
 

 

Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian. 

 
 
 
Listë kontrolli për shqyrtimin e studimeve të vlerësimit strategjik mjedisor – tabelat 
 

 
Me qëllim qartësinë dhe lehtësinë e ndjekjes së një studimi mjedisor, kjo listë kontrolli është ndarë në seksione specifike të dedikuara segmenteve 
më të rëndësishme të një studimi VSM. Rëndësia e secilit seksion shpjegohet në secilin titull, i pasuar nga një sërë pyetjesh për të cilat do të jepen 
përgjigje cilësore pas leximit të studimit. Përgjigjet e mundshme janë: 
 
Nuk ka: Kjo përgjigje është e përshtatshme, në rastet kur pyetjet janë specifike për një lloj zhvillimi ose teknologjie, që nuk është çështje e studimit 
VSM në vlerësim. Këto pyetje nuk kanë shumë peshë në vlerësimin e cilësisë së përgjithshme të studimit. 
 
I përmbush plotësisht praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon se informacioni që do të jepet si përgjigje ndaj pyetjes përkatëse është i mirëdetajuar, 
bazuar në të dhëna të përshtatshme dhe informacione të tjera, dhe si rrjedhojë mund të shërbejë si bazë për marrjen e vendimeve për zhvillimin. 
Të dhëna dhe informacione të tilla duhet të jenë të përditësuara, gjithëpërfshirëse dhe të lidhura me temën e diskutimit; si dhe të kenë të cituara 
si duhet burimet zyrtare dhe studimet e disponueshme bazë për shqyrtim. 
 
I përmbush pjesërisht praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon se studimi VSM nuk ofron informacion apo analizë të mjaftueshme, për t’iu përgjigjur 
plotësisht një pyetjeje në veçanti; studimi nuk i merr në konsideratë të gjitha të dhënat ose informacionin e përditësuar, kështu që para se të 
merret ndonjë vendim, duhen përfshirë informacione dhe vlerësime shtesë. 
 
Nuk i përmbush praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon një devijim të ndjeshëm nga qëllimi i studimit VSM, duke ngritur shqetësime serioze për 
cilësinë e vendimit që mund të merret bazuar në informacionin e paraqitur në studim. Kjo do të thotë se këto aspekte të studimit kanë nevojë për 
rivlerësim ose përmirësim me më shumë të dhëna, para se të merret vendimi për zhvillimin. 
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PËRSHKRIMI I POLITIKËS, PLANIT OSE PROGRAMIT 

Pyetje Pikët Shënime 

A është përshkruar qëllimi, synimi i përgjithshëm 
dhe rezultat e pritshme të politikës, planit dhe 
programit? 

  

A janë përshkruar lidhjet e politikës, planit ose 
programit të propozuar me politikat, planet ose 
programet e tjera? 

  

A përshkruan studimi VSM qasjen 
gjithëpërfshirëse të vlerësimit, duke përfshirë 
hapat proceduralë dhe integrimin në procesin e 
planifikimit? 

  

A janë identifikuar qartësisht çështjet mjedisore 
kyçe dhe/ose të zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
pyetjet e tyre kryesore për trajtim në studimin 
VSM, dhe a janë mbështetur ato me referenca 
për objektivat përkatëse lidhur me dokumentet 
zyrtare? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë identifikuar ndikimet mjedisore kryesore, 
duke 
marrë parasysh pikëpamjet e palëve kyçe të 
interesit, ku do të përqendrohet studimi VSM? 

  

Në rast se disa çështje mjedisore eliminohen nga 
fokusi i studimit VSM (p.sh. shqyrtimi), a janë 
dhënë dhe shpjeguar arsyet për eliminimin e 
tyre? 

  

A është identifikuar fushëveprimi territorial i 
studimit VSM (p.sh. zona që mund të ndikohet 
nga politika, plani ose programi) dhe a është 
treguar në hartë? 

  

A janë identifikuar ndikimet e mundshme 
ndërkufitare të politikës, planit ose programit të 
propozuar? 
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SHQYRTIMI I ALTERNATIVAVE 

Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar me detaje të gjitha alternativat e 
sugjeruara nga politika, plani ose programi, me efektet e 
tyre mjedisore përkatëse? 

  

A është përshkruar procesi për zhvillimin e politikës, planit 
ose programit, duke përfshirë detajimin e arsyeve për 
zgjedhjen e alternativës së propozuar? 

  

A janë krahasuar alternativat e shqyrtuara dhe efektet 
e tyre mjedisore me situatën ‘pa veprim’ dhe me 
politikën, planin ose programin e propozuar? 

  

Në rastin që VSM-ja rekomandon një rrjedhë të re 
alternative veprimesh, a është dhënë një shpjegim i qartë 
për arsyet e eliminimit të alternativës (alternativave) të 
propozuara fillimisht? 
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PËRSHKRIMI I MJEDISIT POTENCIALISHT I NDIKUAR NGA POLITIKA, PLANI OSE PROGRAMI 

Pyetje Pikët Shënime 

A është përshkruar gjendja ekzistuese e mjedisit?   

A janë përdorur të dhëna shkencore të përditësuara dhe 
të besueshme për analizën bazë në VSM, dhe a janë 
ofruar referenca? 

  

A njihen të dhënat që mungojnë ose pasiguritë e 
mundshme? 

  

A janë analizuar prirjet e shkuara dhe ato aktuale për 
çështjet mjedisore kyçe, duke përfshirë faktorët që 
ndikojnë te këto prirje? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A është vlerësuar dhe përshkruar evoluimi i ardhshëm i 
çështjeve mjedisore kyçe pa zbatimin e politikës, planit 
ose programit? 

  

A përfshin analiza bazë në studimin VSM të gjithë zonën 
potencialisht të ndikuar, siç është përcaktuar gjatë fazës 
së shqyrtimit të VSM-së? Edhe nëse kjo sipërfaqe është 
më e madhe sesa kufijtë administrativë dhe/ose fizikë, si 
kufijtë kombëtarë, të përcaktuar në politikë, plan ose 
program? 

  

 



PËRSHKRIMI I EFEKTEVE MADHORE TË POLITIKËS, PLANIT OSE PROGRAMIT 

Pyetje Pikët Shënime 

A janë detajuar konfliktet dhe/ose sinergjitë e mundshme 
ndërmjet objektivave mjedisore në strategjitë e tjera, nëse 
ka, për çështje kyçe të zhvillimit të qëndrueshëm në 
studimin VSM, dhe a janë identifikuar dhe përshkruar 
objektivat e politikës, planit ose programit? 

  

A është vlerësuar e gjithë gama e ndikimeve që mund të 
shkaktohen nga zbatimi i politikës, planit ose programit 
në të gjitha çështjet mjedisore kyçe? 

  

A janë marrë në konsideratë të gjitha llojet e ndikimeve, 
p.sh. të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, dytësore, 
afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, të përhershme 
dhe të përkohshme, pozitive dhe negative, dhe 
kumulative? 

  

A janë analizuar ndikimet e mundshme ndërkufitare?   
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar qartësisht ndikimet e karakterizuara 
(p.sh. natyra, rëndësia, probabiliteti, fushëveprimi dhe 
shkalla, shpeshtësia dhe kohëzgjatja, dhe kthyeshmëria e 
tyre), me burimet e standardeve të cilësisë, arsyetimin, 
supozimet dhe gjykimet e vlerës për këtë karakterizim? 

  

A është përcaktuar shkalla e ndikimeve, kur është e 
mundur, dhe a janë mbështetur qartësisht me evidenca, 
siç janë referencat për kërkime, diskutime ose konsultime 
të organizuara? 

  

A është përshkruar qartësisht vërtetimi i vlerësimit 
të ndikimeve nëpërmjet llogaritjeve, shembujve dhe 
referencave, me burimet e standardeve të cilësisë, 
arsyetimin, supozimet dhe gjykimet e vlerës për këtë 
vlerësim? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përjashtuar ndikimet e ndonjë çështjeje mjedisore 
kyçe nga vlerësimi, dhe a janë detajuar qartësisht arsyet 
për këtë përjashtim? 

  

A janë përjashtuar komponentë të politikës, planit ose 
programit nga vlerësimi, dhe a janë detajuar qartësisht 
arsyet për këtë përjashtim? 

  

A janë përshkruar qartësisht metodat, qasjet, teknikat dhe 
mjetet e përdorura për vlerësimin e ndikimeve? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar pasiguritë e mundshme në vlerësimin e 
ndikimeve, duke përfshirë se cili është efekti i tyre i 
pritshëm në vendimmarrjen objektive? 

  

Nëse në vlerësimin e ndikimeve janë përdorur supozime, a 
janë justifikuar ato qartësisht (p.sh. shembuj të ndikimeve 
nga aktivitete të ngjashme në zona/vende të tjera, dhe 
referenca për literaturën)? 

  

A janë dhënë përfundimet dhe rekomandimet nga 
studimi VSM në mënyrë të paanshme, të qartë dhe a 
përshkruajnë qartësisht: (i) çfarë rekomandohet, (ii) 
përse rekomandohet, (iii) çfarë veprimesh nevojiten, 
dhe (iv) kush duhet t’i kryejë ato? 

  

 

 



PËRSHKRIMI I MASAVE ZBUTËSE DHE MONITORIMI  

Pyetje Pikët Shënime 

A janë përcaktuar qartësisht masat për parandalimin, 
reduktimin dhe/ose kompensimin e ndikimeve madhore 
negative të sugjeruara nga studimi VSM për të gjitha 
ndikimet kryesore? 

  

A janë identifikuar ndikimet që nuk mund të zbuten?   

A janë identifikuar masat zbutëse që lidhen me ndikimet, 
duke përfshirë masat ndërkufitare (p.sh. a është e qartë se 
ndikimet do të zbuten nga një masë e dhënë)? 

  

A është caktuar qartësisht përgjegjësia për zbatimin e 
masave zbutëse? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A është detajuar plani i monitorimit në studimin VSM?   

A janë përcaktuar qartësisht treguesit për monitorimin 
bazuar në informacionin bazë, objektivin, dhe ndikimet e 
mundshme të identifikuara nga studimi VSM? 

  

Në rastet kur monitorimi mund të tregojë ndikime 
madhore negative, a i përcakton studimi VSM 
qartësisht angazhimet për ndërmarrjen e veprimeve si 
përgjigje ndaj këtyre ndikimeve negative? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A është përcaktuar një plan se si do të informohen 
palët e ndikuara të interesit për këto ndikime negative? 

  

A përfshihet monitorimi i ndikimeve të mundshme 
ndërkufitare në skemën e sugjeruar të monitorimit? 

  

Nëse po, a është e qartë se si vendi i huaj potencialisht i 
ndikuar do të informohet për rezultatet e monitorimit dhe 
përfshirjen në veprime si përgjigje ndaj efekteve negative? 

  

 



Për më shumë informacion:  
CO-SEED  
www.co-seed.eu  
E-mail: info@co-seed.eu  
Tel: +387 36 830 270  
 
Koordinator Projekti:  
WWF - Turqi  
 
Partnerët e Projektit:  
INCA- Shoqata Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, Shqipëri  
Udruga Dinarica, Bosnje dhe Hercegovinë  
Green Home, Mali i Zi  
BPSSS - Shoqata e Serbisë për Mbrojtjen dhe Studimin e Zogjve, Serbi  
WWF Adria, Kroaci 

 
Ky botim u mundësua me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve 
zbatues të projektit CO-SEED dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron këndvështrimet e Bashkimit Evropian. 
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