
Ttitulli Ekspertizë për matjen e nivelit të ndricimit artificial dhe natyral 

Institucioni Instituti i Shëndetit Publik, Departamenti “Shëndeti dhe Mjedisi” 

Sektori i Fizikës Sanitare 

Përshkrimi Një nga problemet që duhet ti kushtohet vëmendje në institucionet private 

dhe shtetërore (vecanërisht në institucionet e mësimit, kërkimit etj.) është 

ndricimi, i cili n.q.s. nuk është projektuar dhe vendosur drejt sjell pasoja 

shumë të rënda në shëndetin e popualltës, kryesisht në dëmtimin e shikimit. 

Nisur nga kjo, ISHP ofron ekspertizë të vlerësimit të niveleve të ndricimit 

(artificial dhe natyral) dhe impaktit në shëndetin e popullatës. 

Dokumentacioni i 

nevojshëm  

Subjekti privat apo publik, i interesuar për një ekspertizë të vlerësimit të 

nivelit të ndricimit, duhet të paraqesë një kërkesë për matje të nivelit të 

ndricimit pranë DRSHP-së, Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, 

Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor dhe në raste të vecanta ISHP-së.  

Hapat e procedurës  Subjekti paraqitet pranë ISHP, me shkresën përkatëse nga institucionet e 

mësipërme, me qëllimin e ndjekjes së mëtejshme të problemit. Pas kryerjes 

së ekspertizës dhe përftimit të të dhënave bëhet vlerësimi shëndetësor i saj. 

Më pas firmoset nga shefi i sektorit, shefi i departamentit, drejtori i 

institucionit dhe iu dërgohet subjekteve që kanë kërkuar kryerjen e 

ekspertizës.   

Kushti i vendimit  Ky lloj shërbimi ofrohet sipas kërkesës së subjektit (në varësi të orareve të 

punës së tyre).  

Periudha e vlefshmërisë Vlerësimi i ekspertizës të kryer nga ne, vlen për sa kohë nuk ka ndryshuar 

kapaciteti i burimit të ndricimit.  

Shpenzimet Vlera minimale është 3 000 lekë për një ekspertizë të thjeshtë.  

Adresa URL www.ishp.gov.al 

Subjekti Shëndeti dhe mirëqënia 

Profili Qytetar, biznes, qeveri  

Zyrë Departamenti “Shëndeti dhe Mjedisi”, Sektori i Fizikës Sanitare 

Sheshi/ Rruga Rruga Aleksandër Moisiu  Numri i rrugës   80  

Kodi postar  

Qyteti Tiranë 

Orari i hapjes Të  Hënë - Enjtë, nga ora 8:00 - 16:30  dhe të Premte nga ora 8:00- 14:00, 

Numri i telefonit  355 42374756 

Adresa e email-it Arben.Luzati@ishp.gov.al, Arta.Ago@ishp.gov.al, 

Keli.Mustafaraj@ishp.gov.al 

 

 


