
Ttitulli Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave  

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

Sektori i Fizikës Sanitare 

Përshkrimi Cdo njeri, gjatë aktivitetit të tij jetësor në punë apo pushim, mund të 

ekspozohet në nivele të ndryshme zhurmash, të cilat sipas vlerave mund 

të jenë shqetësuese, apo më tej, dëmtuese të shëndetit. Në këto kushte 

ISHP, nisur nga kualiteti i shërbimit si qendër reference (Ligji nr. 9774, 

dt.12/07/2007) dhe me një eksperiencë 40 vjecare, ofron ekspertiza të 

vlerësimit të nivelit të zhurmave në ekspozimet profesionale apo 

ekspozimit të publikut.  

Dokumentacioni i 

nevojshëm  

Subjekti privat apo publik, por edhe qytetari që vlerëson se zhurma është 

shqetësuese, duhet të paraqesë një kërkesë-përshkrim të shqetësimit të tij 

pranë DRSHP, Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Inspektoriatit Shtetëror të 

Mjedisit, Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor dhe në raste të vecanta 

ISHP-së. Për subjektet private dhe publike kërkohet dokumentacion 

shtesë si planimetria e këtij subjekti zhurmë-prodhues dhe banesave që e 

rrethojnë. 

Hapat e procedurës  Personi 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, krahasuar me Tabelën e Normave Sanitare Shtetërore. 

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 cdo ditë të javës, 24orë/24 dhe procedura e 

ekspertizës dhe vlerësimit varet nga situata konkrete e saj.  

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

kapaciteti i burimit të zhurmës dhe konfiguracioni i mjedisit brenda tij. 

Shpenzimet Vlera minimale është 10 000 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 

 


