit të VNMS-së. 

 
Metoda e konsultimit duhet të jetë kulturalisht e përshtatshme dhe duhet të marrë parasysh 
qëllimin e angazhimit me një grup të palëve të interesit. Për konsultimin me palët e interesit 
përdoren metodologjitë e mëposhtme: 

 
TABELA 5: TEKNIKAT E ANGAZHIMIT QË DO TË PËRDOREN 

Teknikat e Angazhimit Aplikimi i teknikave më të mira 

Pikat dhe Stendat e 
Informacionit 

• Sigurimi i informacionit të projektit në stendat publike 
dhe pikat e informacionit 

• Publikimi i informacionit në faqen e internetit të Kompanisë 

Postera dhe 
fletëpalosje 

Sigurimi i informacionit mbi projektin dhe hapat kryesorë të VNMS-së 

Korrespondenca 
elektronike 

Ftesa e palëve të interesit në takime 
Prezantimi i informacionit të projektit tek zyrtarët qeveritarë, 
organizatat, agjencitë 

 
Faqja elektronike e 
projektit  

Paraqet informacionin e projektit dhe përditësimet e progresit 
Zbulon Planin e Angazhimit të Palëve të Interesit (SEP), 
Mekanizmin e Ankesave (MA), Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe 
Social (VNMS), Përmbledhjen Jo Teknike (NTS), Planin e Veprimit 
Mjedisor dhe Social (ESAP) dhe dokumentacione të tjera përkatëse 
të projektit 

 
Plani i Medias  

Shpërndan informacionin e projektit tek audienca e madhe dhe 
palët e interesit analfabete 
Informon palët e interesit për takimet konsultative 

Njofton VNMS-në sipas kërkesave legjislative kombëtare 
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Takime Formale  

Prezanton informacionin e projektit para një grupi palësh interesi 

Lejon grupin e palëve të interesit që të japin pikëpamjet dhe opinionet 

e tyre 

Ndërton marrëdhënie jo-personale me palët e interesit të nivelit të 

lartë 

Shpërndarja e dokumenteve teknike 

Lehtëson takimet duke përdorur prezantime në PowerPoint 
Regjistron diskutimet, komentet/pyetjet e ngritura dhe 
përgjigjet 

 
 
 

 
Takime publike 

Prezanton informacionin e projektit para një audiencë të 
madhe palësh interesi, dhe në veçanti komuniteteve 
Lejon grupin e palëve të interesit që të japin pikëpamjet 
dhe opinionet e tyre 
Ndërton marrëdhënie me komunitetet fqinje 
Shpërndan informacione jo-teknike të projektit, lehtëson 
takimet duke përdorur prezantime në PowerPoint, 
postera, modele, video dhe pamflete ose dokumente 
informacioni mbi projektin 
Regjistron diskutimet, komentet/pyetjet e ngritura dhe 
përgjigjet 

 
Takime individuale 

Kërkon pikëpamje dhe opinione 

I mundëson palëve të interesit që të flasin lirshëm për çështje të 

ndjeshme 

Ndërton marrëdhënie personale 
Regjistron takimet dhe ditarin e fotografive 

 
 
 
Diskutimet në 
grupe fokusi 
(FGD) dhe 
Intervistat e 
informuesve 
kryesorë (KII) 

Lejon nje grup me te vogël prej jo me pak se 5 personash te japin 
pikëpamjet dhe opinionet e tyre mbi informacionin baze te synuar 
Nderton marrëdhënie me komunitetet fqinje 
Perdor nje udhëzues intervistash ne grupe fokusi per te lehtësuar 
diskutimet 
Regjistron reagimet  
Mbledh opinione dhe pikëpamje nga pale individuale te interesit 
Mbledh te dhëna baze per te monitoruar ndikimet 

 
 

Organizimi i brendshëm 
 

Menaxheri HSES i Voltalia është përgjegjës për të garantuar zbatimin e saktë të SEP-it. Brenda 

ekipit të HSES, këshilltari social i Voltalias është përgjegjës për menaxhimin e procesit të 

angazhimit të palëve të interesit me mbështetjen e Zyrtarit Ndërlidhës të Komunitetit të Voltalias 

(CLO). 

Këshilltari social do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përditësimin e SEP-it, veçanërisht 

në lidhje me përcaktimin e strategjisë së angazhimit për grupe të ndryshme të palëve të interesit 

dhe planifikimin e programit të angazhimit të palëve të interesit. 

CLO është përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve të angazhimit të komunitetit. CLO, do të marrë 

pjesë në të gjitha aktivitetet e planifikuara të angazhimit të palëve të interesit. CLO do të jetë 

përgjegjës për monitorimin dhe rishikimin e vazhdueshëm të efektivitetit dhe efikasitetit të 

Mekanizmit të Ankesave. Përgjegjësitë e tyre lidhen me garantimin e funksionimit efektiv të 

procesit të menaxhimit të ankesave, duke përfshirë regjistrimin, hetimin dhe zgjidhjen e ankesave 

dhe kryerjen e raportimit të ankesave. 

CLO do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me bazën e të 

dhënave, dokumentet dhe logjistikën; dhe integrimin/mbështetjen, e cila lidhet me ndërveprimin 

me departamentet e tjera, nismat ose fazat e projektit. Përgjegjësitë e tjera të CLO-së përfshijnë 

si më poshtë: 

Menaxhon çështjet që dalin në komunitet; 
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Komunikon procesin e menaxhimit të ankesave tek komunitetet 
Ndërvepron me aktivitetet mbështetëse të lidhura dhe plotësuese që kërkojnë angazhim 
të posaçëm ose intensiv të palëve të interesit (zhvillimi i komunitetit dhe blerja e 
tokës/rindërtimi i mjeteve të jetesës dhe zbatimi); 
Të veprojë si pika kryesore e kontaktit ndërmjet Kompanisë dhe palëve të interesit; 
Monitoron menaxhimin e ankesave të Kontraktorëve. Raporton ankesat (siç u përcaktua 
në paragrafët e mëparshëm, ky SEP do të përditësohet përpara fazave të ardhshme të 
projektit). 

 

Identifikimi i Grave dhe Grupeve të Cenueshme 
 
Procesi i planifikimit merr në konsideratë situatën e grave dhe të rinjve dhe përshtat procesin e 
angazhimit si të nevojshëm për të garantuar që gratë të kenë një rol në vendimmarrje. 
 
Kjo përfshin identifikimin e:  
 

Mjeteve të grave për gjenerimin e të ardhurave dhe mjetet e jetesës, duke përfshirë 
aktivitetet informale si grumbullimi i burimeve natyrore 
Rrjetet sociale dhe ekonomike të grave, duke përfshirë lidhjet e zgjeruara familjare dhe, 
Pronësia e grave mbi tokën dhe kulturat e prekura, për t'i kompensuar ato në mënyrën e 
duhur. 

Statusi i grave në Shqipëri mbetet disi i margjinalizuar. Çështja parësore me të cilën përballen 
gratë e zonave 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 personale për çështje të tilla si menaxhimi i tokës, burimet ujore dhe siguria 
ushqimore i bëjnë gratë kontribuuese 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 nxitur pjesëmarrjen e barabartë dhe 
domethënëse të grave: 
 

Ngjarjet konsultative si takimet janë caktuar për të marrë në konsideratë kërkesat e 
ndryshme për kohën e grave, si punët e tjera, kujdesi për fëmijët dhe përgatitja e vakteve 
Profilet sociale bazë të përpiluara si pjesë e procesit të zhvendosjes ekonomike përfshijnë 
një analizë të dinamikës gjinore dhe pabarazisë midis pjesëmarrjes së burrave dhe grave 
në ekonominë lokale dhe të rrethit/qarkut. Ky informacion përdoret si bazë për planifikimin 
e mëtejshëm për të përfshirë dhe plotësuar nevojat e anëtareve femra të komunitetit 
Gjatë monitorimit të efekteve të konsultimit të vazhdueshëm me komunitetin, të dhënat 
mblidhen dhe regjistrohen në mënyra të ndara sipas gjinisë, me qëllim që të sigurohet 
një pasqyrë e ndikimeve të ndryshme të Projektit tek gratë dhe burrat. 

 
 
 
 
 
 

15 PROGRAMI I ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT 
 

Përmbledhje e angazhimit të planifikuar 
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Aktivitetet e ardhshme të angazhimit të palëve të interesit, të planifikuara nga Voltalia, janë 
renditur më poshtë dhe janë paraqitur më hollësisht në seksionet e mëposhtme: 

Njoftimi publik i gjetjeve të VNMS-së, LRP-së dhe GLAC-së (paketa LRP) për palët e 

interesit,  sipas kërkesave të huadhënësit 

Njoftimi publik dhe angazhimi i fokusuar për blerjen e tokës 

Angazhimi lidhur me zbatimin e LRP-së 

Mobilizimi i kantierit dhe angazhimi i palëve të interesit në lidhje me ndërtimin 

SEP do të përditësohet rregullisht pas fillimit të fazës së ndërtimit, në mënyrë që aktivitetet e 
angazhimit të pasqyrojnë zhvillimet në procesin e ndërtimit dhe të paktën çdo tremujor. SEP do 
të përditësohet për të paraqitur aktivitetet e angazhimit të fazës së funksionimit të paktën tre muaj 
përpara periudhës së ndërtimit. 
 
Një plan tregues i aktiviteteve të angazhimit deri në mobilizimin në terren, paraqitet më poshtë.  
 
TABELA 6: GRAFIKU I ANGAZHIMIT TE PALËVE TE INTERESIT 

Aktiviteti   Metoda e angazhimit   Datat 
 

Njoftimi publik i 
VNMS-së  

Publikimi i dokumentacionit online dhe në 
vendndodhje specifike 
 
Takime publike 
 

Data e fillimit: 10 Qershor 
2022 
 
Data e fillimit: 22 Qershor 
2022 

Angazhimi i 
fokusuar në blerjen 
e tokës  

 14 Qershor 2022 

Para-ndërtimi 
mobilizimi i kantierit  

 Impianti FV – nga data 08 
Qershor 2022 
 
OHL – 19 tetor 2022 

 

Njoftimi publik i VNMS-së  
 
Njoftimi publik i VNMS-së synohet si raundi përfundimtar i konsultimeve publike mbi raportin e 
VNMS-së. Ai synon të prezantojë gjetjet e VNMS-së tek palët e interesit të projektit, kryesisht 
komunitetet lokale, për të garantuar që projektet të marrin mbështetje të gjerë nga komuniteti. 
 
Njoftimi publik i VNMS-së do të përbëhet nga një grup takimesh publike, të paraqitura në tabelën 
7, të shpërndara në të gjithë zonën e studimit të VNMS-së, për të garantuar që të gjitha 
komunitetet e prekura potencialisht nga projekti do të informohen për gjetjet e VNMS-së, masat 
e propozuara zbutëse dhe do të kenë mundësinë të japin komentet e tyre. Ky reagim do të 
përfshihet në raportin e VNMS-së përpara miratimit përfundimtar të tij nga huadhënësit. 
 
Raporti i VNMS-së do të vihet në dispozicion në faqen e internetit të projektit dhe në zyrën e 
njësive administrative ku do të zhvillohen takimet publike. Periudha e shpalljes publike pritet të 
fillojë nga data 22 deri më 24 Qershor, për t'u dhënë kohë të mjaftueshme palëve të interesit për 
të shqyrtuar dokumentacionin e projektit. Gjatë kësaj periudhe, palët e interesit do të njoftohen 
se dokumenti është në dispozicion dhe se do të zhvillohen takime publike. Metoda e mëposhtme 
do të përdoret për t'i informuar ata.  
  

Posteri me informacione për takimet publike dhe detajet e kontaktit do të vendoset në 

fshatrat pranë vendit të impiantit FV dhe përgjatë gjurmës së linjës së transmetimit. 

 2 postera për çdo fshat do të vendosen në vendet më të dukshme dhe më të frekuentuara 

në mjediset e fshatit 

 1 poster do të vendoset në zyrat e NJA-së dhe 1 poster në vendet ku do të zhvillohen 

takimet 

Telefonata personale me palët e interesit, kur është e mundur. 

Shtypja e broshurës informative që do t'u shpërndahet të pranishmëve 
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Nëse është e mundur, do të ndahet një link për të mundësuar pjesëmarrjen online për 

palët e interesit që nuk mund të jenë të pranishme në takimin publik, 

 

Tabela e mëposhtme tregon datën dhe orën paraprake të takimeve dhe vendet e preferuara: 

 

TABELA 7: TAKIME TË PUBLIKIMIT TË GJETJEVE TË VNMS-SË 

Fshati  Komponenti i 
projektit  

Vendi i takimit  Data dhe Ora 

Ndërnenas, Hasturkas, 
Karavasta e Re 

Impianti FV dhe 
OHL 

Ndërnenas (shkolla e 
fshatit)  

22.06.2022 
10:00  

Seman i Ri, Seman, 
Gjokalli 

OHL Seman (Qendra 
Komunitare)  

22.06.2022 
14:00  

Sulaj, Dërmenas, 
Radostinë 

OHL Në ambientet e Njësisë 
Administrative Dërmenas 

23.06.2022 
14:00  

Zhupan, Vadhiz, Çlirim, 
Drizë 

OHL Administrative Unit of 
Qendër 

23.06.2022 
10:00  

Peshtan i Vogël OHL Qendra e fshatit 24.06.2022, 
10:00 

 

Të gjitha komunitetet e prekura nga projekti mbulohen nga këto vendndodhje takimi. 

 

Pas këtyre takimeve publike, konsulentët e VNMS-së do të përfshijnë komentet e palëve të 

interesit në gjetjet e VNMS-së dhe masat e propozuara zbutëse.  

 

 

Aktivitete të Angazhimit të paketës së LRP-së 
 
Angazhime të gjera janë kryer gjerësisht gjatë hartimit të planit, duke mundësuar që personat e 
prekur nga aspekti i blerjes së tokës të projektit dhe veçanërisht OHL të jenë të mirëinformuar për 
procesin dhe afatin e LRP-së. Për të siguruar informacionin e duhur të të gjitha palëve të interesit 
dhe për të ndjekur kërkesat e huadhënësve për sa i përket njoftimit publik, dy grupe aktivitetesh 
angazhimi do të kryhen gjatë muajit Maj 2022 si më poshtë:  

- Angazhimi i fokusuar ndaj pronarëve të tokave të parcelave ku do të ndërtohen shtyllat 
OHL për të paraqitur hollësisht procesin e marrjes së tokës siç përshkruhet në LRP, duke 
përfshirë fazën e marrëveshjes vullnetare për blerjen e tokës, llogaritjen e kompensimit 
dhe, në rast refuzimi për të shitur tokën e tyre, procesin e shpronësimit sipas rregulloreve 
shqiptare dhe standardeve të huadhënësit. Ky angazhim i fokusuar do të zhvillohet 
paralelisht me publikimin e paketës së LRP-së dhe mund të përfundojë përpara periudhës 
së publikimit.  

- Informim i përgjithshëm i pronarëve dhe përdoruesve të tokës në zonën e impiantit FV 
dhe korridorin OHL në lidhje me procesin e hyrjes në tokë/truall, aksesin e përkohshëm 
në tokë/truall, humbjen e të korrave ose llogaritjen e kompensimit të mjeteve të jetesës 
dhe masat e mundshme shtesë të zbutjes së ndikimeve.  

LRP dhe Udhëzuesi për Blerjen dhe Kompensimin e Tokës (GLAC) janë publikuar që në 28 Prill 
2022. Në përputhje me VNMS-në, LRP dhe GLAC janë publikuar në faqen e internetit të 
Karavasta Solar në https://karavastasolar.com/sq/plani-i-rivendosjes/. Versioni i printuar i LRP-së 
dhe GLAC janë të disponueshëm edhe në zyrat e njësive administrative ku do të zhvillohen 
takimet publike. 

LRP dhe GLAC do të prezantohen gjatë takimit publik të VNMS-së të paraqitur në Tabelën 7 

 
Angazhimi i fokusuar ndaj pronarëve të parcelave të Shtyllave OHL do të kryhet në Maj.  
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Zbatimi i LRP-së  
 
Pas publikimit të paketës së LRP-së, aktivitetet e mëposhtme të angazhimit do të zhvillohen si 
pjesë e zbatimit të LRP-së. Ky afat kohor do të përpunohet pasi të përcaktohet plani i ndërtimit të 
OHL-së.  
 
TABELA 8: AKTIVITETET ANGAZHUESE TË ZBATIMIT TË LRP-SË 

Metodologjia dhe Grupi i Palëve të 
Interesit 

Formati Shpeshtësia 

Shpërndarja e Informacionit & Zgjidhja e Ankesave 

Publikimi i LRP-së për Departamentet 
dhe Agjencitë Rajonale dhe Komunale 

Takime zyrtare Gusht 2022 

Angazhimi me PAH-të që kanë 
paraqitur një ankesë në Projekt, nëse 
kërkohet 

Takime të 
Posaçme 

Takime të Posaçme 

Angazhimi me PAH-të, toka e të cilëve 
kërkohet për studime gjeologjike bazë 
në terren 

Takime të 
Posaçme 

Takime të Posaçme 

Marrëveshjet Vullnetare Familjare & Nënshkrimi 

Takimi ballë për ballë me PAH 
(kryefamiljari dhe bashkëshorti/ja) për 
të paraqitur Ofertën e Kompensimit 

Vizita familjare 
Një vizitë duke filluar nga 
muaji Maj 2022 deri në 
Qershor 2022 

Vizita të mëtejshme në PAH 
(kryefamiljari dhe bashkëshorti/ja) për 
të nënshkruar. Angazhim i zgjeruar për 
PAH-të e cenueshme që janë 
identifikuar 

Vizita familjare (2-
4 takime, sipas 
rastit) 

Një here në dy javë ose javore 
(një) nga muaji Maj 2022 deri 
në Qershor 2022 

Hyrja dhe Dalja nga Toka/Trualli 

   

Angazhimi i menaxherit të ndërtimit dhe 
CLO me PAH për të nënshkruar 
Protokollet e Hyrjes në Tokë/Truall 

Vizita familjare Gjatë ndërtimit sipas rastit 

Menaxheri i ndërtimit, Agronomi dhe 
angazhimi i CLO me PAH për të 
nënshkruar Formularin e Rivendosjes 
së Tokës dhe Daljes 

Vizita familjare 
Gjatë ndërtimit/ pas ndërtimit, 
sipas rastit 

Shpërndarja e Informacionit dhe Zgjidhja e Ankesave 

Tabelat informative në çdo fshat lidhur 
me punësimin, trajnimin, çështjet e 
sigurisë dhe orarin e ndërtimit 

Tabelat e 
shpalljeve publike 

Sipas rastit  

Vizitat e planifikuara nga Oficerët 
Ndërlidhës me Komunitetin në çdo fshat 

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

Një herë në javë ose sipas 
rastit 

Programet e mjeteve të jetesës dhe për personat e cenueshëm 

Programet e jetesës dhe për personat e 
cenueshëm 

Vizita familjare si 
pjesë e procesit të 
përmbyllljes 

Sipas rastit 
 

 
Gjatë fazës para-ndërtimore dhe përpara mobilizimit të kantierit, Voltalia do të informojë palët e 
interesit për aktivitetet e ndërtimit përmes stendave të komunitetit, informacionit në faqen e 
internetit të Projektit dhe nëpërmjet mjeteve dhe njoftimeve në media ose afishimeve lokale në 
vendbanimet përkatëse. Voltalia do të jetë në kontakt të ngushtë me bashkitë lokale nëpërmjet 
Oficerit Ndërlidhës me Komunitetin (CLO) i cili gjithashtu do të ndjekë ankesat që mund të 
ndodhin. 
 
Voltalia do të synojë të instalojë tabela informative në hyrjet dhe/ose qendrat e çdo vendbanimi 
të prekur dhe në vendndodhjet përkatëse përgjatë zonës së studimit të VNMS-së. Informacioni 
në lidhje me aksesin dhe menaxhimin e trafikut gjatë ndërtimit do të shpallet në stendat publike. 
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Voltalia dhe nënkontraktorët e saj, sipas rastit, do t'u ofrojnë komuniteteve lokale informacion mbi 
punimet e planifikuara në zonën e tyre, duke përfshirë llojin e punimeve, grafikun, rreziqet e 
mundshme dhe masat zbutëse të paktën dy javë përpara fillimit të punimeve. Palët e interesit do 
të marrin përditësime të rregullta të ecurisë së punimeve çdo muaj dhe çdo vonesë në punët e 
planifikuara do t'u komunikohet palëve të interesit.  
 
Si pjesë e mobilizimit të kantierit dhe fillimit të ndërtimit, drejtuesit e autoriteteve administrative 
respektive, si njësitë administrative, bashkitë apo prefekturat që preken nga projekti, do të 
njoftohen rregullisht rreth zhvillimeve në projekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 MEKANIZMI I ANKESAVE 
 
Ankesat janë çdo shqetësim apo sugjerim për mënyrën sesi po zbatohet një projekt. Ato mund të 
marrin formën e ankesave specifike për dëme / lëndime, shqetësime rreth aktiviteteve rutinë të 
Projektit ose incidente ose ndikime të perceptuara. Identifikimi dhe përgjigjja ndaj ankesave 
mbështet zhvillimin e marrëdhënieve pozitive midis projekteve dhe komuniteteve, dhe palëve të 
tjera të interesit që mund të cenojnë. 
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Objektivat 
 
Pjesëmarrja në mekanizmin e ankesave është vullnetare, anonime (kur kërkohet) dhe falas. 
Parimet kryesore mbi të cilat bazohet mekanizmi i ankesave janë: 

Proporcionaliteti: një mekanizëm i shkallëzuar në rreziqet e mundshme dhe ndikimet 
negative që Projekti mund të vendosë për komunitetet e prekura. 
Përshtatshmëria kulturore: një mekanizëm i projektuar në mënyrë të përshtatshme nga 
pikëpamja kulturore. 
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/personalisht, nëpërmjet telefonit, emailit ose postës. 
Transparenca dhe llogaridhënia: një mekanizëm që funksionon në mënyrë 
transparente dhe që i përgjigjet të gjitha palëve të interesuara. 
Mbrojtja e duhur: një mekanizëm që parandalon hakmarrjen dhe nuk pengon aksesin 
në mjete të tjera ligjore, duke përfshirë mekanizmat gjyqësorë publikë ose jo-gjyqësorë. 

Mekanizmi i ankesave nuk do të pengojë aksesin në mjetet ligjore ose administrative të vendit. 
Një person i prekur mund t'i drejtohet gjykatës në çdo kohë dhe pavarësisht nga procesi i zgjidhjes 
së ankesave në nivel projekti. Krahas kërkesave të Huadhënësve për zhvillimin dhe miratimin e 
mekanizmit të ankesave me zbatimin e projekteve investuese, procedura e zgjidhjes së ankesave 
në Shqipëri rregullohet edhe nga legjislacioni kombëtar i Republikës së Shqipërisë, veçanërisht 
nga Ligji nr. 119/2014 Për të drejtat e informimit publik”. Sipas “Nr. 119/2014 Për të drejtat e 
informimit publik”, kërkesa ose ankesa shqyrtohet brenda dhjetë ditësh nga data e marrjes pranë 
autoritetit shtetëror. Procedura e paraqitjes së ankesave dhe aplikimeve të qytetarëve duhet të 
diskutohet gjatë konsultimeve publike në rrethet administrative ku shtrihet projekti. 
 

Procesi 
 
Mekanizmi i Ankesave i Projektit merr parasysh legjislacionin kombëtar, si dhe kërkesat e 
Huadhënësve. 

Pala e prekur (AP) do të ketë të drejtën të paraqesë ankesa dhe pyetje për çdo aspekt të aktivitetit 
të Projektit dhe blerjes së tokës. Voltalia do të jetë përgjegjëse për krijimin e Mekanizmit të 
Ankesave (GM) dhe do të veprojë si sekretar i GM-së 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-ja do të prezantohet gjatë konsultimeve publike. Voltalia do të sigurojë që ankesat 
për çdo aspekt apo çështje që mund të lindin, të adresohen në kohë dhe në mënyrë të 
kënaqshme. 

Të gjitha mënyrat e mundshme janë vënë në dispozicion të AP-ve për të zgjidhur ankesat e tyre 
në nivel projekti. Sipas mekanizmit të propozuar të ankesave në nivel projekti, familjet e prekura 

do të 
ndërgjegjësohen për procedurat që mund të ndjekin për të kërkuar korrigjim/rregullim, duke 
përfshirë, nëse është e nevojshme, t'i drejtohen gjykatave. GM-ja e Projektit do t'u shpërndahet 
AP-ve përmes takimeve konsultative, FGD-ve dhe KII-ve. 

8.2.1 Procedura e Punës së Mekanizmit të Ankesave 
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FIGURA 5: HAPAT E ZGJIDHJES SË ANKESAVE SIPAS NIVELEVE PERKATESE 

 
 

Identifikimi, marrja dhe regjistrimi i ankesave: çdo person ose grup i palëve të interesit 
mund të dërgojë komente, ankesa dhe/ose kërkesa për informacion personalisht ose 
përmes postës, telefonit ose emailit, duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë në 
faqen e internetit të Kompanisë, si dhe në çdo poster/banderolë në fshatra dhe 
vendbanime. Ankesa e pranuar regjistrohet në bazën e të dhënave brenda 7 ditësh 
pune. Regjistri i ankesave regjistron: 
emrin, gjininë, statusin e cenueshmërisë dhe detajet e kontaktit të ankuesit, nëse ankesa 
nuk është paraqitur anonime; 
datën dhe natyrën e ankesës 
emrin e personelit teknik të ngarkuar me adresimin e ankesës, nëse është e përshtatshme 
çdo veprim vijues të ndërmarrë 
zgjidhjen e propozuar të ankesës 
si dhe kur i janë komunikuar ankuesit vendimet përkatëse të projektit 
datën e mbylljes së ankesës dhe përgjigjen e ankuesit (i kënaqur/i pakënaqur) 
nëse janë ndërmarrë veprime afatgjata të menaxhimit për të shmangur përsëritjen e 
ankesave të ngjashme në të ardhmen, nëse është e zbatueshme. 

 

Informacioni i kontaktit të drejtpërdrejtë të personit përgjegjës për zgjidhjen e ankesave do të jetë 
gjithashtu i disponueshëm. Ankesat do të mblidhen gjatë fazës së para-ndërtimit (ku shumica e 
ankesave pritet të lidhen me ndikimin e projektit), gjatë zbatimit të çdo pune ndërtimi në kuadër 
të programeve të investimeve, si dhe gjatë operacioneve. Regjistri i ankesave do të jetë funksional 
dhe i përditësuar për çdo ankesë të regjistruar nga Kompania. Regjistri i Ankesave do të shërbejë 
gjithashtu si një gjurmë historike e zgjidhjeve të ndryshme të Kompanisë dhe kontraktuesve të 
ndërtimit për çështje të ndryshme të paraqitura dhe afatin kohor për zgjidhje për secilën ankesë; 
Prano: ankuesi njoftohet brenda një periudhe prej 7 ditësh nga Kompania, nga marrja e ankesës, 
se ankesa e tyre është pranuar dhe caktuar për trajtim. Ata gjithashtu duhet të pajisen me 
informacionin e kontaktit të personit përgjegjës për zgjidhjen e ankesës së tyre dhe kohën e 
parashikuar për përfundim. Nëse vendoset se një ankesë nuk është e vlefshme ose nuk hyn nën 
juridiksionin e kompanisë, Menaxheri i Ankesave është i detyruar të njoftojë ankuesin brenda 7 
ditëve nga marrja e ankesës dhe kur është e mundur, t'ia drejtojë atë palëve të treta përgjegjëse; 

 
 

Nëse ankesa lidhet me 
përgjegjësitë e 

Kompanisë 

Marrja e Ankesës 

Heto dhe Rishiko rastin 

Për t’u zgjidhur nga 
KONTRAKTORËT 

Nëse ankesa lidhet me 
punët ndërtimore në kohën 
kur kontraktorët janë duke 
operuar 

Për t’u zgjithur 
nga Kompania 

7ditë 7ditë 

JO 

Marrëveshja u 
arrit 

Procesi i zgjidhjes 
së jashtme 
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Vlerëso dhe kategorizo: në radhë të parë ankesat do të vlerësohen nga Menaxheri i Ankesave, 
i cili do të konsultohet me sektorë/punonjës të tjerë përkatës në proces sipas nevojës. Ata do të 
vendosin se kush duhet të trajtojë ankesën dhe do të përcaktojë nëse mbështetja shtesë është e 
nevojshme. Menaxheri vendos se cilave ankesa duhet t'u jepet përgjigje brenda kompanisë dhe 
cilat janë jashtë ndikimit të projektit. Nëse ankesa do të trajtohet nga brenda, menaxheri i 
ankesave delegon zyrtarisht trajtimin e mëtejshëm të ankesës tek 
departamenti/personeli/kontraktuesi përkatës për përpilimin e një përgjigjeje të duhur; 
Procesi i zgjidhjes: një përgjigje përgatitet nga ekipi i deleguar dhe CLO. Procesi i dhënies së 
komenteve për ankesat, duke shpjeguar kohën e nevojshme për zgjidhjen dhe ecurinë e kërkuar, 
nëse nuk është zgjidhur ende, do t'i raportohet sërish palës së interesit brenda 30 ditëve. 
Rishiko përgjigjen: Bazuar në perceptimin e zhvilluar në këtë mënyrë, CLO, në konsultim me 
departamentet përkatëse, do të identifikojë një zgjidhje të përshtatshme për këtë çështje. Në rast 
se çështja është përtej kompetencave të deleguara të Menaxherit të Ankesave, ajo duhet të 
përshkallëzohet në menaxhmentin e lartë (sipas rastit). Si rrjedhojë, kjo rezolutë do t'i 
komunikohet ankuesit brenda 30 ditësh pune nga përshkallëzimi. 
Rishiko përgjigjen nëse është e pasuksesshme: Siç u përmend më lart, në disa raste mund të 
mos arrihet marrëveshje me ankuesin për përgjigjen e propozuar. Në këtë situatë, stafi 
menaxhues i ankesave duhet të shqyrtojë situatën me ankuesin dhe të konsiderojë nëse ndonjë 
modifikim i përgjigjes mund të plotësojë shqetësimet e ankuesit ose duhet ta informojë këtë të 
fundit për alternativa të tjera që mund të jenë në dispozicion. Megjithatë, nëse ankuesi nuk është 
i kënaqur me rezultatet, një rishikim shtesë i jashtëm do të merret parasysh dhe do t'i ofrohet 
Ankuesit. 
Komuniko zgjidhjen e propozuar dhe zbato qasjen: zgjidhja e propozuar duhet të konfirmohet 
me ankuesin përpara zbatimit për të minimizuar veprimet e panevojshme/të pajustifikuara. Nëse 
ata pajtohen me qasjen, ndërmerren veprimet e nevojshme për t'u marrë me këtë çështje. 
Përfundimi i veprimeve regjistrohet në regjistrin e ankesave. Përgjigja nënshkruhet nga 
menaxheri përkatës. Kjo përfshin ose nënshkrimin e regjistrit të ankesave, ose konfirmimin në 
korrespondencën zyrtare (e cila më pas do të depozitohet me ankesën për të specifikuar 
marrëveshjen dhe do të referohet në regjistër); Procesi i komunikimit të përgjigjes së propozuar 
normalisht duhet të ndodhë pas 30 ditësh nga marrja e ankesës (në varësi të llojit të ankesës) 
Ndjekja dhe mbyllja: 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 duhet të regjistrohet edhe në regjistrin 
e ankesave. Së fundi, Menaxheri i Ankesave përcakton nëse ankesa mund të mbyllet ose nëse 
kërkohet vëmendje dhe veprim i mëtejshëm. Lëshimi i komenteve ndaj ankesave kur masat 
zbutëse janë zbatuar brenda afatit kohor të caktuar, mund të bëhet në një periudhë prej 30/60 
ditësh (në varësi të nivelit të rëndësisë së ankesës). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 AKTIVITETET E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË PALËVE 
TË INTERESIT 

 
Do të jetë e rëndësishme që Projekti të monitorojë dhe raportojë mbi përpjekjet e vazhdueshme 
të angazhimit të palëve të interesit për të garantuar që rezultatet e dëshiruara po arrihen dhe për 
të mbajtur një regjistër të plotë të aktiviteteve të angazhimit dhe problemeve të ngritura. Kjo do të 
realizohet përmes këtij SEP-i, ku brenda këtij plani do të regjistrohen sa më poshtë: 

▪ Përditësimet në bazën e të dhënave të palëve të interesit 
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▪ Regjistrimi i të gjitha konsultimeve të zhvilluara 
▪ Përditësimet në regjistrin e ankesave. 

 
Lista e grupeve të palëve të interesit që do të konsultohen vazhdimisht, do të rishikohet dhe 
përditësohet vazhdimisht pasi të identifikohen palë shtesë interesi  dhe do të përfshijë, por pa u 
kufizuar në sa vijon: 

Autoritetet rregullatore 
Qeveria kombëtare, shtetërore dhe vendore 
Drejtuesit e komuniteteve lokale (kryepleqtë e fshatrave dhe drejtuesit e grupeve etj.) 
Përfaqësuesit e grupeve të komunitetit. 

Procesverbalet e të gjitha aktiviteteve të angazhimit do të ngarkohen në regjistrin e palëve të 
interesit për përdorim të brendshëm dhe shqyrtim nga ekipi i projektit. Regjistri do të rishikohet 
rregullisht nga ekipi i HSES për të identifikuar çdo tendencë në ankesa dhe veprimet korrigjuese 
që kërkohen. 
 
Efektiviteti i aktiviteteve të angazhimit të palëve të interesit do të vlerësohet për të përcaktuar 
nëse aktivitetet përkatëse kanë arritur qëllimin për të garantuar një konsultim domethënës të 
palëve të interesit dhe një pjesëmarrje të informuar. 
 
Angazhimi i palëve të interesit do të raportohet bazuar në marrjen dhe analizën e të dhënave, 
zbulimin e të gjitha materialeve dhe dokumentacionit provues të çdo takimi dhe gjithashtu 
rezultatet e anketimit. Së bashku me këtë, mjetet e angazhimit të palëve të interesit do të përdoren 
për të regjistruar dhe analizuar reagimet/komentet e marra nga palët e interesit. 
Një raport përfundimtar mbi angazhimin e palëve të interesit për fazën e VNMS-së do të përgatitet 
bazuar në monitorimin e rreptë dhe informacionin e ecurisë dhe mbledhjen e të dhënave gjatë 
konsultimit. Ky raport do të përditësohet në vazhdimësi gjatë gjithë ciklit të projektit 
Për sa i përket monitorimit dhe raportimit, do të përdoren mjete shtesë për të regjistruar dhe 
ruajtur pjesëmarrjen dhe angazhimin e palëve të interesit, si listat e pjesëmarrësve, pyetësorët e 
performancës, ditarët e fotografive etj. 
 
 
TABELA 9: MATERIALE RAPORTUESE 

Materiali 
raportues 

Përshkrimi Qëllimi Audienca/ 

Burimi i të 
dhënave 

Plani i 
Angazhimit të 
Palëve të 
Interesit (SEP) 

Parashtron procesin e 
angazhimit që do të 
kryhet për VNMS-në e 
projektit, si dhe 
aktivitetet e ardhshme 
të angazhimit, 
përkatësisht pastrimi 
dhe ndërtimi i kantierit, 
operimi dhe fundi i ciklit 
jetësor/dekomisionimi 

Për të garantuar që është 
ndjekur një qasje e 
qëndrueshme, 
gjithëpërfshirëse, e 
koordinuar dhe kulturalisht e 
përshtatshme për angazhimin 
e palëve të interesit dhe 
zbulimin e projektit përgjatë 
VNMS-së dhe zhvillimit të 
Projektit 

Palët e 
interesit të 
projektit  -
Voltalia 
 

Raporti i 
Angazhimit të 
Palëve të 
Interesit (API) 

Përshkruan të gjitha 
angazhimet që janë 
kryer për VNMS-në e 
projektit 

Informacion i detajuar për 
procesin e angazhimit të 
palëve të interesit, të kryer në 
të gjitha fazat e VNMS-së. Të 
gjitha gjetjet, komentet dhe 
një përmbledhje e komenteve 
do të paraqiten në këtë 
raport. 

Voltalia 

Procesverbal
et e 
Takimeve 
(MoM) 

Një model raportimi 
paraqet një përmbledhje të 
diskutimeve, komenteve dhe 
sugjerimeve të takimit 

Palët e 
interesit të 
projektit në 
nivel 
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kombëtar 
dhe lokal 

Lista e 
Pjesëmarrësve 

Një model raportimi 

paraqet përmbledhjen e 
personave që marrin pjesë në 
secilin 
takim dhe është temë për 
raportimin përfundimtar 

Palët e 
interesit të 
projektit në 
takimet e 
nivelit 
kombëtar 
dhe lokal 

Regjistri i 
ankesave 

Baza e të dhënave të 
kompanisë që përmban 
të gjitha ankesat e 
pranuara dhe të 
regjistruara 

Të gjitha ankesat e marra do 
të analizohen për sa i përket 
tendencave dhe efektivitetit 
të zgjidhjes (niveli i 
kënaqshmërisë së ankuesit, 
koha e zgjidhjes etj.) 

Voltalia 

Fotografitë 
Një fletë të dhënash 
raportuese 

Dëshmi e veprimit/konsultimit 
gjatë procesit të angazhimit 
të palëve të interesit 

Gjatë të 
gjitha 
procesev
e 

 
 
SEP-i do të rishikohet rregullisht dhe do të përditësohet për të marrë parasysh rezultatet e 
rishikimit. Këshilltari social i Voltalia do të jetë përgjegjës për këtë rishikim. SEP-i do të 
përditësohet para fillimit të punimeve të ndërtimit të Projektit sipas nevojës dhe gjatë funksionimit 
të Parkut Fotovoltaik të Karavastasë. Çdo përditësim i SEP-it do të përfshijë gjithashtu 
informacion në lidhje me aktivitetet e mëparshme të angazhimit të palëve të interesit dhe një 
përmbledhje të rezultateve. 
 
Rezultatet dhe konsultimet e mëtejshme do të pasqyrohen në përditësimet e ardhshme të SEP-
it sipas fazave të projektit. Ky SEP identifikon aktivitete të ndryshme në fazat e ardhshme të 
projektit që kërkojnë monitorim dhe raportim, duke përfshirë sa vijon: 
Përditësimi i SEP-it. 
Aktivitetet e CLO-së: do të përpilohen procesverbale të takimeve konsultative dhe e gjithë 
korrespondenca origjinale e konsultimit me shkrim do të mbahet si dëshmi e procesit dhe 
rezultateve. Regjistrimi dhe gjurmimi i ankesave: çdo ankesë do të regjistrohet nga CLO, do t'i 
jepet një numër identifikimi dhe do të ndiqet nga regjistrimi i detajeve dhe koha për zgjidhjen dhe 
mbylljen e tyre. 
Raportimi vjetor: Do të përgatitet një raport vjetor specifik i projektit që përmbledh performancën 
e projektit, aktivitetet e CLO-së, duke përfshirë analizën e zgjidhjes së ankesave (me privatësinë 
e individëve të prekur të mbrojtur) dhe përditësimet e SEP-it. 
 
Dokumentet me qëllim publik publik do të shpërndahen gjerësisht tek palët e interesit, duke 
përfshirë agjencitë rregullatore, OJQ-të, autoritetet lokale dhe komunitetet lokale. 
Si pjesë e VNMS-së, një Plan i Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor dhe Social do të detajojë 
kërkesat specifike të monitorimit dhe raportimit për performancën mjedisore dhe sociale të 
projektit. 
 
 

9.1  Raportimi i vazhdueshëm për komunitetet e prekura 

 
Voltalia do të përgatisë raporte periodike për Personat e Prekur të cilat do të përshkruajnë 
progresin e zbatimit të Planeve të Veprimit të projektit për çështje që përfshijnë rrezik të 
vazhdueshëm ose ndikime mbi AP-të dhe për çështje që procesi i konsultimit ose mekanizmi i 
ankesave i ka identifikuar si shqetësuese për ato komunitete. Nëse programi i menaxhimit 
rezulton në ndryshime materiale ose shtesa në masat ose veprimet zbutëse të përshkruara në 
Planet e Veprimit për çështjet me interes për AP-të, atyre do t’u komunikohen masat ose veprimet 
përkatëse zbutëse të përditësuara. Shpeshtësia e këtyre raporteve do të jetë proporcionale me 
shqetësimet e AP-ve, por jo më pak se çdo vit. 
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Monitorimi dhe raportimi i procesit të angazhimit të palëve të interesuara konsiderohet tejet i 
rëndësishëm për garantimin e aftësive të nevojshme për t'iu përgjigjur çështjeve të identifikuara 
dhe më vonë grafikut dhe natyrës së aktiviteteve të angazhimit, në mënyrë që pjesëmarrja të 
bëhet më efektive. 
 
 

   Detaje të kontakteve me publikun 
 

Për të garantuar që angazhimi i palëve të interesit të jetë një proces i dyanshëm, kërkesat për 
informacion publik në lidhje me projektin dhe komentet mund të dërgohen tek: 
Adresa postare e Voltalia : Ndërtesa ETC, Bvd. Bajram Curri, Kati 9, Zyra 3, Tiranë, Shqipëri 
Email: karavasta@voltalia.com 
Formulari i kontaktit në faqen e internetit: www.karavastasolar.com 
Numri i telefonit: +355 6840 27034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 SHTOJCAT 
 
Shtojca 1 – Databaza tip e palëve të interesit 
 
Shtojca 2 – Njoftimi për Median  
 
Shtojca 3 – Ftesat  
 
Shtojca 4 – Konfirmimet Postare 
 
Shtojca 5 – Broshurat e Projektit 
 

mailto:karavasta@voltalia.com
http://www.karavastasolar.com/
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Shtojca 6 – Posterat dhe Fotografitë 
 
Shtojca 7 – Procesverbalet e Mbledhjeve 
 
Shtojca 8 – Listat e Pjesëmarrjes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kontaktoni 
 
VOLTALIA ALBANIE 
Ndërtesa ETC, Bvd. Bajram Curri, Kati 
9, Zyra 3, Tirana, Albania  
karavasta@voltalia.com 

 
 

www.voltalia.com    

mailto:karavasta@voltalia.com
http://www.voltalia.com/

