
 

 

  

 

 

 

 

 

Agjenda paraprake mbi 
 

Takimi Konsultativ mbi Nexus në Shqipëri 

 

Do të mbahet online, datë 14 dhjetor 2020, 09:30-15:00 
 
 

në kuadër të projektit 
 

‘’Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore në 
Europën Juglindore nëpërmjet qasjes Nexus’’ 

 
 

Financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), 
njesia opercionale e Κoperacionit Austriak per Ζhvillim, 

 
zbatuar nga Partneriteti Global i Ujit për Mesdheun (GËP-Med) në bashkpunim me Komisioni Ekonomik për 

kombet e bashkuara për Europën (UNECE) 
 

Pjesëmarrësit do të marrin udhezime mbi lidhjen me platformen zoom përpara takimit. 

Interpretim simultan do të jetë i disponueshëm nga gjuha Angleze në Shqip. 

 
  



 

 

09.00 – 09.30     Thirrje për testimin e linjës me pjesemarrësit 
 

09.30 – 10.00 Sesioni hyrës 

 
  Fjalim hyrëse (Folesit për tu konfirmuar) 

- Ms. Simone Ungersboeck, Shefi i zyrës në Tiranë, Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) 
- Ms. Ornela Çuçi, Zëvendës Ministër, MInistria e Mjedisit dhe Turizmit 
- Ms. Gerta Lubonja, Drejtore e përgjitshme, Agjencia për Menaxhimin e Burimeve Ujore,   

Shqipëri 
- Ms. Fioralba Shkodra, Head of the UN Resident Coordinator's Office in Albania 
- Mr. Vangelis Constantianos, Sekretar Ekzekutiv, GWP-Med 

 
Moderator: Z. Tassos Krommydas, Zyrtar i lartë programi, GWP-Med 

 

10.00 – 10.30          Sesioni 1: Vlerësimi kombëtar mbi Nexus për Shqipërinë 

 
Objektivat, korniza dhe qasja mbi Vlerësimin e Nexusit në Shqipëri do të prezantohet dhe diskutohet. 
 
10.00 – 10.05 Qasja Nexus mbi Menaxhimin e Burimeve Natyrore 

- - Zj. Annukka Lipponen, Zyrtare mbi Cështjet e Mjedisit, UNECE 
 
10.05-10.10 Prezantimi i projektit nexus ne EJGL dhe objektivat e tij në Shqipëri 

- Z. Tassos Krommydas, Zyrtar i lartë programi, GWP-Med 
 

10.10 – 10.20 Korniza dhe qasja mbi vlererësimin e nexus-it në Shqipëri 
- Mr. Meivis Struga, Zyrtar Programi, GWP-Med 

 
10.20 – 10.30 Diskutim 

 
 

10.30 – 13.40 Sesioni 2: Sektori i Nexus-it: Gjendja aktuale, objektivat mbi politikat dhe 
ndërvarësitë nga një perspektivë sektoriale 

 
Përfaqësues nga institucionet dhe agjencitë (sektore) relevant me Nexus do të prezantojnë 
shkurtimisht: 

i. Statusi akual dhe trendet në lidhje me sektorin, duke përfshirë presionet kryesore, sfidat dhe 
objektivat 

ii. Dokumentat strategjike (strategji, plane etc.) duke pare si ato marrin në konsideratë ndonjë 
varësi ndër-sektoriale.  
Në secilin rast, një diskutim i hapur do të ndiqet ndërmjet pjesemarrësve, me qëllim: 

i. Ndarë perspektiva se si sektori influencon dhe ndikohet nga sektorë të tjerë 
Identifikuar dhe diskutuar ndërlidhjet kryesore dhe cështjët sensitive ndërsektoriale dhe 
prioritizuar ato, 



 

 

ii. Diskutuar barrierat kryesore ose hapsirat në termat mbi kapjen e sinergjive ose menaxhimit 
të ndikimeve të ndërsjellta te sektoreve ndërmjet tyre, 

iii. Diskutuar zgjidhjet e mundshme dhe se si ato   mund të përkthen në veprime konkrete, të 
lidhura me politikat aktuale dhe identifikimin e prioriteteve. 

 
Moderator: Z. Meivis Struga, Zyrtar Programi, GWP-Med 
 
Pritet konfirmimi nga folësit 
 
10.30 – 10.55 Menaxhimi i burimeve ujore 

- Hyrje: Z. Arduen Karagjozi, Drejtor mbi Menaxhimin Strategik, Agjencia për Menaxhimin e 
Burimeve Ujore, 

- Këndveshtrime: Këndvështrime të lidhura me nexusin nga zbatimi i projektit te EUSIWM  
- Znj Vjola Saliaga – Kordinator Kombetar i projektit EUSIWM 
- Diskutim 

 
10.55 – 11.20 Furnizimi me ujë dhe kanalizime 

- Hyrje: Zj.Lindita Sotiri. Drejtor për Programin Zhvillimor në FUK, Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë, 

- Këndvështrime: Rëndësia e eficencës së energjisë në qëndrueshmërine e ujësjellesave (Zj. 
Elizabeta Poci, Zv.Drejtore Ekzekutive, Shoqata e ujësjellës-kanalizime, 

- Diskutim 
 
11.20 – 11.45 Sektori i energjisë 

- Hyrje: Z.Gjergji Simaku, Drejtor mbi Politikat e Energjive të Rinovueshme, Ministria e Energjisë 
dhe Infrastrukturës, 

- Ndërlidhja e hidrocentrelve/menaxhimit të përmbytjeve në basenin e Drinit (Z.Klodian Zaimi, 
Universiteti Politeknik i Tiranës, Instituti i Gjeoshkencës, Energjise, Ujit dhe Mjedisit) 

- Diskutim 
 

11.45 – 11.55 Pushim 
 
11.55 – 12.20 Bujqësia dhe ujitja  

- Hyrje: Z.Arben Muka, Departamenti mbi ujitjen dhe drenazhimin, Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural 

- Ujitja inteligjente/zgjidhjet me bazë natyrën në bujqësi në Shqipëri (Znj. Nam Jioung, 
Organizata për ushqim dhe bujqësi (FAO)) 

- Diskutim 
 
12.20 – 12.45 Pyjet dhe biomasa  

- Hyrje: Z. Kliti Starja, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve 
- Këndvështrime: Zinxhinir i vlerave per biomasen ne Shqiperi (CNVP) 
- Diskutim 

 
12.45 – 13.10 Mbrojtja e Mjedisit 



 

 

- Hyrje: Zj. Klodiana Marika, Shefe e sektorit te Biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura, MInistria 
e Mjedisit dhe Turizmit 

- Disktutim 
 
13.10 – 13.30 Roli i gruas në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore 

- Prezantim hyrës dhe hapat në vazhdim mbi projektin: Zj. Fiorela Shalsi, Këshilltare e lartë mbi 
gjininë, GWP-Med 

 
 

13.30 – 14.00 Pushim 
 

 

14.00 – 14.55         Sesioni 3: Identifikimi i zgjidhjeve financiare me një përfitim ndërsektorial 

 
- Hyrje – Zgjidhjet me nexusit dhe investime: Znj. Annukka Lipponen, UNECE 
- Identifikimi i prioriteteve mbi nderhyrjet rreth nexus ne projekti nexus te financuar nga ADA: 

Z.Tassos Krommydas, GWP-Med 
 

Përfaqësues nga institucionet ndërkombetare për financim të ftuar për të diskutuar mbi skemat 
innovative financiare mbi investime në ceshtjët e nexusit, duke përfshirë, financimet në klime, 
relevante për Shqiperinë. 

 
- Instrumenta për financime të projekteve multi-sektoriale dhe programeve nga Banka 

Europiane për investime: Alessandro Bragonzi, përfaqësues për Shqipërinë, Kosovën1, 
Maqedonine e Veriut dhe Znj. Lijana Jancauskien nga departamenti i sektorit të`ujit 

- Programi i Fondi të gjelbër për klimën për Shqipërine: Znj. Z.Vokopola, Instituti i kerkimeve 
urbane 

- Diskutim 
 
 
 

 

14.55 – 15.00 Sesioni mbylljes 

 
Përmbledhje mbi takimin dhe nje kornize e gjetjeve kryesore dhe hapat në vazhdim. 
 
 
 
 
 
 

 
1 This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo 
Independence Declaration 


