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9.15- 9.20 Fjala përshëndetëse Perfaqesues - METE 
09:20– 09:30 Presantimi i pjesmarrësve L.Moisiu Sh.Gj.Sh 
9:30-9:40 Paraqitja e projektit SNAP-SEE  L.Moisiu Sh.Gj.Sh 
09:40– 10:00 Zhvillimi i një plani 20-vjecar per agregatet Jim O’Brain  UEPG  
10:00 – 10:20 Planifikimi: Si është ajo në paketën e re ligjore për 

aktivitetin minerar 
S. Mati 
Expert  

10:20-10:40 Politikat aktuaIe për një shfrytëzim të qëndrueshëm të 
inerteve lumore 

S. Hoxha MMPAW 

10:40 – 11:00 Rezervat e agragetet parësore nje garanci per planifikimin e 
qendrueshem 

Gj.LekaA.Serjani  Etj 
Sh.Gj.Sh 

11:00 -11:15 Presantime a) Antea Cement b) Teknikat e shfrytezimit te 
karrierave c) Politikat e grupit Antea Cement  

Antea Cement 

11.15- 11.30 Pyetje – diskutime  
11:30 – 12:00 Pushim kafe 
12:00 – 12:15 Monitorimi dhe supervizimi gjatë shfrytezimit te agragateve 

paresore  
E.Goskolli - AKBN 

12:15 –12:30 Situata aktuale e vendit ne shfrytezimin e mbetjeve 
minerare    

B.Shushku AKBN 

12:30- 12.40 EITI -  dhe Shqiperia Agim Shehu EITI 
12:40 – 13.40 Diskutime te moderuara lidhur me ceshtjet L.Moisiu 
13:40 -14.00 Konkluzionet  All  
14:00 Dreka All  



Çfare eshte SNAP- SEE dhe ku synohet 
te arrihet? 

SHERBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR 
Lavdie (Ledi)Moisiu; 
Albert Avxhi; 
Gjovalin Leka; 
Xhevdet Fero;  

13.6.2013 



Fakte dhe shifra 

Akronim: SNAP-SEE 
Emri i projektit : Sustainable Aggregates Planning in South East Europe 
Kodi: SEE/D/0167/2.4/X 
Programi: South East Europe 
Prioriteti: Mbrojtja dhe permiresimi i mjedisit 
Zona e nderhyrjes: Promovimi energjise & efiçenca e burimeve 
Partnere ne projekt: 27 nga keta vetem 5 jane me fondet IPA 
Vendet pjesmarrese: 14 (AT, BG, GR, HU, IT, RO, SK, SI, AL, BA, HR, ME, RS, TR) 
Kohezgjatja e projektit: 01.10.2012 - 30.09.2014 
 

Partneri drejtues i projektit: 
Montanuniversität Leoben, Austria   
http://www.unileoben.ac.at/  
guenter.tiess@unileoben.ac.at 

Presenter
Presentation Notes
Programi EJL ka si qëllim harmonizimin e poli kave dhe planifi kimit në të gjithë EvropënJuglindore për të rritur efi ciencën dhe kohezionin e burimeve. Efi cienca e burimevekërkon nxjerrjen e plotë të agregateve primarë të shfrytëzuar për të mënjanuar shpërdorimine burimeve. Efi cienca në konteks n e qëndrueshmërisë kërkon që burimet ngateknosfera, dmth materialet e ricikluara, të zëvendësojnë burimet nga gjeosfera, dmthburimet primare sa herë që është e mundur, duke supozuar që përfi  met nga ky zëvendësimtë kalojnë kostot në harkun kohor të jetëgjatësisë së agregateve



HARTA E MBULIMIT  



MEDOTOLOGJIA 

-Nepermjet  PYETESOREVE DHE 
RAPORTEVE TE STUDIMEVE BERE NGA 
PARTNERET 

WP3 

WP4 

WP5 

WP6 

• Ndertim kapacitetesh 
• Konsultime me grupet 

• Identifikimi i te dhenave 
• Analiza e te dhenave 
• Materiale mbeshtetese per te 

dhenat dhe metodologjine 

• Analiza multisektoriale 
• Skema udhezuese per 

planifikimin 
• Vizioni i perbashket  

• SWOT analiza 
• Skema e perbashket e 
Planifikimit te agregateve 



SFIDAT 

Problemet e identifikuara janë MUNGESA E: 
- planifikimit të koordinuar kombëtar/rajonal për furnizimin me 
agregate i cili kërkon bashkëveprim ndërsektorial dhe siguron 
konsistencën e dokumentacionit; 
- planifikimit të integruar për agregatet primare dhe sekondare i 
cili kërkon efikasitet të burimeve; 
- kapaciteteve dhe kompetencave për të zgjidhur dy problemet 
e mësipërme; 
- angazhimit të grupeve të interesit dhe procesit të konsultimit 
për të siguruar që planifikimi te marre parasysh dhe te lidhet me 
të gjitha nevojat e grupeve. 
 



Objektivi kryesor dhe objektiva te tjera te projektit SNAP-SEE 

Objektivi primar është zhvillimi i një Toolbox për Planifikimin e 
Agregateve për të mbështetur planifikimin kombëtar / rajonal, të 
agregateve parësore dhe dytësore në vendet e EJL, që do të 
përmbajë: 
- Vizionin e SNAP-SEE për kalimin në një planifikim te 
qëndrueshëm, të integruar e të qartë të agregateve në EJL; 
- Manualin mbi  Ndërtimin e Kapaciteteve dhe Konsultimin e 
Grupeve të Interesit; 
- Manualin mbi Metodat e të Dhënave dhe Analizës; 
- Skemën e Planifikimit të Agregateve, e cila përmban modulet e 
planifikimit që trupëzojnë parimet, rrugët dhe veprimet e 
nevojshme për të arritur objektivat e Vizionit. 
 



- ORIGJINA E PROJEKTIT – REKOMANDIMET E SARMa  

Nga projekti SARMa, u identifikuan  disa detyra per vendet e EJL 
per nje perqasje të re në EJL lidhur me SSM 

 Për të zhvilluar një plan më të qëndrueshëm të menaxhimit të 

agregateve, të harmonizuar në nivel kombëtar dhe transkombetar (nga 

udhëzimet e BE-së); 

 Për të arritur efikasitet të burimeve dhe per të promovuar riperdorimin / 

riciklimin 

 Që të përfshijë komunitetet që në fazat e hershme të hartimit të planit 

dhe për të edukuar kompanitë për përgjegjësinë sociale; 



ÇFARE ESHTE SARM 

Figure : Diagram aPolitika Kombëtare 
Minerare (Tiess, 2011) 

SARM nënkupton menaxhimin efiçent, me ndikim të 
ulët social-mjedisor të mbetjeve dhe aktivitetit 
minerar gjatë gjithë ciklit të punës të guroreve. 
Për më tepër, SARMa ofron një kornizë për zhvillimin 
e politikave të menaxhimit të burimeve, në mënyrë 
që të maksimizojë përfitimet dhe të minimizojë 
kostot e furnizimit me agregate (Solar et al., 2004). 
SARMa është e lidhur direkt me guroret, të njohura 
për prodhimin e agregateve.  
Burimet alternative të agregateve, si mbetjet 
industriale apo mbetjet nga ndërtimi dhe prishja, nuk 
janë të përfshira. 
Politika agregate përkufizohet si politika e cila 
siguron furnizim të qëndrueshëm me agregate të 
ekonomisë; një politikë e tillë nënkupton tërësinë e 
veprimeve të shtetit (në nivel lokal, qendror dhe 
kombëtar) e cila siguron furnizimin me agregate  
brenda dhe jashte territorit të tij 



RRETH FURNIZIMIT TE QENDRUESHEM MIX Sustainable Supply Mix (SSM)  

Furnizimi i Qëndrueshëm Miks (FQM) shfrytëzon burime të shumta, 
përfshirë dhe mbetjet e ricikluara dhe nënproduktet industriale (skorje, 
shllame), të cilat së bashku rrisin ndër breza përfitimin neto të furnizimit 
me agregate (Shields et al., 2006).  

Korniza e politikave 
SARM  

SSM 
Korniza e 

planifikimit 

SSM 
Korniza  

rregullatore 

Proceset e planifikimit / 
zhvillimit që përdorin burime 

të shumta (natyrale, te 
ricikluara dhe teknologjike) në 

mënyrë që të sigurojë një 
furnizim të qëndrueshëm të 

agregateve 

Rregullat baze te veprimit 
per  industrine qe 
shfrytezon si agregatet 
primare dhe ato  sekondare  

SARM nënkupton menaxhimin eficient, me 
ndikim të ulët social-mjedisor të mbetjeve 
dhe aktivitetit minerar gjatë gjithë ciklit të 
punës të guroreve.LCA 

Presenter
Presentation Notes
Kuptimi i SSM (Sustainable Supply Mix ) )Furnizimi i Qëndrueshëm Miks (FQM) shfrytëzon burime të shumta, përfshirë dhembetjet e ricikluara dhe nënproduktet industriale (skorje/shllame), të cilat së bashku rrisin ndër breza përfitimin neto të furnizimit me agregate (Shields et al., 2006). Është kuadri i politikës SARM ai që vendos se cila do të jetë korniza në të cilën do të planifikohet FQM-ja(për shembull, politika planifikuese e agregateve bazuar në planifikimin e përdorimit të territorit) dhe gjithashtu cili do të jetë kuadri rregullator i FQM-së.



PLANIFIKIMI  I FURNIZIMIT TE  QËNDRUESHËM MIX 

SSM 
 tendencat  

PLANIFIKIMI DHE 
MENAXHIMI I 
TERRITORIT  

Hartat e resurseve 
natyrore 

Potenciali SSM 
(kerkesa & furnizimi) 
Skenaret per te ardhmen 

Parashikimet për 
zhvillimin 

Agregatet e ricikluara 
dhe ato industriale 

Presenter
Presentation Notes
Planifikimi i FQM-së lidhet me planin që zhvillojnë palët e interesuara/autoritetet shtetërore, të cilat përdorin burime të shumta, në mënyrë që të sigurojnë furnizim të qëndrueshëm të agregateve. Të gjitha palët e interesuara në këtë proces, p.sh. ata që janë përgjegjësit për planifikimin e territorit ose për rregullimin e procesit të planifikimit të agregateve të riciklueshme dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, duhet të punojnë në bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin. Kuadri planifikues i FQM-së parashikon “rregullat bazë të veprimit” për industrinë e agregateve primare dhe dytesore. Vetë industria agregate është përgjegjëse për të gjithë ciklin e jetës së aktivitetit të karrierave/guroreve duke përfshirë këtu kërkimin, shfrytëzimin dhe rehabilitimin e zonave. Pyetja që shtrohet është deri në çfarë mase operatorët dhe komunat/bashkitë e prekura duhet të përfshihen në procesin e planifikimit të FQM-së? Për shembull, operatorët shpesh janë të pakënaqur, me zonat agregate prioritare që janë përzgjedhur për shkak të çmimeve të tokës.     



SI OPEROHET ME AGREGATET NE SHQIPERI 

PLANIFIKIMI AGREGATEVE?!?!  

METE 

STRATEGJIA MIN 
PLANI TREVJEÇAR 

PLANI VJETOR 
(PROCEDURAT, LIGJET, 

RREGULLORET) 

MMPAU 

KESHILLI  
BASENEVE 

Licensimi inertet 
lumore 

Autoriteti 
planifikimit 

territorit 



Çfare duhet bere per nje planifikim te 
qendrueshem lidhur me agregatetet? 

Bazuar ne pyetjet e ngritura  gjate punes dhe eksperiencat e 
partnereve  

 
 K. Hatzilazaridou, EKBAA-IGME  

L.Moisiu. AGS 

13/06/2013 



PYETJET DREJTUAR KRYESISHT AUTORITETEVE TE PLANIFIKIMIT 

 

1. Çfarë të dhënash konsiderohen si thelbësore për 
planifikimin e agregateve ? 
p.sh 

Të dhënat mbi disponueshmërinë e agregateve për > 30 vjet 

Të dhënat mbi investimet e planifikuara ne sektorin e ndërtimit (rruge, hekurudh.HC) 

Të dhënat mbi cilësinë e agregatëve (kimiko-fizike) 

Të dhënat mbi shpërndarjen gjeografike të LP Minerale dhe guroreve 

Pikat  e konsumit 

Të dhënat mjedisore 

Të dhënat mbi sigurinë 



ÇESHTJE TE HAPURA 

2- Aktualisht cfare te dhenash mungojne, nuk jane 
mbledhur ose eshte e pamundur te mblidhen?  
P.sh. Trendi i kerkeses dhe çmimeve, te dhenat per agregatet dytesore 

3-A jane te mjaftueshme te dhenat qe kemi per nje 
planifikim? 
Parimi “sa me shume te dhena aq me i sakte parashikimi” 

4- Çfare te dhenash kemi ne dispozicion? 
(p.sh sasine vjetore te prodhuar, parashikimin e  kerkeses, hartat e 
perdormit te tokes, karrierat ilegale, trendi çmimeve, volumet e 
materialeve te nxjerra nga punimet civile, mbetjet minerare, mbetjet 
nga prishjet dhe shkaterrimet e objekteve etj) 
 
 



5- Shkalla e vlefshmerise te te dhenave 
(p.sh. e llogaritur, e vlefshme , jo e vlefshme); 
6- Shkalla e saktesise se te dhenave 
 (p.sh. e ulet, e mjaftueshme, e larte); 
7- Komente mbi problemet e ndeshura gjatë mbledhjes 
se dhënave që ndikojnë në saktësinë e tyre 
p.sh. nëse autoritetet planifikojnë të mbështeten vetëm në të 
dhënat e dorëzuar nga operatorët e karrierave atëherë saktësinë e 
tyre mund të jete e dyshimte pasi disa nga operatorët mund të 
paraqesin të dhëna jo të besueshme 
8- Ne çfare formati jane te dhenat bruto 
(p.sh. Databaze dixhitale, harta vektoriale, imazhe hardcopy, forma 
te tjera); 
 



 
ÇESHTJE TE HAPURA 
 

9. Nese behet mbledhja e te dhenash si eshte e  
organizuar; cili eshte pergjegjes per te dhenat e 
mbledhura, po per ruajtjen, raportimin e tyre? 

(p.sh. Kur mblidhen , kush i mbledh, sa shpesh mblidhen, ku 
ruhen, kush eshte pergjegjes) 

10. Ne cfare niveli mblidhet informacioni/te dhenat 
(p.sh. kombetar, qarku, lokal) 

11. Çfare software apo metodologjie duhet te perdorim 
me qellim kthimin e te gjithe te dhenave bruto ne nje 
informacion te dobishem ne planifikimin e agregateve.  

 
 
 
 

 



SIA (GIS AGREGATESH) 

Sistemi i Inteligjencës për Agregatet  (SIA) është Sistem në Mbështetje të 
Vendimmarrjes (SMV) që integron aspektet ekonomike, sociale dhe 
mjedisore në menaxhimin e resurseve agregate 

SIA 
Te dhenat 
Ekonomike 

 

Te dhenat nga 
Prodhimi 

  

Te dhenat 
sociale 

Te dhenat 
Mjedisore Eficenca e 

burimeve 

Shkembim 
te dhenash 

Parashikimi 



TE DHENAT 

SIA 

Barrierat 

Impaktet 

Kerkese -
oferta 

HAPESINORE si… 
•Vendndodhja 
•Distancat 
•Zonat 
•Rruga optimale 



SKEMA KONCEPTUALE 



SKEMA KONCEPTUALE 

OFERTA 
 
• Prodhimi agregateve primare 

• Prodhimi agregate sekondare 

• Importet/Exportet 
 



SKEMA KONCEPTUALE 

KERKESA (aktuale ose parashikuar) 
 
• Popullsia 
• Projektet per infrastrukturen 

/ndertimin 
 



SKEMA KONCEPTUALE 

PENGESAT 
 
• Perdorimi tokes 
• Zonat e mbrojtura 
• Zonat e rregulluara 
• Rreziqet humane/natyrore 
 



SKEMA KONCEPTUALE 

MONITORIMI 
 
• Remote sensing 
• Prodhimit potencial dhe barrierave 
 



SKEMA KONCEPTUALE 

SKENARET- OPTIMIZIMI 
 
• Sigurimi i burimeve 
• Krijimi i te mirave dhe shperndarja 
• Zvogelimi i ndikimeve 
• Perdorimi optimal i tokes 
 



SKEMA KONCEPTUALE 

IMPAKTET 
 
• Vlersimi i ndikimeve dhe reduktimi 

• Shendeti 
• Mjedisi 
• Peisazhi 
• Ekonomik  

 
• Pranueshmëria sociale 



Le te diskutojme te gjithe se bashku! 
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