
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, VITI 2022  
 

 

 
Nr. Rendor Data e 

regjistrimit 

të kërkesës 

Objekti i kërkesës Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

01 12.04.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto të viteve 

të ndryshme 

14.04.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, për periudhën e 

kërkuar, të Ortofoto Viti 2015 (data e 

fotografimit 27.08.2015) dhe Ortofoto 

(UAV) Viti 2019 (data e fotografimit 

2.12.2019) për territorin e përcaktuar në 

imazhin bashkëlidhur kërkesës tuaj. 

Gjithashtu po ju dërgojmë bashkëlidhur 

edhe fotografinë e realizuar më datë 

29.08.2019, në kuadër të projektit për 

fotografimin e vijës bregdetare, të cilin e 

gjeni në faqen zyrtare të ASIG, në link: 

http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoport

al.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar\A

SIG1\Saranda3_29082019\DJI_0425.JP

G 

Ju bëjmë me dije se ASIG administron 

dhe është përgjegjës vetëm për 

ortoimazheri të krijuara nga autoritete 

publike, të cilat janë publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar. Në metadatën e 

secilës shtresë mund të gjeni informacion 

të detajuar për autoritetin publik që e ka 

krijuar dhe kohën e krijimit. ASIG nuk 

administron dhe nuk është përgjegjës për 

pamjet satelitore të platformave të 

ndryshme. 

 

E plotë Nuk ka 

http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG


02 20.04.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto të viteve 

që disponohen  

28.04.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto Viti 

1994 (data e fotografimit  26.07.1994), 

Ortofoto Viti 2007 (data e fotografimit 

27.08.2007) dhe Ortofoto  Viti 2015 (data 

e fotografimit 26.06.2016), për territorin 

në të cilin ndodhet pasuria e përcaktuar në 

plan rilevimin e dërguar nga ana juaj. 

Theksojmë se për territorin, në të cilin 

gjendet pasuria e pasqyruar në plan 

rilevimin e dërguar nga ana juaj, ASIG-

u zotëron vetëm ortofotot e sipërcituara. 

E plotë Nuk ka 

03 20.04.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto që 

disponohen për 

territorin e 

Republikës së 

Shqipërisë 

28.04.2022 Ju bëjmë me dije se ortofoto e fundit për 

të gjithë territorin e Republikës së 

Shqipërisë është krijuar nga ASIG, 

nëpërmjet fotografimit ajror të realizuar 

gjatë periudhës 2015-2017. Fotografimi 

ajror është realizuar në tre lote. 

Informacion më të detajuar  për ortofoton 

mund të gjeni në metadatat e shtresave në 

link-et: 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetëork/s

rv/alb/catalog.search;jsessionid=266788

B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?au

to=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-

9713-c2d889882e4a 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetëork/s

rv/alb/catalog.search?auto=true#/metadat

a/b50abc17-b932-4a96-b97a-

ae6cba52c2fb 

Informacionin për intervalin kohor të 

fotografimit (datë, muaj, vit), për çdo 

zonë, sipas loteve, e gjeni në shtresën 

“Mbulesa ortoimazherike (Viti 2015)”, në 

link-un:  

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

E plotë Nuk ka 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=266788B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?auto=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-9713-c2d889882e4a
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=266788B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?auto=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-9713-c2d889882e4a
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=266788B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?auto=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-9713-c2d889882e4a
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=266788B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?auto=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-9713-c2d889882e4a
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=266788B971EE86FDEBE1ADB8BCF55292?auto=true#/metadata/379e7dd4-065b-4919-9713-c2d889882e4a
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/b50abc17-b932-4a96-b97a-ae6cba52c2fb
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/b50abc17-b932-4a96-b97a-ae6cba52c2fb
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/b50abc17-b932-4a96-b97a-ae6cba52c2fb
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/b50abc17-b932-4a96-b97a-ae6cba52c2fb
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=mbulesaortoimazherike_2&auto=true


me=mbulesaortoimazherike_2&auto=tru

e 

Mjafton të klikoni mbi tools “i”, të 

rubrikës “Harta”, në çdo pikë të territorit, 

dhe merrni informacionin për intervalin 

kohor të fotografimit, për zonën që i 

përket ajo pikë. 

Për zonën Tiranë - Durrës ekziston 

Ortofoto 2018, e përftuar nga fotografimi 

ajror i realizuar në datat 26-27.05.2018. 

Më shumë informacion për këtë ortofoto 

mund të merrni në metadatën e shtresës në 

link-un: 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/

srv/alb/catalog.search?auto=true#/metada

ta/44b57d7f-1856-43de-8ee3-

a7b8ada403f7 

Për disa zona urbane (qytete) ekziston 

ortofoto e përftuar nga fotografimi me 

dron (UAV) gjatë vitit 2019. Më shumë 

informacion për këtë ortofoto mund të 

merrni në metadatën e shtresës në link-un: 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/

srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2

FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?a

uto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-

a35f-982ef755f235 

 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=mbulesaortoimazherike_2&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=mbulesaortoimazherike_2&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/44b57d7f-1856-43de-8ee3-a7b8ada403f7
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/44b57d7f-1856-43de-8ee3-a7b8ada403f7
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/44b57d7f-1856-43de-8ee3-a7b8ada403f7
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/44b57d7f-1856-43de-8ee3-a7b8ada403f7
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?auto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-982ef755f235
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?auto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-982ef755f235
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?auto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-982ef755f235
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?auto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-982ef755f235
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=8FCD2FB78934E23D39BF2DDB7DED5D4F?auto=true#/metadata/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-982ef755f235


04 20.04.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto. 

28.04.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto Viti 

2007 (data e fotografimit 07.07.2007) të 

territorit në të cilin ndodhet pasuria e 

përcaktuar në hartën treguese, të dërguar 

nga ana juaj. 

Theksojmë se për periudhën kohore 2005-

2013, në të cilën përfshihen vitet  e cituar 

në kërkesën tuaj, ASIG-u, zotëron vetëm 

Ortofoto Viti 2007, të përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar për llogari të 

ALUIZNI-t, në periudhën 2007-2008. 

 

E plotë Nuk ka 

05 06.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto. 

12.05.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

informacionin e kërkuar lidhur me kufirin 

mes zonës kadastrale nr. 2511 dhe zonës 

kadastrale nr. 3702, me vendndodhje 

fshati Valas, Njësia Administrative 

Papër, Bashkia Elbasan. 

Informacioni i vënë në dispozicion, i 

publikuar në Gjeoportalin Kombëtar, 

është marrë zyrtarisht nga Zyra Qendrore 

e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 

aktualisht Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës, me shkresën, nr. 4030/12 

prot., datë 11.09.2014, dhe pasqyron 

gjendjen e pasurive në momentin e 

regjistrimit fillestar, pra është i pa 

përditësuar. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës, në sistemin dixhital të 

pasurive të paluajtshme ALBSReP, nuk 

ka publikuar informacion për zonat 

kadastrale nr. 2511 dhe nr. 3702. 

 

E plotë Nuk ka 



 
06 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

lartësi 

objektesh 

31.05.2022 Bashkëlidhur po ju dërgojmë kuotat mbi 

lartësinë  e objekteve, që gjenden në 

territorin e përcaktuar në imazhet 

bashkëlidhur kërkesës tuaj, të nxjerra 

nëpërmjet efektit stereoskopik (3D), për: 

 Fotografimin ajror 2007-2008 

(data e fotografimit 07.07.2007); 

 Fotografimin ajror 2015-2017 

(data e fotografimit 29.05.2017); 

 Fotografimin ajror 2018 (data e 

fotografimit 27.05.2018). 

 

E plotë Nuk ka 

07 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto. 

26.05.2022 Ju bëjmë me dije se për zonën që përfshin 

fshatin Arshi Lengo, Gjirokastër, ASIG 

nuk zotëron ortofoto të realizuara nga 

fotografime ajrore të periudhës 1994-

1996. 

Për territorin që përfshin fshatin Arshi 

Lengo,  ASIG-u, zotëron: 

 Ortofoto 2007, të përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar për 

llogari të ALUIZNI-t, në 

periudhën 2007-2008; 

 Ortofoto 2015, të përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar nga 

ASIG-u, në periudhën 2015-

2017. 

E plotë Nuk ka 



08 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

të përditësuar. 

24.05.2022 Ju bëjmë me dije se informacioni që ju 

kërkoni është i publikuar në Gjeoportalin 

Kombëtar dhe ofrohet për të gjithë, pa 

kërkesë, nëpërmjet shërbimeve të rrjetit. 

Konkretisht hartat topografike, të 

shkallëve 1: 25000 dhe 1:50000, të cilat e 

përfshijnë territorin e Qarkut Dibër, i 

gjeni në shtresat e temës “Imazhi i hartës 

bazë” në link-et: 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=25K_Topografike&auto=true 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=50K_Topografike&auto=true 

Informacion më të detajuar,  mund të 

gjeni në metadatën e shtresave në link-et. 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/

srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4AB

BAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?

auto=true#/metadata/ae195085-ba71-

4465-8e78-c6c0d4f99898. 

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/

srv/alb/catalog.search?auto=true#/metad

ata/ac967c8a-049b-4271-85c2-

6a7362065cf5 

 

E plotë Nuk ka 

09 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto. 

10.06.2022 Ju bëjmë me dije se, se për periudhën 

kohore 2005-2013, ASIG-u zotëron 

vetëm Ortofoto Viti 2007, të përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar për llogari të 

ALUIZNI-t, në periudhën 2007-2008. 

Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto Viti 

2007 (data e fotografimit 07.07.2007), të 

territorit në të cilin ndodhet pasuria e 

përcaktuar në imazhin bashkëlidhur 

E plotë Nuk ka 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=25K_Topografike&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=25K_Topografike&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=50K_Topografike&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=50K_Topografike&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4ABBAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?auto=true#/metadata/ae195085-ba71-4465-8e78-c6c0d4f99898
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4ABBAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?auto=true#/metadata/ae195085-ba71-4465-8e78-c6c0d4f99898
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4ABBAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?auto=true#/metadata/ae195085-ba71-4465-8e78-c6c0d4f99898
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4ABBAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?auto=true#/metadata/ae195085-ba71-4465-8e78-c6c0d4f99898
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search;jsessionid=9B4ABBAC6DF1A6F502D845DE7EF3AB68?auto=true#/metadata/ae195085-ba71-4465-8e78-c6c0d4f99898
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/ac967c8a-049b-4271-85c2-6a7362065cf5
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/ac967c8a-049b-4271-85c2-6a7362065cf5
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/ac967c8a-049b-4271-85c2-6a7362065cf5
https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/ac967c8a-049b-4271-85c2-6a7362065cf5


kërkesës tuaj. 

 

10 14.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor. 

15.06.2022 ASIG zotëron dhe ka publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar vetëm 

informacion gjeohapësinor dhe metadatën 

përkatëse, të vënë në dispozicion nga 

autoritetet publike përgjegjëse, sipas 

tematikave të këtij ligji. 

Për temën “Rrjetet e transportit”, në 

Gjeoportalin Kombëtar në link-et:  

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=rrjetet_e_transportit&auto=true 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=infrastruktura_rrugore_utm&auto=tr

ue mund të gjeni informacionin 

gjeohapësinor, të vënë në dispozicion nga 

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) dhe 

Instituti i Transportit (IT), si autoritete 

publike përgjegjëse për këtë temë. 

ASIG, si autoritet publik përgjegjës për 

temën “Ortoimazheria”, gjithashtu ka 

publikuar në Gjeoportalin Kombëtar 

ortofoto, të përftuara nga fotografimet 

ajrore të realizuara në vite. 

Bashkëlidhur po ju vëmë në 

dispozicion, pamjet imazherike, të 

printuara nga Gjeoportali Kombëtar, të 

Ortofoto Viti 2007 (data e fotografimit 

24.06.2007) dhe Ortofoto Viti 2015 

(data e fotografimit 12.06.2015) të 

territorit në të cilin gjenden rrugët e 

shënjuara në imazhin bashkëlidhur 

kërkesës tuaj. 

E plotë Nuk ka 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=rrjetet_e_transportit&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=rrjetet_e_transportit&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=infrastruktura_rrugore_utm&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=infrastruktura_rrugore_utm&auto=true
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=infrastruktura_rrugore_utm&auto=true


11 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

koordinata. 

27.06.2022 Ju bëjmë me dije se informacioni që ju 

kërkoni, në kuadër të së drejtës për 

informim, është i publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar, dhe ofrohet për 

të gjithë, pa kërkesë, nëpërmjet 

shërbimeve të rrjetit. 

Koordinatat (x, y) të çdo pike të territorit, 

ju mund t’ i merrni duke pozicionuar 

kursorin, në pikën që dëshironi, në 

sistemin referues gjeodezik zyrtar 

(KRGJSH), i paracaktuar,  apo edhe në 

sisteme të tjera gjeodezikë, të listuara në 

gjeoportal. 

Për të marrë kuotën (z) të çdo pike të 

territorit, mjafton të regjistroheni në 

Gjeoportalin Kombëtar, dhe të merrni 

info, në shtresat e temës “Modeli dixhital 

i terrenit”.  Instruksionet për regjistrimin 

në gjeoportal i gjeni në link: 

https://www.asig.gov.al/images/Dokume

ntaPDF/UDHEZUES_PER_PERDORU

ESIT_E_WEB. 

Pikat me kuotë të njëjtë i gjeni në shtresën 

Izoipse të temës “Modeli dixhital i 

terrenit” në link: 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=Izoipse&auto=true 

Përsa i përket analizimit, apo përgatitjes 

së dokumentacionit të nevojshëm 

topografik, për aplikim, ju bëjmë me dije 

se ASIG bazuar në përgjegjësitë e tij, 

sipas ligjit nr. nr. 72/2012, datë 

28.06.2012, “Për organizimin dhe 

Funksionimin e Infrastrukturës 

Kombëtare të Informacionit 

Gjeohapësinor në Republikën e 

E plotë Nuk ka 

https://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/UDHEZUES_PER_PERDORUESIT_E_WEB
https://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/UDHEZUES_PER_PERDORUESIT_E_WEB
https://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/UDHEZUES_PER_PERDORUESIT_E_WEB
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=Izoipse&auto=true
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Shqipërisë”, nuk ofron shërbime të tilla. 

Matjet apo rilevimet topografike, për 

përgatitjen e dokumenteve për aplikim, 

realizohen në terren nga ekspertë të 

licencuar për këtë qëllim. 

 

12 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto të 

viteve të 

ndryshme. 

06.07.2022 Ju bëjmë me dije se, për periudhën e 

kërkuar, për territorin e Bashkisë Vlorë, 

zotërojmë Ortofoto Viti 2015, e përftuar 

nëpërmjet fotografimit ajror të realizuar 

nga ASIG, gjatë periudhës 2015-2017.  

Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto  Viti 

2015 (data e fotografimit 02.06.2015), 

për territorin e përcaktuar si zona e 

interesit, në imazhin bashkëlidhur 

kërkesës tuaj. 

E plotë Nuk ka 

13 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

ortofoto që 

disponohen për 

territorin e 

Republikës së 

Shqipërisë. 

02.08.2022 Ju  bëjmë me dije se për periudhën 2015-

2022, për të gjithë territorin e Republikës 

së Shqipërisë zotërojmë Ortofoto 2015, e 

krijuar nga ASIG, nëpërmjet fotografimit 

ajror të realizuar gjatë periudhës 2015-

2017. Informacion për të dhënat e 

Ortofoto 2015, mund të gjeni në 

metadatën e shtresës, në link:  

https://geoportal.asig.gov.al/geonetëork/s

rv/alb/catalog.search;jsessionid=EFEA87

5630D2F2DF1CCFF20D8DB7564E?aut

o=true#/metadata/b50abc17-b932-4a96-

b97a-ae6cba52c2fb 

 

Gjithashtu, për disa nga zonat urbane të 

vendit, zotërojmë Ortofoto 2019 (UAV), 

realizuar nga ASIG me teknologjinë 

E plotë Nuk ka 
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drone (Unmanned Aerial Vehicle), gjatë 

vitit 2019. Informacion për të dhënat e 

Ortofoto 2019 (UAV), mund të gjeni në 

metadatën e shtresës, në link:  

https://geoportal.asig.gov.al/geonetëork/s

rv/alb/catalog.search?auto=true#/metadat

a/ae3eed24-fb1e-40da-a35f-

982ef755f235 

Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, për periudhën e 

kërkuar, të Ortofoto Viti 2015 (data e 

fotografimit 27.08.2015) dhe Ortofoto 

(UAV) Viti 2019 (data e fotografimit 

2.12.2019), për territorin e përcaktuar në 

imazhin bashkëlidhur kërkesës tuaj. 

Në përgjigje të kërkesës tuaj gjithashtu ju 

bëjmë me dije se data e printimit, në 

imazhet e vëna në dispozicion, tregon 

datën kur janë gjeneruar në formatin e 

kërkuar (në rastin konkret pdf) imazhet 

nga Gjeoportali Kombëtar, dhe jo datën e 

fotografimit ajror. Datat e fotografimit 

janë ato të përcaktuara në paragrafin më 

lart, respektivisht 27.08.2015 dhe 

2.12.2019. 

 

 

14 28.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor. 

29.09.2022 Bazuar në përgjegjësitë e përcaktuara nga 

ligji nr. 72/2012,“Për organizimin dhe 

funksionimin e Infrastrukturës 

Kombëtare të Informacionit 

Gjeohapësinor në Republikën e 

Shqipërisë”, dhe ligji nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit”, informacionin e 

E plotë Nuk ka 
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kërkuar me shkresën  tuaj, datë 

11.04.2022, protokolluar pranë Autoritetit 

Shtetëror për Informacionin 

Gjeohapësinor,  me nr 126 prot., datë 

12.04. 2022, jua kemi dërguar me 

shkresën nr. 126/1, datë 14.04.2022. 

Bashkëlidhur po ju dërgojmë kopjen e 

shkresës nr. 126/1prot., datë 14.04.2022, 

me lëndë “Përgjigje kërkesës tuaj për 

informacion gjeohapësinor” . 

15 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto 

dixhitale). 

05.10.2022 Për zonën kadastrale nr. 3072, Shkodër, 

zotërojmë dhe kemi publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar:  

 Ortofoto 1999, e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizua në  

vitit 1999; 

 Ortofoto 2007,  e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar në 

periudhën 207-2008; 

 Ortofoto 2015,  e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar në 

periudhën 215-2017. 

Duke qenë se informacioni gjeohapësinor 

për parcelat kadastrale, që na është vënë 

në dispozicion nga Zyra Qendrore e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

(aktualisht Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës) është i momentit të regjistrimit 

fillestar, pra i papërditësuar, nëpërmjet tij 

nuk mund të identifikojmë pasurinë nr. 

1095/85, në zonën kadastrale nr. 3072 

Shkodër. 

Për zonën kadastrale nr. 8597, Shkodër, 

zotërojmë dhe kemi publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar:  
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 Ortofoto 2001, e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizua në  

vitit 2001; 

 Ortofoto 2007,  e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar në 

periudhën 207-2008; 

 Ortofoto 2015,  e përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar në 

periudhën 215-2017. 

Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto  Viti 

2001 (data e fotografimit 17.01.2001), 

Ortofoto  Viti 2007 (data e fotografimit 

24.06.2007), si dhe  Ortofoto  Viti 2015 

(data e fotografimit 07.06.2015) për 

territorin në të cilin gjenden pasuritë e 

cituara në kërkesën tuja në zonën 

kadastrale nr. 8597, Shkodër. 

16 10.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto viti 

1994). 

10.11.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto Viti 

1994 (data e fotografimit 20.07.1994), për 

territorin e përcaktuar në imazhin 

bashkëlidhur kërkesës tuaj, në fshatin 

Kuqar, Bashkia Patos. 

E plotë Nuk ka 

17 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

platformat 

ndërkombëtare të 

gjeoinformacionit  

21.11.2022 Lidhur me pyetjet e parashtruara në 

kërkesën tuaj për informacion, sqarojmë 

se: 

1. Si autoritet kompetent për çështjet 

që lidhen me informacionin 

gjeohapësinor zyrtar në Republikën e 

Shqipërisë, ne kemi konstatuar se 

informacioni gjeohapësinor i publikuar në 

platformat ndërkombëtare private, për 

E plotë Nuk ka 



elementet e relievit, hidrografisë, 

trashëgimisë kulturore etj., në disa raste  

është i gabuar apo vetëm në gjuhë të huaj.  

2. Pasi kemi evidentuar këto 

emërime, ne fillimisht kemi dërguar 

feedback në adresat e këtyre platformave, 

duke paraqitur shembuj konkretë 

gabimesh dhe ofruar bashkëpunim për 

korrigjimin e tyre. Pasi nuk kemi marrë 

përgjigje për shqetësimet e paraqitura i 

jemi drejtuar zyrtarisht Ministrisë për 

Evropën dhe Punët e Jashtme, si autoriteti 

kompetent për marrëdhëniet 

ndërkombëtare. 

3. Në cilësinë e autoritetit kompetent 

për informacionin gjeohapësinor zyrtar, 

në Republikën e Shqipërisë, ne mund të 

ofrojmë të gjithë bashkëpunimin  

databazat dhe ekspertizën teknike, për 

emërtimet e sakta në shqip të të gjithë 

elementeve të konstatuar. Është Ministria 

për Evropën dhe Punët e Jashtme 

autoriteti kompetent për të komunikuar 

me platformat e huaja apo për t’i 

propozuar qeverisë shqiptare ndërmarrjen 

e  nismave ligjore, në përputhje me të 

drejtën ndërkombëtare, që rregullon këtë 

fushë. 

4. Sikurse ju përmendëm më lart 

ASIG nuk ka komunikim zyrtar me këto 

platforma, por teknikisht ju informojmë 

se ato janë të hapura dhe në to mund të 

hedhë informacion gjeohapësinor  çdo 

përdorues. 



18 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto 

dixhitale). 

21.11.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion, 

pamjet imazherike të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të ortofotove që 

disponojmë për territorin e përcaktuar në 

imazhin bashkëlidhur kërkesës tuaj, në 

bashkinë Korçë si më poshtë: 

Ortofoto  Viti 2001 (data e fotografimit 

28.04.2001), Ortofoto  Viti 2007 (data e 

fotografimit 14.07.2007), Ortofoto  Viti 

2015 (data e fotografimit 05.07.2015) si 

dhe Ortofoto (UAV) 2019 (data e 

fotografimit 21.10.2019. 

E plotë Nuk ka 

19 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto 

dixhitale). 

02.12.2022 Bashkëlidhur po ju dërgojmë, pamjet 

imazherike që disponojmë, të printuara 

nga Gjeoportali Kombëtar, për periudhën 

e kërkuar, të pasurisë së cituar në 

kërkesën tuaj, të: 

Ortofoto  Viti 1999 (data e fotografimit 

2.11.1999), Ortofoto  Viti 2007 (data e 

fotografimit 07.07.2007), Ortofoto  Viti 

2015 (data e fotografimit 29.05.2015) si 

dhe Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 27.15.2018). 

E plotë Nuk ka 

20 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto Janar 

Maj 2022). 

06.12.2022 Ju bëjmë me dije se, për periudhën e 

kërkuar nga ana juaj, Janar-Maj 2022, nuk 

zotërojmë pamje imazherike, ortofoto, për 

territorin në të cilin gjendet pasuria e 

cituar në kërkesën tuaj, në zonën 

kadastrale nr. 8330, Tiranë. 

Ortofoto e fundit që disponojmë për 

territorin ku shtrihet zona kadastrale nr. 

8330, Tiranë, është përftuar nga 

fotografimi ajror i realizuar në 

27.05.2018, të cilën e gjeni në 

Gjeoportalin Kombëtar, në link: 
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https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_na

me=Ortofoto_2018&auto=true 

21 21.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

(ortofoto 

dixhitale për 

periudhën 

1998-2022). 

29.12.2022 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike që disponojmë,  për 

territorin në të cilin gjendet pasuria e 

cituar në kërkesën tuaj, në zonën 

kadastrale nr. 2372, Tiranë, të printuara 

nga Gjeoportali Kombëtar, si më poshtë: 

 Ortofoto Viti 1994 (datat e 

fotografimit 21.07.1994 dhe 

4.08.1994); 

 Ortofoto Viti 1999 (data e 

fotografimit 3.11.1999; 

 Ortofoto Viti 2007 (data e 

fotografimit 07.07.2007); 

 Ortofoto Viti 2015 (data e 

fotografimit 29.05.2015); 

 Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit  27.05.2018). 

 

E plotë Nuk ka 

 


