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RELACION TEKNIK 

 

OBJEKTI: "REHABILITIM I LAGJEVE Nr.4,5,6 TE BASHKISE KUKES" 

 

TË PËRGJITHËSHME 

 

Pozicioni gjeografik 

 

Kukësi shtrihet në pjesën verilindore të Shqipërisë me kordinata 42.0º gjerësi gjeografike dhe 20.4º gjatësi 

gjeografike. Eshtë qytet kufitar me qytetin e Prizrenit (Kosovë) ku si pikë kontakti është dogana e Morinës. 

Në Njesine Administrative te Shishtavecit ndodhet edhe një pikë tjetër doganore që lidhet me Komunen e 

Dragashit (Kosovë). Në brendësi të territorit shqiptar Kukësi kufizohet me Hasin në veri, Pukën në 

perëndim dhe Peshkopinë në jug. Qyteti i Kukësit klasifikohet si Bashki dhe është qendër administrative e 

Prefekturës dhe e Qarkut të Kukësit, që përveç rrethit të Kukësit përfshin rrethet Tropojë dhe Has. Zona ne 

studim e ketij qyteti eshte lagjia 3,4,5 rreth 10ha.  

 

Kushtet klimatike të bllokut 

 

Bashkiae Kukesit ben pjese ne zonen mesdhetare malore qe permbledh edhe pellgun e drinit te Bardhe dhe 

Drinit te Zi. Ne pergjithesi, kjo zone karakterizohet nga nje shperndarje e theksuar e rreshjeve, qe lekunden 

nga 900 deri 2500 mm ne vit, ndersa numri i diteve me rreshje eshte 100 deri 125 dite. Temperatura 

mesatare e ajrit eshte nga 9°C deri 11°C. Trashesia e shtreses se bores eshte ne varesi te drejtperdrejte me 

lartesine mbi nivelin e detit dhe nga ekspozicioni i shpateve.zakonisht ajo leviz nga 40 cm deri ne 200 cm. 

Shtresa e debores mesatarisht zgjat 35-40 dite.  

Ererat qe fryjne gjate gjithe vitit ne rajonin e Kukesit e ndryshojne shpesh si drejtimin ashtu edhe 

shpejtesine. Ato kane origjine jashte kufijve te Shqiperise, me perjashtim te ererave luginore. Pas ererave 

veriore dhe verilindore, mbizoterojne ererat jugore dhe jugperendimore.  

 

Kushtet ambientale 

 

E parë edhe në kënd-vështrimin e zhvillimeve të fundit urbane, kjo zonë që karakterizohet nga një dëndësim 

mesatare popullsie si rezultat i shtesave anesore te pallateve dhe ndertimit te vilave 2-3 kat. Një problem 

thelbësore që nuk ka gjetur ende zgjidhje është ajo e ndotjes së ambientit, (ajri, uji dhe toka). 

Sipërfaqeve të gjelbëra që shërbenin si frenues të ndotjes dhe si filtër natyral për zonën janë prere  nga 

ndërtuesit pa leje dhe zevendesuar nga sheshe te pa shtruara me balte qe ndosin ambientin me pluhur. 

Më problematike paraqitet çështja e ndotjes atmosferike, pasi rruget permes lagjeve jane te pa shtruar me 

asfalt ose pjeserisht dhe te gjitha automjetet qe levizin ndosin ajrin dhe parkohen ne menyre te c’regullt. 
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GJËNDJA E INFRASTRUKTURËS EKZISTUESE 

 

Situata e zhvillimit urban 

 

Zona karakterizohet nga një zhvillim urban i detajuar dhe i kontrolluar me përjashtim të rasteve 

sporadike të ndërtimeve pa leje që në shumicën e rasteve kanë karakter shtesash anësore të pallateve 

ekzistuese ose ndertesa tip vila midis tyre. Ndërtimet para viteve ’90 janë pallate tipike 5-6 kate me tulla te 

plota pjeserisht te suvatuar. Karakteristike per qytetin eshte se pllatet jane ndertuar te gjitha te rreja pas 

permbytjes se qytetit te vjeter nga ndertimi i hidrocentralit te Fierzes. Ndërtesat e reja 2 ÷ 3 katëshe jane vila 

të sistemuara. Pallatet jane te organuzuara me rrugë lidhëse (rrugë shërbimi) të konceptuara për kushtet e 

zhvillimit ekonomik, urban dhe social të asaj kohe. Kështu në shumicën e rasteve, gjërësia e rrugëve nuk i 

kalon 8.0 m.  

Mbas viteve ’90 u shfaqën shënjat e para të nevojës për shfrytëzimin e tokës duke zhvilluar 

ndërtime në lartësi. Në këtë periudhë janë dhënë leje ndërtimi në zonë per vila që i kalojnë 2-3 kate. Disa 

prej tyre janë ndërtuar në zona të lira që dikur kanë qënë zona shplodhese, disa të tjerë janë ndërtuar midis 

pallateve ekzistuese duke cënuar disi edhe kushtet e qarkullimit në zonë, pasi kanë kufizuar hyrje-daljet 

ekzistuese. 

 

Gjëndja e sistemit rrugor (rrugë-trotuare) 

Infrastruktura rrugore ekzistuese në këtë lagjet objekt i ketij studimi mund të përshkruhet me pak 

fjalë e amortizuar per shkak te viteve qe kane qene projektuar dhe mirembajtja e ulet. Rrugët ekzistuese janë 

te pashtruara me asfalt të konceptuara për një perudhe ku primare ishte lëvizja e këmbësorëve apo e 

makinës tip “Zuk” të furnizimit me dru dhe ku nuk mendohej se do të lëviznin automjete private me 

intensitetin e sotëm. Gjëndja e tyre paraqitet tejet e amortizuar dhe kerkon nderhyrje me infrastrukturen e 

nevojshme.  
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Me perjashtim te punimeve te kryera per mirembajtjen e rruges kryesore nga vete banoret duke 

mbushur gropat nuk ka patur asnjë ndërhyrje në zonë në drejtim të përmirësimit të situatës rrugore. Në pjesë 

të veçanta të bllokut, mungesa e rrjetit sekondar të kanalizimeve ka bërë që të pushojnë së ekzistuari edhe 

ato rrugë që mund të konsideroheshin të tilla, ndërkohë nga pikpamja teknike mund të thuhet se mungojnë 

shtresat rrugore për disa nga rrugët e brëndëshme të tij. 

Në kushtet ekzistuese zona nuk është lehtësisht e qarkullueshme. Edhe ato pak automjete që 

kryqëzojnë bllokun dhe anasjelltas janë automjete të banorëve të lagjeve te cilet jane te detyruar te parkojne 

afer banesave.  

Nga rrethimet me mure ne zona të caktuara të lagjeve te cilat janë kthyer në pengese per levizjen. 

Mungesa e rrugëve të hyrjes për keto zona është edhe një pengesë plus që e vështirëson ndërtimin e 

infrastrukturës rrugore dhe e bën atë më të kostueshëm. 

Të gjitha rrugëst egzistuese sekondare kanë nevojë të trajtohen nga pikpamja e ndertimit te 

infrastrukturës jo vetëm përsa i përket ndërtimit të shtresave rrugore por edhe për ndërtimin e rrjetit 

sekondar të kanalizimeve, për ndërtimin e rrjetit të ndriçimit rrugor etj. Si të tilla ato janë marrë në 

konsideratë në këtë projekt. 

 

Gjëndja e sistemit të kanalizimeve 

 

Zhvillimi urban i zonës kryesisht në drejtim të shfrytezimit të sipërfaqes së tokës të zënë nga 

objektet e banimit dhe shërbimit të ndërtuara pas viteve ‘90, përveç rritjes së prurjeve të shkarkimit si 

rezultat i rritjes së numrit të popullsisë, i rritjes së numrit të mjeteve të transportit që kalojnë në zonë, i 

rritjes së aktiviteteve tregëtare në zonë, si dhe faktorëve të tjerë të lidhur kryesisht me mirëmbajtjen e 

sistemit të rrugëve dhe kanalizimeve kanë kontribuar në degradimin e rrugëve të brëndëshme dhe bashkë 

me to edhe degradimin e sistemit të kanalizimmeve të ujrave të zeza dhe të ujrave të shiut.  

Ndërtimet e reja kanë kontribuar gjithashtu edhe në rritjen e prurjeve të ujrave të bardha si rezultat i 

pakësimit të sipërfaqeve të gjelbëra në zonë dhe zëvëndësimit të tyre me sipërfaqe te zhveshura. Përsa i 

përket rrjetit të kanalizimeve, gjëndja e rrjetit ekzistues paraqitet me probleme vetëm në segmente të 

caktuara të rrjetit. Nga të dhënat e marra në Bashkine Kukes, rrezultojnë si problematikë dhe me bllokime 

vetëm segmente të caktuara të kolektorëve. Në ato vënde, kolektorët si pjesë e sistemit miks të 

kanalizimeve, paraqesin probleme në rastine rreshjeve me intensitet të madh, ndërsa nuk paraqesin 

probleme gjatë funksionimit të tyre në kohë normale dhe pa shi. Bllokimi i disa kolektorëve ka ardhur në 

radhë të parë nga mungesa e mirëmbajtjes së zakonëshme dhe kryesisht nga mbeturinat e ndërtimit që në 

rastin e rreshjeve intensive përfundojnë së bashku me ujrat e shirave në sistemin e kanalizimeve.  

Rrjeti i kanaleve të shiut pothuajse mungon tërësisht ose është inegzistent pasi ka probleme te 

medha ne raste rreshjes shiu dhe uji nuk largohet nepermjet kanalizimeve. Mungesa e pusetave të shiut dhe 

ka bërë që ujrat e shiut të mos drenojnë në kolektorë por të notojnë në sipërfaqet e rrugëve dhe të drenojnë 

në shtretër të hapur të bërë nga trupi i rrugës. Kjo ka rrënduar më tej kushtet e rrugëve duke bërë që trafiku 

që kalon në to të kontribuojë më tej në prishjen progresive të tyre dhe të infrastrukturës ujore që ndodhet 

nën rrugë. Kjo ka bërë që edhe pusetat e kolektorëve të kanalizimeve të ujrave të zeza të kenë pësuar çedime 
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dhe të kërkojnë ndërhyrje edhe në rastin kur nuk nevojitet ndërhyrje në rrjetin e kolektorëve. Në gjëndjen 

aktuale siç është sistemi i kanalizimeve funksionon me shume probleme. 

Raste të daljes se ujrave të përkohshëshme ne zona të ndryshme të bllokut për shkak të mungesës së 

aftësisë përcjellëse të tubacioneve ka gjithandej. Megjithatë kjo ka ardhur jo nga nëndimensionimi i 

tubacioneve të kolektorëve siç është rasti i mësipërm, por nga mosmirëmbajtja (mospastrimi) i kolektorëve 

ekzistues të zonës. 

Duke patur parasysh problemet që krijon në situatën shiu, del nevoja e ridimensionimit të 

segmenteve te sistemit të kolektorëve të kanalizimeve nëpërmjet zëvëndësimit të atyre ekzistues me 

tubacione me diametër më të madh duke përdorur të njëjtin material si ato ekzisuese. Mos funksionimi i 

rrjetit të kanalizimeve ka bërë që të shkojnë dëm edhe përpjekjet e mëparëshme për ndërtimin e rrjetit rrugor 

duke nxjerrë jashtë funksionimit edhe ato pak shtresa rrugore të ndërtuara para viteve ’90. 

Përsa i përket kanaleve të shiut dhe pusetave shimbledhëse nga sipërfaqet e rrugëve, ato nevojiten të 

bëhen të reja në vijim edhe të sistemim-zgjerimit të rrugëve dhe trotuarëve në përputhje me planin e ri dhe 

me pjerrësitë e niveletave të rrugëve të rikonstruktuara. 

Me përjashtim të ndërhyrjeve në sistemin e kanalizimeve në rrugët kufizuese të bllokut ku dhe janë 

ndërtuar kolektorë të rinj të ujrave të bardha dhe të zeza, në brëndësi të bllokut nuk ka pasur ndonjë 

ndërhyrje për përmirësimin e situatës. 

 

Gjëndja e rrjetit të ndriçimit dhe atij elektrik 

 

Në gjëndjen ekzistuese, lagjia 4,5,6 ne qytetin e Kukesit mund të konsiderohet totalisht i pandriçuar 

përsa i përket rrugëve ekzistuese ashtu edhe zonave të lira dhe lulishteve. Rrjeti i ndriçimit në këtë bllok 

është inekzistent duke rritur shkallën e pasigurisë së banorëve këmbësorë në rrugët e bllokut. Përsa i përket 

rrjetit elektrik OSHEE sh.a. po bën përpjekje për t’a rehabilituar duke instaluar fillimisht matësat e energjisë 

dhe duke ndërhyrë në transformatorët e fuqise dhe pastaj në linjat e shpërndarjes 10-20 kV sipas planit të 

përgjithshëm të për rehabilitimin e rrjetit shpërndarës dhe uljen e humbjeve në sistemin elektro-energjetik.  

 

Gjëndja e sistemit të gjelbërimit 

  

Aktualisht lagjia 3,4,5 ne qytetin e Kukesit është një zone, me rrugë mbushur me gropa, ku pluhuri 

ngrihet në ajër pas rrotave të çdo automjeti që përshkon bllokun e pallateve. Nga gjelbërimi i dikurshëm nuk 

ka mbeturasgje. Vëndin e lulishteve të dikurshme dhe të këndeve të lodrave dhe të çlodhjes e kanë zënë 

ndërtimet private të ulta si garazhde, kopshte per katet e para dhe parkimet e makinave pa rregull. Edhe ato 

zona ku nuk ka qënë e mundur të ndërtohej ose sepse hapsira ishte shumë e ngushtë ose sepse forca e 

komunitetit ka qënë e madhe dhe nuk ka lejuar që të ndërtohet dhe sipërfaqet kanë mbetur të pacënuara si 

hapsirë, ato kanë ndërruar destinacionin nga lulishte dhe sipërfaqe të gjelbëra, në zona ku vetëm parkohen 

automjetet e banorëve të bllokut të pallateve. 
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Parkimet publike 

 

Situata e zënies së sipërfaqeve dikur të gjelbëra me parkime automjetesh, tregon se sipërfaqet e 

gjelbëra janë shkatërruar dhe se blloku ka nevojë për rehabilitimin ose krijimin e më tepër sipërfaqeve të 

gjelbëra, dhe njekohesisht parkime publike.  

Është fakt se nuk është punuar deri më sot për zgjidhjen e problemeve të parkimit. Nëse rrugët e 

vjetra të brëndëshme të bllokut të konceptuara vetëm për banorët e zonës, pra për këmbësorë dhe e shumta 

për makinën e druve dhe të funeralit, tashmë nuk janë të mjaftueshme. Në kohën e sotme kur mirëqënia e 

banorëve është një kurbë vetëm rritëse dhe shoqërohet si në të gjithë vëndet e tjera me plotësim të nevojës 

edhe me mjete transporti (automjete) individuale, kerkesa për vënde të lira parkimi sa vjen e shtohet. 

Parkimi abuziv i herë pas hershëm në zonen midis pallateve ka zvogëluar artificialisht gjërësinë kaluese të 

shfrytëzueshme të rrugës është bërë tashmë një praktikë e zakonshme 

Nuk është bërë deri me sot asnjë investim, qoftë shtetëror qoftë privat, në fushën e parkimit për 

automjete. Edhe në ato objekte banimi ku leja e ndërtimit është dhënë me podrume me destinacion garazhe 

parkimi automjetesh, kjo gjë nuk është respektuar.  

Nëse nevoja e sotme dhe e perspektivës për parkime nuk zgjidhet me sipërfaqe të destinuara dhe të 

disiplinuara për parkime publike, shumë shpejt gjelbërimet e zonës të lëna jashtë vëmëndjes së rojeve dhe 

instituacioneve administruese të teritorit rezikohet që në orët e vona të mbrëmjes të përfundojnë sërish në 

hapsira të pa gjelbëruara me destinacion parkimin e pakontrolluar dhe joefiçient nga individe dhe subjekte. 

 

Rrjeti telefonik kabllor i telefonisë fikse 

 

Nga azhornimi i bërë në teren rezulton se pjesa më e madhe e apartamenteve të banimit në zonë 

është e pajisur me telefon fiks nga ana e AlbTelekomit Shqiptar dhe kompanive të tjera të cilat ofrojnë 

shërbimin e telefonise, internetit dhe televizionit. Nuk duket se ka ndonjë problem inxhinierik për t’u 

zgjidhur gjatë rikonstruksionit të  infrastrukturës në qytet me përjashtim të marrjes së masave për mbrojtjen 

e sistemeve kabllore me funksion të shumëfishtë.  

Nga ana tjetër, në mungesë të planeve të AlbTelekom-it Shqiptar për prespektivën e zhvillimit të 

telefonisë fikse në këtë zonë, nuk ngelet gjë tjetër përveçse marrja e masave paraprake gjatë zbatimit të 

punimeve të ndërtimt në rrugë në mënyrë të tillë që të mos kërkohet nga ana e Telekom-it çarja sërish e 

rrugëve të porsa bëra për shtrirje kabllosh të rinj. Kjo do të thotë që, gjatë ndërtimit të rrugëve do të 

vendosen në pozicioni ‘stand by’ tuba plastike bosh në të dy anët e rrugëve si dhe tuba metalikë në 

kryqësim të rrugëve për çdo zhvillim të mëtejshëm të rrjeteve inxhinierikë kabllore nëntokësorë. 
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REALIZIMI I PROJEKTIT 

 

TË PËRGJITHËSHME MBI OBJEKTIVAT E PROJEKTIT 

 

Është hartuar projekti i rehabilitimit kompleks për Lagje 4,5,6 qe perfshin gjithe zonen e pallateve 

dhe vila 2-3 kat si që synon të përmbushë objektivin e Bashkisë Kukes, për rehabilitimin e infrastrukturës në 

tërësinë e vet duke përfshirë si, urbanizimin e lagjeve 4,5,6, arkitekturën e objekteve ekzistuese, 

infrastruktura rrugore, ndriçimi, gjelbërimi, si dhe infrastrukturën nëntokësore K.U.B., K.U.Z., rrjetin 

elektrik, telefonik, internetit dhe televizionit si më poshtë: 

 

Projekti i arkitektonik dhe urbanistik 

 

Është hartuar projekti dhe preventivi për fazën e projektit te zbatimit, shoqëruar me raportet teknike 

përkatëse, për rehabilitimin e rrugeve, hapesirave publike midis pallateve, në përputhje me arkitektonikën e 

secilit objekt më vehte por dhe me unifikimin e tyre dhe lidhje me zhvillimin urban që do të marri zona me 

investimet që do të kryhen ngs implementimi i këtij projekti.   

Në kushtet ekzistuese të zones dhe ndërtimet pa leje që janë prezente lind nevoja që të riorganizohet 

territori për tu përdorur për rrugë automobilistike, rruge këmbesore, ambiente pushimi me gjelberim. Rruga 

do të ketë 1 korsi  levizje dhe trotuare nga te dy anet.   

 

 Projekti i infrastrukturës rrugore 

 

Është hartuar projekti dhe preventivi për fazën e projektit te zbatimit, shoqëruar me raportet teknike 

dhe specifikimet teknike përkatëse, për rehabilitimin e rrugëve ekzistuese, në përputhje me planin detajuar 

vendor të përgatitur nga bashkia dhe në konformitet me kërkesat e veçanta për rrugët të përshkruara në 

detyrën e projektimit. Përveç planimetrisë së rrugëve, rrugëve këmbësore dhe trotuarëve jepen edhe profilat 

gjatësorë të tyre së bashku me kuotat përkatëse të niveletave si në pikat e intersektimit të tyre me rrugët 

ekzistuese ashtu edhe në vëndet e thyerjes së niveletave. Jepen gjithashtu edhe detajet e rrugëve nëpërmjet 

profilave tërthorë të tyre ku përveç komponentëve përbërës të trupit të rrugës me përmasat përkatëse jepen 

edhe detaje të nevojshëm për zbatim si distancat e rrugës nga objektet ekzistuese, etj. 

  

Projekti i rehabilitimit të  rrjetit kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha 

 

Është në proçes hartimi i projektit dhe preventivit për fazën e zbatimit, shoqëruar me specifiket teknike 

përkatëse, për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve ekzistuese dhe i linjave të reja në 

përputhje me planin urbanistik të përgatitur nga Bashkia dhe në konformitet me kërkesat e veçanta për 

ujësjellësin të përshkruara në këtë detyrë projektimi. Pjesë e ketij projekti është planimetria e rrjetit të 

ujësjellësit dhe planimetria e rrjetit të kanalizimeve të paraqitura në shkallë 1:500 si dhe të gjitha detajet e 
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nevojëshme për zbatimin e tyre si profilat gjatësorë, pusetat, komponentët e nyjeve lidhëse, armaturat 

përkatëse dhe rakorderitë, etj. 

  

Projekti i rehabilitimit të rrjetit elektrik dhe ndriçimit të rrugëve 

 

Është hartuar projekti i zbatimit të rrjetit të ndriçimit në zonë duke përfshirë nevojën e rehabilitimit 

të rrjetit elektrik shpërndarës pamvarsisht se ajo është detyrë e vetë OSHEE-së. Në planimetrinë e projektit 

është paraqitur rrjeti elektrik shpërndarës i fuqisë në zonë së bashku me kabinat e transformatorëve të 

fuqisë.  

Përsa i përket linjave të ndriçimit, projekti është në proçes në përputhje me azhornimin e rrjetit 

elektrik i cili u bë i mundur nga OSHEE-ja. Projekti i zbatimit për komponentin e ndriçimit është i plotë 

ashtu si edhe preventivi për fazën e zbatimit, shoqëruar me specifikimet teknike përkatëse dhe do të 

mundësojë krijimin e një rrjeti ndriçimi ekonomik dhe bashkëkohor.  

Në projekt janë paraqitur linjat e reja të shpërndarje të nevojëshme për sigurimin e ndriçimit të 

rrugëve të bllokut në shqyrtim së bashku me të gjithë komponentët (si shtyllat, llojet e ndiçuesve, pusetat 

dhe të gjitha detajet e nevojshëm për zbatim) në përputhje me planin urbanistik të përgatitur nga Bashkia 

dhe në konformitet me kërkesat e veçanta për rrjetin e ndriçimit të përshkruara në detyrën e  projektimit. 

 

 Kosto e projektit - preventivit të veprës për projektin e zbatimit 

 

Për të gjitha punimet që do të kryhen në kuadrin e projektit është përgatitur preventivi i plotë i 

detajuar i ndarë sipas punimeve për fazën e projektit të zbatimit bazuar dhe në specifikimet teknike, duke 

marrë parasysh edhe kërkesat e veçanta të bashkisë në lidhje me standartet e pranuara për çdo nënobjekt dhe 

me çmimet e tregut të ndërtimit dhe të materialeve të ndërtimit të publikuara nga Keshilli i Ministrave për 

vitin 2015. Preventivi i detajuar së bashku me faqen përmbledhëse për çdo objekt të bllokut është paraqitur 

veças së bashku me fletët e vizatimit dhe me specifikimet teknike të projektit.  

  

REALIZIMI I KËRKESAVE TE VEÇANTA TË PROJEKTIT 

 

Për të realizuar një cilësi të lartë të zbatimit të punimeve të sistemimit dhe rikonstruksionit të 

infrastrukturës së zones ne studim gjatë hartimit të projektit, specifikimeve teknike dhe preventivit të veprës 

janë marrë parasysh dhe janë zbatuar kërkesat e veçanta të projektit të renditura këtu më poshtë: 

 

Për komponentin ‘Rehabilitimi i Rrugëve dhe Trotuareve’ 

 

Rrugët 

 

Rrugët janë trajtuar në përputhje me zhvillimin urban qytetit, duke mare parasysh pallatet ekzistuese 

dhe ndertimet pas viteve ‘90 ne proces legalizimi  
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Gjërësia e trupit të rrugës është marrë në përputhje me kushtet aktuale 5.0 m për pjesën brenda 

lagjes. Materialet që do të përdoren do të jenë të gjitha sipas kushteve teknike të rrugëve. Materiali kryesor 

ndërtimor për nënshtresat e rrugës do të jetë çakëlli, stabilizanti, kurse për shtresat e sipërme të rrugës do të 

jetë binderi dhe asfaltobetoni (shih profilat tërthorë të rrugëve si dhe specifikimet teknike përkatëse). 

Në të nje anë e rrugëve do të ketë kunet ujëmbledhëse për grumbullimin e ujrave të shiut dhe për 

transportimin e tyre në pusetat e ujrave të bardha. Prej andej ato transportohen në pusetat e rrjetit të 

kanalizimeve të ujrave të zeza nëpërmjet rrjetit të tubacioneve të ujrave të bardha për t’u nxjerrë pastaj  

jashtë bllokut në drejtim të kolektorëve kryesorë të qytetit. 

Shtresat e rrugës janë llogaritur dhe trajtuar në mënyrë të tillë që të sigurojnë garanci per rrugën, 

qëndrueshmëri dhe të përballojnë kapacitetet faktike dhe të perspektivës. Për trashësinë e shtresave të 

ndryshme që përbëjnë pjesën kaluese të rrugës shih prerjet tërthore në fletët e vizatimi për çdo seksion të 

tyre, ndërsa mënyrën e llogaritjes së shtresave rrugorë shih paragrafin “Llogaritja e trashësisë së shtresave 

rrugore” në fund të këtij relacioni teknik. 

 

Trotuarët 

 

Gjerësia e trotuarëve është marrë në të dy anët jo më pak se 1.5 m për rrugët me gjërësi të trupit 5.0 

m. Atje ku nuk ka qene e mundur trotuaret janë marrë ndertuar vetem nga njera ane e rruges me gjërësi 1.5 

m. Trotuaret ndahen me rrugën nëpërmjet bordurës prej betoni  dhe nga ana e gjelbërimit me anë të një 

bordure tjetër betoni me përmasa më të vogla ose mure rretues ekzistues (shih fletët e vizatimit për detajet).  

Është parashikuar shtrimi i trotuareve me pllaka beton. Ngjyra e pllakave dhe dekori i tyre (forma 

gjeometrike dhe zbukurimet) do të përcaktohet në vënd në bashkëpunim me specialistët e fushave përkatëse 

gjatë zbatimit të punimeve.  

 

Parkimi 

 

Përveç krijimit të mundësisë së parkimit në rrugët e brëndëshme të lagjes të cilat janë të gjera jo më 

pak se 5 m, është patur parasysh nevoja në rritje për sheshe parkimi për banorët e zonës si edhe për të tjerët 

të cilët gjatë ditës kryejnë aktivitete të ndryshme në zonë. Për këtë arsye, gjatë hartimit të projektit është 

parë mundësia e ndërtimit të parkimeve ne brendesi te bllokut me gjeresi 2.5 ÷ 4 m.  

Për zonat ku nuk është e mundur të krijohen xhepa parkimi, bordura e trotuareve do te vendoset 

horizontalisht me qellim qe gjate nates makinat te parkojne gjysem mbi trotuar. Nga ana e bashkisë duhet të 

menaxhohet trafiku duke mos lejuar parkimin e mjeteve gjate dites duke evituar bllokimin e rrugës.  

 

Skema e qarkullimit rrugor dhe sinjaletika horizontale dhe vertikale 

 

Gjërësia e rrugëve e nuk krijon plotesisht kushtet edhe për lëvizje me dy kahje, dhe eshte e nevojshme qe 

levizja ne lagje te behet e orjentuar me tabela ne 1 sens levizje.  
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Për komponentin ‘Rehabilitimi i Kanalizimeve të Ujrave të Zeza’ 

 

Mbi skemën e përgjithëshme të kanalizimeve të ujrave të zeza 

  

Në situatë normale jo-shiu në dukje nuk ka probleme të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza të shkaktuar 

nga dimensionet e rrjetit shpërndarës në zonë. Por në situata reshjesh atmosferike krijohen probleme serioze 

në zonë që çojnë edhe në degradimin e rrugëve si pasojë e qëndrimit të ujrave për një kohë të gjatë mbi 

rrugë duke dëmtuar nënshtresat rrugore dhe duke shkaktuar çedime të bazamentit të tyre gjatë kalimit të 

mjeteve edhe të tonazhit të mesëm . 

Problemi qëndron në faktin që rrjeti i kanalizimeve ekzistues të zonës është për një sistem miks dhe 

pjesërisht në disa segmentë të tij është i bllokuar dhe ka probleme që në ndonjë rast kërkojnë 

domosdoshmërisht edhe  zëvëndësim të tubacioneve me tubacione të rinj.  

 Nga inspektimet me specialistet e Bashkise eshte verejtur se zona ka nevoje per nje rikonstruksion 

total te sistemit te K.U.Z dhe per faktin qe ai derdhet ne disa pika . 

Me hartimin e projektit te ri do te behet e mundur ndarja e sistemit te ujrave te zeza nga ato te bardha, duke 

bere te mundur qe ne te ardhmen te ndertohet dhe impianti i trajtimit te ujrave te ndotura .  

Ttubat e rinj do të jenë me material H.D.P.E te brinjezuar me diameter DN/OD 250 ÷ 500 mm SN 8 . 

 

Detajimi i nyjeve të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza 

 

Pusetat e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza do të ngelen per pallatet ekzistuese dhe do te ndertohen te 

reja per te gjithe pjesen e sistemit .  

Përveç sa më sipër është parashikuar edhe detaji i derdhjes së ujrave të shiut nga kolektorët përkatës në 

pusetat e kanalizimit tëave të zeza. 

 

Për komponentin ‘kanalizimet e ujrave të bardha’ 

 

Mbi skemën e përgjithëshme të kanalizimeve të ujrave të bardha 

  

Nuk ka rrjet kanalizimesh ujrash të bardha në zone. Në situatë shiu ujrat e rreshjeve qarkullojnë mbi 

rrugë dhe falë topografisë së zonës ato drenojnë drejt liqenit. Në këto kushte në projekt është parashikuar 

ndërtimi i një rrjeti të ri dhe pusetat për ujrat e shiut. Nga llogaritjet hidraulike rezulton se ujrat e rreshjeve 

atmosferike bazuar në parametrat hidrometeorologjikë të dhënë për këtë zonë dhe në sipërfaqet që do të 

drenojnë në çdo rrugë mund të përballohen nga tubacione betoni destinuar për kanalizime me një diametër 

prej 200-600 mm. 

Pjesërisht ujrat e shiut do të grumbullohen në nje anë te rrugës nëpërmjet kunetave përkatëse të 

realizuara me beton (shih prerjet tërthore të rrugës në fletët e vizatimit) dhe nëpërmjet pusetave të shiut do 

të transportohen në kolektorët e ujrave të shiut prej nga do të përcillen në pusetat e rrjetit të kryesor te ujrave 

te shiut (shih planimetrinë e kanalizimeve të ujrave të bardha). 
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Detajimi i nyjeve të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha 

 

Pusetat e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha do të ndërtohen sipas detajit tip standart të dhënë 

në projekt me kuotë në funksion të kuotës së rrugës. 

 

Për komponentin e  “Gjelbërimit dhe Ambienete te Pushimit” 

 

Në rehabilitimin e plotë të lagjeve 4,5,6 është parashikuar komponenti i gjelbërimit të ulët dhe të 

lartë. Për gjelbërimin është pasur parasysh si gjelbërimi i sipërfaqeve të lulishteve ashtu edhe ai rrugor me 

pemë dekorative. Gjelbërimi i lulishteve parashikon ndërtimin e sipërfaqeve të gjelbëra duke krijuar 

fillimisht kushtet për gjelbërimin, me tokë vegjetale të pasur me humus, për të proçeduar më pas me 

mbjelljen e barit, luleve, shkureve dhe pemeve. 

Rekomandohet që si tip bari të përdoret një varietet bari i tipit “ever green” që garanton gjelbërim 

në çdo stinë të vitit dhe është i rezistueshëm si ndaj të ftohtit e stinës së dimrit ashtu edhe nga të nxehtit e 

verës. 

Për të bërë të mundur mbjelljen e pemëve dekorative në nje anë te rrugës është parashikuar që, aty 

ku është e mundur, gjërësia e trotuareve të bëhet 2m. Kjo gjërësi lejon mundësinë e mbjelljes së pemëve 

dekorative tip Pisha, Manjola dhe Blir në anë të rrugës si dhe vendosjen e tubacioneve rezervë nën trotuar 

për të mundësuar zhvillim të më vonshëm të rrjetit inxhinierik nëntokësor pa qënë nevoja të prishet trotuari 

ose rruga. 

Është parashikuar që për çdo pemë dekorative të ndërtohet kornizë (bordurë) betoni për ndarjen e  

pllakave të troturarit nga toka e lirë ku do të mbilllet pema. Pemë dekorative do të mbillen edhe në vëndet e 

çlodhjes në lulishte si edhe na konturin e parkingeve (shih planin e gjelbërimit). Përveç zonave të gjelbëra, 

në to është parashikuar edhe këndet e çlodhjes me stola, me kënd lojrash për fëmijë si dhe rrugicat që çojnë 

atje. 

 

Për komponentin ‘Ndriçimi i Rrugëve të Bulevardit që Rehabilitohet’ 

 

Në rrugët e qytetit është parashikuar vendosja në njërin krah e shtyllave të reja metalike me lartësi 

H=7.0m dhe me spesor δ=4mm. Dhe shtyllave me H = 5.8 m per zonat e rrugeve pedonale dhe lulishtes. 

Kokat e ndriçuesave është parashikuar me gradë të lartë rezistence dhe me reflektor alumini i 

paoksidueshëm dhe me luçidim të lartë për të mundësuar pasqyrimin e dritës në një masë shumë të lartë. Në 

mënyrë që të mundësohet çmontim-montim i shpejtë gjatë mirëmbajtjes, xhami i ndriçuesit është 

parashikuar me hapje dhe mbyllje me çernierë. 

Llampat e ndriçimit janë parashikuar led me ngjyrë të verdhë dhe me fuqi 250 W. Linja e ndriçimit 

është parashikuar me trase nëntokësore ku të vendoset tub plastik fleksibël me dy shtresa me =75 mm për 

kalimin e kabllit të furnizimit dhe tub betoni me =300 mm për intersektim rruge. Pusetat janë parashikuar 

prej betoni me përmasa brënda-për-brënda 40x40x40cm dhe të mbuluara me kapak gize. Distanca ndërmjet 
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pusetave është parashikuar 25m dhe ato janë parashikuar të vendosen mbrapa çdo shtylle për tu mbrojtur 

nga dëmtimet e makinave. Panelet e komandimit janë parashikuar të vendosen të rinj me komandim sauteri 

me fotoelementë. 

Furnizimi me energji i rrjetit të ndriçimit do të bëhet nga kabinat egzistuse ne zonë. Në këto kabina 

do të instalohen panelet e ndricimit rrugor te cilet do ushqehen me ura të veçanta nga tranformatori 

egzistues. Në kabinë është parashikuar të vendosen matësat e energjisë për ndriçimin rrugor dhe është 

parashikuar tokëzimi i shtyllave të ndriçimit. Për më tepër detaje shih specifikimet teknike përkatëse. 

 

 

LLOGARITJET STATIKE, HIDRAULIKE DHE ELEKTRIKE  

 

Llogaritja statike për përcaktimin e shtresave rrugore 

 

Për rrugët, shtresat rrugore janë llogaritur veç për pjesën ekzistuese të rrugës dhe veç për pjesën e 

reja (zgjerimet e tyre). Për rrugët e reja dhe për zgjerimet e rrugëve ekzistuese janë marrë për bazë të dhënat 

gjeologo-inxhinierike dhe gjeoteknike të zonës duke përcaktuar trashësitë e shtresave me anë llogaritjesh. 

Për këtë rast rrugët do të bëhen të reja duke filluar nga gërmimi për krijimin e kasonetës së saj dhe duke 

krijuar trupin e rrugës me mbushje me shtresa të dhëna në profilet tërthore të rrugëve.  

Përsa i përket rrugëve ekzistuese, një vizion i hollësishëm në terren është bërë nga ana e grupit të 

projektimit duke përcaktuar në vend shkallën e dëmtimit të secilit segment rrugor. U konstatua që në pjesën 

më të madhe, rrugët ekzistuese janë dëmtuar në shkallë të tillë sa trupi i tyre nuk mund të rehabilitohet. 

Për pjesën ekzistuese të trupit të rrugëve ato do te prishen te gjitha nga rrjeti inxhinierik, pastjaj do 

të vendosen shtresa te reja të cakullit, stabilizantit, binderit dhe të asfaltobetonit.  

Për pjesët e reja të rrugëve ekzistuese dhe rrugët tërësisht të reja, trashësia e shtresave rrugore është 

bërë me llogaritje analitike. Për llogaritjen e trashësisë së shtresave u morën parasysh gjeologjia e tokës e 

marrë nga studimi gjeologo-inxhinierik i trullit i cili ka ndryshime duke u larguar nga unaza e qytetit në 

drejtim të spitalit. Koefiçienti i deformacioni varion nga 80kg/cm2 në 120kg/cm2. 

Dy proçedura janë ndjekur për të llogaritur shtresat rrugore: ajo sipas standartit AASHTO e bazuar 

në raportin mbajtës Kalifornian (CBR) dhe ajo e bazuar në koefiçientët elastikë të shtresave ose e quajtur 

ndryshe metoda statike ose metoda DORNI ose metoda ruse. 

 

Llogaritja sipas metodës klasike me modulet e deformacionit (metoda ruse): 

 

Sipas kësaj metode bazuar në modulet e deformacionit të materialeve të ndryshme që përbëjnë 

trupin e rrugës përfshirë bazamentin llogaritet trashësia ekuivalente tokë që zëvëndëson shtresat e mbushjes 

së trupit të rrugës dhe nga ajo trashësi e përgjithëshme përcaktohen trashësitë e shtresave sipas raporteve të 

moduleve të deformimiit të secilës shtresë kundrejt asaj të asfaltit. 

 

Variablat që marrin pjesë: 
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Ngarkesa Grr e rrotës në rrugë në kg, që është ngarkesa që shkarkon mjeti në njërën rrotë me shkelje 

(gjurmë) d; 

Presioni i brëndshëm i gomës po në kg/cm2; 

Presioni specifik i rrotës mbi shtresë p në kg/cm2 që llogaritet me formulën ku  =1.05; 

Gjurma e rrotës në rrugë d e llogaritur nga formula 
0

06.1
p

G
d

rrot
  (cm); 

Të dhënat e shtresave (modulet e deformacionit) në kg/cm2, E0=120(80), E1=3000, E2=2000 dhe E3=800, 

respektivisht për tokën (bazamentin), asfaltobetonin, binderin, stabilizantin dhe çakullin; 

Me të dhënat e mësipërme, shtresa ekuivalente llogaritet me formulën: 

dp

E

n

d
hek





06.71

cot  

Me metodën e mësipërme kanë rezultuar trashësitë e shtresave të mëposhtëme: 

 

Asfaltobeton 4cm; 

Binder 6cm; 

Stabilizant 10cm; 

Çakull gurore 20cm; 

 

Projektimi i shtresave rrugore me metodën moderne (AASHTO) 

 

Për të përdorur metodën AASHTO, llogaritja e shtresave u bë për një frekuencë të kufizuar mjetesh 

të rënda që përfshin kamiona me peshë totale deri 60 ton si dhe për një trafik me intensitet mesatar ditor prej 

rreth  2000 autovetura në 24 ore. Është e natyrshme që,  për efekte të llogaritjes së shtresave, autoveturat 

nuk kanë ndonjë ndikim të madh.  

Metoda e konsideron shtresën e rrugës si një mbulesë fleksibël dhe vlerësimi i trafikut bëhet sipas 

metodës duke bërë vrojtime në terren në ditë dhe intervale të ndryshme gjatë 24 orëve të qarkullimit. 

Meqënëse nuk ka ndonjë vrojtim të tillë, pasi edhe afati kohor i përgatitjes së projektit nuk e mundëson një 

gjë të tillë, janë marrë vlera të përafërta duke pranuar në rrugët e brëndëshme të bllokut a-priori një 

intensitet prej rreth 100 automjete të rënda e të mesme për 24 orë dhe 2500 autovetura në 24 orë. Faktori i 

ekuivalencës (EF) llogaritet me formulën Naksiale/8160. Më tej përcaktohet mesatarja vjetore e trafikut ditor 

(AADT) që do të përdoret për përcaktimin e vlerës së trafikut llogaritës për projektimin për periudhën 20-

vjeçare të shërbimit në formën e numrit akumulativ në milionë akse standard ekuivalent (ESA Equivalent 

Standart Axes) të nevojëshme për projektimin e shtresave rrugore. Indeksi i nivelit të shërbimit (PSI) 

përcaktohet midis vlerave 0-5 (5 për rrugë shumë të mirë) si aftësi për t’i shërbyer tipit të trafikut që do të 

përdori rrugën.  

Çdo shtresë është konvertuar në një strukturë shtrese fleksibël nëpërmjet një koefiçienti AASHTO 

të strukturës së shtresës nëpërmjet numrit të strukturës (SN) dhe që shpreh masën e aftësisë relative të 

materialit të shtresës. 
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Më tej llogaritja e trashësisë së shtresës bëhet nëpërmjet monogramave duke përdorur numrin e 

automjeteve që qarkullojnë në 24 orë, raportin mbajtës kalifornian CBR dhe koefiçientin e presionit në 

rrugë M (në MPa) duke gjetur koefiçientin I në bazë të të cilit, mbasi kemi përcaktuar shtresat e sipërme të 

asfaltobetonit 4 cm, binder 6 cm, stabilizant 10 cm, cakull gurore 20 cm. 

 

Llogaritja e shtresave rrugore për segmente të ndryshme të rrugëve 

 

Nga analiza e bërë për rezuktatet e nxjerra nga llogaritjet analitike të shtresave rrugore mund të themi sa më 

poshtë:  

Meqënëse parametrat e kërkuar nga metoda e llogaritjes së shtresave rrugore sipas standartit 

AASHTO nuk janë të saktë pasi vlerat e tyre janë të pabazuar në matje ditore të tafikut, mendojmë se 

llogaritjet sipas institutit DORNI (metoda ruse) japin një vlerë më të besueshme të trashësisë së shtresave 

pasi llogaritjet mbështeten në koefiçientët e deformacionit të shtresave që janë parametra të matshëm 

eksperimentalisht dhe, si të tillë, më të besueshëm.  

Nga ana tjetër, meqënëse efektin më të madh në deformimin e shtresave rrugore e japin ngarkesat 

statike me veprim të gjatë, siç është për shëmbull pesha e automjeteve të pastrimit të qytetit që mund të 

stacionohen për një kohë jo shumë të shkurtër gjatë operacioneve të punës, kemi pranuar përfundimisht si 

më të besueshme trashësitë s shtresave të llogaritur me metodën statike si më poshtë: 

 

Për rrugen kryesore dhe shtresat jane : 

Asfaltobeton   4cm; 

Binder    6cm; 

stabilizant  10cm; 

Çakull makinerie  20cm  

 

Llogaritja hidraulike për sistemin e kanalizimeve 

 

Të përgjithëshme 

 

Gjatë llogaritjes së rrjetit të kanalizimeve është patur parasysh rritja e intensitetit të ndertimeve ne 

zonë (pjesa e ndërtimeve të larta) ashtu edhe zhvillimi i ndertimeve ne zonë (ose “betonimi” i zonës) që 

sjellin si rezultat rritjen e sasive te ujrave te zeza dhe ujrave te shiut respektivisht per shkak te rritjes se 

konsumit te ujit ne zone dhe rritjes së koefiçientit të rrjedhës së ujrave te shiut. 

Në zonat ku ka kanalizime ekzistuese ndodh mbingarkesa e kanalizimeve si rezultat i rritjes së 

prurjeve të ujit dhe ne zonat pa kanalizime ndodh mbytja e siperfaqeve duke shkaktuar probleme serioze 

sanitare si dhe dëmtime masive të trupit të rrugës. 

Të nisur nga sa më sipër gjatë hartimit të projekt-zbatimit është marrë parasysh perpsektiva 25 

vjeçare e rritjes së popullsisë si dhe rritja e koefiçientit të rrjedhës së ujrave të shiut për shkak të asfaltimit 

dhe betonimit të sipërfaqeve të rrugë-trotuareve dhe të banesave të reja në zonë. 
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Sistemi i largimit të ujrave të bardha dhe të zeza është parshikuar të jetë miks me sistem kapërderdhës për 

derdhjen në liqen të prurjeve të tepërta në rastin e reshjeve maksimale të shiut. 

 

Llogaritjet hidraulike për sistemin e kanalizimit të ujrave të bardha 

 

Siguria llogaritese e ujrave te shiut është marrë 2 % siguri ose periudhe perseritje nje here ne 50 

vjet. Vlera e llogaritjes se shiut me kohëzgjatje  prej 15 minutash ( koha e bashkardhjes ). Intesiteti per 

Kukesit është  marrë 90.2 litra/sek/ha. 

Bazuar në formulat e hidraulikës për rrjedhjen pa presion në tubacione me formë seksioni rrethore 

dhe bazuar në pjerrësitë e tubacioneve është provuar se tubacionet prej materiali betoni me diametër 300 

deri 800 mm janë me rezervë më se të mjaftueshme për përcjelljen e ujrave të shiut që grumbullohen në 

secilin tubacion të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha. 

Kështu, bazuar edhe në diametrin minimal të tubacioneve të kanalizimeve për blloqe banimi është 

pranuar si diametër pune për tubacionet prej betoni të kanalizimeve të ujrave të shiut diametri 200 – 600 

mm. 

 

Llogaritjet hidraulike për sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza 

 

Per sasite e ujrave të zeza qe derdhen ne sistemin e kanalizimeve janë përdorur të dhënat e 

rekomanduara ne studimin per kanalizimet e qytetit Kukesit jane Qmes,dit=150 l/dite/banore dhe Qmax,or= 

300 l/dite/banore 

Per sasite e ujrave te shiut janë përdorur të dhënat e Institutit Hidrometeorologjik për reshjet 

maksimale me siguri dhe kohëzgjatje te percaktuar nga studimi hidrologjik. Llogaritjet hidraulike janë bërë 

duke përdorur formulat bazë të hidraulikës për rrjedhjen pa presion në tubacione betoni me formë seksioni 

rrethore dhe bazuar në pjerrësitë e tubacioneve është provuar se tubacionet prej materiali betoni kanë 

diametrat me rezervë të mjaftueshme për përcjelljen e ujrave të shiut si dhe të ujrave të zeza që 

grumbullohen në secilin tubacion të rrjetit miks të kanalizimeve.  

 

Llogaritjet statike të tubacioneve për kanalizimet  

 

Bazuar në të dhënat gjeologo-inxhinierike të truallit ku do të ndërtohen linjat e kanalizimeve si edhe 

në parametrat e trafikut që do të kalojnë mbi tubacione është bërë verifikimi i aftësisë mbajtëse të 

tubacioneve beton të kanalizimeve të ujrave të bardha si dhe ai i tubacioneve prej H.D.P.E të kanalizimeve 

të ujrave të zeza. Llogaritjet janë kryer numerikisht në bazë të formulave dhe të një programi kompjuterik të 

dhënë në literaturën e ofruar nga EUROTUBI, një nga prodhuesit më të mëdhenj të tubave prej PVC dhe 

polietileni. 

Llogaritjet janë përdorur për të kontrolluar aftësinë mbajtëse për trashësitë standard të tubacioneve. 

Kur ajo trashësi nuk garanton përballimin e ngarkesave të trafikut është llogaritur trashësia e shtresës së 

tokës e nevojëshme mbi tub për të garantuar mos-ovalizimin e tubit nga ngarkesat e presionit të jashtëm. Me 
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fjalë të tjera është përcaktuar thellësia e nevojëshme e vendosjes së tubacionit në tokë e cila është reflektuar 

në heqjen e vijës së projektit në profilat gjatësorë dhënë në fletët përkatëse të vizatimit. 

 

Materialet që do të përdoren në projekt  

 

Si material kryesor per kanalizimin është parashikuar te jete perdorimi i tubave prej polietileni te 

brinjezuar per ngarkese të rëndë (SN4), pusetat dhe nënobjektet e tjera do te jene me material polietileni 

duke kufizuar në maksimum perdorimin e materialit te tulles ne sistemin e kanalizimeve qe ka rezultuar me 

probleme. 

Për efekt preventivi për fazën e projekt zbatimit do të paraqitet edhe varianti i kanalizimeve me tubo 

betoni. Materialet e tjera të ndërtimit që do të përdoren (siç janë ato prej betoni për rrugët apo për 

bazamentet e shtyllave të ndriçimit, etj.) do të jenë në përputhje me standartin shqiptar si dhe me 

specifikimet teknike të cilat do të aprovohen nga Bashkia Kukes gjatë fazave të miratimit të projektit. 

Standarti i pranuar për projektin e rehabilitimit të infrastrukturës së bulevardit do të jetë standarti 

shqiptar që është në fuqi. Në këtë kontekst projektuesi do të realizojë projektin në përputhje me kushtet 

teknike dhe normat e projektimit shqiptar për secilin komponent të projektit. 

 

PROBLEMET QË ZGJIDHEN 

 

Për rrugët automobilistike  

  

Hapësira midis dy rrjeshtave me pallate është rikoncepuar që të jetë rrugë automobilistike 5.0 m dhe 

sipërfaqe te gjelbër, me lule sezonale, shkure dekorative deri në 1.0 m dhe peme. Në rrugën është 

parashikuar qe trotuaret 1.5m nga anë dhe do mbillen peme.  

 

Mbi gjerësinë e rrugëve 

Rrugët janë projektuar për t’i shërbyer komunitetit dhe për të siguruar një levizje pa pengesa. Një 

nga problemet më akutë që po has komuniteti që banon në bllokun në shqyrtim është edhe çështja e parkimit 

të mjeteve të motorizuara të transportit individual.  

Lagjia karakterizohet nga mungesa totale e parkimeve kolektive të disiplinuara. Nga ana tjetër, 

ndërtimet e vjetra të realizuara para viteve ‘90 në zonë ofrojnë mundësi parkimi, pasi jane objekte qe nuk 

kane patur per destinacion edhe parkimet e makinave ne strukturen e tyre. Këto faktorë, të kombinuar edhe 

me rritjen e numrit të automjeteve private për familje si rezultat i rritjes së standartit të jetesës së popullatës, 

ka çuar në një domosdoshmëri për parashikim sipërfaqesh të destinuara për parkime, kryesisht për parkimin 

e autoveturave. 

Në këtë kontekst, në projekt është parashikuar që gjerësia e rrugëve midis hyrjeve te pallateve të 

jetë e tillë që, në çdo rast, të lejojë parkim të paktën në një anë të saj. Vëndi i parkimit të mjeteve është 

parashikuar ndermjet hyrjeve te pallateve ne njerin krah ku gjerësia është 5.0 m.  



 
 

 

RELACION TEKNIK                                                                                                                                                                                       Fq.16  

Për të ndihmuar qarkullimin e mjeteve të motorizuara, me objektivin për ta bërë atë me sens të 

dyfishtë, është parashikuar ndërtimi i disa rrugëve midis hyrjeve te pallateve me gjërësi të karrexhatës 5.0 

m, e cila lejon parkimin në nje drejtim. Nga ana tjetër, shpejtësia e trafikut do të përmirësohet duke 

rregulluar kahjen e qarkullimit në përputhje me optimizimin e levizjes brënda bllokut për të mos krijuar 

bllokime të trafikut në zonë.  

 

Mbi nevojën shpronësimeve dhe të prishjes së ndërtimeve pa leje 

      Përmirësimi i qarkullimit rrugor në zone kërkon zgjidhjen imediate të disa problemeve që kanë të 

bëjnë me disa ndërtime me ose pa leje. Respektimi i gjërësive të rrugëve dhe trotuareve kërkon prishjen e 

disa ndërtimeve (shih planimetrinë e rrugëve dhe objektet që pengojnë zgjerimet e atyre ekzistuese dhe 

hapjen e rrugëve të reja).  

Ndërtimi i këtyre rrugeve do të përmirësonte ndjeshëm jetesen e banorëve të lagjes 4,5,6 dhe do të 

disiplinoje mundesine e parkimit brenda blloqeve të pallatit. 

Për më tepër detaje në lidhe me objektet me leje (që sidoqoftë duhet verifikuar) dhe pa leje 

ndërtimi, shih planimetrine e rrugëve ku janë shënuar të gjitha ndërtimet që pengojnë zhvillimin e rrugëve. 

Vëllimet e prishjeve të ndërtesave janë përfshirë në peventivin e projektit . 

 

Kanalizimet e ujrave të zeza 

Rrjeti ekzistues i kanalizimeve është i amortizuar. Po ashtu, edhe pusetat për grumbullimin e ujrave 

të shiut nuk ekzistojnë. Në dukje, me përjashtim të disa segmenteve të caktuara të shënuara në planshetën 

bashkëngjitur, kanalizimi i ujrave të zeza ka pasur probleme. Në pjesën e qytetit ku do të kryhen punime 

rrjeti i kanalizimeve do të behet i ri.  

 

Për sistemin elektrik 

Eshte hartuar projekti i plotë i rehabilitimit të rrjetit elektrik, por është e nevojëshme që të sqarohet 

nëse rehabilitimi i tij do të jetë brënda kostos së këtij projekti ose jo. Në këtë kuadër, mund të parashikohen 

lidhje e ndricimit te rruges me kabinat elektrike të cilat në ndonjë rast janë në shtesa anësore pallatesh dhe 

që kanë stimuluar vazhdimin e shtesës në menyrë të paligjëshme nga banorët e kateve të sipërm të godinës. 

 

REALIZIMI I DETYRES SE PROJEKTIMIT 

Qellimi i detyres se projektimit është hartimi i projekt preventivit për punimet e rehabilitimi i lagjeve 4-5-6 

te qytetit te Kukesit. 

 Rehabilitimi i ketyre lagjeve synon të sistemoje sheshet e pallateve dhe të krijojë disa ambjente 

rekreative për banorët që jetojnë dhe punojnë ne keto lagje te qytetit. 

 Projekti i rehabilitimit duhet të realizojë dhe mundësojë studimin dhe analizimin e problemeve 

ekzistuese si dhe dhënien e zgjidhjes më optimale. 

Ne projektin e hartuar nga projektuesi jane sistemuar te gjitha sheshet e pallateve dhe jane krijuar 

ambjente rekreative dhe shplodhese per banoret e lagjeve. Gjithashtu jane analizuar problematikat 

ekzistuese te parkimit te automjeteve te banoreve rezidente dhe ujrave te bardha etj te cilat jane dhene 
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zgjidhje ne projektin e zbatimit te hartuar me kete qellim. Ujrat do te rrjedhin me drejtim nga rruga 

kryesore qe ka elementet e pusetave te shiut. Kjo zgjidhje eshte vendosur ne bashkepunim me inxhinieret e 

bashkise. Parkimet jane parashikuar ne pozicione ku ka gjeresi rruga ndersa per rruget e tjera parkimi 

gjate nates do te behet mbi trotuar duke lene bordurat e uleta. 

Kërkesat e rehabilitimit 

Sheshi dhe sistemimet e jashtme: 

Në mënyrë që të rritet aksesueshmëria dhe siguria e levizjes si te banoreve ashtu edhe te automjeteve neper 

lagje është e nevojshme që të ndërhyhet në rikonceptimin e flukseve si dhe të përmirësohen dhe 

rikonstruktohen kalimet ekzistuese.  

 Lagjet e kesaj zone, kane mungesa të elementëve të peisazhit dhe kryesisht gjelbërimit si dhe 

mungesa te theksuara te sistemit te ndriçimit.  

Ne projektin e zbatimit eshte parashikuar krijim i lulishteve perpara pallateve me vehte dhe te 

organizuara midis blloqeve te pallateve me ambiente me te organizuara. Siperfaqet jane trajtuar me bar 

dhe peme te llojit Geshtenje e Eger, Bli dhe Bredh. Ne rrugicat e rikonceptuara jane vendosur ndricim 

dekorativ tip Led per ndricim sa me te mire me konsum te ulet energjie. 

 Elementët e gjelbërimit duhet të ulin impaktin e ndërtimit në lagje dhe të krijojnë mikroklimë të 

favorshme për qytetaret. 

Projekti zbatimit me masat e mara realizon uljen e ndertimeve dhe krijon nje klime shplodhese dhe 

relaksuese per banoret.  

 Të gjitha shtresat ekzistuese në sheshe duhet të rishikohen dhe rikonstruktohen për të korrigjuar 

problematikat që këto sjellin.  

Projekti ka parashikuar qe rruget ekzistuese te jene me asfalt dhe trotuaret me pllaka betoni. Ne 

nenshtresat ekzistuese do te shtrohet nje shtrese stabilizabt t=10cm dhe ne zonat e zgjerimeve anesore 

te rruges do te shtohet edhe nje shtrese cakull mali t=20cm 

 Eshte e nevojshme qe krahas sistemimit te shesheve dhe rrugicave ne brendesi te lagjeve te 

riparohen edhe pallatet, te cilat do suvatohen ne pjeset ku ka nevoje dhe do lyhen me ngjyrat me te 

pershtatshme edhe ne aspektin vizual edhe ne aspektin e funksionimit duke e lidhur me klimen e 

qytetit. 

Projekti i rehabilitimit te fasadave parashikon rikonstuksionin e secilit pallat me vete duke patur 

preventiv te vecante dhe te detajuar me zera per te gjith elementet e tij hidroizolues dhe termoizolues. 

 Nder problemet kryesore eshte edhe parkimi per automjetet e banoreve qe jetojne ne keto lagje.  

Ne projekt jane parashikuar vendparkimet aty ku gjeresi e rruges e mundeson. Ne segmente te tjera ku 

rruga eshte e ngushte bordurat anesore jane parashikuar u ulta dhe mund te parkojne mbi trotuar gjate 

nates. 

 Siperfaqet per gjelberimin, parkimin dhe rruget  duhet  te referohet tek koefiçentet e percaktuar ne 

Planin e Pergjithshem Vendor (PPV) te Bashkise Kukes. 

Projektuesi pasi diskutoi me perfaqesues te bashkise ka realizuar siperfaqet e gjelberuara, parkimet dhe 

rruget sipas PPV se Bashkise Kukes.  

Dorëzimet e projektit: 
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Projekti për rehabilitim e lagjeve Nr.4,5 dhe 6, do të hartohet në përputhje me kërkesat e detyrës së 

projektimit dhe kushteve teknike të projektit të zbatimit.  

Projektet e hartuara jane ne perputhje te plote me detyren e projektimit dhe kushtet teknike. 

Projekti përfundimtar do të përfshijë vizatimet për të gjitha disiplinat, specifikimet teknike për të gjitha 

punimet e parashikuara, relacionin përshkrues të punës së secilës disiplinë dhe preventivin e punimeve të 

parashikuara. 

Projektet e hartuara permbajne Specifikime, Relacion teknik, Vleresim te Ndikimit ne Mjedis, Preventivin e 

Punimeve dhe Analizat e Cmimeve per zerat te cilat nuk jane ne manualin e cmimeve te miratur nga qeveria 

me VKM 

Çmimi per projektin do të jetë sipas standarteve të shtetit Shqiptar. 

Cmimet per vleren e projektit jane sipas manualit te cmimeve te miratuar me VKM Nr. 629 date 15.07.2015 

Projekti te hartohet veç e veç  per çdo lagje. (Lagjia Nr.4, lagjia Nr.5, lagjia Nr.6) 

Projektet dhe preventivat jane hartuar te ndara per cdo lagje me vehte, rruget me segmente sipas lagjeve 

dhe pallatet me preventiv te vecante. 

Vizatimet e projektit përfundimtar të zbatimit, duhet të përmbajë minimalisht pikat e mëposhtme: 

Projekti Arkitektonik 

Planvendosja e lagjeve  

Plan-sistemimi i lagjeve  

Plani i gjelbërimit të lagjeve  

Planimetritë e ndërhyrjeve   

Planimetritë e propozuara teknike  

Prerje gjatësore dhe tërthore  

Plani i kullimit të ujrave  

Detaje të ndryshme arkitektonike  

Projekti Hidraulik 

Planimetria e largimit të ujrave të shiut Shk. 1:200/ 1:250 

Detaje të ndryshme hidraulike Shk. 1:25/ 1:20/ 1:10 

Projekti Elektrik 

Planimetritë e ndriçimit Shk. 1:100 

Skema të kuadrove elektrikë  

Projekti i hartuar permban te gjithe elementet e projektit te kerkuar ne Detyren e Projektimit sipas tabeles 

se mesiperme. 

Kostot e Investimit: 

Vlera e perafert e parashikuar nga  Bashkia Kukes për hartimin e projekt – preventivit, eshte  parashikuar ne 

shumen  85.600.000 lekë (Pa TVSH) 

Vlera e perafert e parashikuar nga Autoriteti Kontraktor nuk eshte e sakte dhe e bazuar mbi cmimet e 

manualit. 

“INVICTUS” sh.p.k. 

Ing. Andrin KËRPAÇI 
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Studimi Hidrologjik” Studim-Projektim: Rehabilitim I Lagjeve Nr.4,5,6 Te Bashkise Kukes  1 

 

Hyrje 

 

Qyteti i Kuksit ndodhet ne Verilindje te Shqiperise ne pjesen ku bashkohet Drini i 

Bardhe me Drinin e Zi. Ai kufizohet nga lindja me Lumin e Drini, ne Veri nga Drini i Bardhe, 

ne Jug nga Drini i zi dhe ne Lindja nga Mali i Gjallices .  

Ne kete studim hidrologjik eshte marre parasysh qyteti i Kuksit dhe ne veçanti lagjet 

4,5 dhe 6 .  

Siperfaqja ujembledhese e ketyre 3 lagjeve eshte rreth 16 ha .  

Ky pellg ujëmbledhës mbledh ujrat e reshjeve, të cilat marrin vlera nga 1200 deri 1500 

mm në vit.  

 

 

Ortofoto E Zones Se Projektit 

 

 

Nga pikpamja hidrologjike pellgu i qytetit te Kuksit karakterizohet prej një ujshmërie 

mesatare ku moduli vjetor merr vlera 45 deri 50 l/s.km². Ky studim kryhet në kuadrin e 

llogaritjeve per projektimin e kanalizimit te ujrave te bardha.  
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Studimi mbështetet mbi të dhënat hidrologjike për qytetin e Kukesit te matura ne 

periudhën 1975 – 2000 te matura ne stacionin meterologjik Kukes .  

 

1. Kushtet klimatike 

 

Qyteti i Kukesit përfshihet në Nënzonën Klimatike Mesdhetare Paramalore Veriore. 

Në pjesën lindore malore të nënzonës, ku ndodhet edhe ky përrua, shuma vjetore e reshjeve 

arrin në 1200-1500 mm. 

Numri i ditëve me reshje më të mëdha se 1 mm është mbi 100 ditë. Trashësia 

maksimale e borës arrin deri 1.5 m. Numri i ditëve me shtresë bore eshte 35 - 40 ditë. Për të 

karakterizuar regjimin e reshjeve në këtë zonë në tab.1 jepen reshjet mesatare mujore e vjetore 

të stacionit Kukes. 

 

Reshjet mesatare mujore e vjetore. Stacioni Kukes 

 

Muajt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viti 

Kukes 163 106 120 102 87 64 56 69 89 140 175 168 1341 

 

Nga tabela duket se regjimi i reshjeve është kryesisht mesdhetar, me reshje më të 

vogla në muajt e verës (korrik, gusht) dhe më të mëdha në muajt nëntor dhjetor. Në figuren e 

meposhtme paraqitet shpërndarja brënda vitit e reshjeve mujore. 
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Përsa i përket regjimit termik kjo zonë karakterizohet prej dimrash të ftohtë dhe verë e 

freskët. Temperatura mesatare vjetore lëkundet ndërmjet 9 dhe 10 °C. Në tabelen e 

meposhtme paraqiten temperaturat mesatare mujore dhe vjetore për stacionin e Kuksit. 

 

Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore. Stacioni Kukes 

 

Muajt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viti 

Temperatura  (◦C) 0.5 3.1 6.4 11.4 16.2 20 22 22 17.8 12.2 7.6 2.8 11.8 

 

Nga tabela duket se muaji më i ftohtë është janari dhe më i ngrohti korriku. Kjo 

nënzonë është ndër pjesët më të ftohta të vëndit. Minimumet absolute që vrojtohen pothuaj 

çdo vit janë nga –10 deri –12 °C. Në dimrat e ftohtë ato zbresin deri – 15 deri –18 °C dhe në 

raste të ralla deri –25°C.  

 

Një parametër tjetër i rëndësishëm i reshjeve atmosferike janë dhe intensiteti i tyre për 

intervale kohe të ndryshme. Një nga intervalet kohore më karakteristik janë ato 24 orëshe.  

Duke pasur parasysh sasinë e reshjeve për intervale kohore nga 3, 6 ,  12 dhe  24 orë 

në periudha të ndryshme kthimi (return periods). Kjo zonë karakterizohet nga intensitete 

relativisht të larta. Në Kukes reshjet 24 orëshe me siguri 1% janë 169 mm.  Të dhënat mbi 

intensitetin për intervale kohe nga 24 orë në 3 ore jepen respektivisht në tabelen e meposhtme.   

 

 

Emërtimi / Siguria 1% 2% 5% 10% 20% 50 % 

Reshjet 24 orëshe 169 154 133 117 100 75 

Reshjet 12orëshe 133 121 105 92 78 59 

Reshjet 6 orëshe 105 97 83 72 62 46 

Reshjet 3 orëshe 83.0 76.0 65.0 57.0 48.0 36.0 

 

Tabela e reshjeve orare per qytetin e Kukesit 

 

Metodat e përcaktimit të të dhënave llogaritëse hidrologjike 

 

Zgjedhja e metodikës për përcaktimin e të dhënave llogaritëse hidrologjike varet nga shkalla e 

studimit të rrjedhjes ujore që do të marrim si analog, si dhe nga sasia e cilësia e të dhënave.  
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 Per te percaktuar prurjet maksimale te kanalizimit te ujrave te bardha do te bazohemi ne 

Metoden Racionale, pasi kemi mungese te dhenash per prurjet ne qytetin e Kukesit dhe siperfaqet e 

pellgjeve ujembledhese jane relativisht te vogla. Ekuacioni baze i Metodes Racionale eshte : 

 

AiQ ptcP 1, )(7.16   

Ptci , - intensiteti mesatar i shiut (mm/min) për një kohëzgjatje tc dhe një probabilitet tejkalimi P. 

α - koefiçienti i rrjedhjes që ndryshon sipas karakteristikave të pellgut dhe zakonisht sipas P ne rastin 

tone formacionet gjeologjike te pellgut jane kryesisht ultrabazik me koefiçent te vogel filtrueshmerie α 

= 0.9 . 

1 - koefiçient që pasqyron ndikimin e liqeneve dhe kënetave që ndodhen në pellg ne rastin tone eshte 

1.0. 

 A – sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës në km2. 

16.7 – një konstante që regullon njësitë në ekuacion. 

 

Percaktimi i intesitetit mesatar te shiut behet ne funksion te kohes se bashkeardhjes dhe sasise 

maksimale te reshjeve per sigurine e dhene . 

 

Koha e bashkeardhjes 

 

Koha e bashkeardhjes eshte koha qe i duhet pikes se ujit te rene ne piken hidraulikisht me te larget te 

pellgut ujembledhes. Per te llogaritur kohen e bashkeardhjes perdorim formulen e meposhtme: 

V

L
tc      ( sek ) 

L - gjatësia e kanalit lumor kryesor prej vijës ujëndarëse deri në shkarkim në km . 

V – shpejtësia e valës së plotës ( km/ore ). 

 

Shpejtësine e valës së plotës e llogarisim me anë të formulës: 

 

2/13/21
ih

n
V      (m/s) 

h – thellesia messatare ne kanalin lumor . 

i – pjerresia mesatare e perroit . 

n – koefiçenti i ashpersise se Maningut qe eshte n = 0.03 . 

 

Sasia maksimale e reshjeve me Siguri te dhene 

Shtresa llogaritëse e shiut, e kërkuar në metodën Racionale, është  PtcH ,  që i korespondon 

kohëzgjatjes tc dhe probabilitetit P.  
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Për llogaritjen e intensitetit të shirave maksimalë në kushtet e vendit tonë mund të përdoret me sukses 

Manuali i Shirave Maksimale ne Shqipëri, ku jepen të dhëna të dobishme për intensitetet e shirave 

maksimalë në Shqipëri, për intervale të ndryshme të kohëzgjtajes së tyre. Për llogaritjen e shirave me 

kohëzgjatje dhe siguri të ndryshme perdoret formula e meposhtme :  

n
ptp

t
Hh )

24
(24,,   

24,pH  - lartësia e shiut maksimal 24 orësh me siguri p per stacionin me te afert perfaqesues, qe ne 

rastin tone eshte ai i Lenes. 

t – kohëzgjatja e shiut, qe merret e barabarte me kohen e bashkeardhjes, qe jep dhe prurjen maksimale  

n – parametër i reduktimit, vlera e të cilit për kushtet e vendit tonë ndryshon nga 0.25 në 0.5 , kryesisht 

në vartësi të vendmatjes.    

ku:  - lartësia e shiut maksimal 24 orësh me siguri p, 

t – kohëzgjatja e shiut, 

n – parametër i reduktimit, vlera e të cilit për kushtet e vendit tonë ndryshon nga 0.25 në 0.5 , kryesisht 

në vartësi të vendmatjes.    

 

Duke pasur parasysh sa me siper llogarisim prurjet ne l/s/ha me siguri te ndryshme per zonen e 

projektit . 

 

Tabela e prurjeve maksimale per zonen e projektit 

 

Nr.  Emertimi 
S 

( km² ) 

L 

( m ) 
α 

tc 

( ore ) 

Htc.p 

( mm ) 
n 

hp.t 

( mm ) 

itc.p 

( mm/min) 

Qp 

( l/s/ha 

Prurja maksimale me 1 % Siguri 

1  Siperfaqja L. 4 ,5 & 6  1.6  400  0.9  0.250  169  0.341  35.6  0.594  99.0 

Prurja maksimale me 2 % Siguri 

1  Lagjia Nr. 4  1.6  400  0.9  0.250  154  0.341  32.5  0.541  90.2 

Prurja maksimale me 5 % Siguri 

1  Lagjia Nr. 4  1.6  400  0.9  0.250  133  0.342  27.9  0.465  77.6 

Prurja maksimale me 10 % Siguri 

1  Lagjia Nr. 4  1.6  400  0.9  0.250  117  0.344  24.3  0.406  67.6 

Prurja maksimale me 20 % Siguri 

1  Lagjia Nr. 4  1.6  400  0.9  0.250  100  0.346  20.6  0.344  57.3 

Prurja maksimale me 50 % Siguri 

1  Lagjia Nr. 4  1.6  400  0.9  0.250  75  0.349  15.2  0.254  42.4 

 

 

Autor:   
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I. - QELLIMI STUDIMIT. 

 

Studimi paraprak i kushteve gjeologo-inxhinerike te lagjeve 4,5,6 ne qytetin e Kukesit, eshte kryer 

me kerkesen e pales investitore, ne baze te kontrates te lidhur me konsulentin e specializuar ne fushen e 

gjeologjise inxhinerike dhe hidrogjeologjise te kryesuar nga Ing. Bekim LILAJ. Qellimi i ketij studimi eshte 

saqarimi i kushteve gjeologo – inxhinjerike te zones ku do te rikonstruktohen terrenet midis pallateve dhe 

rrugeve ne lagjen 4,5,6.  

Gjate rikonicionit te kryer se bashku me grupin e projektimit u evidentuan zhveshjet siperfaqesore, 

u rilevuan vendet e ndertimit te objekteve te studimit KUZ, KUB, rruge automjetesh, Trotuare, Kende 

sportive.  

   

II. - VENDODHJA E OBJEKTIT. 

 

Objekti yne i studimit jane lagjet 4,5,6 ne qytetin e Kukesit. Zona jone e studimit ndodhet ne qender 

te qytetit dhe pershkrohet nga rruget automobilistike. Me poshte do te japim nje pershkrim te shkurter te 

objektit te studimit.  

 

Infrastruktura rrugore ekzistuese në këtë lagjet objekt i ketij studimi mund të përshkruhet me pak 

fjalë e amortizuar per shkak te viteve qe kane qene projektuar dhe mirembajtja e ulet. Rrugët ekzistuese 

janë te pashtruara me asfalt të konceptuara për një perudhe ku primare ishte lëvizja e këmbësorëve apo e 

makinës tip “Zuk” të furnizimit me dru dhe ku nuk mendohej se do të lëviznin automjete private me 

intensitetin e sotëm. Gjëndja e tyre paraqitet tejet e amortizuar dhe kerkon nderhyrje me infrastrukturen e 

nevojshme.  

Në pjesë të veçanta të bllokut, mungesa e rrjetit sekondar të kanalizimeve ka bërë që të pushojnë së 

ekzistuari edhe ato rrugë që mund të konsideroheshin të tilla, ndërkohë nga pikpamja teknike mund të 

thuhet se mungojnë shtresat rrugore për disa nga rrugët e brëndëshme të tij. 

Situata e zënies së sipërfaqeve dikur të gjelbëra me parkime automjetesh, tregon se sipërfaqet e 

gjelbëra janë shkatërruar dhe se blloku ka nevojë për rehabilitimin ose krijimin e më tepër sipërfaqeve të 

gjelbëra, dhe njekohesisht parkime publike.  

Është fakt se nuk është punuar deri më sot për zgjidhjen e problemeve të parkimit. Nëse rrugët e 

vjetra të brëndëshme të bllokut të konceptuara vetëm për banorët e zonës, pra për këmbësorë dhe e shumta 

për makinën e druve dhe të funeralit, tashmë nuk janë të mjaftueshme..  

 

III. GJEOLOGJIA INXHINIERIKE 

 

III-1 Baza topografike 

Per projektin eshte perdorur matjet e kryera ne terren dhe ortofoto e vitit 2015 per identifikimin e objekteve 

ekzistuese.  
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III-2.Ndertimi gjeologjik 

 

III-2.1.Stratigrafia.  

Rajoni qe po meret ne studim ndodhet ne zonen strukturalo-faciale te Mirdites. Zona jone ne studim shtrihet 

mbi depozitmet e ofioliteve te Jurasikut si dhe depozitimet e perziera te Pliocen-Pleistocenit (N2-Qp). 

Depozitimet qe takojme ne zonen tone jane: 

 

Jurasiku i mesem  ( J2 ) 

Me indeksin e Jurasikut te mesem ne harte jane veçuar masivet ofiolitike me perhapje madheshtore ne 

zonen e Mirdites. Pershkrimi i detajuar i vullkaniteve, qe ndertojne pjesen e siperme te ofioliteve, ashtu si 

dhe te gjithe ofioliteve behet ne kapitullin e magmatizimit. Ketu vetem theksojme se mes vullkaniteve te 

ofioliteve takohen ndershtresa dhe thjerrza silicoresh radiolaritike si ne Fushe Arez, Shebe, Gurth, Kaçinar 

etj. Ne baze te shoqerimeve te shumta te radiolarieve, mosha e tyre rezulton e Jurasikut te mesem. Keshtu 

p.sh. ne prerjen e Fushe Arezit silicoret radiolaritike datohen Bajosian i siperm -  Batonian i poshtem - i 

mesem , ne baze te pranise se nje shoqerimi te pasur radiolariesh, veçanerisht te Protunuma sp. cf. P. turbo, 

Dictyomitrella(?) kamaoensis, Cyrtocapsa (?) mastoidea, etj. (Chiari, et al.1994, Kodra, etj. 1994, 1995); 

Ne Shebe silicoret radiolaritike mes bazalteve datohen gjithashtu Bajosian i siperm, ne baze te shoqerimit 

teper te pasur te radiolarieve ku spikasin shoqerimet Unuma edrinatus, Archaeohagiastrum sp. cf. A. 

munitum, Ristola altissima, etj. (Chiari, et al. 1994 ). Edhe silicore radiolaritike qe shoqerojne zonat 

minerale sulfure si p.sh. ne Lak Roshi jane te Jurasikut te mesem (Prela 2000). Sikurse do te trajtojme ne 

paragrafin pasardhes, te moshes se Jurasikut te mesem jane percaktuar edhe nivelet e bazes se prerjeve 

silicore - radiolaritike qe mbulojne vullkanitet e ofioliteve te zones se Mirdites. Si rrjedhim mund te themi 

me siguri qe mosha e vullkaniteve te ofioliteve te zones se Mirdites eshte e Jurasikut te mesem. 

 

Depozitimet e perziera te Pliocen-Pleistocenit (N2-Qp) 

Depozitimet e Pliokuaternarit i takojme kryesisht ne gropat e brendeshme dhe i perkasin kryesisht tipit 

liqenor dhe atij te perzier (liqenoro - proluvial e liqenoro - aluvial). Ato takohen ne gropen e Tropojes, ne 

ate te Krumes, Kukesit, ne Qerret e Korthpule te Pukes, ne Kashnjet te Mirdites, ne Erseke, ne Ksamil te 

Sarandes dhe nden depozitimet e reja ne gropen e Korçes. Trashesia e ketyre depozitimeve varion nga disa 

metra deri ne 150-200 m. Ne Kashnjet keto depozitime jane te tipit liqenoro - lumor dhe perfaqesohen 

kryesisht nga konglomerate, ranore te shkrifet me rralle nga argjila dhe thjerza qymyresh me trashesi deri ne 

disa cm. Trashesia e ketyre depozitimeve arrin deri ne 150 m. 

 

III-2.2. Tekonika. 

 

Rajoni qe po meret ne studim nga pikpamia tektonike ben pjese ne zonen tektonike  te Mirdites. Eshte zona 

me e rendesishme metalifere e Shqiperise. Ajo perhapet ne rajonet lindore te Shqiperise. Ne lindje ka 

marredhenie kalimtare me zonen e Korabit, ne perendim eshte e branisur fuqimisht mbi flishet e nenzones 
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se Krastes dhe njesise se Ostrent, ndersa ne veri braniset mbi nenzonat e Cukalit dhe te Valbones. Ne 

rajonet me jugore te Shqiperise, prane Leskovikut, zona e Mirdites mbulon teresisht nenzonen e Krastes dhe 

kontakton tektonikisht direkt me zonen e Krujes (Jonike). Gjykuar ne baze te daljes se dritareve evaporitike 

dhe flishore te zonave te jashtme ne Koridorin e Shengjergjit supozohet nje alloktoni e fuqishme e zones se 

Mirdites, ne kuadrin e gjithe Albanideve te Brendeshme mbi zonat e  Albanideve te Jashtme lindore dhe 

pjeserisht perendimore (Melo, etj. 1991, Naço, etj. 1986, Naço 1999, Naço, Kici 1999, Lula, etj. 1984, 

1988, Lula 1998).Ne sektorin terthor Labinot – Diber zona e Mirdites ndahet ne dy pjese, Mirdita veriore 

dhe Mirdita jugore. I vetmi fill lidhes mes tyre eshte “ Ura e Muzhaqit “ (Melo 1982). Ne Mirditen veriore 

ne terthoren Shkoder – Peje evidentohet nje kthese e forte strukturore nga drejtimi i pergjithshem dinarik 

per ne drejtimin verilindor. Lidhur me kufijte e perhapjes te zones se Mirdites jane shprehur mendime te 

ndryshme. Nder me kryesoret permendim : 

-Disa studjues (Biçoku, etj. 1965, 1970, Papa 1970, Aliaj 1991, etj.) ne zonen e Mirdites perfshijne ofiolitet 

me mbulesen sedimentare te tyre dhe formacionet sedimentare mesozoike ne perendim te ofioliteve deri ne 

ballin e branisjes mbi zonat e jashtme  Autoret e mesiperm, formacionet sedimentare ne lindje te ofioliteve i 

perfshijne teresisht ne zonen e Korabit. 

-Studjues te tjere (Shallo, etj 1980), si zone Mirdita pranojne ofiolitet dhe mbulesen e tyre sedimentare, 

ndersa formacionet periferike te ofioliteve i trajtojne si te zones se Çermenikes, ku perfshijne edhe 

formacionet flishore te Koridorit te Shengjergjit, duke mbajtur qendrime autoktoniste te theksuara.. 

-Ne studimin “Tektonika e Shqiperise” (Shallo, etj. 1984) zona e Mirdites ndahet ne dy nenzona:  n/zona 

ofiolitike e Mirdites  dhe  n/zona karbonatike e Mirdites; maredheniet mes tyre interpretohen nga pozita 

autoktoniste. 

-Çollaku etj 1991, Çollaku 1992, ne zonen e Mirdites perfshijne ofiolitet (te interpretuara si te obduktuara 

nga zona e Vardarit) dhe formacionet mesozoike, mbi te cilat ato vendosen apo mbulohen. 

-Studjues te tjere, (Kodra, Gjata, 1982, Kodra 1976, 1987, 1988, Shehu R., etj. 1990, Godroli 1992, etj.)  ne 

zonen e Mirdites perfshijne formacione kryesisht karbonatike pelagjike e platformike dhe ofiolitet qe gjate 

historise tektonike te Albanideve te Brendeshme kane ndertuar nje strukture te madhe grabenore me basenin 

oqeanik ne qender dhe buzet kontinentale pasive ne periferi.  

Pra, zona Mirdita perfaqeson nje superzone me arkitekture paleogjeografike grabenore te formuar gjate 

riftingjeve kontinentale e shoqeruar dhe pasuar me zgjerimin e ngushte oqeanik, qe perfaqeson degen 

mirditore te pjeses perendimore te Mesdheut lindor. Gjate mbylljes se basenit oqeanik ofiolitet vendosen ne 

te dy krahet mbi formacionet kontinentale. Ne zonen e Mirdites nga qendra drejt periferise veçohen (fig.3, 

4): 

  A. Formacione ofiolitike : 

      A.1. Ofiolite te Jurasikut te mesem. 

A.2. Ofiolite triasiko–liasike, me perfaqesues kryesor formacionin vullkano –sedimentar (bT2 - J1). 

 

Ofiolitet e Jurasikut te mesem dhe formacioni vullkano –sedimentar i Triasik - Liasikut veçohen njeri prej 

tjetrit prej shtrojes metamorfike te Jurasikut te mesem. 
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  B. Nenzonat me formacione sedimentare e vullkano – sedimentare ne periferi te ofiliteve te 

zones se Mirdites. Nga perendimi ne lindje veçohen : 

  B.1.a. Nenzona e Hajmelit. 

B.1.b. Nenzona e Qerret - Miliskase. 

B.2.a. Nenzona e  Mbasdejes. 

B.2.b. Nenzona e  Gjallices. 

Secila nenzone e zones se Mirdites ne te vertete ka vleren e nje zone te veçante, por sikunder kemi theksuar 

me lart, kemi ruajtur emertimin e zones se Mirdites per shkak te perparesise historike qe ka ky emertim ndaj 

emertimeve te tjera qe aktualisht perdoren ne Dinaridet s.s dhe ne Helenidet. 

Pershkrimin e struktures se zones se Mirdites do e fillojme me strukturen e formacioneve ofiolitike dhe pas 

tyre me ate te nenzonave perendimore e lindore. 

 

Ofiolitet e zones se Mirdites 

 

Ofiolitet e zones se Mirdites, si ato triasiko – liasike dhe veçanerisht ofiolitet e Jurasikut te mesem 

paraqesin nje nga ekspozimet me te mira e me te plota ne brezin mesdhetar alpin. Ato perfaqesojne mbetje 

te fuqishme te litosferes oqeanike te implikuara ne rrafsh regjional mes pllakave te medha Euroaziatike dhe 

Afrikane, ndersa ne rrafsh lokal ato vendosen mbi sekuencat kontinentale dhe i perkasin segmentit mirditor 

te harkut Dinarido – Albanido – Helenik me gjeneze dhe shtrirje mes pllakes se Adrias ne perendim dhe 

mikrobllokut kontinental te Korab – Pelagonise (s.l) ne lindje. 

  

OFIOLITET E JURASIKUT TE MESEM DHE MBULESA SEDIMENTARE E TYRE 

 

Ofiolitet e Jurasikut te mesem te zones se Mirdites perfaqesojne shenuesin kryesor te Albanideve te 

Brendeshme. Ato kane perhapje te gjere me shtrirje afro 250 km dhe gjeresi deri 40 – 50 km. Ofiolitet e 

Jurasikut te mesem kane “stratigrafi” klasike te ofioliteve. Karakteristike e tyre eshte ekspozimi madheshtor 

i formacioneve te mantos litosferike ne pjeset periferike duke u mbivendosur mbi formacionin vullkano - 

sedimentar (bT2 – J1) nepermjet shtrojes metamorfike (msJ2), nderkohe qe ne pjesen qendrore kryesisht 

ekspozohen formime plutonike, seria e dajkave paralele dhe seksione te trasha vullkanitesh me mbulese 

silicore radiolaritike. Kemi te bejme pra me nje strukture regjionale sinforme. Studiuesit dallojne dy 

komplekse ofiolitike ,perendimore e lindore, perfaqesimet litologjike dhe dallimet petrologjike te te cilave 

jepen gjeresisht ne kapitullin e magmatizmit.Studimet petrostrukturore deshmojne qe ne pjesen lindore te 

zones se Mirdites, masivet ofiolitike karakterizohen kryesisht nga nje manto harcburgitike te dominuar nga 

deformacione  astenosferike, foliacioni i te cilave ka renie pergjithesisht perendimore me kende mesatare 

deri te forta; Linecacioni eshte subhorizontal me shtrirje dinarike. Formimet mantelore harcburgitike te 

krahut lindor jane te pasura me vendburime kromiti. Masivet ofiolitike perendimore kane nje manto te 

zonuar me harcburgite me klinopiroksen (lercolitike), me deformacione astonosferike te ekspozuara ne 

buzet e tyre perendimore te ndjekur drejt lindjes prej peridotiteve me plagjioklaz, te karakterizuara dukshem 
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prej nje deformimi duktil te temperaturave te ulta ne kushte litosferike dhe te kufizuara ne disa raste prej 

peridotiteve me amfibol pergjate kontakteve me shkembinjte e kores oqeanike. Foliacioni ka renie 

pergjithesisht verilindore – lindore, me kende mesatare deri te forta dhe lienacioni eshte subhorizontal me 

shtrirje dinarike. Formimet mantelore lercolitike te krahut perendimor jane te varfera ne vendburime 

kromiti. Struktura e brendeshme e seicilit masiv ofiolitik ne veçanti jepet e detakuar ne Meshi 1995, Nicolas 

et al. 1999. Diferencat e ofioliteve lindore e perendimore jane interpretuar ne menyre te ndryshme. Nder 

alternativat tektonike te parashtruara per te spjeguar kompleksitetin petro – struktural te ofioliteve te zones 

se Mirdites mund te veçojme: 

1. Shumica e studiuesve ofiolitet perendimore (lercolitike) i interpretojne te formuara ne ambjente te nje 

kurizoreje oqeanike, ndersa ofiolitet lindore (harcburgitike) mbi nje zone subduksioni ( Shallo 1984, 1995, 

Beccaluva, et al. 1994, Kodra, etj 1984, Turku 1987, Vergely, Kodra 1995). Subduksionin intraoqeanik disa 

autore e interpretojne me renie lindore (Gjata, et al. 1992, Beccaluva, et al. 1994, Kodra, etj. 1994, 1995, 

Vergely, Kodra 1995, Turku 1987, Hoxha 1995), te tjere me renie perendimore (Shallo, etj. 1995) me 

subduksionin intraoqeanik me renie lindore gjate Jurasikut te mesem lidhin edhe formimin e eklogiteve dhe 

ariezhiteve te Dervenit, etj. (Gjata, etj. 1992). 

2. Studiues te tjere (Kodra, Gjata 1986, Kodra, etj. 1994, Tashko 1992, 1996, etj.) pranojne si nje hipoteze 

te mundeshme oqeanizimin progresiv ku ofiolitet perendimore perfaqesojne nje stad te hershem te zgjerimit 

oqeanik, nderkohe ofiolitet lindore nje stad vijues me te avancuar te tij, te zhvendosur me ne lindje. 

3. Nikolas, etj. 1999, Meshi, etj. 2000, propozojne nje ineterpretim te ri tektonik inspiruar nga menyra 

komplekse e zgjerimit te basenit aktual pas–hark te Many–se ne detin Bismark (Martinez dhe Tailor 1996): 

nje sistem ne shkeputje ne terheqje hap simultanisht nje zone te riftit ne “ pull – apart “ dhe nje kurrizore te 

lidhur me nje falje transformuese ne terheqje. Ata i interpretojne diferencat ne ofiolitet tona mes masiveve 

perendimore e lindore me ane te funksionimit ciklik te nje kurrizoreje te avashte, me njepasnjeshmerine e 

episodeve tektonike (masivet ofiolitike “jo komplete” ne perendim) dhe magmatike (masivet ofiolitike 

“komplete” ne lindje). 

Struktura e ofioliteve te zones se Mirdites eshte e kushtezuar edhe nga terthoret transformuese qe 

segmentizonin ofiolitet gjate zgjerimit te basenit oqeanik mirditor. Perveç terthores transformuese Shkoder 

– Peje e cila eshte me rendesi regjionale evidentohen dhe terthore te tjera (Kodra, etj. 2000). 

Terthoret transformuese qe evidentohen ne Shqiperi pergjithesisht jane me zhvendosje djathtas. Ato 

evidentohen qarte ne rajonet lindore te zones se Mirdites, ndersa ne rajonet perendimore supozohet se ato 

“maskohen” nga branisjet terciare te zones se Mirdites mbi Zonat e Jashtme. Ne jug te terthores Shkoder – 

Peje, ne brendesi te ofioliteve jurasike, krahas strukturave me shtrirje dinarike, evidentohen edhe struktura 

me shtrirje jo dinarike bile disa struktura te masiveve  ultrabazike  (Kaçinar, Krabe, Tropoje, etj.) dhe te 

vullkaniteve dhe formimeve paresore sedimentare mbi ta (Bukmire, Puke etj.) shmangen dukshem nga 

drejtimi dinarik dhe daljet e tyre siperfaqesore kane forma afersisht izometrike, gje qe lidhet me 

kombinimin e elementeve paleotektonike gjatesore e terthore dhe fenomeneve rrotulluese. Pozicioni 

paleotektonik i ofioliteve te zones se Mirdites dhe vazhdimit te tyre ne teritorin grek, ka qene nja nga 

çeshtjet me te debatueshme ne komunitetin shkencor nderkombetar qe ka studiuar gjeologjine e Dinarideve 
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s.l. Debati zhvillohet kryesisht per vendin e origjines se basenit oqeanik ku jane gjeneruar ofiolitet e zones 

se Mirdites dhe ato te zones se Vardarit dhe sensi i zhvendosjes se ofioliteve. Modeli tektonik qe mbeshtet 

nje paleovendosje bidivergjente te ofioliteve te basenit oqeanik te Mirdites mbi buzet kontinentale (te ciles i 

permbahemi dhe ne ne interpretimet krahinore) jane te papajtueshme me modelet tektonike qe implikojne 

nje obduksion njeanesor me permasa te medha, si ne modelin me obduksion te ofioliteve drejt 

jugperendimit prej basenit oqeanik te Vardarit, ashtu dhe ne modelin me obduksion drejt verilindjes prej nje 

baseni oqeanik te supozuar ne Olonos – Pindos – Krasta – Cukali. Duke krahasuar te dhenat moshore te 

shtrojes metamorfike (160 – 174M. vjet) (Ivanaj 1992, Kodra, etj. 1984, 1995a, Dimo 1997) me ato te 

silicoreve radiolaritike brenda vulkaniteve te ofioliteve dhe ne mbulesen sedimentare paresore te tyre 

rezulton nje moshe mjaft e afert e tyre. Po ashtu eshte teper e afert me to edhe mosha e eklogiteve te 

Dervenit (166 ± 2M. vjet) Gjata et al. 1992 si dhe e plagjiograniteve te vete ofioliteve (163 ±1.8 M. vjet) 

(Dimo 1997). Te gjithe keto te dhena vertetojne se zgjerimi i ofioliteve jurasike, subduksioni intraoqeanik 

dhe paleovendosja e tyre mbi formacionin vullkano – sedimentar (bT2 – J1), qe dha formimin e shtrojes 

metamorfike jane kryer ne intervale kohore teper – teper te aferta (Kodra, Gjata 1982, etj). Kjo spjegon 

mire edhe faktin qe ne basenin oqeanik te ngushte te Mirdites, megjithese tektonizimi (shkeputes) dhe 

dekuplimi dyanesor i litosferes se re e te lehte oqeanike nuk kryhej ne kurrizoren oqeanike ne dy anet e saj, 

ajo zoteronte fluksin termik te nevojshem per formimin e shtrojes metamorfike, pra ishin prane 

kurizores.Nga ana tjeter edhe vete ultramafiket e obduktuar pesojne metamorfizem intensiv qe shprehet me 

dehidratimin dhe millonitizimin e tyre si dhe serpentinizimin e fuqishem ne pjesen e poshtme te masiveve te 

obduktuar. Kemi te bejme pra, me “shear zone”, te fuqishme, qe ne baze te masiveve ofiolitike perfaqesojne 

kalimin nga nje deformacion preres ne nje deformacion duktil, i njekohshem me metamorfizmin qe dha 

shtrojen metamorfike. Ky i fundit eshte afektuar prej foliacionit (S1), shistozitetit te ndarjes (S2) dhe nje 

sistemi mikrorudhash shume fazesh (Meshi 1995, Meshi. et al. 1999). Te dhena strukturore, magmatike e 

kronologjike konfirmojne vendosjen e ofioliteve jurasike mbi formacionin vullkano – sedimentar (bT2 – J1) 

sipas nje mekanizmi ne dy kahe te kunderta, afersisht ne te njejten kohe dhe lindjen per pasoje te shtrojave 

metamorfike ne te dy anet e kesaj vendosje (fig. 116), (Kodra, Gjata 1982, Godroli 1992, Kodra 1994, 

Vergely, Kodra 1995, Dimo 1996, etj.) Vendosja e masiveve ofiolitike jurasike mbi bazamentin vullkano – 

sedimentar (bT2 – J1) me drejtimin lindje – perendim nuk ka shkaktuar dyshime dhe vitet e fundit eshte 

konfirmuar edhe me studime mikrostrukturore (Godroli 1992, Meshi 1996, Carosi, etj. 1996, etj). Studimet 

e viteve te fundit, perveç zhvendosjes perendimore – jugperendimore te ofioliteve, evidentojne gjeresisht 

edhe nje komponente veriperendimore te zhvendosjes se tyre “Strike slipe”(Meshi 1995, 2000, Carosi et al., 

1996). Vendosja e masiveve jurasike lindore nga perendimi drejt lindjes eshte parashtruar shume vjet me 

pare mbeshtetur ne argumenta strukturore, regjionale e lokale. (Kodra 1976, Kodra, Goci 1977, Kodra, 

Gjata 1982, Kodra 1987, 1988. Godroli 1992, Tashko 1990). Studimet mikrostruturore te kryera vitet e 

fundit e konfirmojne plotesisht nje vendosje te tille (Meshi 1995, Meshi, etj. 1999). Kinematika e 

deformimeve ne masivin ofiolitik te Bulqizes tregon nje paleovendosje intraoqeanike nga perendimi drejt 

lindjes. Keshtu, nga rilevimi mikrostruktural rezultoi se foliacioni dhe lineacioni i temperaturave te ulta dhe 

presioneve te larta ne shkembinjte ultrabazike millonitike ne buzen lindore te masivit i korespondojne stadit 
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te temperaturave afro 10000 C, nder te cilet mbizoteron mbivendosja intraoqeanike drejt lindjes – 

verilindjes.Ashtu si dhe per ofiolitet e krahut perendimor, edhe per ofiolitet e krahut lindor, nje tregues i 

rendesishem eshte dhe levizja e tyre drejt veriperendimit qe eshte kryer gjate kesaj etape “strike slipe”. 

(Meshi 1995, Meshi, etj 1999, Carosi, et al. 1996). 

 

III-3.Sizmiciteti 

 

Zona jone e studimit, ku do te rikonstruktohen lagjet 4,5,6 ne qytetin e Kukesit bazuar ne harten e 

Rajonizimit Sizmik te Republikes Shqiperise, karakterizohet nga lekundje sizmike prej 7 ballesh. 
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IV.-PERSHKRIMI GJEOLOGO-INXHINERIK I VEPRAVE. 

 

Gjate rikonjicionit te kryer nga grupi i studimit u percaktuan dhe u studiuan, vendet ku do te 

ndertohen rrjeti i kanalizimeve, rruget, trotuaret dhe ambientet rekreative ne lagjet 4, 5, 6 ne qytetin e 

Kukesit. Me poshte do te pershkruajme keto vepra. 

 

IV-1. Rrjeti i kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza. 

Rrjetet inxhinierike te kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza do te vendosen ne nje thellesi 

deri ne -2.5m nga niveli tokes natyrale, ne depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi 

qe shkon deri ne 1.0ml. Keto depozitime perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me 

pak surere. Nen depozitimet aluvialo-proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te 

perfaqesuara nga shkembinj magmatik (dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon 

deri ne 2.0m. Ky objekt nuk paraqet probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

IV-2. Rrjeti i infrastruktures rrugore. 

Rrjetet inxhinierike te infrastruktures rrugore do te vendosen ne nje thellesi deri ne -0.5m nga niveli 

tokes natyrale, ne depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi qe shkon deri ne 1.0ml. 

Keto depozitime perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me pak surere. Nen 

depozitimet aluvialo-proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te perfaqesuara nga 

shkembinj magmatik (dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon deri ne 2.0m. Ky 

objekt nuk paraqet probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

IV-3. Ambientet rekreative dhe kendet e lojrave. 

Terrenet argetuese dhe shplodhese do te ndertohen midis objekteve ekzistuese dhe trotuareve te 

levizjes se kembesoreve te cilat do te vendosen ne nje thellesi deri ne -0.3m nga niveli tokes natyrale, ne 

depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi qe shkon deri ne 1.0ml. Keto depozitime 

perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me pak surere. Nen depozitimet aluvialo-

proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te perfaqesuara nga shkembinj magmatik 

(dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon deri ne 2.0m. Ky objekt nuk paraqet 

probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

Treguhesit skematik fiziko-mekanik te shtesave qe takohen ne objektin tone te studimit: 

 

Treguhesit fiziko-mekanik te depozitimeve aluviale bazuar ne literature te merren: 

 

   Fraksioni argjilor……………………………………….= 2.80% 

   Fraksioni pluhuror……………………………………...= 5.50% 

   Fraksioni ranor…………………………………………= 12.30% 
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   Fraksioni zhavoror……………………………………..= 79.40% 

   Lageshtia natyrale……………………………………Wn=13.41 % 

   Pesha specifike………………………………………γ = 2.68 gr/cm³ 

   Pesha e volumit ne gjendje natyrale…………………Δ= 2.09 gr/cm³ 

   Pesha e volumit te skeletit…………………………...δ= 1.85 gr/cm³ 

   Poroziteti…………………………………………….n= 31.14 % 

   Koficenti i porozitetit………………………………..ε = 0.452 

   Moduli i kompresionit……………………………    .E =200kg/cm² 

   Kendi i ferkimit te brendeshem…………………….. φ =35º 

   Kohezioni……………………………………………c = 0.0kg/cm²   

   Ngarkesa e lejuar…………………………………....б = 2.4 kg/cm² 

 

Treguhesit fiziko-mekanik te depozitimeve deluvialo-eluviale bazuar ne literature te merren: 

 

   Fraksioni argjilor……………………………………….=   5.80% 

   Fraksioni pluhuror……………………………………...= 24.20% 

   Fraksioni ranor…………………………………………= 25.40% 

   Fraksioni zhavoror……………………………………..= 44.60% 

   Lageshtia natyrale……………………………………Wn=27.00 % 

   Pesha specifike………………………………………γ = 2.69 gr/cm³ 

   Pesha e volumit ne gjendje natyrale…………………Δ= 1.86 gr/cm³ 

   Pesha e volumit te skeletit…………………………...δ= 1.46 gr/cm³ 

   Koficenti i porozitetit………………………………..ε = 0.842 

   Moduli i kompresionit……………………………    .E =150kg/cm² 

   Kendi i ferkimit te brendeshem…………………….. φ =25º 

   Kohezioni……………………………………………c = 0.15kg/cm²   

   Ngarkesa e lejuar…………………………………....б = 2.2 kg/cm² 

 

Treguhesit fiziko-mekanik te depozitimeve magmatike bazuar ne literature te merren: 

   Pesha specifike………………………………………γ = 2.91 gr/cm³ 

   Pesha e volumit ne gjendje natyrale…………………Δ= 2.80 gr/cm³ 

   Poroziteti…………………………………………….n= 1.80 % 

   Moduli i kompresionit……………………………    .E =800kg/cm² 

   Ngarkesa e lejuar…………………………………....б = 20.0 kg/cm² 

   Rezistenca ne shtypje nje boshtore...........................Rsh =  700kg/m3 

   Rezistenca ne terheqje................................................Rt =  68kg/m3 

   Koeficineti i Puasonit.................................................D = 0.2 

   Fortesia (Protodiagonovit)...........................................f = VII 
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V. - HIDROGJEOLOGJIA. 

 

Objekti yne i studimit, rehabilitimi i lagjeve 4,5,6 ne qytetin e Kukesit. Zona jone e studimit rrethohet nga 

liqeni i Fierzes dhe pershkrohet nga rruget automobilistike te qytetit dhe ato nacionale qe lidhin me Hasin 

dhe Morinen. 

HARTA HIDROGJEOLOGJIKE E RAJONIT 

 

 

 

 

 

VI. - KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME. 

1. Ky studim i perket fazes se projektit te zbatimit. 

 

2. Objekti yne i studimit, lagjeve 4,5,6 ne qytetin e Kukesit pozicionohet pergjate lugines se lumit 

Drin i  Zi dhe Drin i Bardhe. Depozitimet mbulesore perfaqesohen nga depozitimet proluvialo-aluviale si 

dhe ato deluvialo-eluviale. Formacionet shkembore perfaqesohen nga depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te 

perfaqesuara nga shkembinj magmatik (gabro, dunite, harcburgite, etj) si dhe depozitimet konglomeratiko-

ranoriko-argjilore te Pliokuaternarit N2-Qp. 

3. Ne drejtim te zhvillimit gjeomorfologjik ne zonen ku do te vendosen objektet per vete ndertimin 

litologjik te zones nuk eshte i pranishem fenomeni i karstit. 
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4. Rrjeti i kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza. 

Rrjetet inxhinierike te kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza do te vendosen ne nje thellesi 

deri ne -2.5m nga niveli tokes natyrale, ne depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi 

qe shkon deri ne 1.0ml. Keto depozitime perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me 

pak surere. Nen depozitimet aluvialo-proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te 

perfaqesuara nga shkembinj magmatik (dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon 

deri ne 2.0m. Ky objekt nuk paraqet probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

5. Rrjeti i infrastruktures rrugore. 

Rrjetet inxhinierike te infrastruktures rrugore do te vendosen ne nje thellesi deri ne -0.5m nga niveli 

tokes natyrale, ne depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi qe shkon deri ne 1.0ml. 

Keto depozitime perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me pak surere. Nen 

depozitimet aluvialo-proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te perfaqesuara nga 

shkembinj magmatik (dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon deri ne 2.0m. Ky 

objekt nuk paraqet probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

6. Ambientet rekreative dhe kendet e lojrave. 

Terrenet argetuese dhe shplodhese do te ndertohen midis objekteve ekzistuese dhe trotuareve te 

levizjes se kembesoreve te cilat do te vendosen ne nje thellesi deri ne -0.3m nga niveli tokes natyrale, ne 

depozitimet aluvialo-proluviale te kesaj zone qe kane nje trashesi qe shkon deri ne 1.0ml. Keto depozitime 

perfaqesohen nga zhavorr e zhurr me material mbushes rere e me pak surere. Nen depozitimet aluvialo-

proluviale pozicionohen depozitimet e Jurasikut te mesem J2 te perfaqesuara nga shkembinj magmatik 

(dunite, etj). Depozitimet magmatike kane nje perajrim qe shkon deri ne 2.0m. Ky objekt nuk paraqet 

probleme gjeologo-inxhinerike. 

 

 

10.  Zona jone e studimit, ku do te kryhen punime rehabilituese te lagjeve 4,5,6 ne qytetin e Kukesit 

bazuar ne harten e Rajonizimit Sizmik te Republikes Shqiperise, karakterizohet nga lekundje sizmike prej 7 

ballesh. 

 

                                                                         Ing.  Bekim  LILAJ   

                                                                                              Ing.  Florian  LILAJ 
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RELACION TEKNIK MBI PUNIMET GJEODEZIKE DHE TOPOGRAFIKE 

NË LAGJEN 4, 5 DHE 6 NE QYTETIN E KUKESIT 

 

Punimet gjeodezike dhe topografike per Reabilitim e lagjeve Nr.4,5,6 ne qytetin e 

Kukesit u kryen mbi bazen e kerkesave teknike te pergjitheshme dhe specifike te parashikuara 

nga Investitori. Firma jone organizoi punen dhe zhvilloi punimet ne baze te pervojes se 

perftiuar ne punimet e meparshme te kesaj natyre. Para fillimit te punimeve topografike u 

siguruan materialet e nevojshme hartografike, gjeodezike si dhe paisjet perkatese. 

 Per te siguruar lidhjen gjeodezike unike te te gjithe projekteve nga firma u shfrytezuan 

te dhenat gjeodezike te rrjetit shteteror te triangulacionit dhe nivelimit. Sistemi qe perdor 

Republika e Shqiperise eshte projeksioni Gauuss Kryger-it me ellipsoid Krasovsky-n. 

Rilevimi eshte bere ne sistemin nderkombetar me projeksionin UTM me ellipsoid 

WGS84. Duke patur parasysh zonen dhe ritmin e zhvillimit qe ajo ka, do te ishte me 

frytedhense nese do te perdorej dhe ky system. Me kete sistem mund te percaktohet lehtesisht  

kordinatat gjeodezike per cdo pike mbi siperfaqen tokesore nepermjet perdorimit te GPS. 

 Gjate rikonicionit ne terren u vendosen pikat e triangulacionit dhe markat e nivelimit 

ne pikat e fiksuara ne teren. Pikat e fiksuara ne teren u paisen me koordinata  ne projeksionin 

UTM ellipsoid WGS84 dhe kuota. Para fillimit te rilevimit u krye pernjohja e detajuar e 

terrenit, e cila sherbeu per percaktimin e sakte te metodikes se punes, menyren e ndertimit te 

rrjetit gjeodezik, poligonometrise se rilevimit, nivelimit teknik si dhe organizimit te punes. 

 Fiksimi ne terren i pikave te rilevimit u krye me  kunja hekuri me gjatesi  20 - 30 cm te 

futur toke. Ato jane vendosur ne vende te dukeshme dhe te pa levizeshme. Identiteti i tyre 

eshte fiksuar me boje te kuqe te shkruajtur ne afersi te pikes fikse ne vende te dukeshme nga 

rruga ekzistuese ose tereni. Ato jane vendosur ne vende te qendrueshme, ne ane te rruges ose 

afer saj, kane pamje te ndersjellte, duke siguruar ne kete menyre lidhjen dhe vazhdimesine e 

punes nga faza e projektimit ne ate te fizibilitetit te tij. Çdo pike e fiksuar ne terren ka 

numerin, koordinatat te saj, si dhe lartesine te perftuar nepermjet nivelimit gjeometrik e 

gjeodezik. Keto te dhena sigurojne gjetjen e tyre me lehtesi ne terren.  

 Matjet u kryen me GPS TRIMBELL R6, Stacion Total te tipit Leica 307, Stacion 

Total te tipit Trimble M3, Topcon GPT900 si dhe me nivele, te cilet teknikisht siguron matjet 

e kendeve e largesive me saktesine e nevojshme per projektimin e terreneve. 
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TRIMBELL R6  

Rilevimi  

Duke u mbeshtetur ne pikat e poligonometrise dhe te nivelimit gjeometrik u zhvillua 

rrjeti i matjeve topografike te terreneve midis pallaveve te lagjes 4, 5, 6 ne qytetin e Kukesit 

  

Eshte rilevuar gjendja ekzistuese e terrenit ne lidhje dhe me objektet perreth. Objektet e pare 

ne teren jane hedhur ne reliev te gjithe. Punimet topogjeodezike te kryera jane mbeshtetur ne 

shkallen e plote te pergatitjes profesionale, ne perdorimin e teknologjive bashkekohore per 

matjet fushore dhe perpunimin kompjuterik te te dhenave, per te plotesuar kerkesat teknike te 

parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e mare ne teren ka kordinata tre dimensionale, te 

paraqitura ne projekt.  
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Perpunimi i materialit topografik ne zyre eshte bere me programin Autocad Civil 3D 

2020 nga ku eshte perftuar rilevimi. Ky reliev sherbeu per hartimin e projektit te zbatimit me 

saktesine dhe cilesine e kerkuar ne termat e references nga investitori. Ne materialin grafik te 

projektit jepet planimetria e fiksimeve dhe tabela e koordinatave te pikave te vendosura ne 

terren.   

 

Përshkrimi i punës në terren. 

Per mbeshtetjen e punimeve fillimisht u krijuan 2 pika te forta te cilat jane te 

mjaftueshme per kryerjen e pikave detaje te rilevimit. Matja e ketyre pikave u kryen me 

metoden statike duke qendruar ne pike rreth 40 min ne intervalin 1 sek duke siguruar saktesi 

milimetrike te koordinatave te pikave.   

    

Prania e marresit baze ne largesi te kufizuar siguron saktesi me te larte te matjeve ne 

interval kohe me te shkurter. Keshtu per pikat deri ne  1 km nga marresi baze u perdor 

intervali 10 sek me matje per çdo sekonde ndersa per largesi me te madhe deri ne 2 km 

intervali 15 sek. Element kryesor ne matjen ‘stop & go’eshte mos humbja e lidhjes se fazes 

bartese gje e cila prish zgjidhjen perfundimtare. Kjo mund te realizohet duke shmagur futjen 

ne zona  hije te sinjalit ose zona me reflektim te madh sinjali. 

 

  Ne kete rast marresit TRIMBLE R6 japin nje sinjal i cili lajmeron matesin se duhet te 

rifilloje matjen nga nje pike matur paraprakisht, duke siguruar saktesine e kerkuar. Ne zonat 

me dendesi ndertimesh u perdor Stacioni Total pasi kishte peme dhe ndertime te larta te cilat 

nuk lejojne matjen e pikave detaje me GPS. 

 

Pershkrimi fizik i zones. 

 

Zona qe eshte rilevuar shtrihet  ne lagjen 4, 5 dhe 6 ne qytetin e Kukesit. Zona qe u rilevua 

shtrihet ne nje teren te rrafshet i cili ka nje intesitet te larte ndertesash deri ne 5 kate. 

 

Per me shume referohu planimetrise se pergjithshme te zones se rilevuar bashkangjitur ketij 

relacioni. 
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