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1. - TËPËRGJITHSHME 

 
1.1 -HYRJE 

 
Rreth Mallakastres 

Rrethi I Mallakastres me qender Qytetin e Ballshit, një nga qendrat më të mëdha per 

nxjerjen e naftes dhe perpunimin e saje në Shqipëri, ndodhet  në një pozicion të favorshëm 

gjeografik, me një trashëgimi të pasur historike,duke përfshirë rrënoja të civilizimeve të 

lashta si në: Bylis, Bazilika ne Ballsh dhe Nikaja. I ndodhur në jugperëdimë të Shqipërisë, 

Ballshi ndodhet vetëm 40 km larg detit Adriatik dhe disa  prej plazheve më piktoreskë në 

Shqipëri siç janë plazhi i Semanit, Hidrovorit, Darëzezës, dhe Divjakës. Zona bregdetare 

ofron gjithashtu disa prej lagunave më të  pasura në vend, të  cilat  shquhen për  varietetet e 

bimësisë dhe specie të ralla të shpezëve  shtegëtarë. 

 

Qyteti ndodhet pranë dy lumenjve, Gjanica dhe Vjosa, të cilët ofrojnë potencial të madh për 

gjueti dhe aktivitete të tjera sportive.  Ujërat e ketyre lumenjve përdoren për vaditje dhe 

janë një prej faktorëve kryesorë për prodhimin e bollshëm bujqësor në rrethin e 

Mallakastres. Qyteti ka një klimë Mesdhetare, me 300 ditë diell në vit, me dimër të butë 

dhe të lagësht dhe verë të thatë e të nxehtë. Pozicioni gjeografik, elementët klimaterikë dhe 

përbërja gjeologjike  e tokës pjellore në Mallakaster krijojnë mundësitë për kultivimin e 

sukseshëm të produkteve bujqësore si dhe një larmi bimësh e pemësh të tjera. Një traditë e 

gjatë dhe e pasur në vreshtari në bashkëpunim të ngushtë me teknologjinë dhe vlerat 

moderne e bën Mallakastren nje nder prodhuesit e madhenj të produkteve te rrushit dhe te 

ullirit organike dhe natyrale në Shqipëri. 

 

Karakteristika të përgjithshme të mjedisit natyror 

Rrethi i Mallakastres ofron dhe potenciale të  rëndësishme  natyrore  për zhvillimin e tij. Në 

përgjithësi kemi te bëjmë me një rajon  kodrinore  me lartësi nga 40-650 m mbi nivelin e 

detit dhe me toka shumë pjellore. Ne zonat e rrafshëta zhvillohen tokat e hirta kafe. Kemi 

edhe lloje te veçanta tokash si aluvionale që takohen në luginen e Vjosës. 

Mallakastra ashtu si e gjithë Shqipëria bën pjesë në brezin e klimës mesdhetare, dhe 

dallohet për tipare më të shprehura mesdhetare, e cila karakterizohet nga vera e nxehtë dhe 

e thatë me shkëlqim të madh të diellit dhe dimër i butë dhe me rreshje të  mëdha. Ngricat  

dhe dëbora  janë dukuri tepër të rralla. I nxehti fillon që prej mesit të pranverës dhe 

vazhdon deri në fund te tetorit. Klima e Mallakastres është relativishte e ngrohtë. 

Mallakastra dallohet për numerin e lartë të ditëve me diell, mesatarisht 2800 ore në vit. 

Rreshjet kanë rregjim kohor shumë të çrregullt ato janë përqendruar kryesisht në gjysmën e 

ftohtë të vitit, sasia mesatare e tyre arrin 980- 1000 mm/vit. Vera në Mallakaster është e 

thatë dhe shpesh nuk bie shi për javë të tëra. Muajt më të lagesht janë nëntori dhe janari, 

kurse muajt më të thatë korriku dhe gushti. Erërat fryjnë në drejtime të ndryshme por gjatë 

dimrit mbizotëron era e jugut, e cila sjell edhe rreshje të mëdha, ndërsa gjatë verës era fryn 

nga veriu dhe veriperëndimi. Temperatura mesatare vjetore lekundet nga 15C-16C. Klima e 
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Mallakastres lejon zhvillimin e një bujqësie shumë degëshe. Gjithashtu tokat bujqësore 

mund të shfrytëzohen deri ne 2 herë ne vit. Ne kuadrin e pasurive natyrore rëndësi të 

veçantë kanë pasuritë ujore, ku rrethi përshkohet nga lumenjtë Vjosë e Gjanica. Vjosa  - 

272  km i gjatë buron nga malete Pindit në Greqi. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 

6700  km2,  ndërsa prurja  mesatare vjetore  e tij arrin 195   m3/sek.   Gjanica   -  67  km  

buron   nga   burimet   e  Lumares dhe te Metout. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 

234 km2. Është një nga lumenjtë më të ndotur në vend, për shkak të derdhjes  së  naftës. 

Rrethi ka edhe disa liqene artificiale ku më te  madhenjte e më te rendësishmit prej tyre 

jana at ate Lumares, ujërat e tyrej përdoren për ujitje. Bota natyrore bimore dhe shtazore e 

rrethit është transformuar nga veprimtaria e njeriut. Megjithatë rrethi i Mallakastres 

dallohet për disa lloje bimësh e kafshësh. Takohen disa lloje kafshësh si urithi, 

çakalli,ujku, nusja e lalës, dhelpra, lepuri,shkurtëza,  mëllenja, thëllëza si dhe disa lloje të 

ndryshëm zvarranikësh e gjarprinjsh. Rrethi i Mallakastres bën pjesë në brezin e shkurreve 

dhe të pyjeve mesdhetare. Shkurret përbëhen nga nënkati i makies, ku rriten shkurret me 

gjelbërim të përhershëmsi mareja,  shqopa, gjineshtra, dafina. Në këtë nën kat bimor rriten 

edhe disa drurë të lartë si lisi, valanidhi, pisha e butë dhe e egër, që në disa raste formojnë 

pyje  të vegjël. Nëntoka është mjaft e pasur me lënde djegëse siç janë gazi natyror dhe nafta 

ku dallohet zona e Drenoves,Visokes,Hekalit . 

Gjithashtu nëntoka është e pasur edhe me materiale ndërtimi si zhavore, rërëra, argjila 

,gure gelqerore etj. 

 

Historia 

Origjina e qytetit të Ballshit shkon në shekullin e VI-të p.e.s. me qytetin antik të Bylisit.   

Në Ballsh u zbulua mbishkrimi i dyfishtë mbi kristianizimin e bullgareve dhe epitafin e 

varrit te kryqtarit norman. Në rrënojat e bazilikës u gjet një nga mbishkrimet për ndërtimet 

e bëra në Bylis nga Perandori Justinian. Të gjitha rezultatet e gërmimeve dhe studimeve të 

tij Prashnikeri i përmblodhi në librin “Muzakia und Malakastra” (Myzeqeja dhe 

Mallakastra) të cilin e botoi në Vjenë në vitin 1922. Në gërmimet që kreu në qytetin antik 

të Apolonisë grupi i Prashnikerit iu nënshtrua goditjeve të artilerisë italiane që nga vija e 

frontit të luftimeve përtej Vjosës. Duke pasur rezultate të kufizuara ai u kujdes për të 

grumbulluar objekte arkeologjike që u grabiten nga muret e kishave dhe manastireve të 

zones. 
 

Pas Luftës së Dytë Botërore deri në vitin 1991, Ballshi u shëndërrua në qendrën kryesore te 

nxjerjes dhe perpunimin e naftes. Qyteti  pati një zhvillim të madh ekonomik dhe disa prej 

industrive kryesore që u zhvilluan përfshinin Nxjerrjen dhe Përpunimin e Naftës, 

Ndërtimin, Bujqesinë dhe Përpunimin e Produkteve Bujqësore. Si rezultat, qyteti lulëzoi 

dhe njerëz prej të gjithë Shqipërisë migruan drejt Ballshit. 

 
 

Ekonomia dhe Tregëtia 

Shqipëria ka treguar potencial për rritje ekonomike, e shprehur edhe nëpërmjet numrit të 

shumtë të bizneseve që po  vendosen  këtu si dhe  prej të mirave materiale që po bëhen të 

mundshme prej tregëtarëve të tregjeve në zhvillim. Rethi I Mallakastres perfshihet ne 

Qarkun e Fierit ka një ekonomi te fuqishme dhe është qendra e Shqipërisë për sa i përket 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Bullgar%C3%ABt
https://sq.wikipedia.org/wiki/Bazilika
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Justinian&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prashnikeri&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Vjena
https://sq.wikipedia.org/wiki/1922
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prashniker&action=edit&redlink=1
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industrive të naftës, bitumit dhe bujqësisë. 

 

Qarku I Fierit ka depozita të mëdha nafte dhe gazi natyral dhe prodhon afërsisht 2800 fuçi 

naftë për ditë, si dhe 5 milion m3  gaz natyral për vit.  Burime  të tjera natyrale përfshijnë 

rërën bituminoze, materialet inerte, dhe argjilën. 

Bujqësia është një prej sektorëve më të rëndësishëm dhe Qarku I Fierit prodhon sasi 

tëkonsiderueshme gruri, misri, ullinjsh, domatesh,  patatesh, rrushi, mollësh, shalqinjsh dhe 

foragjeresh. Gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm shpezësh dhe gjëje tëgjallë. 
 

Qarku I Fierit ku bene pjese dhe rrethi I Mallakastres aktualisht renditet i treti në Shqipëri 

për nga rëndësia ekonomike. Sektorët kryesorë të ekonomisë së Fierit përfshijnë: 
 

 Nxjerrjen dhe Përpunimin e Naftës: kompani shtetërore dhe 
private, duke përfshirë edhe kompani tëhuaja 

 Ndërtim 

 Përpunim Ushqimi: pije freskuese dhe alkolike, vaj  ulliri  dhe  gatimi, mish, 

nënprodukte të qumështit, bukë, sheqer, mielletj 

 Import-Eksport 

 Tregëti: rroba, ushqim, elektroshtëpiakeetj 

 Tekstile dhe prodhim veshjesh 
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1.2 - POZICIONI IOBJEKTIT 

 
Zona ne te cilin shtrihet objekti i kontrates Studim-Projektim “RIKUALIFIKIMI 

URBAN I QENDRES SE QYTETIT BALLSH“ ndodhet në qendër të qytetit të Ballshit. 

Ky objekt  kontrate  perfshin Bulevardin “Rrapo HEKALI” si dhe degezimin rrugore qe 

lidhin ate me aksin e e rruges nacionale . Ne kete studim perfshihen Bulevardin “Rrapo 

HEKALI”, rruga Mehmet SHEHU.  

 

Objekti që parashikohen të trajtohet në këtë detyrë projektimi perfshihen si pjese e 

territorit administrativ të Bashkise Ballesh. 
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1.3 – GJENDJA  EKZISTUESE 
 

Bulevardi Rrapo Hekali në ka nje gjatesi te pergjithsshme reth 555 ml. Ky bulevarde ka ne 

gjatesine e tije kater tipologji rruges.Pjesa e pare me gjatesi 260ml eshte e shtruar me shtrese 

asfaltobetoni ne pjesen trupit te rruges e cila ka nje gjeresi rreth 10.5m, dhe trotuare me 

pllaka me gjeresi variabel nga 1.5 deri ne 3m. Aktualisht trupi i rruges eshte riveshur para 

disa vitesh por vihen re se riveshja ka difekte si ne nivelete dhe ne pjerresite terthore.Trotuaret 

jane tejet te amortizuara dhe me shume devijacione ne altimetry. Kjo rruge konturohet nga 

objekte banimi, katet e para te te cileve jane kthyer teresisht ne objekte tregtimi. Kjo ka 

bere qe fasadat e objekteve te transformohen teresisht dhe te trajtohen ne menyre 

individuale nga cdo banor, duke krijuar nje peisazh te frikshem nga ana urbane.  

 

Pjesa e dyte me gjatesi 72 ml eshte e shtruar me shtrese asfaltobetoni ne pjesen trupit te 

rruges e cila ka nje gjeresi rreth 14.7 m, dhe trotuare me pllaka me gjeresi variabel nga 3.5 

deri ne 13m. Aktualisht trupi i rruges eshte me asfalte ku shtresa e tapetit eshte me 

gropezime dhe difekte ne pjwrresite terthore .Trotuaret jane te shtruara me pllaka betony me 

ngjure dhe permasa te ndryshme. Kjo rruge konturohet nga objekte banimi, katet e para te te 

cileve jane kthyer teresisht ne objekte tregtimi. Kjo ka bere qe fasadat e objekteve te 

transformohen teresisht dhe te trajtohen ne menyre individuale nga cdo banor. 

 

Pjesa e trete me gjatesi 102 ml eshte e trajtuar me dy pjese kaluese te ndara nga nje breze I 

gjelber me gjeresi 2.6 m. Ruget jane te  shtruara me shtrese asfaltobetoni ne pjesen trupit te 

rruges te cilat kane nje gjeresi 6 m, dhe trotuare me pllaka me gjeresi variabel nga 3.5 deri 

ne 7.5 m. Aktualisht trupi i rruges eshte me asfalte ku shtresa e tapetit eshte me gropezime 

dhe difekte ne pjerresite terthore dhe niveleta.Trotuaret jane te shtruara me pllaka betony me 

ngjure, relativishte te demtuara. Kjo rruge konturohet nga objekte banimi, katet e para te te 

cileve jane kthyer teresisht ne objekte tregtimi. Kjo ka bere qe fasadat e objekteve te 

transformohen teresisht dhe te trajtohen ne menyre individuale nga cdo banor. 

Pjesa e katert eshte pjese e rruges nacionale, ka nje gjeresi mesatare 10.5 m, dhe trotuare me 

pllaka vetem  nga ana perendimore me gjeresi variabel nga 3.5 deri ne 4.5 m. Aktualisht trupi 

i rruges eshte me asfalt ku shtresa e tapetit eshte ne gjendje te mire.Trotuaret jane te shtruara 

me pllaka betony me ngjyre, relativishte te demtuara. Kjo rruge konturohet nga objekte 

banimi, katet e para te te cileve jane kthyer teresisht ne objekte tregtimi. Kjo ka bere qe 

fasadat e objekteve te transformohen teresisht dhe te trajtohen ne menyre individuale nga 

cdo banor. 
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Pamje te gjendjes ekzistuese te Rruges 
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Pamje te gjendjes ekzistuese te Rruges
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Degezimi qe lidhe bulevardin me rrugen nacionale ka nje gjatesi  prej 130 ml eshte e shtruar 

me shtrese asfaltobetoni ne pjesen trupit te rruges e cila ka nje gjeresi rreth 9 m, dhe trotuare 

me pllaka me gjeresi variabel nga 1.6 deri ne 4.6 m. Aktualisht trupi i rruges eshte me 

asfalte ku shtresa e tapetit eshte me gropezime  te dheksuara dhe difekte ne pjerresite terthore 

.Trotuaret jane te shtruara me pllaka betoni me ngjure dhe permasa te ndryshme dhe gjendja e 

tyre eshte teresishte e amortizuar. Kjo rruge konturohet nga objekte banimi, katet e para te te 

cileve jane kthyer teresisht ne objekte tregtimi. Kjo ka bere qe fasadat e objekteve te 

transformohen teresisht dhe te trajtohen ne menyre individuale nga cdo banor. 

 

  Pamje te gjendjes ekzistuese te Rruges 
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Ujesjellesi: Rrjeti i furnizimit me uje ne kete zone ekziston, por nga informacionet e marra 

edhe nga drejtoria e ujesjellesit, ky rrjet do te rikonstruktohet dhe per kete eshte realizuar 

dhe projekti dhe nuk do te jete pjese e ketije studimi pasi Bashkia mendon se ky investim 

do te realizohet me shpejte se objekti per te cilin ne po realizojme projektin. 
 

Sistemi KUZ: ekziston, edhe pse i vjeter paraqitet  ne gjendje  te  mire  dhe funksional. Ai 

perbehet nga nje kolektor kryesor  betoni  me D=1000mm i cili shkarkon ne lumin e 

Gjanices. Ky kolektor merr shkarkimet e pjeses perendimore te qytetit . 

 

Sistemi KUSH: Rrjeti kanalizimeve të ujrave të bardha eshte  i amortizuar pothuajse në të 

gjithë rruget kryesore dhe funksionon ne menyre pjesore. Ai eshte ndertuar mikx me ujrat e 

zeza. 

 

Ndricimi rrugor: Pergjate Buleverdit Rrapo Hekali dhe rruget lidhese te me te ndricimi 

rrugor ekziston por eshte I pa mjaftueshem si dhe me ndryshimin e kerkuar ky rrjet del 

jashte funksionit. Elementet e ndricimit ekzistues do te riperdoren nga Bashkia . 
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1.4 – STUDIMI TOPOGRAFIK 
 

Zona ne te cilin shtrihet objekti i kontrates Studim-Projektim “RIKUALIFIKIMI 

URBAN I QENDRES SE QYTETIT BALLSH “ ndodhet në qendër të qytetit të Fierit 

Per hartimin e projektit dhe per nxjerrjen e nje serie te dhenash  jane shfrytezuar 

hartat topografike te zones ne shkallet 1:25.000 dhe 1:10.000, fotot ajrore dhe satelitore te 

zones si dhe matjete  drejtperdrejta neterren. 

 

Punimet Gjeodezike 

 
Punimet gjeodezike dhe topografike per objektin “RIKUALIFIKIMI URBAN I 

QENDRES SE QYTETIT BALLSH “  u kryen mbi bazen e kerkesave teknike te 

pergjitheshme dhe specifike te parashikuara nga Investitori. Grupi i Topografeve 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 sistem. Me kete sistem mund te percaktohet lehtesisht  

kordinatat  gjeodezike  per cdo pike mbi siperfaqen tokesore nepermjet perdorimit teGPS. 

 

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 pajisen me koordinata ne 

projeksionin UTM ellipsoid  WGS84  dhe kuota. Para fillimit te rilevimit  u krye 

rikonicioni i detajuar  i terrenit, i  cili sherbeu per percaktimin e sakte te metodikes se 

punes, menyren e  

ndertimit   te rrjetit gjeodezik, poligonometrise se rilevimit, nivelimit teknik si dhe 

organizimit tepunes. 

 

Fiksimi ne terren i pikave te rilevimit u krye me goxhde betoni te ngulura ne objekte 

betoni. 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, duke siguruar ne kete menyre lidhjen dhe vazhdimesine e punes nga 

faza e projektimit ne ate te zbatimit te tij. 

Çdo pike e fiksuar ne terren ka numerin, koordinatat te saj, si dhe lartesine te 

perftuar nepermjet nivelimit gjeometrik e gjeodezik (shih planimetrite e objekteve ku 

gjenden koordinatat tre dimensionale te pikave mbeshtetese). Keto te dhena sigurojne 

gjetjen e tyre me lehtesi ne terren. 

 

Pikat fikse te terenit jane te percaktuara ne planimetrine e objektit qe perfshihen ne 

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

Total te tipit Trimble M3 si dhe me nivele, te cilet teknikisht siguron matjet e kendeve e 

largesive me saktesine e nevojshme per projektimin errugeve. 
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Zhvillimi i Nivelimit Gjeometrik 

 

Per te siguruar kerkesat e larta teknike ne punimet rilevuese, u percaktua qe saktesia 

altimetrike e punimeve topografike te jete e larte dhe per kete qellim u zhvillua nivelim 

gjeometrik per pikat e poligonometrise ne te gjithe sektoret e rruges dheshesheve. 

Nivelimi gjeometrik u krye me nivelen teknike te tipit Kern Level, me metoden e nivelimit 

teknik te dyfishte, duke matur çdo disnivel dy here, me dy vendosje instrumenti. Diferenca 

midis  dy disniveleve  te  perftuar ne çdo stacion nuk u lejua me teper se 3mm. 

 

Rilevimi 

 

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

procesi i matjevetopografike 

Eshte rilevuar ne menyre te plote e gjithe siperfaqja e zones ku shtrihet objekti si 

dhe e nje brezi perimetral qe e qarkon ate. Ne reliev  jane pasqyruar nemenyre te plote te 

tere elementet perberes te tij, kanale, puseta, platforma betoni, shtylla ndricimi ose 

tensioni, bunkere, tombino, trotuare, ura, ndertesa, objekte te ndryshem, rruge kryesore e 

dytesore, perrenj, nje numer i dendur pikash detaje etj. Punimet topogjeodezike te kryera 

jane mbeshtetur ne shkallen e plote  te pergatitjes profesionale, ne perdorimin e 

teknologjive bashkekohore per matjet fushore dhe perpunimin kompjuterik e te dhenave, 

per  te plotesuar kerkesat teknike te parashtruara nga projektuesit. Çdo pike e mare neteren 

ka koordinata tredimensionale,te paraqitura ne projekt. 

Perpunimi i materialit topografik ne zyre eshte bere me programin STRATO dhe 

LEONARDO, TGO, Autocad Land Development nga  ku  eshte perftuar rilievi tre 

dimensional i objektit. Ky reliev sherbeu per hartimin e projektit te zbatimit me saktesine 

dhe cilesine e kerkuar ne termat e references ngainvestitori. 

Ne materialin grafik te projektit jepet planimetria e pikave poligonale dhe tabela e 

koordinatave te pikave te vendosura neterren. 

 

Pershkrimi i punes ne terren. 

 

Per mbeshtetjen e punimeve fillimisht u krijua bazamenti gjeodezik ne formen e nje 

poligoni te hapur (pika te forta) te cilat jane te mjaftueshme per marrjen (matjen) 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 
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1km nga marresi baze u perdor intervali 10 sek me matje per  çdo  sekonde. 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. 
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1 

1.5 – STUDIMIGJEOLO-INXHINIERIK 

 
1.1 HYRJE 

 

1.Hyrje 

Me muajin Janar 2020 sipas programit te punes, u krye studimi gjeoteknik ne objektin 

“RIKUALIFIKIMI URBAN I QENDRES SE QYTETIT BALLSH “ 

1.2 Qellimi istudimit 

 

Destinacioni i ketij studimi eshte percaktimi i karakteristikave fiziko mekanike te dherave dhe 

shkembinjve qe takohen ne zonen ku kalon rruga Rruges "Rapo Hekali  dhe rrugea 

Mehmet Shehu. Te dhenat e marra nga punimet fushore dhe ato laboratorike do ti sherbejne 

projektuesve per te realizuar projektin e rruges, projektimin e veprave te vogla te artit dhe 

pjeseve te tjera te projektit te kesaj rruge. 

Per te realizuar kete studim jane kryer vrojtime ne terren te fenomeneve negative fiziko 

gjeologjike 

 
1.3 Objektivi I Punimeve 

Shkurtimisht raporti do te shqyrtoje ceshtjet e meposhtme te cilat do te jene te mbeshtetura 

me punimet gjeologjike sipas programit te hartuar nga porositesi. 

1. Jane rishikuar te gjitha punimet e meparshme gjeolgjike te kryera nga autoret dhe 

nga autore te tjere vendas te cilat jane kryer per qellime te tjera por kane vlera 

njohese. 

2. Jane studiuar punimet gjeologjike te vjetra qe jane kryer per kete rruge hartat 

gjeologjike dhe gjeomorfologjike te zones ku shtrihetrruga. 

 

2.0 Geomorfologjia 

 

Zona nga Ballshit ben pjese ne zonen e Ultesires Perendimore te Shqiperise ne kete zone jane 

prezente depozitimet terrigjene te Neogjenit dhe depozitimet e Kuaternarit, por ne zonen ku 

kalon rruga jane prezente depozitimet e meposhtme: 

A) depozitimet e Neogjenit(N 2t) 

B) Depozitimet e  KuaternaritQ4 

 
 

A) Deopzitimet e Neogjenit (N1
2t.) 
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Jane depozitime te reja qe perbehen nga argjilite alevrolite dhe ranore jane me ngjyre 

kafe te kuqerremte jane me çimentim te mire deri te dobet, pjesa siperfaqesore e tyre eshte e 

perajruar. Ne pergjithesi formojne shpate te paqendrueshme por ne zonen ku do te ndertohet 

rruga e re nuk jane prezente keto depozitime ato takohen nenthellesine 50-75m. 

 
B) Deopzitimet ekuaternarit. 

Sipas menyres se formimit keto depozitime do te ndahen ne depozitime liqenoro 

kenetore dhe depozitime deluvialo - eluviale. 

- Depozitimet liqenore-kenetore perfaqesohen nga depozitimet e kenetes se Lushnjes 

keto depozitime nderthuren me depozitimet liqenore dhe detare perfaqesohen nga suargjila 

argjila lymore surera dhe rera me rralle shtresa torfike. Jane depozitime te pakonsoliduara deri 

pak te konsoliduara,takohen ne zonen fushore dhe kane trashesi 50-60m 

- Depozitimet deluvialo - eluviale perfaqesohen nga suargjila, suargjila zhavorore. Jane 

mesatarisht te konsoliduara. Takohen ne shpatet e luginave. Ata vendosen mbi formacionet 

rrenjesore dhe kane trashesi 2.0 – 3.5 metra. Ne disa raste keto depozitime jane te 

paqendrueshme ato rreshqasin ne drejtim te renies se relievit. Jane prezente ne zonat kodrinore 

larg aksit te rruges se re. 

 

 

7.0 Materialet eNdertimit 

Per ndertimin e rruges jane te domosdoshme materialet qe do te sherbejne per mbushjet e 

rruges, materialet per prodhime e shtreave granulare,per prodhimn e betoneve dhe te 

asfalteve.Jane studiuar te dy tippet e materialeve dhe jane vleresuar dhe sasite e tyre.  

Ne studimin e karierave(Quarry) jane patur parasysh disa pika te rendesishme si: 

1. Qe vendet e tyre te jene sa me prane objektit qe do te ndertohet sic eshte Nyja e inerteve 

ne Aranitas, Nyja e inerteve ne autostraden Fier-Tepelen ne afersi te fshatit Mollas. 

2. Te shfrytezohen ne maksimum karierat ekzistuese. 

 
 

3. Gjate shfytezimit te karierave te ruhet ambienti nga ndotja dhe te mos prishet peisazhi 

natyror. 

4. Materialet te plotesojne cilesite teknike sipas standartit qe eshte projektuar kjo rruge. 

5. Jane bere studime nje kariere shkembore. 

Nga studimi gjeologjik i zones ku do te ndertohet rruga e re shkembinjte me karakterisrika 

me te mira per tu perdorur si materiale ndertimi jane shkembinjte gelqerore,Konglomerate dhe 

ranore. 
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Per studimin e tyre jane perdorur gropa me thellesi 2m si dhe jane marre materiale direkte 

ne shkembinjte gelqerore qe jane te zbuluar ne siperfaqe,jane kryer ne laborator analizat e 

domosdoshme per vleresimin e tyre. 

 
7.1 Karierat qe do te perdoren per mbushjet e trupit terruges. 

Per mbushjet e ndryshme te trupit te rruges jane studiur materiale qe jane ne kodrat 

perreth sic jane kodrat e Aranitasit dhe te Fratarit. Keto materiale jane kryesisht materiale guri 

gelqerore. Nje mundesi tjeter eshte marrja e materialeve zhavorore nga Lumi Vjose Keto 

materiale jane testuar dhe plotesojne kerkesat e projektit per mbushjet e ndryshme qe do te 

kryhen per ndertimin e kesaj rruge. Ne fazen e ndertimit te rruges eshte e domosdoshmeqe 

materialet e ndertimit te studiohen me hollesisht per karierat qe do te vendose ndermarja e 

zbatimit te punimeve gjithmone duke u aprovuar nga supervizori I punimeve. 

 
7.2 Kariera qe do te perdoren per prodhimin e shtresave te mbistruktures se rruges dhe 

per prodhimin e asfaltit e betoneve tendryshme. 

Per keto tipe materialesh jane studiuar dy kariera qe jane ne malin e Ures Vajgurore dhe nje 

tjeter ne Aranitas ne rrethin e Mallakaster sepse keto jane me afer trupit te rruges.Gjithe zona 

eshte shume e varfer me keto lloje shkembore. Karierat e Ures vogurore perbehen nga 

shkembinj te forte gelqerore qe plotesojne kushtet per tu perdorur per prodhimin e betoneve 

dhe te asfalteve.Jane kariera ekzistuese.Por duhet te theksohet qe materiali para se te perdoret 

duhet te testohet te marrea provimin e supervizorit te punimeve sepse ndoth qe ne masivin e 

gelqeroreve te jene prezente shtresa gelqerosh te bute qe jane te papranueshme per te perdrur si 

materiale ndertimi sic jane gelqeroret e Karbunares ne rrethin eLushnjes. 

 

 

8.0 Konkluzione dhe Rekomandime 

1. Zona ku do te ndertohet rruga  eshte me reliev  kodrinore por aksi I bulevardit eshte gati 

 fushor. 

2. Gjate relivimit gjeologjik nuk jane konstatuar fenomene te levizjeve massive te masave 

dherore qe te kercenojne qendrueshmerine e trupit te rruge. 

3. Ne zone e studiur takohen depozitimet e Neogjenit qe perbehen nga argjilite 

konglomerate dhe ranore. Depozitimet e kuateranrit perfaqesohen nga suargjila, argjila 

lymore, argjilas torfike, surera, rera dhe me rralle zhavore. 

4. Materialet e ndertimit per mbushjet e ndryshme jane ne kodrat e fshatit Aranitas  kurse 

per prodhimin e asfalteve dhe betoneve do te merren nga Uravajgurore 
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2. - ZGJIDHJA E PROJEKTIT 

 

2.1 – PROJEKTI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE 
 

Projekt Zbatimi per “RIKUALIFIKIMI URBAN I QENDRES SE QYTETIT BALLSH “ 

eshte realizuar ne baze te Detyres se Projektimit  te hartuar nga Bashkia Mallakaster. 

 

Zona ne te cilin shtrihet objekti i kontrates Studim-Projektim “RIKUALIFIKIMI URBAN I  

QENDRES SE QYTETIT BALLSH”, ndodhet në qendër të qytetit të BALLSHIT  

 

Zona ne studim perfshin si aks kryesor BULEVARDIN RRAPO HEKALI dhe degezimin 

nga qedra deri ne rrugen nacionale. Objekti që parashikohen të trajtohet në këtë Projekt, 

perfshihet si pjese e territorit administrativ të Bashkise  Mallakaster,  Bashkia Ballsh me nje 

siperfaqe 15300 m2. 
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Duke u mbeshtetur ne “Detyren e Projektimit”, gjendjen ekzistuese, si dhe 

prespektiven e zhvillimit te qytetit, jane parashikuar ndrerhyrje ne shtresat rrugore te 

rrugeve dhe shesheve, nderhyrje ne  rrjetin  e  kanalizimeve, nderhyrje ne ndricimin 

rrugor, nderhyrje pjesore ne fasadat e objekteve. 
 

Ky objekt shtrihet ne qender te qytetit dhe domonihet nga njesi tregtare te shumta ne 

pozicionuara ne dy anet e rruges kryesore.  

 

Pjesa e pare e Bulevardit eshte trajtuar ruge me dy sense levizje si dhe parkim ne anen 

Lindore te tije.Ne perendim eshte parashikuar korsi bicikletash me gjeresi 2m plus 

trotuar per kembesoret. 

 

Pikerisht e pare ne kete kendveshtrim, dhe  ne  koherence  me pikesynimet e Bashkise, ky 

objekt ne pjesen qendrore te tije (nga progresivi 260 ml deri ne progresivin 435 ml eshte 

trajtuar si nje aks jo me rrugor i mirefillte per qarkullimin e trafikut, por si nje pedonale,  

ku paresore  do te jete  levizja lirshem e kembesoreve, krijimi i nje ambjenti terheqes dhe  

te kendshem. 

Per kete qellim, si trupi i rruges ashtu edhe trotuari do te unifikiohen si  ne kuote ne anen 

Lindore  (duke eliminuar teresisht disnivelin qe krijon trotuari me trupin  e rruges) ashtu 

edhe ne menyre levizjeje, duke perdorur te njejtin  material shtrimi. 

E tere siperfaqja eshte parashikuar te shtrihet me pllaka guri. Menyra e shtrimit dhe 

dekori do krijojnje nje harmoni dhe shkrirje te rruges me trotuarin. 

Ne anen Perendimore do te perdoret bordure e rruges per arsye te disnivelit qe kemi ne 

terren si dhe per ndarjen e korsise se bicikletave nga rruga. 

Persa i perket qarkullimit te automejeteve, ai do jete me orar te kufizuar, me objektiv 

kryesor furnizimin e njesive tragtare, dhe me levizje me nje sens. Parkimi pergjate ketij 

segmenti do jete teresisht i ndaluar. 
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Pjesa e trete e e ketije aksi vazhdone ne rrugen nacionale dhe jane trajtuar: trotuaret nga 

te dy anet; kanalizimet e K.U.B;ndricimi rrugore dhe ne krahun perndimor vazhdon 

korsia e bicikletave. 

 

Degezimi nga qendra deri ne rrugen nacionale eshte trajtuar si rruge me nje sens levisje 

dhe parkim. 

 

Meqënëse Bulevardi do rikonstruktohet terësisht,në zgjidhjen e projektit janë patur 

parasysh: 

 

1. Zgjidhja në anën Planimetrike 

2. Zgjidhja në anën Altimetrike 

3. Elementet sociale 
 

Zgjidhja Planimetrike. 

 
Në zgjidhjen Planimetrike është patur parasysh  sistemimi  dhe trajtimi i te gjithe 

hapesires qe perfshin trupi i rruges,korsi bicikletash ne anen perendimore, trotuaret dhe 

sheshet e vogla deri tek objektet e banimit dhe tragtimit duke i plotesuar me gjithe 

elementet urbane. 

Nderhyrjet ne trupin e rruges dhe trotuare konsistojne ne: 

a) Unifikimin e tere hapsires urbane qe perfshihet midis objekteve 

b) Unifikimin e rruges dhe trotureve, duke e kthyer ne nje zone pedonale 

pjesen qendrore te tije. 
 

c) Ne pjesen e pare krijimin e nje brezi te gjelberet te perbere nga peme, te  

vendosura me nje largesi 6m nga pema ne peme. Ky koridor, do krijoje nje 

gjelberim te ambjentit, krijimin e nje hije te lehte pergjate gjithe rruges, 

dhe mundesi qendrimi ne nje kohe me te gjate te kembesoreve ne kete 

zone.Ne pjesen e pedonales pjesa e pare e saje eshte trajtuar me dy radhe 

pemesh ndersa pjesa ne vashdim ashte trajtuar me lulishte te ngritura dhe 

peme ne cdo lulishte. 

d) Vendosjen e nje ndricimi ne te dy anet e rruges. Kjo do beje shfrytezimin 

e ketij territori edhe ne oret e mbremjes, duke e kthyer nga nje zone te 

vdekur ne  oret e mbrembjes, ne nje zone aktive dhe te gjalle. 

 

Zgjidhja Altimetrike. 

Nga  ana altimetrike relievi faktik ne drejtim gjatesor eshte pothuajse   e sheshte 

me nje pjerresi te lehte ne drejtim te bashkise deri ne progresivin 300m dhe me pas 

pjerresi rritet. Kjo pjerresi do te ruhet dhe do sherbeje si baze per kullimin e ujrave 

siperfaqesore. Eshtë synuar që niveleta e rruges te jete sa me uniforme  dhe pa 

shkallezime.Ne pjesen nga seksioni 14/a deri ne seksioni 19 duke qene se rruget 

ekzistuese ishin me disnivel u be kujdes qe niveleta te ishte sa me miqesore me kuotat 

zero te objekteve ne te dy krahet.  Ndersa ne drejtim terthor, objekti paraqet probleme, 

pasi kuotat zero te cdo objekti, jane ne discordance me njeri tjetrin, e per rrjedhoje 

kane troturare ekzsitues me lartesi te ndryshme, duke krijuar problem ne levizjen e 

kembesoreve. Ne projektin e ri ky problem eshte amortizuar ne pjesen me te madhe. 
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Po keshtu e gjaithe siperfaqja e trotuareve do te germohet per ta sjelle ne te te njejten 

kute perfundimatere. Pjesa  e  mbetur e disniveleve do te trasferohet ne hyrjet e njesive  

tregtare  ne forme shkallesh. 
 

Profili Gjatësor 

Profili gjatësor perfaqëson prerjen e rrugës apo  shesheve  sipas aksit të saj në 

drejtimin vertikal. 

Profili gjatësor është hartuar në shkallë Horizontale 1:1000 dhe shkalle Vertikale 

1:100. 

Në të janë paraqitur: 
 

VijaeTerrenit  

VijaeProjektit  
 

 Numri i Piketës (Seksionit) Kuota 

e Terrenit 

Kuota e Projektit 

Distancat Pjesore 

Distancat Progresive 

Kryqëzimet 

Pjerrësite e 

Niveletës 

Kilometrazhi 

Profilat Tërthorë 

Profilat tërthore përfaqësojnë prerje të rrugës (sheshit) tërthor me aksin e saj në 

drejtimin vertikal. Profilat tërthorë janë hartuar në shkallë 1:100 (e njëjtë për dy 

drejtimet Vertikal dheHorizontal) 

Në profilat Tërthorë janë paraqitur: 
 

Numri i Profilit 

Distanca Progresive 

Sipërfaqja në Mbushje dhe Gërmim 

VijaeTerrenit  

VijaeProjektit  

VijaeGërmimit  

Disnivelet e Vijës sëProjektit 

Disnivelet e Vijës se Gërmimit 

Numri i Piketës (Seksionit) Kuotat 

e Terrenit 

Kuotat e Projektit  

Distastancat pjesore nga Aksi Distancat 

e përgjithshme ngaAksi. 

 

Profilat Tip dhe Detajet 

 
Në Profilat Tip, janë paraqitur në mënyrë të detajuar: Shtresat 
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Rrugore 

Dimensionet e tyre 

Vendosja e tyre 

Distancat 

Zona ku aplikohet Profili Tip 

Pozicioni i rrjeteve te tjera inxhinierikë. 

 

Në detaje janë paraqitur: 
 

Dimensionet e Bordurave Markat 

e Betonit 

Mënyra e fiksimit të Bordurave Mënyra 

e shtrimit të Trotuareve 

Vendkalimet për njerëzit me aftësi të kufizuar. 
 

Zgjidhja Sociale. 
 

Duke patur parasysh karakterin e ketij objekti, eshte patur qellim kryesor, rritja 

e vleres ne teresi te zones, kthimi ne zone pedonale, krijimi i mundesive per qendrim 

ne kohe me te gajte dhe ne menyre me terheqese perbanoret. 

Po ne kete kendveshtrim eshte bere edhe trajtimi i fasadave te katit perdhe dhe 

kateve te siperme pergjate tere objektit duke unifikuar, ne nje fare mase,  materialet e 

perdorura ne fasada. 

Po keshtu pergjate pjeses pedonale eshte parashikuar vendosja e stolave ne 

menyre qe kembesoret te akomodohen ne objekt. 

Trajtim i vecante i eshte ribere kesaj pjese me gjelberimin,alternimin e 

ndricimit relativishte te ulet me ndicimin ne siperfaqe te pllakave me ane te spoteve 

duke e shnderruar  ate ne nje zone te mirefillte per shplodhjen e qytetareve.  
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Llogaritja e Shtresave të Rrugës 

 
Nisur nga eksperinca ne projektimin e rrugeve, studimi i trafikut te zones dhe 

prespektiven e zhvillimit, vleresimi i gjendjes aktuale, rezulton se ne keto zona, jane te 

destinuara kryesisht per mjete te  tonazhit te  lehte dhe te mesem. Ne  llogaritjen e 

shtresave duke patur parasysh gjithashtu edhe formacionet gjeologjike qe hasen ne trupin 

e rruges, paketa e tyre del pothuajse konstruktive. 
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Pjesa e pare ,seksioni o deri ne seksionin 9 

Zona e Trupit te rruges do te kete keto shtresa rrugore 

 

Asfaltobeton - 4cm 

Mbushje e gropezimeve me binder 

 
  Pjesa e dyte ,seksioni 12 deri ne seksionin 20 

Zona e Trupit te rruges do te kete keto shtresa rrugore 

 
PllakaGuri - 8cm 

Llac cimento m-50 -2-3 cm 

ShtreseBetononarme - 20 

cm Zgare hekur 10mm15x15cm 

Stabilizant - 10cm 

Çakell - 15cm 

Çakell - 20cm 

 
Ne kete segment fillimishte do te realizohet germimi sipas kuotave qe dalin nga profili 

gjatesor dhe ato terthore.Do te behet rrylimi I kasonetes dhe sipas radhes do hidhen 

shtresat:cakull 20cm;cakell 15 cm; dhe me shtresen e stabilizantit do te realizohen 

pjerresit terthore. 

Me pas do te realizohet shtresa e betonarmese 20cm. Betoni do jete M- 

250 dhe hekur d=10mm i vendosur ne forme zgare 15x15cm.  Hekuri do 

tepozicionohet ne 1/3 e lartesise se betonit. Gjate  betonimit  ti kushtohet kujdes, 

pjerresive terthore, si dhe shkallezimit ne pjesen e Kunetes. 

Betonimi do te realizohet ne trajte pllakash sipas planit te betonimit. Pllakat do te 

ndahen me fuge polisteroli. Betoni i pllakave do te behet i alternuar ne forme shahu ne 

nje interval te pakten 7 ditor. 

Pllakat e gurit do te shtrohen me llac ciemento  M-50. Trashesia e llacit  do te jete 2-

3cm. Pllakat do te shtrohen sipas dekorit qe do te miratohet paraprakisht nga 

supervizori ne bashkepunim me Investitorin. 

Pllakat do te jene me trashesi 8cm, te perpunuara, me format te rregullt kuadratik. 

Siperfaqja e tyre te jete e sheshte dhe e paster. 

 

 

Zona e Trotuareve ne pjesen e pedonales do te kete keto shtresa rrugore 

 
PllakaGuri - 6cm 

ShtreseBetononarme - 15 
cm Zgare hekur 8mm20x20cm 

Stabilizant - 10cm 

Çakell  -15cm 

 
Trotuaret ekzistues meqenese kane shtresa  jouniforme  si dhe  disnivele te theksuara, 

fillimisht do te germohen ne forme kasonete. Kasoneta  do  te cilindrohet e me pas do 

te ndertohet shtresa e cakellit 15cm. Pas shtreses se cakellit do te ndertohet nje shtrese 

Stabilizant 10cm. Kjo do beje mbushjen e hapsirave  poroze  te cakellit si dhe 
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profilimin terthor te trotuarit. 

Me pas do te realizohet shtresa e betonarmese 15cm. Betoni do jete M- 250 dhe hekur 

d=8mm i vendosur ne forme zgare 20x20cm. Hekuri do te pozicionohet ne 1/3 e 

lartesise se betonit. Gjate betonimit ti kushtohet kujdes, pjerresive terthore, si dhe 

shkallezimit ne pjesen eKunetes. 

Betonimi do te realizohet ne trajte pllakash sipas planit te betonimit. Pllakat do te 

ndahen me fuge polisteroli. Betoni i pllakave do te behet i alternuar ne forme shahu ne 

nje interval te pakten 7 ditor. 

Pllakat e gurit do te shtrohen me llac ciemento  M-50. Trashesia e llacit  do te jete 2-

3cm. Pllakat do te shtrohen sipas dekorit qe do te miratohet paraprakisht nga 

supervizori ne bashkepunim me Investitorin. 

Pllakat do te jene me trashesi 6cm, te perpunuara, me format te rregullt kuadratik. 
Siperfaqja e tyre te jete e sheshte dhe e paster. 

. 
 

 

Pjesa e trete ,seksioni 9 deri ne seksionin 12 dhe degezimi qender-rruge  

Nacionale Zona e Trupit te rruges do te kete keto shtresa rrugore 
 

   Asfaltobeton - 4cm 

    Binder - 6cm 
 

Trotuaret 

Trotuaret e ketyre zonave gjithashtu do te germohen ne forme kasonete. Ato do te 

shtrohen me nje shtrese cakulli me trashesi 15cm.Kjo shtrese cilindrohet dhe mbas 

kesaj realizohet shtresa 10 cm me zhavore. Mbi te  do  te shtrohet nje shtrese betony 

m-100  6cm. Mbi te do te shtrohen pllaka betoni me trashe 6cm me rere. Pllakat do 

jenë me dimension 33x33cm ose 30x30 cm. Pllakat do jenë me ngjyre gri e errët ose 

ne ngjyre te tjera ne bashkepunim ,investitor;mbikeqyres;sipermarres. Mënyra e 

vendosjes së  tyre, do jetë e alternuar, dhe është zgjedhur model i tillë vendosjeje qe 

te mos krijohen vija të vazhduara ne drejtim linear, në menyre qe difekte të vogla 

gjatë shtrimit të mos bien në sy. 

 Në fillimet dhe fundet e çdosegmenti, si dhe në vendet e kalimit te këmbësore  në  

rrugë, trotuari do  të ndërtohet i ulur, për të bërë të mundur, lëvizjen  lirshëm për  

njerëzit me aftësi të kufizuar, karrocave të fëmijeve etj. 
 

Në rastin ku kemi kasonete te plote, si në trupin e rrugës (sheshit) ashtu dhe në 

trotuare kasoneta pas gërmimit duhet detyrimisht të cilindrohet. Nëse gjatë gërmimit 

në ndonjë pjesë nuk arrihet heqja plotësisht e shtresës së sipërme, (vërehet ndryshimi i 

formacionit), në atë pjesë të  vashdojë gërmimi, dhe të mbushet me zhavorr. Gjithashtu 

germimi do vazhdoje edhe nese ne trup te rruges gjendet ndonjë kanal  apo gropë 

septike e vjetër. 

Gjatë realizimit të shtresave, detyrimisht të  respektohet cilësia e materialeve dhe 

kërkesat për kompaktësim,  në  përputhje  me specifikimet teknike. 
 

Plan-Organizimi i Punimeve te Ndertimit 

 
Para fillimit te punimeve, nga ana e kontraktorit do te paraqitet tek supervizori i 
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objektit Plan-Organizimi per kantierin ne fjale. Ne kete faze nuk eshte paraqitur Plan-

Organizimi, pasi dokumenti ne fjale ndryshon nga disponibiliteti i shoqerise 

ndertimore (kontraktorit) ne lidhje me makinerite, fuqine puntore, teknologjite 

ndertimore, etj.. 

 

Bordurat dhe Kunetat 

 
Trupi i rrugës automobilistike do të kufizohet me bordurë Betoni Parafabrikat M-250 

me përmasa 20x30cm të fiksuara me beton M-150. Bordura e rrugës do të vendoset 

mbi shtresat bazë të rrugës. (pasi mbi të në shumë raste takojnë apo ngjiten gomat e 

mjeteve. 

 

Kunetat do të jenë e shtruar me Beton M-250 me gjeresi 50cm. Ato do vendosen 

paralel me rrugën (sheshin). Kuneta do te kete trashësi mesatare 14cm. (me ketë 

realizohet pjerrësia tërthore e kunetës. 

Ne trotuare, prane kryqezimeve, ne vendet e kalimit te kembesoreve jane parashikuar 

dhe rampat per kalimin njerezve me aftesi te kufizuar. 

 

Ne pjesen e pedonales ne anen e djathte kuneta do te realizohet me gure sipas formes 

dhe permasave te dhena ne detajet.  
 

2.2 – PROJEKTI I FASADAVE 

Fasadat e e kateve perdhe pas suvatimit do te trajtohen me  veshje me plaka qeramike 

importi.Katet e siperme do te suvatohen dhe me pas do behen me grafiato. 

Bojatisja do te realizohet me boje hidroplastike importi cilesia e pare 

 

2.3 - RRJETI I UJESJELLESIT 

 
Rrjeti i ujesjellesit nuk eshte pjese e ketije projekti pasi Ai eshte realizuar dhe 

do te  kryet si investim I pa varur nga projekti qe po realizojme,por eshte 

domozdoshmeri qe investimi per ujesjellesin duhet te parapri projektin e Pedonales si 

dhe te marre parasysh projektin e saje. 

 

2.4- RRJETI I K.U.Z 

 
Sistemi KUZ ekziston dhe paraqitet ne gjendje funksionale.  

Kolektori kryesor eshte me Db=1000mm,por gjate punimeve mundet te dalin 

probleme me degezimet anesore pasi ne Bashki nuk ka asnje harte apo project qe te 

tregoje pozicionin planimetrik dhe altimetrik te tyre.Punimet per keto zera do te 

mbulohen nga fondi reserve pasi ne kete moment nuk mundet te behet asnje llogaritje 

pasi dhe pusetat ne rrugen kryesore jane mbuluar nga  asfalti ekzistues.  

 

2.4 – RRJETIK.K.U.SH. 
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Sistemi KUSH: Rrjeti kanalizimeve të ujrave të bardha eshte  ndertuar dhe funksionon 

pjeserisht. Nje pjese e mire e pusetave jane te demtuara dhe te bllokuara. Rrjeti 

ekzistues eshte mix me ate  te  ujrave te zeza gje qe krijon probleme sidomos ne stinen 

everes. 

Meqenese nderhyrja ne kete objekt eshte pothuajse totale, eshte dhene zgjidhje ne 

realizimin e nje rrjeti K.U.SH totalisht te ri. 

 

Konceptimi i rrjetit te ujerave te bardha eshte bere duke ruajtur parimin e 

ndarjes se ujerave te zeza nga ato te bardha. 

Sistemi i largimit te ujerave te bardha eshte konceptuar  kryesisht  ne ndertimin 

e kunetave ujembledhese si dhe te pusetave te shiut ne te cilat do behet mbledhja e pas 

largimi iujerave. 

Llogaritjet per dimensionimin e linjave te shkarkimit te ujerave te bardha jane 

bere duke marre ne konsiderate siperfaqet perkatese te pellgjeve (siperfaqet 

ujembledhese) per secilen linje. Prurjet e ujerave te shirave do te llogariten duke 

pranuar koeficientin e rrjedhes ne varesi te llojit te terrenit. 

Tubacionet qe do te shtrohen jane polietileni te brinjezuar SN 4. Pusetat e shiut 

dhe pusetat e shkarkimit do te jene prej betoni me zgare gize ne pjesen e rrugeve auto, 

ndersa ne ate te pedonales do jene me kapake metalike te zinkuar me dekor guri. 

Shkarkimi i ujrave te shiut do i pershtatet mundesive  qe  ofron rrjeti K.U.Z I zones. 

 

Ne te tere gjatesine e rrugeve (shesheve) qe do nderhyhet, do te ndertohet sistemi i 

kullimit te ujrave te shiut. Ai do te perbehet nga kunetat prej betoni M-250 te 

vendosura ne te dy anet e rruges (sheshit) pasi rruget (sheshet) jane konceptuar me 

pjerresi  dyanesore.  Kunetat prej betoni, do kene gjeresi 0.5m dhe pjerresi terthore 8-

10%. Ne cdo  25ml do ndertohen puseta shimbledhese me zgara gize me permasa 

40x60cm. Pusetat do ndertohen me beton M-200 dhe parete 15cm. Kapaket do jene 

gize (me menteshe) dhe te prodhuar per ngarkesa te renda. Eshte menduar vendosja e 

kolektoreve kryesor te shkarkimit ne njerin krah te rruges. Kolektori kryesor do 

realizohet me tuba PE te brinjuar me D = 250-315 - 400mm. Keta tuba, nese kalojne 

terthor me rrugen dhe mbi to do ushtrohet ngarkese e rende, per mbrojtjen e tyre eshte 

parashikuar veshja me beton M-100. Veshja me beton do behet me nje trashesi 

minimale 10cm per cdo ane te tubacionit. Tubat do te vendosen mbi nje shtrese rere 

10cm dhe do mbulohen po me rere deri 10cm mbi kuroren e tubit. 
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2.5 - SISTEMI I NDRIÇIMIT RRUGOR 

 
         

Ne rrugen ”Rrapo Hekali” dhe rruget perreth saj ndricimi ekzistues realizohet me  

ndricues te vendosur nga njera ane e rruges ne disa vende edhe ne dy anet e rruges konkretisht 28 cope 

ndricues te vendosur ne  gjatesine e rruges si dhe ndricues.Ndricuesit nuk realizojne fluks ndricimi te 

kenaqshem.Gjithashtu shtyllat e ndricimit nuk jane te pershtatshme per projektin e ri qe do te realizohet 

(pasi jane te amortizuara ,morseterite e shtyllave me mbrojtjen perkatese jane pjeserisht te  

demtuara dhe te nje modeli te vjeter).Linja e ndricimit te rruges ”Rrapo hekali” komandohet nga kuadri i 

komandimit te vendosun ne kabinen elektrike 6/0.4 kV  ”Ballsh/6” i cili eshte i amortizuar. 

         Projekti i instalimeve elektrike te ndricimit te rruges ” Rrapo Hekali” Ballsh  paraqet punimet per 

instalimin e ketij ndricimi ne te gjithe gjatesine e saj,duke u mbeshtetur ne kerkesat dhe nevojat e sotme 

per instalime elektrike,qe i plotesojne  ato si nga pikepamja teknike e sigurimit dhe shfrytezimit teknik te 

tyre, ashtu dhe nga pikepamja estetike. Pra ky projekt synon te realizoje nje ndriçim me nje fluks 

ndricimi te kenaqshem,  

si dhe shfrytezimin ne kushte sa me optimale te impiantit elektrik te instaluar per kete qellim. Ne projekt 

eshte parashikuar instalimi i ndricuesve ne te dy anet e rruges me shtylla ndricimi 7.8 m  te vendosur ne 

te dy anet e rruges.Ne kete rruge ndricuesi  me dy krahe LED (perkatesisht 135 w nga ana e rruges  dhe 

80 w nga ana e trotuarit)  do te montohet ne trotuar ne largesine 20 cm nga bordura e trotuarit.  

Largesia midis dy ndricuesve te njepasnjeshem do te jete si ne projekt.Orientimi i vendndodhjes se 

shtyllave do te behet nepermjet piketave te paraqitura ne vizatimet teknike te projektit si dhe neprmjet 

distancave ndermjet shtyllave te vendosur ne planimetrine e ndricimit te rruges. Gjithashtu do te 

vendosen edhe shtylla 4m ne pjesen e lulishteve me ndricues LED 80 W. 

Shtyllat e ndricimit do te vendosen te alternuara midis rreshtave ne menyre qe te  arrijne nje mbulim me 

te mire te siperfaqes se ndricuar. Furnizimi i me energji elektrike i ndriçuesve do te realizohet me linje 

kabllore , te cilet  do te shtrihen nen toke te futur ne tuba P.V.C. fleksibel  me diameter Φ=80 mm.  

Duke ju referuar normave CEI tubacionet do te mbajne kabllot e furnizimit me energji elektrike ne 

menyre qe te respektojne koeficentet e mbushjes se tubave.Diametri i brendshem i tubit duhet te jete te 

pakten 1.3 here i diametrit te kabllit qe ben furnizimin me energji ne menyre qe te parashikojne nje 

hapesire te mjaftueshme edhe per instalimin e linjave te tjera qe mund te vijne si rezultat i zgjerimit 

urbanistik  

apo kerkesave te zones. Kanalizimet do te mbushen me rere ne menyre qe te sigurojne  nje mbeshtetje te 

mire te tubave dhe mbrojtjen e tyre nga goditjet mekanike.Ne pjesen ku tubacionet intersektohen me 

rruge automobilistike duhen vendosur edhe tubo metalike.Ne pikat e hyrjes se tubove dhe ne pjeset ku 

ato ngelin ne ambiente te  jashtme .vrimat duhen mbyllur me shkume polisteroli ekspansiv. Seksionet e 

percjellesve zgjidhen sipas kushtit te renies se tensionit dhe rrymave te lejuara te cilat do te unifikohen 

me seksionet standarte te fabrikimit. Kuadri  elektrik I  

komandimit, tokezohet dhe sislemi I tokezimit te punes te mos lidhet me sistemin e tokezimit te kabines 

elektrike, por te jete I vecante. Linja e furnizimit te ndricuesave nga morseteria deri tek ndricuesi do te 

realizohet me kabell FROR 3x1.5 mm2.Ne intersektimet e linjave me rrugen ku kalojne makina , eshte e 

domosdoshme qe linjat  te futen ne tuba metalike ne thellesine jo me pak se 0.7m, ose te futen ne tuba 

plastike ne thellesine 1.5 m me nje shtrese betoni,M-200 mbi tubacione. 

Komandimi i ndriçimit do te behet nepermjet kuadrit te komandimit automatik  me fotocelule me shtate 

dalje. Pika e lidhjes do te jete  ne kabinen elektrike 6/0.4kv ”Ballsh/6  (si ne projekt). Kuadri i 

komandimit do te vendoset ne bazament betony (si ne projekt) e mbyllur me celes dhe me dispozitivin e 

bllokimit elektro-mekanik si dhe i tokezuar. Kuadri elektrik i shperndarjes dhe kontrollit do te jete me 
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shkalle mbrojtje IP- 44 dhe te jete i pajisur me rele erresimi.Kuadri i komandimit  duhet te plotesoje 

normat relative CEI  17-13. 

Pikat e lidhjes me energji elektrike ne kabinat elektrike miratohet nga OSHEE  Fier. Krakateristikat  

elektrike te furnizimit do te jene:-Tension nominal 230/400 V;Shperndarja :3F+N;Frekuenca rated :50 

Hz;Sistemi i shperndarjes TT; 

Rrymat e lidhjes se shkurter ne piken e fundit te linjes 10 kA.Linjat elektrike jane dimensionuar te tilla qe 

te marrin parasysh renien e tensionit ne qarkun e furnizimit me energji pa marre parasysh momentet 

tranzitore te ndezjes se llampave ne kushte normale.Renia e tensionit maksimal do te jete 3% ne te gjithe 

linjen. 

Mbrojtja nga kontaktet direkte nga rryma elektrike realizohet nepermjet tokezimit te shtyllave te 

ndriçimit . (Rt<4om).Impianti i tokezimit do te realizohet me elektroda tokezimi te xinguara me gjatesi 

l=1.5 m dhe te pozicionuara ne shtylle sipas planimetrise se ndricimit. Matja e reziztences se tokezimit te 

jete pjese e dokumentacionit teknik te objektit. 

Percjellesi i tokezimit do te shtrihet gjate gjithe gjatesise se linjes.(Ne project  jepen planimetria e 

montimit te tyre).Impianti i tokezimit duhet te plotesoje  normat CEI 20-22.Mbrojtja e instalimeve 

elektrike realizohet nepermjet mbrojtjes maksimale (automat magneto termike). Mbrojtja e instalimeve 

elektrike realizohet nepermjet mbrojtjes maksimale (automat magneto termike) te cilet e mbrojne linjen 

si nga mbingarkesa  ashtu edhe nga lidhjet e shkurtra.Ne parim duhet te plotesohen kushtet e meposhtme: 

Ib‹In‹Iz ;If‹1.45 Iz ku:Ib eshte rryma e llogaritur;In eshte vlera nominale e pajisjes mbrojtese;Iz eshte 

rryme lejuar e kabllit;If eshte vlera e rrymes konvencionale te pajisjes mbrojtese.Ne zgjedhjen e pajisjes 

mbrojtese duhet marre para sysh dhe vlera e rrymave te lidhjes se shkurter e cila eshte nje vlere qedo te 

percaktoj edhe kapacitetin ckyces te pajisjes.Mbrojtja nga kontaktet  

direkte aplikohet duke izoluar pjeset aktive ne menyre qe te jene te mbrojtura nga goditjet mekanike dhe 

demtimet elektrike.Te gjitha lidhjet elektrike  te behen ne morseterine (paneli i lidhjeve)  e shtylles. 

Ne instalim duhet te realizohet shkalla e mbrojtes si me poshte:-per te gjithe impiantin shkalla e 

mbrojtjes IP-43; -per shtyllat e ndricimit shkalla e mbrojtjes IP-67 (per ndricuesit) dhe IP-43 (per 

aksesoret) Armatura e ndricimit te shtyllave te xinguara do te  zgjidhet Tip LED 135W , dhe 80 W sipas 

specifikimit ne skemen e lidhjes elektrike. Tipet e ndricuesave duhet te jene te mbyllur me shkalle 

mbrojtjeje IP-67 dhe ndricimi mesatar i perftuar ne siperfaqen e rruges duhet te plotesoje standartin 

europian ME4A (per rruget kryesore) ndersa ne trotuar ndricimi mesatar duhet te plotesoje standartin 

europian CE3.Uniformiteti i i ndricimit duhet te plotesoje parametrat e kerkuar (U○dhe UI).Armatura e 

ndricimit LED (respektivisht 135 W dhe 80 W) duhet te jete prodhim i standarteve europiane (te gjitha 

materialet dhe pajisjet duhet te plotesojne normat relative CEI). 

Gjate montimit te shtyllave duhet te ruhet vertikaliteti dhe aksi i horizontit si dhe vendosja e tyre  

sipas pozicionit te percaktuar ne projekt.Zgjedhja e llojit te shtyllave te paraqitura ne projekt eshte bere  

sipas studimit arkitektonik.  

Eshte parashikuar qe shtyllat ekzistuese ,te cilat nuk mund te perdoren sepse nuk jane te pershtatshme per 

projektin e paraqitur me siper, te demontohen me kujdes nga ndermarja e sherbimeve te Bashkise  Ballsh 

dhe te ruhen sipas rregullave ne fuqi per tu perdorur per sherbime mirembajtje.Sipas azhornimit ne terren 

rezultojne aktualisht 28 shtylla. Punimet per instalimin e projektit elektrik duhen  kryer ne prani te 

specialistit te OSHEE pasi ne zonen qe do te kryhen punimet ka shume linja  

TM;TU nentokesore.Ne fazen e zbatimit te projektit duhet te bisedohet nga ana e Bashkise  

Mallakaster me OSHEE Ballsh pasi ne kete pjese rruge ndodhet edhe nje shtylle TU e cila duhet 

 te spostohet ne fund te trotuarit (keto punime duhet ti kryeje OSHEE).Gjithashtu gjate zbatimit 

 te projektit do te vendoset edhe shirit sinjalizimi (Bashkia Ballsh , Ndricim rrugor) .Te zbatohen me 

korrektesi rregullat e KTZ ne fuqi per instalimet elektrike dhe per cdo paqartesi  kontaktohet me 

projektuesin. 
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2.5 - SINJALISTIKARRUGORE 

 

Në Projekt - Preventivin e sinjalistikës  është  parashikuar Sinjalistika 
horizontale dhe ajo vertikale. 

 

Sinjalistika Horizontale Do të përbëhet: 

 

1. Vijezimet e vazhduara, jane parashikuar ne zonen e shesheve per ndarjen e 

senseve te levizjes se automjeteve, vijezimit te  kembesoreve si dhe kufizimeve 

te vendparkimeve te automjeteve. 

 

2. Ne kryqezime dhe vende te caktuara do jene vijat e lëvizjes së këmbësorëve 

dhe shigjetat e drejtimit televizjes. 

 

Sinjalistika Vertikale do të përbëhet nga 

 

1. Tabelat Detyruese. 

2. Tabelat Treguese. 

3. Tabelat Paralajmëruese. 

Të gjitha tabelat do vendosen  në trotuare, ngjitur  me borduren kufizuese te tij. 
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2.6 KONKLUZIONE 

 

Realizimi i punimeve per Projektin “RIKUALIFIKIMI URBAN I QENDRES SE QYTETIT 

BALLSH “MALLAKASTER”, do ti jape kesaj zone nje frymemarrje te re dhe do 

permiresoje ndjeshem cilesine e jeteses se banoreve te tij. 

 

Ndertimi i saj, si dhe i pjeseve te tjera perberese, do kete nje impakt pozitiv per tere 

qytetin e Ballshit, pasi zona ne fjale sherben si bulevardi I vetem ne kete qytet. 

 

Realizimi i elementeve te tjere te infrastruktures urbane, do kete nje impakt te 

ndjeshem. E ndjeshme do jete edhe permiresimi i cilesise se ajrit, duke ulur ne 

menyre te ndjeshme pluhurin dhe duke shtuar sasine e oksigjenit. 

 

Trajtimi ne kompleks i tere elemnteve perbres te objektit do te beje qe kjo zone te 

kete nje imazh teresisht te ri, duke sjelle ne qytet nje ndryshim, dhe nje ngacmim per 

zhvillim te metejshem 
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