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Komponenti 2: Qeverisja Elektronike 

 

ANGAZHIMI 3: Qeverisja elektronike përmes ofrimit të shërbimeve publike në portalin e-

Albania 

 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Angazhimi është marrë nën një strategji të gjerë qeveritare të përmirësimit të shërbimeve 

publike, përkatësisht Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike 2015-

2020. Duke ndjekur Strategjinë Ndërsektoriale 2015-2020, Shqipëria ka filluar një rrugë pa 

kthim drejt sigurimit të shërbimeve publike online dhe dixhitalizimit të plotë të proceseve të 

punës së administratës. Reduktimi i numrit të dokumenteve shoqëruese të kërkuara për qytetarët / 

bizneset dhe gjithashtu ri-inxhinierimi i të gjithë procesit të sigurimit të tyre, në mënyrë që të 

zvogëlohen hapat e përpunimit, të dixhitalizohen proceset e brendshme duke ulur kështu 

burokracitë, kostot dhe kohën për qytetarët. 

Kjo qasje e centralizuar e shërbimeve të e-Qeverisjes ka mundësuar që të ketë standardizim të 

shërbimeve dhe madje zhvillim midis infrastrukturës së TIK-ut të institucioneve publike në të 

gjithë vendin, të rrisë cilësinë e shërbimeve tona pasi proceset e sigurimit të cilësisë kryhen në 

mënyrë më rigoroze, njohuri më të shpejtë dhe ndarje të problemeve midis specialistëve tanë që 

rezultojnë në përdorimin më të mirë të burimeve njerëzore. Mundësimi i shërbimeve online 

nënkupton ofrimin e tyre pa ndonjë kosto shtesë për qytetarët / bizneset, pa pritur në radhë në 

sportelet e shtetit duke mos humbur kështu kohë dhe pa patur ndonjë kontakt fizik me punonjësit 

e administratës duke eleminuar kështu korrupsionin. 

Centralizimi i shërbimeve publike në platformën e-Albania mundëson rritjen e llogaridhënies 

publike në tre nivele: 

 Së pari, një platformë elektronike krijon gjurmueshmëri për veprimet e ofrimit të 

shërbimeve dhe zvogëlon nevojën për kontakte ballë për ballë midis qytetarëve dhe 

punonjësve të administratës publike duke zvogëluar mundësitë që korrupsioni të ndodhë 

ose të mbetet pa u vërejtur. 

 Së dyti, shërbimet publike në platformë duhet të plotësojnë kritere të mirë përcaktuara 

dhe pajtueshmëria me këto kritere monitorohet gjithmonë. Vendosja dhe zbatimi i një 

kriteri të unifikuar ndërmjet institucioneve publike eliminon ndryshimet në praktikat 

administrative nëpër institucione dhe heq paqartësinë dhe për pasojë, jo vetëm që 

promovon rritjen e efikasitetit në të gjithë administratën publike, por gjithashtu zvogëlon 

mundësitë për korrupsion dhe keqmenaxhim. 

 Së treti, platforma e-Albania nuk është një mekanizëm përgjegjshmërie vetëm ndaj 

institucioneve të brendshme, por edhe përmes mekanizmave të jashtëm që mundësojnë 

pjesëmarrjen qytetare drejt përmirësimit të saj të vazhdueshëm. Përmes fushatës së 

ndërgjegjësimit për të aftësuar qytetarët dhe bizneset dhe mekanizmin e saj të feedback 

(aktiviteti 2), platforma e-Albania promovon një kulturë dhe përqasje me në qendër 

qytetarin për transformimin e shërbimeve publike. Një platformë elektronike që eliminon 

reagimet personale ose fizike dhe mbrojtjen e garantuar të privatësisë për qytetarët synon 

të stimulojë qytetarët që jo vetëm të përdorin platformën, por të sigurojë reagime dhe 

rekomandime, të sigurta që identiteti i tyre do të mbrohet. 
 



 

ANGAZHIMI 3 

Qeverisja elektronike përmes ofrimit të shërbimeve publike në portalin e-Albania 

2020-2022 

Institucioni udhëheqës 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Përshkrimi i angazhimit 

Cila është 

problematika dhe cfarë 

do të adresojë 

angazhimi respektiv? 

 

Modelet efikase dhe efektive të ofrimit të shërbimeve publike 

janë thelbësore jo vetëm për të përmbushur nevojat e qytetarëve, 

por edhe për të zvogëluar tërheqjen dhe mundësitë për 

korrupsion. Përdorimi i shërbimeve publike mund të imponojë 

barra të konsiderueshme administrative mbi qytetarët dhe 

bizneset nëse u kërkon atyre të aksesojnë sisteme burokratike të 

ndryshme, që marrin shumë kohë dhe komplekse me kërkesa 

dhe procese të paqarta, jo të standardizuara të aplikimit. 

 

Kur qytetarët dhe bizneset kanë kontakt të drejtpërdrejtë me 

zyrtarë të administratës krijohen stimuj dhe mundësi për të rritur 

rrezikun e korrupsionit në ofrimin e shërbimeve publike. Për më 

tepër, joefikasiteti i këtyre modeleve të ofrimit të shërbimeve të 

ndërlikuara shpërdoron burimet qeveritare që përndryshe mund 

të kanalizohen në shërbimet publike. 

 

Që nga viti 2014, Shqipëria ka punuar drejt transformimit të 

ofrimit të shërbimit publik drejt një modeli të ofrimit të 

shërbimit efikas dhe në qendër të qytetarëve. Promovimi i 

llogaridhënies publike dhe angazhimit dhe pjesëmarrjes qytetare 

kërkon jo vetëm rritjen e aksesit në informacion dhe burime, por 

edhe ndryshim të mentalitetit për ofrimin e shërbimeve publike 

dhe ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për të drejtat e tyre si 

përfitues të shërbimeve publike. 

 

Me qëlllim zhvillimin e një modeli të ofrimit të shërbimeve që 

përdor teknologjinë dhe platformat online për të drejtuar 

burokracinë në një mënyrë transparente dhe të standardizuar, 

qeveria e Shqipërisë ka punuar për të rritur mundësinë e 

përdorimit dhe përgjegjshmërinë e ofrimit të shërbimeve publike 

dhe për të ndërtuar besimin e publikut në shërbimet qeveritare. 

 



Cili është angazhimi? Digjitalizimi i shërbimeve publike, më shumë se 1200 shërbime 

publike ose 95% e të gjithë shërbimeve publike do të sigurohen 

në platformën e-Albania. 

 

Objektivi: 

Transformimi i shërbimeve publike në shërbime vetëm 

elektronike synon të vendosë kornizën dhe mekanizmat e 

nevojshëm jo vetëm për rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së 

ofrimit të shërbimeve publike, por edhe për ndryshimin e 

mendjes së qytetarëve drejt komunikimit elektronik me 

institucionet publike. Kalimi në aplikime vetëm online synon të 

zvogëlojë ndjeshëm burokracinë dhe kostot administrative për 

qytetarët dhe bizneset duke i lehtësuar ata nga barra e detyrimit 

për të mbledhur fizikisht kopje fizike të dokumenteve shtetërore 

si dhe për administratën publike përmes një sistemi më të 

efektshëm. 

 

Rezultatet e pritura: 

 Sigurimi i 95% të të gjitha shërbimeve publike në 

mënyrë elektronike; 

 Rritja e aftësive të qytetarëve në lidhje me mjetet e 

qeverisjes elektronike; 

 Rritja e angazhimit të qytetarëve dhe rritja e 

llogaridhënies publike nga qytetarët; 

 Rritja e transparencës dhe cilësisë së ofrimit të 

shërbimeve; 

 Ulja e kostove të ofrimit të shërbimeve; 

 Procedurat e efektshme burokratike; 

 Parandalimi i mundësive për korrupsion. 

Si do të kontribojë 

angazhimi për të 

zgjidhur 

problematikën 

përkatëse? 

Platforma e-Albania u mundëson qytetarëve të kenë akses online 

për shërbimet publike duke vepruar si portë digjitale për të 

lehtësuar aksesin e ofruesve të shërbimeve dhe përfituesve në 

informacion, procedurat elektronike dhe ndihmën për marrjen e 

shërbimeve. Platforma e-Albania është dizenjuar duke pasur 

parasysh qasjen e përdoruesit, duke lejuar këdo, pavarësisht nga 

niveli i tij i aftësive digjitale, të ketë qasje në shërbimet online 

përmes një ndërfaqe të adaptueshme dhe intuitive. Si një sistem i 

përputhshëm me standardet e bazuara në internet, platforma e-

Albania është e arritshme nga çdo pajisje, përfshirë telefonat 

inteligjentë, televizionet dhe kioskat digjitale në vendet publike. 

 

Pasi të centralizohen dhe standardizohen në mënyrë efektive të 



gjitha shërbimet publike, ky angazhim do ta vendosë platformën 

si qendër të shërbimit publik, duke ulur në mënyrë drastike 

kohën që qytetarët dhe bizneset duhet të kalojnë duke kërkuar 

dhe hyrë në shërbimet publike dhe për këtë arsye, duke rritur 

aksesin e qytetarëve e bizneseve për të marrë shërbime publike. 

 

Aktiviteti i dytë i angazhimit do të përqendrohet në lehtësimin e 

marrjes së shërbimeve të reja elektronike dhe krijimin e një 

mekanizmi përmirësimi të përqendruar te qytetarët. Një fushatë 

sensibilizuese, me materiale shoqëruese shpjeguese, do të synojë 

jo vetëm të edukojë qytetarët mbi aplikimet dhe përdorimin e 

platformës në mënyrë që ata të mund të përdorin plotësisht 

gamën e plotë të shërbimeve në dispozicion, por gjithashtu që 

ata të kenë informacionin dhe materialin e nevojshëm për të 

siguruar reagime të informuara. Si e tillë, kjo fushatë do të 

shoqërohet me një mekanizëm reagimi në mënyrë që qytetarët të 

jenë në gjendje të feedback mbi platformën dhe të kontribuojnë 

drejt një përmirësimi të vazhdueshëm të përqendruar te qytetarët 

dhe qasjes së platformës. 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 

Qeverisjes së Hapur/OGP? 

 
Transparenca 

dhe Aksesi në 

Informacion 

 

 

 

 

 Shërbimet elektronike përmirësojnë aksesin 

për shërbimet publike nga qytetarët & 

bizneset; 

 Sigurojnë qasje të njëjtë në shërbimet 

publike në të gjithë sektorët e komunitetit; 

 Sigurojnë transparencë të institucioneve 

ofruese të shërbimeve dhe mbrojtje të 

privatësisë së përfituesve të shërbimeve. 
Pjesëmarrja 

publike dhe 

civile 

 

 Shërbimet elektronike zvogëlojnë barrën 

administrative për qytetarët & bizneset në 

marrjen e shërbimeve; 

 Rrisin mundësitë e qytetarëve për të 

bashkëvepruar me institucionet publike dhe 

për të ndikuar në politikat e vendimmarrjes 

së tyre; 

 Incentivojnë dhënien e feedback-ut nga 

qytetarët duke garantuar mbrojtjen e 

privatësisë së tyre. 
Përgjegjësia 

Publike 

 

 Shërbimet elektronike ndihmojnë në 

shmangien e mundësive për përfitime të 

papërshtatshme; 

 Shërbimet elektronike krijojnë 

gjurmueshmëri për të mbështetur 

llogaridhënien institucionale konform bazës 

ligjore. 



Teknologji & 

Inovacion 

 

Digjitalizimi i shërbimeve publike 

mundëson: 

 Aksesin në kohë reale të shërbimeve 

publike nga qytetarët & bizneset; 

 Aksesin për të dhënë feedback nga kudo, në 

çdo kohë dhe duke siguruar mbrojtjen e 

privatësisë së qytetarëve & bizneseve; 

 Rritjen e transparencës së institucioneve 

publike përmes llogaridhënies publike. 

 

Informacion shtesë Ky angazhim përputhet me Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës 

së Administratës Publike 2015-2020. 

Niveli i realizimit Nuk ka 

filluar 

 

Limituar Konsiderueshe

m 

Perfunduar 

 

 

 

 

 X  

Përshkrimi i rezultateve Këmbëngulja për të ndryshuar mendjen e qytetarëve për t'i besuar 

teknologjisë, iniciativat dhe puna për deregulimin, eliminimin e 

kontaktit ballë për ballë midis qytetarëve dhe zyrtarëve të 

administratës, investimet e duhura në TIK, etj., po japin fryte sot. 

Duke ndjekur zhvillimet e platformës e-Albania, gjatë vitit 2019 

Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, vuri në lëvizje të gjitha 

institucionet shtetërore për të ndërmarrë hapin më të rëndësishëm në 

transformimin e aplikimeve të shërbimeve publike në vetëm online, 

përmes platformës e-Albania. 

Në këtë drejtim, Shqipëria ka filluar një rrugë pa kthim drejt ofrimit 

të shërbimeve publike online dhe digjitalizimit të plotë të proceseve 

të punës së administratës. e-Albania, i cili është portali qeveritar e-

Gov, vepron si një pikë e vetme kontakti për institucionet qeveritare 

për të ofruar shërbimet e tyre, duke operuar kështu si një pikë e 

vetme aksesi për qytetarët 24/7. Sfida pandemike jo vetëm që pohoi 

bindjet, por gjithashtu na provoi se nuk ka dhe nuk duhet të ketë më 

kthim në udhëtimin e filluar tashmë, dhe se përmes teknologjisë, 

qytetari vjen gjithmonë i pari. COVID-19 ka forcuar transformimin 

digjital në ofrimin e shërbimit publik në shkallë globale. 

Situata e pazakontë që po përjetojmë të gjithë me pandeminë 

COVID-19 ka forcuar të gjitha përpjekjet e bëra me implementimin e 

e-shërbimeve, të cilat kanë mundësuar që qindra shërbime publike të 

merren online nga shtëpia, në çdo kohë apo ditë të javës, pa asnjë 

kontakt fizik. Gjatë kohës kur sportelet e administratës u mbyllën, 

platforma e-Albania u rezistoi të gjitha kërkesave të qytetarëve dhe 

bizneseve për shërbime publike dhe ofrimi i shërbimeve elektronike 



ishte mbi dy deri në tre herë më i lartë se zakonisht. Por jo vetëm 

kaq. e-Albania ishte dritarja e vetme që rregulloi me sukses, përmes 

shërbimeve të saj elektronike: 

1. Lëvizjen e qytetarëve gjatë kohës pandemike me leje të 

planifikuara për të dalë nga shtëpia, 

2. Lëvizjen e bizneseve dhe punonjësve të tyre, 

e cila, në fund të fundit, garantoi një menaxhim të suksesshëm të 

fazës së parë të pandemisë, përmes lëvizjeve të kontrolluara të 

qytetarëve, gjë që pa dyshim u reflektua në përhapjen më të ulët të 

koronavirusit në vendin tonë gjatë Pranverës 2020. 

Sot, platforma e-Albania i shërben rregullisht 2.1 milion qytetarëve 

shqiptarë dhe 85,000 bizneseve. Numri i përdoruesve të regjistruar 

në portal është 42 herë më i lartë se në vitin 2013. Gjatë vitit 2020 

dhe 2021 jane 5.4 milione qytetarë dhe biznese të regjistruar në 

platformën e-Albania. 

Plani ynë i punës gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të vitit 2021 ka 

siguruar që 95% e të gjitha aplikimeve të shërbimeve publik të 

ofrohen në e-Albania: pa asnjë kosto, pa pritur në radhë në sportelet 

e shtetit, pa pasur ndonjë kontakt fizik me punonjësit e administratës. 

5% e mbetur e shërbimeve publike nuk mund të digjitalizohet dhe të 

sigurohet në mënyrë elektronike për shkak të nevojës për prani fizike 

të individit siç është sigurimi i një pasaporte ose letërnjoftimi, prania 

e automjetit si kalibrimi fillestar i tahografit dixhital, analog, heqja e 

pajisjeve të regjistrimit, etj., mostra dhe analiza laboratorike. 

597 shërbime të reja elektronike u implementuan në platformën e-

Albania gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të vitit 2021. Nga 14 

shërbime online në 2013, tani ofrohen 1,2017 shërbime elektronike 

ose 95% e të gjithe shërbimeve publike. 

Përveç aplikimit online të shërbimeve publike në e-Albania, 47 

shërbime elektronike mundësojnë gjenerimin e dokumenteve me 

vulë elektronike dhe 190 shërbime me nënshkrim elektronik. 

Gjate 2020, janë 7,705,068 aplikime të bëra për shërbime publike 

dhe 1,210,093 qytetarë dhe biznese të shërbyer. Rreth 74 herë më 

shumë shërbime dhe 150 herë më shumë aplikime në platformën e-

Albania krahasuar me 2013. 

Modeli ynë bazohet në një arkitekturë të thjeshtë dhe efikase, e cila 

përveç përqendrimit të shërbimeve në një portë të vetme digjitale, 

përfshin edhe deregulimin me synimin për të ulur sa më shumë 

numrin e dokumenteve që kërkohen nga qytetarët si dhe burokracitë 



dhe hapat e procedurave. 

Gjithashtu, administrata nuk është më e njëjta. Qytetarët dhe bizneset 

nuk mbledhin dokumente dhe vërtetime pasi janë punonjësit e 

administratës publike që mbledhin të gjitha dokumentet shtetërore. 

Ne kemi trajnuar më shumë se 12 mijë punonjës të administratës të 

cilët tani ofrojnë dokumente shoqëruese të nënshkruara 

elektronikisht, duke eleminuar kështu barrën e qytetarëve për të 

shkuar para dhe prapa nga një institucion publik në tjetrin. 

Me fjalë të thjeshta, qytetarit i kërkohet të aplikojë vetëm online në 

platformën e-Albania, dhe më pas janë sistemet dhe punonjësit e 

administratës që plotësojnë të gjithë dosjen e aplikimit për të. Në të 

njëjtën kohë, në sportelet e mbetura shtetërore, mbi 2 mijë punonjës 

janë trajnuar për të ndihmuar qytetarët të aplikojnë online në e-

Albania, në rast se kanë nevojë për ndihmë. 

Sot, 180 institucione publike gjenerojnë dokumente në emër të 

qytetarëve dhe bizneseve. Deri më tani, janë gjeneruar më shumë se 

13 milion dokumente të vulosura elektronikisht, nga të cilat më 

shumë se 7 milione, nga punonjësit e administratës në emër të 

qytetarit ose biznesit. Të gjitha këto iniciativa të transformimit 

digjital na mundësuan t’iu kursejmë qytetarëve dhe bizneseve më 

shumë se 500 vjet kohë në tre vitet e fundit, e cila më parë ishte 

humbur në radhë dhe burokraci të shumta dhe duke u kursyer atyre 4 

milion euro. Vetëm gjatë vitit 2020, ne u kemi shërbyer 1.2 milion 

qytetarëve duke u kursyer atyre 1.36 milion euro dhe 293 vjet pritje 

në radhë. 

Gjithkush merr në kohë reale dokumente personale në e-Albania 

duke filluar nga certifikatat e gjendjes civile, në vërtetimin e gjendjes 

gjyqësore, pasurisë ose sigurimit, riskedulon vizitat mjekësore, 

aplikon për të qenë pjesë e skemës së punësimit ose mbështetjes së 

bujqësisë, kryen pagesa duke filluar nga ato më të domosdoshme të 

tilla si energjia elektrike, tarifat e automjeteve, taksat dhe tarifat etj., 

dhe të gjitha këto me disa klikime, nga kompjuteri i tij ose telefoni 

celular. 

Bizneseve u ofrohen më shumë se 300 shërbime elektronike në 

platformë, duke filluar nga regjistrimi fillestar i një biznesi të ri, 

aplikimet për leje ndërtimi dhe licenca, pagesa e taksave ose 

dorëzimi i bilanceve. Këto janë të gjitha shërbimet e ofruara pa 

ndonjë kontakt me administratën dhe pa ndonjë kosto shtesë. 

Së bashku me digjitalizimin e të gjitha aplikimeve për shërbimet 

publike, gjatë vitit 2020 kemi mundësuar sigurimin e të gjitha 

dokumenteve nga Agjencia Shtetërore e Kadstrës me vulë 

elektronike. Certifikata e pronësisë dhe çdo dokument tjetër nga 

zyrat e Kadastrit sigurohen pa asnjë kontakt me administratën dhe 



brenda një viti, dhjetëra mijëra qytetarë kanë kërkuar shërbime të 

tilla përmes e-Albania. Kjo ka mundësuar një lehtësim të 

jashtëzakonshëm për të gjithë industrinë e ndërtimit, sistemin bankar, 

tregun e pasurive të patundshme ose shërbimin noterial. 

Një shembull tjetër i thjeshtimit të procedurës gjatë vitit 2020 është 

digjitalizimi i konfirmimit se nuk jeni debitor në Shërbimin e 

Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror, duke eleminuar pritjen e gjatë dhe 

tarifën prej 200 lekësh (1.63 euro). Vetëm për këtë shërbim, mbi 2.4 

milion lekë janë kursyer dhe 500 ditë kohë pritje në radhë. 

Gjithashtu, sigurimi online dhe falas i "Certifikatës së gjendjes 

gjyqësore", e cila dëshmon nëse një person është dënuar ndonjëherë 

apo jo, ka kursyer më shumë se 324,390 euro për qytetarët dhe më 

shumë se 11 vjet kohë pritje në radhë deri tani. Një vërtetim i statusit 

gjyqësor i marrë në letër në sportel kushton 420 lekë (3,41 €), 
ndërkohë tani është falas. 

Fermerët shqiptarë aplikojnë onlin për të përfituar nga mbështetja e 

qeverisë. Falë digjitalizimit, gjatë aplikimit për skemën kombëtare të 

mbështetjes për fermerët, ata morën subvencione pa ndonjë 

dokument shoqërues. Gjithashtu këtë vit (2021), janë digjitalizuar 

aplikimet për të marrë naftë falas, pa akcizë, pa taksë qarkullimi dhe 

pa taksë karboni për punimet e mekanizuara. Këto shifra na 

inkurajojnë me forcë pasi tregojnë se grupe të tilla si fermerët janë të 

njohur me platformën dhe përdorimin e e-Albania. Nga aplikimet në 

e-Albania janë kursyer jo pak por rreth 8 vjet pritje në radhë. 

Për ta përmbledhur, këto janë vetëm disa shembuj të ndikimit që ka 

pasur angazhimi i shërbimeve elektronike në vendin tonë. 

Pas këtyre rezultateve, gjatë vitit 2020 disa raporte të organizatave 

më prestigjioze në botë, nga Kombet e Bashkuara, OECD, 

Departamenti Amerikan i Shtetit, si dhe Komisioni Evropian, i japin 

Shqipërisë vlerësimin maksimal në qeverisjen digjitale si një tregues 

i rëndësishëm i mirëqënies së qytetarëve të një vendi. 

OECD vlerëson Shqipërinë si vendin me treguesit më të arritur, siç 

janë: 

- Ekzistenca e infrastrukturës së përbashkët të TIK-ut siç janë 

Qendra e të Dhënave të Qeverisë, rrjeti qeveritar GovNet dhe 

Platforma Qeveritare e Ndërveprimit; 

- Përdorimi i një sistemi të vetëm identifikimi digjital, siç është 

NID i qytetarit ose NIPT i biznesit në e-Albania; 

- Lista e shërbimeve elektronike dhe statistikave në lidhje me 

qeverisjen elektronike (vendi ynë është i vetmi në rajon që 

plotëson këtë tregues); 

- Publikimi i të dhënave të hapura, në portalin opendata.gov.al; 



- Aspekti rregullator siç është ekzistenca e një kornize 

kombëtare të ndërveprimit dhe bazave të të dhënave 

shtetërore. 

 

Raporti i Kombeve të Bashkuara për qeverisjen elektronike e rendit 

Shqipërinë në vendin e 59-të në botë, duke e renditur atë të 15-të në 

rang botëror për Treguesin e përgjithshëm të Qeverisjes elektronike 

krahasuar me 2018 kur u botua raporti i fundit. Konkretisht, treguesi 

është përmirësuar nga 0.6519 pikë në 2018, në 0.7399 në 2020 (vlera 

më e lartë me të cilën mund të vlerësohet një vend është 1). 

Përmirësimi i renditjes këtë vit për vendin tonë është arritur përmes 

nën-indikatorit të shërbimeve online, duke u përmirësuar nga vendi i 

62-të në 2018, në vendin e 31-të në 2020. Pra, një rritje me 31 vende 

në klasifikim në vetëm 2 vjet, me pikë të barabarta me Kanadanë, 

duke lënë pas vende të tilla si Zvicra, Italia, Gjermania, Greqia, 

Republika Çeke dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. 

Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson pozitivisht iniciativat, 

investimet dhe programin qeveritar për qeverisjen elektronike dhe 

platformën e-Albania. Sipas këtij raporti, kalimi i shërbimeve online 

përmes e-Albania rrit ndjeshëm shërbimin ndaj qytetarëve pasi 

shmang kontaktin fizik me zyrtarët dhe lufton korrupsionin. 

Progres Raporti 2020 nga Komisioni Evropian vlerëson progresin e 

qeverisë në ofrimin e shërbimeve publike përmes platformës e-

Albania. Raporti nënvizon se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit, përmes e-Albania, ka siguruar deri në 1.5 milion 

shërbime për qytetarët, çdo muaj. 

"... ka mbi 1.500.000 përdorime të shërbimeve elektronike çdo muaj 

në portalin e-Albania. Mbi 12.7 milion përdorime të shërbimeve 

elektronike u regjistruan gjatë janarit-majit 2020 (krahasuar me 

2,947,000 në të njëjtën periudhë të një viti më parë)."  

Shqipërisë iu dha gjithashtu një çmim për qeverisjen digjitale nga 

ReSPA (iniciativa e BE) dhe OECD / SIGMA për zbatimin e 

praktikave, iniciativave, shërbimeve online dhe masave efektive për 

të përballuar krizën e koronavirusit. 

Hapat e tjere 

 

 

Zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve elektronike duke mundësuar jo 

vetëm aplikimin online, por çdo hap të mundshëm deri në marrjen e 

shërbimit në fund vetëm online, duke monitoruar kohën e përgjigjes 

nga ofruesit e shërbimeve, ndikimi do të jetë edhe më i prekshëm nga 

të gjithë, duke ndryshuar plotësisht mënyrën tradicionale të marrjes 

së shërbimeve publike dhe krijimin e një praktike të re transparente 

dhe të monitorueshme. 

 



Aktivitetet/milestone në raport me 

produktet e verifikueshme 

Fillimi Përfundimi Niveli i 

realizimit 

Implementimi i shërbimeve elektronike në 

platformën e-Albania 

 

2020 2022 • 597 shërbime të 

reja elektronike 

të implementuara 

në platformën e-

Albania gjatë 

vitit 2020 dhe 

gjysmës së parë 

të vitit 2021. 

• 1,207 shërbime 

elektronike të 

ofruara në 

portalin e-

Albania, ose 

95% e të gjitha 

shërbimeve 

publike. 

Promovimi i shërbimeve elektronike të 

platformës e-Albania 

 

2020 2022  132 video 
kryesisht për 

shërbimet 

elektronike 

dhe mënyrën 

e përdorimit 

të tyre etj. 

 141 infografe 
në lidhje me 

e-albania, 

shërbimet 

elektronike, 

mbi mënyrën 

e përdorimit 

të tyre, 

statistikat e 

tyre etj. 

 30 materiale 
shpjeguese të 

tilla si kronika 

televizive, 

artikuj etj 

 Raportet 



mujore te 

statistikave 

qe publikohen 

ne fund te cdo 

muaj ne 

portalin e-

Albania 

Informacion kontakti 

Institucioni drejtues 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Emri i personit përgjegjës nga 

institucioni drejtues 

Marseda Prifti 

Titulli, Departamenti 
Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet 

E-mail dhe telefon 
marseda.prifti@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 

përfshirë 

Aktorë të 

tjerë të 

përfshirë 

Ministritë e Linjës dhe institucionet në varësi të tyre, Qeverisja 

lokale, institucionet e pavarura 

 

Grupe pune, 

CSO, sektori 

privat, etj 

Qytetarë/biznese/ punonjës të administratës publike 

Informacion shtesë 

 

 

ANGAZHIMI 4: Zgjerimi dhe promovimi i portalit “Open Data” 

 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Angazhimi për portalin e të dhënave të hapura, megjithëse është vazhdim i angazhimit të 

mëparshëm, ka si qëllim kryesor përmirësimin e cilësisë së të dhënave në mënyrë që të 

ripërdoren nga sa më shumë qytetarë dhe biznese. 

Pasurimi i portalit opendata.gov.al me më shumë të dhëna që publikohen drejtpërdrejt nga bazat 

e të dhënave shtetërore përmes Platformës Qeveritare të Ndërveprimit i siguron shoqërisë civile, 

studentëve, akademikëve, gazetarëve, bizneseve dhe bizneseve fillestare etj. qasje më të lehtë në 

të dhëna të ndryshme qeveritare të nevojshme për hulumtime, studime / analiza ose ndërtimin e 

bizneseve të tyre dhe rrit transparencën dhe besimin e qeverisë, pasi të dhënat publikohen pa 

asnjë ndërhyrje njerëzore. 

Në të njëjtën kohë, janë planifikuar zhvillime të mëtejshme në mënyrë që të përmirësojnë 

kategoritë e portalit dhe cilësinë e të dhënave, duke u mundësuar kështu përdoruesve që të kenë 

më shumë mundësi të të dhënave dhe kërkim më të mirë. 



Pavarësisht se sa e mirë është përmbajtja e të dhënave, nëse nuk është e dokumentuar qartë, e 

strukturuar mirë dhe lehtësisht e arritshme, atëherë ajo nuk do të përdoret. Në këtë kontekst, ne 

do të punojmë për të rritur cilësinë e të dhënave tona paralelisht me promovimin e sa më shumë 

prej tyre të jetë e mundur në mënyrë që të mundësojë pjesëmarrjen qytetare dhe një angazhim më 

të mirë të informuar midis qeverive dhe qytetarëve. 

Si rezultat, Open Data do ta bëjë më të lehtë dhe më pak të kushtueshme për institucionet publike 

të zbulojnë dhe të aksesojnë të dhënat e tyre ose të dhëna nga institucionet e tjera, gjë që ul 

kostot dhe shpenzimet e përgjithshme. 

Rritja e aksesit të Portalit Open Data për ripërdorimin e të dhënave publike është burimi kryesor 

për inovacionin social dhe rritjen ekonomike. Open Data siguron mundësi të reja për qeverinë 

për të bashkëpunuar me qytetarët dhe për të vlerësuar shërbimet publike duke u dhënë qytetarëve 

akses në të dhënat në lidhje me ato shërbime. Bizneset dhe sipërmarrësit do të përdorin Open 

Data për të kuptuar më mirë tregjet e mundshme dhe për të ndërtuar produkte të reja të drejtuara 

nga të dhënat. 

 

 

ANGAZHIMI 4 

Zgjerimi dhe promovimi i portalit “Open Data” 

2020-2022 

Institucioni udhëheqës 
National Agency of Information Society 

Përshkrimi i Angazhimit 

Cila është problematika 
dhe cfarë do të adresojë 

angazhimi respektiv? 

Transparenca dhe llogaridhënia publike po përforcojnë 

reciprokisht parimet e qeverisjes së mirë dhe shpesh mbështesin 

gjithashtu besimin e publikut në qeveri dhe rrjedhimisht 

angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare dhe publike. Si i tillë 

adresimi dhe përmirësimi i nivelit të transparencës ndërmjet 

institucioneve publike është veçanërisht i rëndësishëm për 

Shqipërinë, ku qytetarët mund të kenë perceptuar që transparenca 

e qeverisë është e ulët. 

 

Adresimi i këtij perceptimi do të kërkojë koordinim dhe angazhim 

të shtuar nga institucionet publike për të vepruar me transparencë 

më të madhe dhe për të lehtësuar qasjen e qytetarëve në 

informacionin dhe të dhënat e qeverisë. 

 

Të dhënat e hapura forcojnë qeverisjen dhe besimin në 

institucionet publike, forcojnë detyrimin e qeverive për të 

respektuar sundimin e ligjit dhe sigurojnë një bazë transparente 

dhe të përgjegjshme për të përmirësuar vendimmarrjen dhe për të 



rritur ofrimin e shërbimeve publike. 

Cili është angazhimi? Një portal i të dhënave të hapura është një ndërfaqe e bazuar në 

internet që i lejon çdokujt të ketë qasje, përdorim dhe rishpërndarje të 

të dhënave të ngarkuara në të. Portalet e të dhënave të hapura 

publikojnë të dhëna që kanë karakteristikat teknike dhe ligjore që 

lejojnë përdorimin e të dhënave pa kosto nga qytetarët, bizneset, 

organizatat joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile, studiuesit dhe 

gazetarët. 

Portali i të Dhënave të Hapura të Shqipërisë aktualisht ofron të dhëna 

të hapura nga disa sektorë - për shembull: shëndetësia, thesari, 

doganat, arsimi, biznesi - ky angazhim do të përmirësojë 

shkallëzimin e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave të hapura të 

disponueshme në portalin Open Data të Qeverisë. Një numër i 

institucioneve publike janë të angazhuar në mënyrë aktive me 

iniciativën, por kërkohet më shumë angazhim për të sjellë 

institucione të tjerë publikë në bord për t'i bërë të dhënat e tyre të 

disponueshme si të dhëna të hapura. Kërkohet gjithashtu promovim 

më i madh i portalit midis përdoruesve të mundshëm. Ky angazhim 

do të vërë në dispozicion të dhëna të reja nga institucione publike 

shtesë, si dhe do të zhvillojë strategji për të përmirësuar kuptimin e 

qytetarëve për përdorimin e portalit Open Data. 

Objektivi: 

Ky angazhim synon të përmirësojë aksesin në informacion dhe të 

forcojë transparencën duke zgjeruar sasinë e të dhënave të 

disponueshme në portalin Open Data përmes rritjes së angazhimit 

dhe pjesëmarrjes nga institucionet publike drejt vënies në dispozicion 

të të dhënave të tyre si të dhëna të hapura. Angazhimi synon të 

promovojë përdorimin e të dhënave të hapura për qytetarët dhe në të 

gjithë administratën publike për të përmirësuar rrjedhën e 

informacionit midis qytetarëve dhe institucioneve për të rritur 

vendimmarrjen e informuar dhe llogaridhënien publike. 

Rezultatet e pritura: 

 Numri i zgjeruar i grupeve të të dhënave të arritshme përmes 

portalit Open Data; 

 Promovimi i ideve, shërbimeve dhe produkteve të reja 

inovative; 

 Rritja e ndërgjegjësimit dhe përdorimit të të dhënave të 

hapura nga qytetarët dhe institucionet; 

 Angazhimi i shtuar i qytetarëve dhe aftësia për tu kërkuar 

llogari institucioneve publike. 



Si do të kontribojë 

angazhimi për të 

zgjidhur 

problematikën 

përkatëse? 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të arritshme përmes portalit 

Open Data forcon qeverisjen dhe besimin në institucionet publike, 

forcon detyrimin e qeverive për të respektuar shtetin e së drejtës dhe 

siguron një bazë transparente dhe të përgjegjshme për të përmirësuar 

vendimmarrjen dhe për të rritur sigurimin e sherbimeve publike. 

Sigurimi që të dhënat në portalin Open Data plotësojnë kriteret 

globale për publikimin e të dhënave të hapura - (i) të hapura; ii) në 

kohë dhe gjithëpërfshirëse; iii) të arritshme dhe të përdorshme; iv) të 

krahasueshëm dhe të ndërveprueshëm; v) lehtëson angazhimin e 

qytetarëve - do të ndihmojë në ndërtimin e një kulture të hapjes 

brenda administratës publike, në përforcimin e respektit të qeverisë 

për sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht ndihmon në ndërtimin e 

besimit të qytetarëve në institucionet publike. 

Ky angazhim do të bëjë të dhëna të disponueshme dhe do të zhvillojë 

mënyra të reja për aksesin e të dhënave qeveritare (aktiviteti 1) që 

nuk kishin qenë më parë të disponueshme për publikun, duke rritur 

kështu llogaridhënien e institucioneve publike ndaj qytetarëve. Kjo 

transparencë e shtuar e vendimeve dhe proceseve qeveritare mund të 

ndihmojë në promovimin e përgjegjësisë dhe rritjen e debatit publik. 

Ndërsa portalet Open Data ndihmojnë për të përmirësuar rrjedhën e 

informacionit brenda dhe nëpër institucionet publike, zgjerimi i të 

dhënave të hapura mund të lehtësojë gjithashtu përmirësimin e 

koordinimit dhe vendimmarrjes brenda dhe ndërmjet institucioneve 

publike që do të promovojnë më tej përgjegjësinë dhe besimin e 

publikut. 

Për të siguruar qe zgjerimi i portalit përmbush objektivat e 

angazhimit, një strategji e aksesit dhe një fushatë ndërgjegjësimi 

(aktiviteti 2) do të hartohet dhe zbatohet në mënyrë që të 

familjarizojë dhe edukojë qytetarët për gamën e plotë të të dhënave 

të hapura dhe të shpjegojë se si mund të përdoret portali nga qytetarët 

për këto te dhena të ndryshme. 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 

Qeverisjes së Hapur/OGP? 

 
Transparenca 

dhe Aksesi në 

Informacion 

 

 

 

 

 Open Data duke i bërë të dhënat dhe 

burimet e tyre lehtësisht të arritshme për 

shoqërinë ndikon në potencialin e rritjes së 

ekonomisë digjitale; 

 Siguron qasje të barabartë në të dhënat e 

hapura të qeverisë në të gjithë sektorët e 

komunitetit. 

Pjesëmarrja 

publike dhe 

civile 

 

 Ofron një bazë transparente dhe të 

përgjegjshme për të përmirësuar 

vendimmarrjen; 

 Mundëson bashkëpunim më të mirë midis 

qeverisë dhe qytetarëve; 



 Forcon besimin në institucionet publike 

duke forcuar detyrimin e tyre për të 

respektuar sundimin e ligjit. 

 
Përgjegjësia 

Publike 

 

 Të dhënat e hapura lejojnë përdoruesit të 

krahasojnë dhe kombinojnë lidhjet midis 

grupeve të ndryshme të të dhënave, duke 

identifikuar në këtë mënyrë ndonjë boshllëk 

ose gabim në të dhëna. 
Teknologji & 

Inovacion 

 

 Të dhënat e hapura paraqesin mundësi për 

të ofruar zgjidhje inovative, dhe mbështet 

përfitimet ekonomike dhe zhvillimin 

shoqëror për të gjithë anëtarët e shoqërisë. 

 

Informacion shtesë Ky angazhim përputhet me Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës 

së Administratës Publike 2015-2020 (Plani i Veprimit i zgjatur deri 

në 2022). 

Niveli i realizimit Nuk ka 

filluar 

 

Limituar Konsiderueshem Perfunduar 

 

 

 

 

 X  

Përshkrimi i rezultateve Deri më tani, portali ofron më shumë se 212 grupe të të dhënave në 

fushat e shëndetësisë, thesarit, buxhetit, doganave, arsimit, biznesit 

dhe shumë më tepër. Numri i grupeve të të dhënave të reja të 

disponueshme në Portalin e të Dhënave të Hapura gjatë vitit 2020 

është 101 grupe të dhënash. 

 

Ministritë dhe institucionet që kanë publikuar informacione në portal 

janë: 

- Ministria e Mbrojtjes 

- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

- Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise 

- Ministria per Evropën dhe Punët e Jashtme 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

- Ministria e Brendshme 

- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

- Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit 

- Agjencia e Shërbimit Arkeologjik 

- Agjencia Kombëtare e Diasporës 

- Qendra Kombëtare e Biznesit 



- Instituti i Monumenteve të Kulturës 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

 

Grupet e të dhënave publikohen në këto formate: 

- Excel 

- Pdf 

- CSV 

- Json 

- Html 

Grupet e të dhënave më të shkarkuara janë: 

Institucioni Kategoria e te dhenave Downloaded  

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomise 

Thesari (Pagesat e bëra nga 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Thesarit) 

1153 

Qendra 

Kombetare e 

Biznesit 

Bizneset e regjistruara sipas 

qyteteve 

986 

Ministria e 

Shendetesise dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Lista e medikamenteve 653 

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomise 

Statistikat për importin e 

karburantit, kafesë dhe birrës 

432 

Drejtoria e 

Pergjithshme e 

Sherbimeve te 

Transportit 

Rrugor 

Statistikat për automjetet 

sipas: karburantit, modelit, 

kapacitetit etj. 

174 

Drejtoria e 

Pergjithshme e 

Sherbimeve te 

Transportit 

Rrugor 

Statistikat për automjetet e 

regjistruara 

168 

 

 



Hapat e tjere 

 

Synimi është të arrijmë një numër prej 250 grupe të dhënash në 

dispozicion për kategori të ndryshme të informacionit dhe t'i 

promovojmë ato në mesin e përdoruesve të mundshëm. 

Aktivitetet/milestone në raport me 

produktet e verifikueshme 

Fillimi Përfundimi Niveli i 

realizimit 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të 

disponueshme në Open Data. 

 

2020 2022  101 grupe të 

reja të 

dhënash të 

disponueshme 

në portalin 

Open Data 

gjatë vitit 

2020 dhe 

gjysmës së 

parë të vitit 

2021. 

 

 212 grupe të 

dhënash 
gjithsej janë 

në dispozicion 

në portalin 

Open Data. 

Rritja e ndërgjegjësimit dhe promovimi i 

përdorimit përmes kanaleve të shumta të 

komunikimit. 

 

2020 2022  Ne kemi kryer 

një sondazh 

në internet në 

lidhje me 

përdorimin e 

portalit Open 

Data se sa të 

kënaqur janë 

përdoruesit: 

- 46.1% e 

përdoruesve 

kanë përdorur 

të dhënat e 

hapura për një 

iniciativë 

personale; 

- 41% e 

përdoruesve të 



opendata janë 

shumë të 

kënaqur dhe 

40.9% janë të 

kënaqur 

(81.9% në 

total 

përdorues të 

kënaqur); 
- 75.8% e kanë 

të lehtë për të 

hyrë dhe 

përdorur 

portalin. 

Informacion kontakti 

Institucioni drejtues 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Emri i personit përgjegjës nga 

institucioni drejtues 

Marseda Prifti 

Titulli, Departamenti 
Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet 

E-mail dhe telefon 
marseda.prifti@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 

përfshirë 

Aktorë të 

tjerë të 

përfshirë 

Ministritë e Linjës dhe institucionet në varësi të tyre, Qeverisja 

lokale, institucionet e pavarura 

Grupe pune, 

CSO, sektori 

privat, etj 

Qytetarë/biznese/ punonjës të administratës publike 

Informacion shtesë 

 

 
 

 

 


