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• Risi në kuadër të rritjes së rolit të gjeo-

statistikave; 

• Mundësia e krahasimit të shpërndarjes 

gjeografike të të dhënave statistikore; 

• Qasje e re ndaj përdoruesve 

• Rritje e transparencës së të dhënave dhe 

komunikimit me përdoruesit  

• Pasurimi me indikatorë rajonalë 
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Jan 

Hartat në WEB mund të përdoren kudo 

INSTAT WebGIS 

Desktop 

Tabletë 

Smartphones 

Websites 

ArcGIS Online 

Motorë kërkimi 

Media sociale 

media 

Një hartë, shumë pajisje 

http://atlante.savethechildren.it/mappe/
http://doc.arcgis.com/en/arcgis-app/


4 

Jan 

Struktura e WebGIS 

Print, shpërndaj 
dhe përzgjidh 
gjuhën 

Gjeografia 
dhe 

indikatorët 

Klasifikimi 

Përshkrimi i 
hartës, treguesit 
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Jan 

Funksionalitetet 

1. Katër nivele për të paraqitje (qark, 

bashki 373, bashki 61 dhe rrjeti i qelizave 

1x1 km) 

2. Katër fusha për grupin e treguesve: 

popullsia, arsimi dhe punësimi,  kushtet 

e banimit e  niveli i jetesës dhe 

statistikat e përgjithshme rajonale 

3. Fusha për të përzgjedhur treguesin 

4. Fusha për të ndryshuar metodën e 

klasifikimit (4 metoda) 

5. Printimi bëhet sipas modelit të ndërtuar 

nga INSTAT 
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Jan 

Statistikat rajonale 

Me mbështetjen e projektit SALSTAT janë identifikuar një së seri 

të treguesish të rinj për tu pështatur me strukturën e re 

territoriale të Shqipërisë  

Disa nga treguesit rajonalë janë publikuar dhe në gjeoportal: 

• Shtesa natyrore e popullsisë 

• Migrimi i brendshëm neto 

• Paga mesatare mujore 

• Numri i gjedhëve 

• Raporti mësues-nxënës në arsimin e detyruar 

• PBB-ja për frymë (mijë Lekë)… 

 

 

• Demo: http://www.instat.gov.al/ 

 

http://www.instat.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
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Jan 

E ardhmja 

• Shtimi i informacionit në WebGIS me 

tregues të tjerë statistikorë 

• Përmirësimi i ndërveprimit pas Cens 2020 

• Publikimi i treguesve në nivel NUTS 2 

• Publikimi i të dhënave të Cens 2020 në 

nivel rrjeti qelizash (grid 1km2) - 13 tregues 

sipas rekomandimeve të Eurostat dhe në 

përputhje me Direktivën INSPIRE 
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Faleminderit për vëmendjen 
 


