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SHTOJCA 1: Seminaret e punës të aktorëve  
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Seminari 1 (Vizionimi) 
 

Shih dokumentin e veçantë:  

 

Një Plan i Qëndrueshëm për Lëvizshmërinë Urbane mbi Tiranë  

Raport: Seminar vizionimi  

30 shtator, 2019; 9:00 -15:30 

Hotel International, Tiranë, Shqipëri 

Raport nga EDEN dhe SEE Change Net 

(i disponueshëm në anglisht dhe në shqip) 
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Seminari 2 (Analiza dhe 

strategjitë) 
E enjte, 23 janar 2020 - 9:00-15:30 | Hotel Tirana International 

Pas seminarit të vizionimit të organizuar në shtator të vitit 2019, anëtarët 

kryesorë të grupit të punës të përfshirë në zhvillimin e PLQU-në e Tiranës u 

mblodhën përsëri për të reflektuar mbi statusin aktual të lëvizshmërisë 

urbane, si dhe për të shqyrtuar qëndrimet e qytetarëve mbi lëvizjen dhe 

perceptimet e tyre. 

Qëllimi i seminarit ishte diskutimi dhe puna për një analizë të përbashkët 

mbi sfidat dhe mundësitë për të përcaktuar objektivat e PLQU-së dhe 

strategjitë kryesore që do të favorizojnë një transformim të qëndrueshëm 

dhe të gjelbër të sistemit të lëvizshmërisë së Tiranës. Pjesëmarrësit u 

inkurajuan të identifikojnë problemet kryesore që duhen trajtuar dhe 

nxitësit e ndryshimit/mundësive në fushat kryesore të lëvizjes në vijim: 

o Transporti privat i motorizuar, 

o Lëvizshmëria aktive (përdorimi i biçikletave dhe ecja), 

o Transporti kolektiv i pasagjerëve. 

Tabelat më poshtë përfaqësojnë rezultatet e sesionit plenar pjesëmarrës të 

sfidave të mobilitetit në Tiranë. 

 

AGJENDA 

 

Time Topic Speaker/Format 

9:00 – 9:30 Arrival and Registration of Participants  

9:30 – 9:45 Opening and Welcome Enton Punavija (Director of 
the Department of Transport, 
Municipality of Tirana)  
Ismail Beka (GIZ) 

9:45 – 10:00 SUMP development process and objectives of the 
workshop 

Simone Bosetti (TRT) 

10:00 – 10:10 Tour de Table: presentation of participants  

10:10 – 10:40 A city portrait: historical, territorial and socio-
economic factors influencing transport and mobility in 
Tirana and introduction to the status analysis  

Cosimo Chiffi (TRT) 

10:40 – 11:00 How we move: behavioural elements and results of the 
attitudinal survey conducted among the citizens of 
Tirana    

Anna Loffing (SEE Change Net) 

11:00 – 11:20 Coffee break  

11:20 – 13:20 The challenges of mobility in Tirana: evidence-based 
collaborative work around key mobility domains and 
clustered SWOT analysis  

Plenary participatory session  

 

13:00 – 14:00 Lunch  

14:00 – 14:30 From SUMP vision to objectives: identification of main 
objectives based on shared mobility vision and 
opportunities 

Plenary participatory session 

14:30 – 15:15 Set the SUMP strategies: identification of the building 
blocks of future mobility policies and investments in 
Tirana       

Plenary participatory session  

15:15 – 15:30 Closing remarks and next steps Simone Bosetti (TRT) 
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TRANSPORTI PRIVAT I MOTORIZUAR 

Problemet Mundësitë Propozimet 

Flukset e trafikut 

• Shumë trafik dhe 

mbingarkesë  

  

Parkimi 

• Nuk ka hapësira të 
mjaftueshme për 
parkim; 

• Shumë ndërtesa nuk 
kanë parkim 
nëntokësor; 

• Makinat e parkuara 

bllokojnë 

këmbësorët. 

• Shpërndarja e 
parkimit, banorët 
lejohen të 
parkojnë në zona 
shumë specifike; 

• Pagesa për 

parkim modifikon 

faktin sa 

tërheqëse është 

një zonë. 

• Përparësi për banorët.  

Rregullat 

• Gjobat për 
mosrespektimin e 
rregullave janë 
shumë të ulëta; 

• Këmbësorët nuk i 
respektojnë rregullat; 

• Shoferët nuk i 

respektojnë rregullat. 

• 60% e qytetarëve 

mbështesin 

zbatimin e 

masave të rrepta 

të sigurisë në 

trafik për të 

zvogëluar 

aksidentet (nga 

anketa e 

qëndrimeve). 

 

Lëvizshmëria elektrike 

• Nuk ka stacione të 
mjaftueshme 
karikimit; 

• Kostoja e ulët e 

energjisë. 

 

•     Ambiente jo të mira 

për makinat elektrike 

Mjedisi 

• Nuk ka kontroll 
policor; 

• Mundësia për të 
raportuar automjetet 
ndotëse duke dërguar 
fotografi tek 
autoritetet lokale nuk 
zbatohet mirë; 

• Ndotje e lartë e ajrit; 

• Mosha e vjetër e 
flotës së 
automjeteve; 

• Ndotja nga zhurma. 

• Nuk lejohet më 
të importohen 
automjete më të 
vjetra se 10 vjet; 

• Lloje të 
ndryshme të 
teknologjive të 
disponueshme 
për të kontrolluar 
targat; 

• Mbështetje 

publike për zonat 

pa automjete. 

• Zbatimi i ZTK-ve ose 
stikerave mjedisore; 

• Zonat e tarifimit 
mjedisor; 

• Përdorimi i të dhënave 
për t'u komunikuar 
njerëzve nivelin e 
ndotjes në kohë reale; 

• Nisma TRUE; 

• Mundësia për të 

paguar për makina me 

turne në tarifa për t’i 

bërë ata më të 

përballueshme. 

Morfologjia e qytetit 

• Mbingarkesa e qytetit 
për shkak të ngjeshjes 
dhe përqendrimit të 
shërbimeve; 

• Vështirësia për të 
ndjekur standardet 
për shkak të 
mungesës së 
hapësirës; 

• Rrugë të ngushta. 

• Sjellja dhe 

perceptimi mund 

të përdoren për 

të ndryshuar 

zakonet. 65% e 

të rriturve nuk e 

ngasin makinën 

(nga anketa e 

qëndrimit). 

• Shërbimet duhet të 
shpërndahen më mirë, 
brenda një raporti prej 
10 deri në 15 minuta 
ecje; 

• Bëjeni qytetin më 

tërheqës për të ecur. 

Kultura dhe stili i jetesës 

• Kulturë e fortë e 

pronësisë mbi 

automjetet.   

 • Promovimi i konceptit 

të marrjes së të 

tjerëve në automjet 
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• Kushton të kesh një 

automjet.  

(ndarjes së automjetit 

me të tjerë). 
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MËNYRAT AKTIVE (BIÇIKLETAT DHE ECJA) 

Problemet Mundësitë Propozimet 

Morfologjia dhe infrastrukturat e qytetit  

• Rrjeti minimal nuk është 
përfunduar; 

• Mungesa e semaforëve 
për biçikletat; 

• Mungesa e rampave; 

• Mungesa e hapësirës; 

• Trotuare të ngushta; 

• Cilësi e dobët e 
trotuareve; 

• Mungesa e hapësirave 
për këmbësorë; 

• Infrastruktura e 
papërshtatshme; 

• Cilësi e dobët e 
hapësirave të hapura; 

• Mungesa e parkimit të 
sigurt për biçikletat në 
zonat rezidenciale dhe 
institucionale; 

• Mungesa e 
infrastrukturës së 
biçikletave që lidhet me 
qendrën tregtare TEG; 

• Lidhjet që mungojnë nga 
zona e Kombinatit; 

• Përdorimi i dobët i 
sistemit të ndarjes; 

• Jo stola të mjaftueshëm 

për të pushuar gjatë 

ecjes 

 

• Tirana është e 
sheshtë; 

• Shumë është bërë 
në vitet e fundit; 

• Ka shumë 
projekte 
ekzistuese; 

• Të dhëna të mira 

të qyteteve të 

cilave u mor 

hapësira për 

automjete, por 

trafiku nuk u 

përkeqësua.  

• Destinimi i zonave 
të parkimit për 
përdorime të tjera 
më të 
qëndrueshme; 

• Tunele për makina 
në disa pika kritike 
për të liruar 
sipërfaqe për 
këmbësorët;  

• Nevoja për shenja 
dhe korsi 
biçikletash të 
projektuara mirë; 

• Planifikimi i linjave 

të biçikletave që 

janë të dobishme 

për lidhjen e 

funksioneve dhe 

poleve. 

 

 

Rehatia dhe sjellja 

• Njerëzve nuk u pëlqen 
të ngasin biçikletën 
prapa makinave 
ndotëse; 

• Nuk ka hije të 
mjaftueshme për të 
ecur; 

• Nuk ka hapësira të 
gjelbra të mjaftueshme; 

• Njerëzit janë shumë 
paragjykues dhe 
ndonjëherë nuk e 
kuptojnë kuptimin e 
investimeve publike; 

• Vandalizmi. 

• Potencial i madh 
për të rritur 
përqindjet e 
ecjes; 

• 75% e njerëzve 

tashmë ecin 

shpesh ose shumë 

shpesh (nga 

anketa mbi 

qëndrimit). 

• Promovimi i ecjes 
dhe çiklizmit; 

• Nxitja e përdorimit 
të automjetit 
vetëm kur është 
vërtet e 
nevojshme; 

• Duhet të 

mendohet për 

njerëzit e moshuar. 

Siguria 

• Mungojnë lidhjet e 
infrastrukturës së 
biçikletave, veçanërisht 
në kryqëzime; 

• Nuk ka përparësi për 
linjat e trafikut; 

• Njerëzit mendojnë se 
nuk është e sigurt të 
ngasësh biçikletën; 

• Këmbësorët nuk ndihen 

të sigurt. 

• Mbështetje 

publike për zona 

pa automjete  

• Rritja e 

ndërgjegjësimit për 

të respektuar zonat 

e ecjes nga 

makinat.  

 

Rregullimi dhe iniciativat publike  

• Mungesa e rregullimit të 
biçikletave në Kodin 
Rrugor Shqiptar; 

• Gjatë dy viteve të 

fundit, administrata 

publike i ka dhënë 

përparësi biçikletave; 

• Nevoja për t’u 
përqendruar 
gjithashtu në 
planifikimin e 
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• Mungesa e rregullave të 

qarta për përdoruesit e 

biçikletave dhe 

këmbësorët. 

rritjes urbane dhe 
shërbimeve të reja; 

• Nevoja për 

prioritizim, nëse 

nuk ka hapësirë 

për të biçikleta dhe 

për ecje, atëherë 

ecja duhet të ketë 

përparësi;  

• Promovimi i 

përdorimit të 

biçikletave edhe 

për udhëtime në 

distancë mesatare.  

 

TRANSPORTI KOLEKTIV I PASAGJERËVE  

Problemet Mundësitë Propozimet  

Qasja në informacion  

• Mungojnë emrat për 
stacionet e 
autobusëve; 

• Mungon informacioni 
i qartë për 
funksionimin e rrjetit, 
stacioneve dhe 
orareve kohore; 

• Përdoruesit e kanë të 
vështirë të marrin 
informacione të 
përditësuara në lidhje 
me çmimet; 

• Projekte në 

vazhdim për të 

përmirësuar 

qasjen në 

informacion  

 

• Mungesa e të 

dhënave 

transparente 

Shërbimet dhe infrastruktura 

• Autobusët janë 

shumë të ngadaltë; 

• Mungesa e korsive të 
dedikuara të 
autobusëve; 

• Mungesa e sistemeve 
më efikase të transitit 
masiv; 

• Mungesa e sistemeve 
elektronike; 

• Korsitë ekzistuese të 
dedikuara të 
autobusëve përdoren 
shpesh nga makinat 
private; 

• Autobusët janë të 
mbipopulluar; 

• Autobusët nuk 
përdorin kondicioner; 

• Lidhjet e rrjetit të 

autobusëve nuk janë 

shumë optimale. 

• Perceptimi që 

mbulimi është i 

mirë (nga anketa 

mbi qëndrimet); 

• Transporti publik 
vetëmirëmbahet 
(nuk 
subvencionohet); 

• Perceptimi që 
transporti publik 
është i 
përballueshëm 
(nga studimi i 
qëndrimeve). 

• Sistemi i prioritizimit 

të transportit publik 

(sistemi AVL); 

• Korsitë e dedikuara të 

sistemeve BRT mund 

të përdoren edhe nga 

taksitë edhe nga 

shërbimet e urgjencës.  

Mjedisi 

• Autobusët ndotin 

shumë; 

• Autobusët 

ambientalë kushtojnë 

shumë; 
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• Mungesë e 

autobusëve 

ekologjikë. 

• Autobusët prodhojnë 

shumë zhurmë.  
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Seminari 3 (skenarët alternativë) 
E enjte, 18 qershor 2020 - 10:00-12:00 | Online 

Pas seminarit të vzionimit të organizuar në shtator 2019 dhe seminarit të 

analizës të organizuar në janar 2020, anëtarët e grupit të punës të përfshirë 

për hartimin e PLQU-në e Tiranës dhe palëve të tjera të interesit patën 

mundësi të diskutojnë dhe të përzgjedhin skenarët më të përshtatshëm për 

qytetin e tyre. 

Për shkak të situatës së pazakontë të shkaktuar nga shpërthimi i COVID-19-

ës, seminari u mbajt në online në gjuhën angleze pa përkthim në gjuhën 

shqipe. 

Seminari 2-orësh u shoqërua nga një pyetësor on-line, që do të plotësohej 

menjëherë pas seminarit në dy ditët në vijim, për të mbledhur komentet 

përkatëse për aplikimin e MCA-së (peshimi i kritereve të vlerësimit). 

 

 

 

 

AGJENDA 

 

Time Topic Speaker/Format 

10:00 – 10:10 Opening and Welcome Enton Punavija (Director of 
the Department of Transport, 
Municipality of Tirana)  
Ismail Beka (GIZ) 

10:10 – 10:20 Introduction and objectives of the workshop Simone Bosetti (TRT) 

10:20 – 10:40 SUMP challenges, objectives and key strategies Cosimo Chiffi (TRT) 

10:40 – 11:10 Alternative scenarios Cosimo Chiffi (TRT) 

11:10 – 11:30 Q&A: short discussion on alternative scenarios All 

11:30 – 11:50 Comparison and selection of the scenarios: 
Multicriteria Analysis (MCA) 

Simone Bosetti (TRT) 

11:50 – 12:00 Final remarks and next steps Simone Bosetti (TRT) 
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PYETËSORI ONLINE 
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Seminari 4 (projekt PLQU-ja) 
E enjte, 9 korrik 2020 - 10:00-12:00 | Online 

 

Pas seminarit të vizionimit të organizuar në shtator 2019, seminarit të 

analizës të organizuar në janar 2020 dhe seminarit të skenarëve alternative 

të organizuar në qershor 2020, anëtarët e grupit të punës të përfshirë në 

zhvillimin e PLQU-së së Tiranës dhe palët e tjera të interesuara (38 

pjesëmarrës në total) patën mundësinë të mësojnë dhe diskutojnë në lidhje 

me projekt PLQU-në, strategjitë e saj kryesore dhe grupin e masave të 

integruara dhe me përparësi. 

Për shkak të situatës së pazakontë të shkaktuar nga shpërthimi i Covid-19-ës, 

seminari u mbajt online në gjuhën angleze pa përkthim në gjuhën shqipe. 

 

AGJENDA 
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SHTOJCA 2: Konsultimi publik
 

Qëndrimet dhe perceptimet e banorëve të Tiranës drejt mënyrave të 

ndryshme të transportit: Raport mbi anketën. IPSOS, janar 2020. 

 

Ky raport mbi anketën, i përgatitur nga IPSOS, 

është pjesë e aktiviteteve të SEE Change Net dhe 

EDEN Center brenda procesit të zhvillimit të një 

Plani të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane 

(PLQU) për Qytetin e Tiranës. Raporti paraqet 

rezultatet e një ankete ballë për ballë, e cila u 

realizua nga IPSOS Albania në dhjetor 2019 me 

një kampion popullsie prej 500 banorësh të rritur 

(18+) nga Qyteti i Tiranës. Anketa eksploron 

perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj 

mënyrave të ndryshme të transportit dhe mbledh 

njohuri për faktorët motivues që mund të 

shkaktojnë kalimin nga përdorimi i automjetit te 

mënyra më miqësore transporti ndaj mjedisit, të 

tilla si transporti publik, ecja  dhe biçikleta.

 

PLQU-ja e Tiranës: kontribut i kufizuar i publikut mbi masat.  

Raport nga SEE Change Net & EDEN Center, maj 2020. 

 

Në mars të 2020-ës ishin planifikuar një sërë 

takimesh me grupet e fokusuara për të 

mbledhur të dhëna publike nga punonjësit e 

sektorit të transportit dhe përdoruesit e 

transportit në lidhje me masat e dëshiruara për 

një lëvizje të qëndrueshme. Për shkak të 

bllokimit në Tiranë gjatë pandemisë COVID-19, u 

desh që këto grupet të fokusuara të anuloheshin. 

Në vend të tyre u zhvillua një pyetësor në 

internet për të mbledhur informacion të kufizuar 

nga këto grupe të synuara. Ai u plotësua duke 

përdorur platformën SurveyMonkey (aktive nga 

9 - 27 prill, 2020). Këmbësorët/çiklistët/ 

përdoruesit e transportit publik, shoferët e 

autobusëve, taksistët, studentët dhe organizatat 

mjedisore të shoqërisë civile u kontaktuan si grupe të synuara. 
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Shtojca 3: Skenarët alternativë (lista e masave) 
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SHTOJCA 4: Përshkrim i detajuar i masave të PLQU-së 
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INFRASTRUKTURA RRUGORE 
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MASA NR. I1 

NDËRTIMI I RI I UNAZËS SË  1-rë  

Lloji: Operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Transporti rrugor  

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende.  

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë  

Burimi: TR030; masa e skenarit të referencës, siç është rishikuar nga PLQU-ja  

 

 

 

 

 

Përshkrimi 

Modifikimi i sheshit “Skënderbej” në vitin 2017 solli probleme të konsiderueshme 

me mbingarkesën e trafikut në qendër të qytetit pasi konfigurimi i qytetit në boshtet 

radiale funksionon si hinkë që e përqendron fluksin në të ashtuquajturën unaza e 

parë (ose unaza e brendshme) e përbërë nga rruga “Ded Gjo Luli”, rruga “Ibrahim 

Rugova”, rruga “Myslym Shyri”, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, rruga “Abdi 

Toptani”, Rruga e Barrikadave dhe rruga “Urani Pano”. Kjo masë synon të modifikojë 

konfigurimin e unazës duke ndjekur konceptin e një skeme të shtrirë në një drejtim 

(shih masën R3). Segmenti i ngushtë nga Parku Rinia deri në Hotel Plaza (Myslym 

Shyri, Dëshmorët e Kombit, Abdi Toptani) shkakton një efekt ngërçi që shkakton 

vonesa në trafik dhe duhet të rikonfigurohet. PLQU-ja propozon të kufizojë trafikun 

në atë segment të veçantë vetëm për automjetet e transportit publik. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 
(5Y, 2025) 

AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I1-1. Segmenti nga  Parku Rinia deri te Hoteli 
Plaza Maritim, trafiku kufizohet vetëm për 
automjetet e transportit publik  

   

Burimet e financimit 

Banka KfW   

Rreziqet 

Trafiku i kufizuar i automjeteve mund të shkaktojë ngarkesë më të madhe në rrugët 

përreth.  

Përfitimet 

Përfundimi i unazës mund të ndihmojë në drejtimin e transportit publik rreth sheshit 

“Skënderbej”. Trafiku i kufizuar i automjeteve mund të dekurajojë përdorimin e 

makinave në qendër të qytetit.   
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MASA NR. I2 

NDËRTIMI I RI I UNAZËS SË  2-të  

Lloji: Investim/infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (Lekë):  Projektim i detajuar: 4.9 milionë (MT) – Ndërtimi: 3,831.3 milionë 

(Studimi i JICA-s) 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E ulët 

Burimi: TR030; masa e SR-së, e rishikuar nga PLQU-ja 

 

 

Përshkrimi 

Kjo masë synon të ndërtojë një unazë të re (e quajtur ndryshe unaza e dytë ose 

unaza e ndërmjetme) ndërmjet unazës së brendshme dhe unazës së mesme. Unaza 

do të kompozohet nga bulevardi përgjatë lumit Lana në pjesën jugore dhe Rrugës 

Fortuzi në veriperëndim. Dy segmente të rëndësishme duhet të ndërtohen nga e 

para: i pari është segmenti perëndimor nga rruga “Myslym Shyri” te Rruga e Kavajës 

dhe më tej deri në Rrugën e Durrësit; dhe i dyti është segmenti në lindje nga Rruga 

Fortuzi dhe bulevardi “Zogu I” në Rrugën e Dibrës dhe duke vazhduar për në 

bulevardin “Zhan d’Ark”. Për këtë masë, PLQU-ja e ka shtyrë ndërtimin e segmentit 

të dytë përtej vitit 2030. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I2-1. Projektim i detajuar i segmentit 1 nga rruga 
“Myslym Shyri” deri te Rrugën e Durrësit. 

 

   

I2-2. Ndërtimi i segmentit 1 - nga rruga “Myslym 
Shyri” deri te Rruga e Kavajës dhe më tej deri te 
Rruga e Durrësit. 

   

Ndërtimi i segmentit 2 - nga rruga “Fortuzi” dhe 
bulevardi “Zogu I” deri te Rruga e Dibrës dhe 
duke vazhduar për në Bulevardin Zhan d’Ark - 
shtyhet përtej vitit 2030. 

PËRTEJ 2030-ËS 

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Nevoja për të shpronësuar pronat private mund të haset me komplikime dhe mund 

të rrisë në mënyrë të konsideurueshme kostot financiare.  

Përfitimet 

Ndërtimi i kësaj unaze të ndërmjetme mund të ndihmojë në harmonizimin e 

trafikut dhe uljen e presionit në rrugën e brendshme.  
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MASA NR. I3 

PËRFUNDIMI I UNAZËS SË  3-rë  

Lloji: investimet/infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

 Buxheti (lekë):  Seksioni 1: 22.6 milionë (MT). I gjithë seksioni (1,2 dhe 3) kushton 

1,850.2 milionë (studim i JICA-s) 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E ulët 

Burimi: TR030; masa e Skenarit të Referencës  

 

Përshkrimi 

Kjo masë synon të përfundojë unazën e mesme (ose unazën e 3-të) në trungun 

juglindor që mungon përgjatë afërsisht 1.6 km. Ajo përfshin gjithashtu rehabilitimin 

e shtresave të asfaltit përgjatë segmenteve lindore, veriore dhe perëndimore, siç 

janë zbatuar tashmë në bulevardin “Bajram Curri”. Ndërtimi i segmentit të parë të 

ri (nga rruga “Ali Demi” deri në rrugën “Petro Nini Luarasi”) do të përfundojë brenda 

vitit 2020. Kjo ndërhyrje është pjesë e një projekti më të madh, Rikualifikimi i Bllokut 

Urban, të rrethuar nga bulevardet “Bajram Curri”, rruga “Petro N. Luarasi”, rruga 

“Taulantia” dhe rruga “Ali Demi”. Segmenti 2 parashikohet në planin afatgjatë si më 

kompleks dhe financiarisht i kushtueshëm. Segmenti 3 nuk do të zbatohet ende. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

I3-1. Ndërtimi i segmentit 1 - nga rruga “Ali Demi” 
te rruga “Petro Nini Luarasi” 

   

I3-2. Projektim i hollësishëm i segmenteve 2 dhe 3    

I3-3. Ndërtimi i segmentit 2 - nga rruga “Petro Nini 
Luarasi” deri te rruga “Pjetër Budi” 

   

I3-4. Ndërtimi i segmentit 3 - nga rruga “Pjetër 
Budi” deri te Rruga e Elbasanit  

PËRTEJ 2030 

Burimi i financimit 

MT 

Rreziqet  

Nevoja për të shpronësuar pronat private mund të hasë në komplikime dhe të rrisë 

ndjeshëm kostot financiare, si dhe të vonojë procesin e zbatimit. Konfigurimi i 

terrenit në kodër mund ta bëjë këtë detyrë edhe më të komplikuar. 

Përfitimet 

Ndërtimi i unazës së tretë mund të ndihmojë për harmonizimin e trafikut dhe uljen 

e presionit në bulevardin e lumit Lana. Do të përfitojë gjithashtu transporti publik.  
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MASA NR. I4 

PROJEKTI TEKNIK I UNAZËS SË 4t  

Lloji: Investim/infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende 

Autoriteti përgjegjës: MT 

Përparësia: E ulët 

Burimi: TR030; masa e SR-së, e rishikuar nga PLQU-ja 

 

 

Përshkrimi 

Kjo masë synon të fillojë projektin teknik të një segmenti të unazës së 4-t midis 

unazës së mesme dhe unazës së jashtme, kushtuar vetëm banorëve, qiramarrësve 

të pronave dhe automjeteve të transportit publik. Kjo unazë e 4-t duhet të ndërtohet 

pothuajse tërësisht nga e para, me përjashtim të disa segmenteve të vogla (vijat me 

pika të kuqe në hartë) që kërkojnë punë rikonstruksioni. Gjurma e rrugës sot është 

plotësisht e mbuluar kryesisht nga ndërtesat e banimit. Blerja e tokës do të ndodhë 

krahas riorganizimit të zhvillimit urban në të dyja anët e rrugës së re. Një projektim 

i detajuar teknik do të prokurohet brenda vitit 2020 për segmentin nga Rruga e 

Kavajës te rruga “Dritan Hoxha”, ndërsa PLQU-ja ka shtyrë si ndërtimin, ashtu edhe 

ndërhyrjet e rikonstruksionit përtej vitit 2030. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

I4-1. Projektim teknik për segmentin nga Rruga e 
Kavajës deri te rruga “Dritan Hoxha” 

   

I4-2. Ndërtimi i segmenteve të reja  PËRTEJ 2030 

I4-3. Riparimi i segmenteve ekzistuese  PËRTEJ 2030 

Burimet e financimit 

Nuk janë përcaktuar ende. 

Rreziqet  

Zhvillimi urban mund të kërkojë më shumë kohë, duke e bërë kështu të vështirë për 

Bashkinë vijimin e blerjes së tokës dhe riprojektimin e segmenteve të rrugës.  

Përfitimet 
Ndërtimi i unazës së katërt do të lejojë funksionimin e linjës së plotë rrethore të 

autobusit të ri elektrik dhe një lidhje të qetësuar nga trafiku midis lagjeve të 

ndryshme.   
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MASA NR. I5 

PËRFUNDIMI I RRUGËS SË UNAZËS SË 5-të  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Segmenti verior: 17,936.6 milionë (studimi i JICA-s). Segmenti 

lindor (3 dhe 4): 18,840.2 milionë (studimi i JICA-s). Segmenti perëndimor: 5,416 

milionë (AKR) 

Autoriteti përgjegjës: Autoriteti Kombëtar i Rrugëve (AKRR), projekti i ARSH-së  

Aktorë të tjerë të interesuar: MT 

Përparësia: E lartë 

Burimi: MT ( studimi i JICA-s)/AKR; masë e SR-së, e rishikuar nga PLQU-ja  

Përshkrimi 

Kjo masë synon të ndërtojë unazën e jashtme (unazën e 5-të) në mënyrë që të zvogëlojë 

bllokimin e trafikut dhe të shmangë trafikun e automjeteve të rënda nëpër qendër. 

Segmenti perëndimor, duke shkuar nga sheshi “Shqiponja” deri te Rruga e Kavajës, është 

aktualisht në rindërtim. Kjo do të lejojë funksionimin e plotë të bajpasit përgjatë 

korridorit rrugor Durrës-Elbasan. Segmente të tjera në veri dhe lindje parashikohen në 

kuadrin afatmesëm ndërsa realizimi i segmentit jug-lindje është shtyrë përtej vitit 2030 

nga PLQU-ja. Unaza do të jetë në çdo rast funksionale falë ndërtimit të bajpasit lindje-

juglindje siç parashikohet në masën I6. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

I5-1. Rindërtimi i segmentit perëndimor    

I5-2. Segmenti verior (sheshi “Shqiponja” – Fresku)    

I5-3. Segmenti lindor (Fresku - rruga “Sotir Caci” 
/SH54)  

   

I5-4. Segmenti juglindor (rrethrrotullimi i Saukut - 
rruga “Sotir Caci”/SH54) 

PËRTEJ 2030 

Burimet e financimit 

Autoriteti Kombëtar i Rrugëve (AKRR) 

Rreziqet  

Infrastruktura mund të përmirësojë shtrirjen e mëtejshme dhe të rrezikojë qëllimet 

lokale për të zvogëluar konsumin e tokës. Ajo gjithashtu rrezikon të pengojë 

komunikimin midis të dyja anëve të rrugës. 

Përfitimet 

Lehtëson lidhjet e drejta midis lindjes së Tiranës, Durrësit dhe rajonit të Elbasanit. 

Ndihmon në pakësimin e bllokimit të trafikut dhe shmangien e trafikut të rëndë të 

mallrave brenda qendrës. Projekti gjithashtu mbështet funksionimin e strategjisë 

Park & Ride të sugjeruar nga TR030-a.  
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MASA NR. I6 

NDËRTIMI I BAJPASIT LINDJE-JUGLINDJE  

Lloji: Investim/infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (Lekë):  Seksioni 1: 4.232 milionë - Seksioni 2: 5.100 milionë (seksioni 2: 

Buxheti përfshin gjithashtu edhe seksionin e lindjes së korridorit të lumit Lana, 

masa nr. I7) 

Autoriteti përgjegjës: Autoriteti Kombëtar i Rrugëve (AKRR), projekt i ARSH-së.  

Aktorë të tjerë të interesuar: MT 

Përparësia: E lartë 

Burimi: AKRR: Masë e skenarit referencë   

 

Përshkrimi 

Kjo është një lidhje autostrade me dy korsi në secilin drejtim, e cila ushqen lidhjen 

midis lindjes së Tiranës dhe rajonit të Elbasanit. Pjesa jugore, nga Autostrada Tiranë 

– Elbasan deri në Farkë të Madhe, është ndërtuar tashmë. Segmenti 1 (Farkë e 

Madhe - Çollak) dhe 2 (Çollak - Shkozë - afër materniteti “Koço Gliozheni”) janë 

aktualisht në ndërtim e sipër dhe do të përfundojnë në një periudhë afatshkurtër. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I6-1. Ndërtimi i segmentit 1 Farkë e Madhe - Çollak 
(km 2,2) 

 

   

I6-2. Ndërtimi i segmentit 2 Çollak - Shkozë - afër 
maternitetit “Koço Gliozheni” (km 3,3 përfshin 
seksionin lindor të korridorit të lumit Lana, masa 
nr. I7)  

   

Burimet e financimit 

Autoriteti Kombëtar i Rrugëve (AKRR) 

Rreziqet  

Infrastruktura mund të përmirësojë shtrirjen e mëtejshme dhe të rrezikojë qëllimet 

lokale për të zvogëluar konsumin e tokës. Në rast se rrugët lokale të lagjeve anësore 

përballen me lidhshmëri të ulët dhe rrugë kulmore, atëherë kjo mund të pengojë 

komunikimin e përditshëm të lokaliteteve mes njëri-tjetrit. 

Përfitimet 

Lehtëson lidhjet e drejta midis lindjes së Tiranës dhe rajonit të Elbasanit. Ndihmon 

për zvogëlimin e bllokimit të trafikut dhe shmangien e trafikut të rëndë të mallrave 
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brenda qendrës. Ky segment shërben si një zëvendësues i përkohshëm i trungut 

lindor të unazës së 5-të (të jashtme) deri në ndërtimin e saj.  
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MASA NR. I7  

PLOTËSIMI I KORRIDORIT TË LUMIT LANA  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (Lekë): Seksioni lindor: i përfshirë në seksionin e dytë të bajpasit lindje-

juglindje. 

Autoriteti përgjegjës: Autoriteti Kombëtar i Rrugëve, projekt i ARSH-së  

Aktorë të tjerë të interesuar: MT 

Përparësia: E lartë 

Burimi: AKR; masë e SR-së, e rishikuar nga PLQU-ja  

 

Përshkrimi 

Kjo infrastrukturë e re i jep vazhdimësi korridorit të lumit Lana, duke përfunduar 

rikuperimin mjedisor të brigjeve të lumenjve dhe duke ndërtuar një lidhje të 

drejtpërdrejtë midis perëndimit dhe lindjes së Tiranës. Në lindje, ajo lidhet me 

bajpasin e ri lindje-juglindje (masa I6). Në perëndim, infrastruktura lidh Rrugën e 

Kavajës me unazën e 5-të. Në këtë segment të dytë, PLQU-ja sugjeron realizimin e 

një rruge natyrale për biçikleta dhe ecje, e cila shoqëron infrastrukturën rrugore 

duke i kushtuar vëmendje të veçantë zhvillimit të një infrastrukture me cilësi të lartë, 

gjë që kërkon ekuilibër më të mirë midis makinave me shpejtësi të moderuar, 

drejtuesve të biçikletave, këmbësorëve dhe hapësira me cilësi të lartë. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I7-2. Segmenti i lindjes (bulevardi “Zhan d’Ark” – 
lidhja me bajpasin lindje-juglindje) 

   

I7-2. Segment i ri në perëndim (Pallati me 
shigjeta – unaza e 5-të) 

   

Burimet e financimit 

Autoriteti Kombëtar i Rrugëve (AKR) 

Rreziqet  

Mund të ketë raste të kalimit privat/personal të trafikut rrugor për shkak të lidhjes 

së drejtpërdrejtë perëndim-lindje. 

Përfitimet 

Projekti i jep vazhdimësi bulevardit ekzistues përgjatë lumit Lana dhe rrit 

përshkueshmërinë e zonave urbane fqinje. Është një mundësi për të zhvilluar një 

infrastrukturë me cilësi të lartë, gjë që kërkon ekuilibër më të mirë midis makinave 

me shpejtësi të moderuar, drejtuesve të biçikletave, këmbësorëve dhe hapësirave 

me cilësi të lartë.   
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MASA NR. I8 

PËRFUNDIMI I PARKUT QENDROR DHE PROJEKTIT TË LUMIT  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor/ecje/biçikleta 

 

Buxheti (lekë):  63 milionë 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi: MT, Projekti i Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës; masë e 

skenarit të referencës  

 

 

Përshkrimi 

Masa është pjesë e Projektit të Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës siç 

ai është hartuar në vitin 2012 nga Grimshaw Global Arch. Në vitin 2019 përfundoi 

një rishikim i projektimit të rrjetit rrugor dhe fazës së projektit. 

Në planin afatshkurtër, parashikohet përfundimi i Bulevardit të Ri. Gjatë gjithë 

periudhës afatmesme dhe afatgjatë do të realizohet shtrirja e mbetur deri në veri 

dhe përfundimi i ekolagjes (rrugëve lokale), zonave rekreative (përfshirë shtigjet e 

reja për këmbësorë), si dhe shëtitoret e reja përgjatë lumit të Tiranës. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I8-1. Përfundimi i bulevardit verior, përfshirë 
hapësirën/parkun publik në kryqëzimin e Lumit 
të Tiranës. 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Nevoja për shpronësim të tokës dhe pronave private mund të vonojë procesin e 

zbatimit.  

Përfitimet 

Shtrirja e bulevardit siguron një lidhje të drejtpërdrejtë nga bërthama e qytetit te 

Lumi i Tiranës dhe unaza e jashtme. Kjo është gjithashtu një mundësi për një mjedis 

natyror me cilësi të lartë. Për ta realizuar këtë, duhet të rregullohet hapësira 

përgjatë lumit. 
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MASA NR. I9 

PËRMIRËSIM THEMBËSOR I RRUGËVE TË AKSESIT RADIAL  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (lekë ‘000):  Rruga “Aleksandër Moisiu”: 1,155,100 – Rruga e Dibrës: 

1,278,100 – Rruga “Hoxha Tasim” dhe rruga “Xhanfize Keko”: 2,587,600 - Komuna 

e Parisit dhe rruga “Medar Shtylla”: 323,600 – rruga “Myslym Keta”: 2,006,300 – 

Rruga e Kavajës: 2,143,200 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: Studimi i JICA-s; masë e SR-së, e shtyrë nga PLQU-ja  

 

Përshkrimi 

Lista e nënmasave rrjedh nga studimi i JICA-s (2012). Ato janë hartuar si projekte të 

mëdha përmirësimi me investime të konsiderueshme duke përfshirë rindërtimin e 

rrugës, trajtimin e fasadës, zgjerimin e pjesëve të rrugës dhe ndërtimin e korsive të 

biçikletave. 

Kjo PLQU sugjeron zhvendosjen e realizimit të kësaj mase përtej vitit 2030.  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I9-1. Rruga e Dibrës 

PËRTEJ 2030 

I9-2. Rruga “Hoxha Tahsim” dhe rruga “Xhanfize 
Keko”  

I9-3. Komuna e Parisit dhe rruga “Medar Shtylla”  

I9-4. Rruga “Aleksandër Moisiu”  

I9-5. Rruga “Myslym Keta”  

I9-6. Rruga e Kavajës 

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Për shkak të investimeve të nevojshme dhe mundësisë së nevojës për blerjen e 

tokës, nënmasat mund të përballen në komplikime dhe vonesa. 

Përfitimet 

Kjo ndërhyrje përfaqëson një mundësi për të përmirësuar cilësinë e infrastrukturës 

rrugore dhe për të garantuar hapësira më të mira për biçikleta dhe ecje duke 

siguruar një performancë më të mirë të transportit publik përgjatë rrugëve radiale.   
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MASA NR. I10 

REHABILITIMI I RRUGËVE KRYESORE URBANE  

Lloji: Investim/infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (lekë ‘000):  PP 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: MT; masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja   

 

 

Përshkrimi 

Kjo masë vjen si një zgjidhje afatshkurtër për kushtet e këqija infrastrukturore 

ekzistuese. Nevoja për të rehabilituar gjurmën ekzistuese është thelbësore për të 

ndihmuar fluksin e trafikut, por në të njëjtën kohë u jep autoriteteve shansin për të 

përmirësuar cilësinë e jetës së këmbësorëve dhe çiklistëve duke përmirësuar 

trotuaret, hapësirat dhe korsitë e biçikletave. Në disa raste, nënmasat mund të jetë 

pjesë e Rikualifikimit të Bllokut. Për shkak të shtyrjes së disa masave përtej vitit 2030 

(masa I9), PLQU-ja i ka shtuar më tej nënmasat që merret me ndërhyrje shtesë 

rehabilituese në rrugët kryesore urbane gjithashtu në lidhje me realizimin e sistemit 

BRT. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I10-1. Rruga “Aleksandër Moisiu”     

I10-2. Rruga “Myslym Keta”     

I10-3. Rruga “Hoxha Tahsim” dhe rruga “Xhanfize 
Keko”  

   

I10-4. Rehabilitimi i rrugëve përgjatë sistemit BRT 
(Rruga e Kavajës, Rruga e  Durrësit, bulevardi 
“Zogu I”, Rruga e Barrikadave) 

   

I10-5. Ndërhyrje t mëtejshme (për t’u 
identifikuar) për rehabilitimin e rrugëve urbane  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Disa segmente mund të përballen me vështirësi teknike për shkak të seksioneve të 

holla. 

Përfitimet 
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Kjo ndërhyrje përfaqëson një mundësi për të përmirësuar cilësinë e infrastrukturës 

rrugore dhe për të garantuar hapësira më të mira për biçikleta dhe ecje duke 

siguruar një performancë më të mirë të transportit publik përgjatë rrugëve radiale.    
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MASA NR. I11 

PËRMIRËSIM THELBËSOR I RRUGËVE DYTËSORE  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (Lekë ‘000): ZONA CBD: 1,747,800 – zona veriore: 6,441,500 – zona lindore: 2,514,200 – 

zona juglindore: 2,019,000 – zona jugperëndimore: 859,600 – Zona perëndimore: 3,036,400 – zona 

perëndimore e jashtme: 4,356,200 – zona verilindore: 1,928,000 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: Studimi i JICA-s; Masa e SR-së e shtyrë nga PLQU-ja  

Përshkrimi 

Masa përfshin përmirësimin e rrugëve kryesore dytësore (d.m.th. rrugëve kryesore 

lokale që lidhin blloqet e bashkisë) dhe të gjitha llojet e tjera të rrugëve lokale brenda 

secilit bllok. Lista e nënmasave rrjedh nga studimi i JICA-s (2012). Ato përfaqësojnë 

investime të konsiderueshme në infrastrukturën rrugore duke përfshirë rindërtimin, 

trajtimin e fasadës, zgjerimin e rrugëve dhe ndërtimin e korsive të biçikletave. Ky 

plan ka sugjeruar që ta shtyjë realizimin e kësaj mase përtej vitit 2030. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I11-1. Zona CBD (4 Dëshmoret, dhe rruga 
“Çamëria”) 

PËRTEJ 2030 

I11-2. Zona veriore (rrugët: “5 Maji”, “Gaqo 
Tashko”, “Njazi Meka”, dhe “Abedin Cici”)* 

I11-3. Zona lindore (rrugët: “Kahraman Ylli”, 
“Marie Kraja”, “Filip Shiroka”, “Sadik Petrela” dhe 
“Endri Keko”)* 

I11-4. Zona juglindore (rrugët: “Ali Visha”, “Todi 
Shkurti”, “Mihal Grameno”, “3 Vëllezërit Kondi” 
dhe “Shefqet Ndroqi”) 

I11-5. Zona jugperëndimore (seksioni që lidh 
rrugën ”Robert Zhvarc” me Rrugën “Isuf Elezi”)** 

I11-6. Zona perëndimore (rruga “Artan Lenja”)* 

I11-7. Zona e jashtme perëndimore (rrugët 
ekzistuese: “Besim Alla”, “3 Dëshmorët”, “Todo 
Manco” dhe “Krist Maloki”)** 

I11-8. Zona verilindore (rruga “Faik Kulla”) 

* Rrugët e raportuara janë propozimet e studimit të JICA-s për "Zhvillimin e rrugëve radiale" duke përjashtuar pjesët që 

mbivendosen në unazën e 4-t;  

** Rrugët e raportuara janë propozimet e studimit të JICA-s për "Zhvillimin e rrugëve radiale" duke përjashtuar pjesët që ishin të 

përmirësuara. 

Rreziqet  

Nevoja për të shpronësuar tokën private dhe pronat për zgjerimin e rrugëve mund 

të hasë në komplikime dhe të rrisë ndjeshëm kostot financiare, si dhe të vonojë 

procesin e zbatimit. Rritja e kapacitetit rrugor mund të rrisë nivelin e trafikut të 

makinave dhe emetimeve të dëmshme. 

Përfitimet 

Ajo përfaqëson një mundësi për të përmirësuar cilësinë e infrastrukturës rrugore 

dhe për të garantuar hapësira më të mira dhe të zgjeruara për shëtitje dhe 
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përdorimin e biçikletave në zonat e banuara. Gjithashtu rrit ndërlidhjen e lagjeve të 

brendshme.  



44 

 

MASA NR. I12 

REHABILITIMI I BLLOQEVE URBANE TË RRUGËVE  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor/ecje   

  

 Buxheti (lekë ‘000): 1. 46.555.967 ALL – 2. 6.564.815 ALL – 3. 113441067 – 4. 

4089120 – 5. Sheshi “Wilson": 8,5 milionë (Departamenti i Punëve Publike); 6. 

Banka e Shqipërisë: PP ; 7. "Rruga Luigj Gurakuqi": 3. 452,564,790 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi: MT; masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Ideja është që rrugët të bëhen më të përshtatshme për të ecur dhe më miqësore 

për këmbësorët. Në situatën ekzistuese, infrastruktura rrugore është e dobët dhe jo 

e projektuar mirë. Në disa raste, përmirësimi i rrugës është pjesë e një qasjeje të 

integruar për të përmirësuar cilësinë e hapësirës publike dhe lëvizshmërinë brenda 

lagjeve përmes një rikualifikimi të integruar të blloqeve urbane. Ajo përfshin 

riorganizimin e trotuareve në një hapësirë publike më estetike dhe funksionale, 

futjen e amortizimit të gjelbër për më shumë siguri për këmbësorin dhe për më 

shumë pastërti nga trafiku i rrethrrotullimit. Këto janë investime në hapësirën 

publike brenda bllokut të banimit për t'i dhënë përparësi lëvizjes së këmbësorëve. 

Falë shtyrjes së disa masave përtej vitit 2030, PLQU-ja ka shtuar një nënmasë të 

mëtejshme që ka të bëjë me ndërhyrje shtesë rehabilituese në rrugët lokale dhe 

blloqet urbane që do të identifikohen nga Bashkia. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I12-1. Rruga “Xhon Belushi”    

I12-2. Rruga “Liman Kaba” deri te rruga 
“Muharrem Butka” 

   

I12-3. Kufijtë e bllokut: blv. “Bajram Curri”- blv. 
“Petro N. Luarasi” – rruga “Taulantia” – rruga “Ali 
Demi” – Faza I (projektim dhe zbatim) 

   

I12-4. Kufijtë e bllokut: “Teodor Keko”, “Tom 
Plezha”, “Mikel Maruli” dhe “Loni Ligori” 
(projektim) 

   

I12-5. Sheshi “Wilson”     

I12-6. Banka e Shqipërisë    

I12-7. Rruga “Luigj Gurakuqi”    

I12-8. Ndërhyrje të mëtejshme (për t’u 
identifikuar) për rikualifikimin e rrugëve lokale 
dhe blloqeve urbane   

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Nevoja për të shpronësuar tokën dhe pronat private për zgjerimin e rrugëve mund 

të përballet me komplikime, të rrisë ndjeshëm kostot financiare, si dhe të vonojë 

procesin e zbatimit. 

Përfitimet 
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Rritja e cilësisë së hapësirës dhe sigurisë së këmbësorëve dhe përdoruesve të 

biçikletave.  
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MASA NR. I13 

SHPËRNDARJA E TRAFIKUT NË DISA KRYQËZIME TË NGARKUARA  

Lloji: Investim/infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Transport rrugor 

 

Buxheti (Lekë ‘000): Riprojektim i Rrugës së Dibrës: 2,300 – Ura e Elbasanit: 2,300 

– Rruga “Hoxha Tahsim”: 2,300 – Ura te “Vasil Shantoja”: 12,800 – Rruga “Myslym 

Shyri”: 2,500 (Studimi i JICA-s) 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi:  MT (JICA study); masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

Përshkrimi 

Masa synon zgjidhjen e mbingarkesave në disa kryqëzime specifike përgjatë unazës 

së 3-të, korridorit të lumit Lana dhe linjës së transportit publik "Kinostudio-

Kombinat". Ajo përbëhet, në disa raste, nga riprojektimi i kryqëzimeve, përmirësimi 

i funksionimit të semaforëve (gjithashtu nga zgjidhjet ITS), si dhe kalimi për 

këmbësorë dhe çiklizëm dhe formësimi i tyre në përputhje me zhvillimin e skenarit 

BRT (masa PT11) dhe programi i përparësisë së autobusëve (masa PT11) në këto 

akse rrugore. PLQU-ja e synon këtë masë gjithashtu për të përmirësuar kushtet e 

trafikut përgjatë kryqëzimit midis unazës së 5-të, Rrugës së Kavajës dhe bulevardit 

dhe korridorit të lumit Lana, kjo e fundit siç është ripërcaktuar në masën I7. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

I13-1. Kryqëzimet përgjatë unazës së 3-të    

I13-2. Kryqëzimet përgjatë korridorit të lumit 
Lana 

   

I13-3 Kryqëzimet përgjatë linjës së transportit 
publik "Kinostudio-Kombinat" (përqendrimi te 
kryqëzimi midis unazës së 5-të, Rrugës së Kavajës 
dhe bulevardit të lumit Lana) 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

- 

Përfitimet 

Do të rrisë kapacitetin e kryqëzimeve dhe kushtet aktuale të sigurisë rrugore. 

Ndërhyrja gjithashtu do të zvogëlojë mbingarkesën, kohën e udhëtimit dhe 

emetimet e dëmshme.  
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RREGULLIMI RRUGOR  
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MASA NR. R1 

PREZANTIMI I RREGULLAVE TË TRAFIKUT PËR BIÇIKLETAT  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Rregullim rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende 

Autoriteti përgjegjës: Ministria e Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PVQGJ, masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Masa ka të bëjë me mbështetjen për futjen e një sërë rregullash të trafikut për 

biçikletat dhe çiklistët në Kodin Rrugor, siç është planifikuar nga Ministria e 

Transportit. PQLU-ja rekomandon përqendrimin veçanërisht te korsitë e ndara për 

biçikletat dhe rrugët e përdorimit të biçikletave, por gjithashtu flet për prezantimin 

e rregullave specifike për mikrolëvizshmërinë elektrike (d.m.th. e-skuterët). Ajo 

gjithashtu përfshin fushata komunikimi dhe ndërgjegjësimi për të siguruar që të 

gjithë të ndërgjegjësohen për rregullat në lidhje me përdorimin e biçikletave. Kjo 

pritet të përmirësojë statusin e biçikletës si një mënyrë transporti, të heqë 

pasigurinë në lidhje me statusin ligjor të biçikletave dhe të përmirësojë sjelljen e 

përdoruesve të biçikletave dhe të drejtuesve të automjeteve të motorizuara. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

R1-1. Hartimi i rregullave të trafikut që lidhen me 
biçikletat dhe mikromobilitetin duke përfshirë 
rrugët e çiklizmit 

   

R1-2 Arritja e unitetit me shenjat dhe rregullat 
ekzistuese dhe përshtatja e sinjalistikës 

   

R1-3 Fushatat e komunikimit për të arritur 
përmirësimin e sjelljes 

   

Burimet e financimit 

Ministria e Transportit 

Rreziqet  

Arritja e unitetit dhe qëndrueshmërisë lidhur me shenjat ekzistuese përreth qytetit 

mund të kërkojë një investim të konsiderueshëm financiar.  

Përfitimet 
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Sigurimi i të drejtave të përshtatshme për përdoruesit e biçikletave dhe të 
mikrolëvizshmërisë. Ndihmon për të ndryshuar kulturën e ndërgjegjësimit 
midis shoferëve për të zvogëluar aksidentet dhe për të përmirësuar 
perceptimin lidhur me sigurinë çiklistëve aktualë dhe çiklistëve të 
mundshëm.
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MASAS NR. R2, R4, R5, R6 

RREGULLIMI DHE PREZANTIMI I ZONAVE TË REJA TË TRAFIKUT, ZONAVE ME 

EMETIME TË ULËTA DHE ZONAVE TË KËMBËSORËVE  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Rregullim rrugësh 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT 

Përparësia: E lartë  

Burimi: SUMP 

 

Përshkrimi 

Ky grup masash drejtohet nga hartimi dhe miratimi i një “Rregulloreje të Bashkisë 

për zonat e kufizuara të trafikut (ZKT), zonat me emetim të ulët (LEZ) dhe zonat për 

këmbësorët (ZM) në qytetin e Tiranës”. Rregullorja do të përcaktojë rregulla të 

përbashkëta për kategoritë e lejuara të lejeve (p.sh. banorët, qiramarrësit e 

pronave, pronarët e dyqaneve, etj.), përjashtimet, si dhe dritaret e kohës dhe kufijtë 

e tjerë që lidhen me kategoritë e emetimeve, madhësinë e automjetit dhe parkimin 

në rrugë për të hyrë në këto zona të kufizuara të trafikut. Ai përfshin gjithashtu 

krijimin e skemave të reja të rregullimit të aksesit të automjeteve urbane në qytetin 

e Tiranës të zbatuara kryesisht përmes sinjalistikës dhe pengesave fizike (të 

lëvizshme) dhe/ose kamerave. Mund të zbatohet në rrugë ose zona të vetme dhe 

në koordinim me masat e tjera të planifikuara (I12, W1, R7). Masa mund të marrë 

frymëzim nga projekti i BE-së CIVITAS REVEAL (https://civitas-reveal.eu/).  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

R2-1. Rregullorja e Bashkisë për kufizimet e 
aksesit të automjeteve urbane  

   

R4-1. Prezantimi i zonave të këmbësorëve në 
lagjet/sheshet/rrugët e përzgjedhura  

   

R5-1. Prezantimi i korridorit i zonave të trafikut të 
kufizuar (ZTK)  

   

R6-1. Prezantimi i zonave me emetim të ulët 
(LEZ) 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Mungesa e pengesave fizike, ose e kamerave, mund të ulë efektivitetin e UVAR-së.   

Përfitimet 

https://civitas-reveal.eu/


51 

 

Qasje e përbashkët ndaj ZTK/ZEL/ZK-ve dhe uljes së përgjithshme të trafikut të 

motorizuar brenda për brenda.  
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MASA NR. R3 

ZGJERIMI I SKEMËS SË TRAFIKUT ME NJË DREJTIM NË QENDRËR TË QYTETIT  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Rregullim rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT, Departamenti i Lëvizshmërisë  

Përparësia: E Lartë 

Burimi: PLQU-ja. 

Përshkrimi 

Në mënyrë që të lejohet realizimi i zhvillimit të skenarit BRT, koncepti Chronobus 

(programi i përparësisë së autobusëve), zgjerimi i trotuareve dhe përditësimi i rrjetit 

të përdorimit të biçikletave, për shkak të karakteristikave ekzistuese dhe kapacitetit 

të rrjetit rrugor, masa sugjeron prezantimin e një skeme të shtrirjes së trafikut në 

një drejtim në qendër të qytetit. 

Trafiku privat i motorizuar devijohet në rrugë të tjera për disa drejtime, ndërsa 

korsitë e transportit publik/autobusëve mund të ekzistojnë në të dyja drejtimet dhe 

janë ekskluzive në rrugën “Abdi Toptani”. Skema përfshin gjithashtu segmente ku 

flukset private dhe ato publike ndajnë të njëjtën karrexhatë. Masa është thjesht 

rregulluese dhe skema e përgjithshme duhet të vlerësohet siç duhet në një studim 

paraprak. Nuk parashikohen investime të mëdha në infrastrukturë. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

R3-1. Shtrirja e skemës së trafikut me një drejtim     

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

- 

Përfitimet 

Performancë e përmirësuar e shërbimit të transportit urban të autobusëve dhe lejim 

i shtrirjes dhe zgjerimit të objekteve për këmbësorë dhe përdorues biçikletash.   
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MASA NR. R7 

ZBATIMI I KONCEPTIT TË SUPERBLLOKUT NË LAGJE TË CAKTUARA  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Rregullim rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Shoqatat e qytetarëve, OJQ 

Përparësia: Mesatare 

Burimi: PLQU 

 

 

Përshkrimi 

Masa mund të shihet si përmirësim i mëtejshëm përmes një qasjeje më sistematike 
të skemave të rregullimit të planifikuar të aksesit të automjeteve urbane dhe 
ndërhyrjeve të projektimit urban. Merr frymëzim nga koncepti “Superbllok” i 
zhvilluar në Barcelonë (https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/en) dhe i 
zbatuar në disa qytete spanjolle, përfshirë Vitoria-Gasteiz-in. “Superblloku” 
përbëhet nga një grup rrugësh bazë që formojnë një poligon ose zonë të 
brendshme, e cila përmban brenda tij disa blloqe të strukturës aktuale urbane. Kjo 
qelizë e re urbane ka një përbërës të brendshëm edhe një përbërës të jashtëm. Pjesa 
e brendshme është e mbyllur për automjetet dhe kryesisht e hapur për banorët. 
Pjesa e jashtme formon rrjetin bazë rrugor në periferi dhe është afërsisht 400 metra 
e gjerë për t'u përdorur nga automjetet e motorizuara. Në brendësi të saj, masa 
kombinon ndërhyrjet fizike (nga urbanizmi i përkohshëm/taktik deri te ato më të 
përhershme) për të zgjeruar shumë hapësirën rrugore për ecje dhe qëllime 
shoqërore, akses universale, kufizim shpejtësie 10 km/orë, rregulla të qarkullimit që 
parandalojnë automjetet e lejuara të motorizuara të kalojnë zonën dhe një zbatim 
të përgjithësuar të konceptit të rrugës me biçikleta (makinat nuk mund të kalojnë 
biçikletat). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

R7-1. Superblloqet e zbatuara përmes urbanizmit 
taktik dhe ndërhyrjes vetëm në sinjalistikë (faza 
1) 

   

R7-2 Superblloqet e zbatuara përmes shtyllave/ 
kamerave lëvizëse dhe ndërhyrjeve të 
përhershme fizike (faza 2) 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Pranimi publik mund të jetë i vështirë.     

Përfitimet 

Rritje e përgjithshme e jetesës brenda superbllokut.  

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/en
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MASA NR. R9 

ZBATIMI I NJË SKEME TË TARIFIMIT PËR MBINGARKESËN NË QENDRËN E 

QYTETIT  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Rregullim rrugor 

 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E Lartë 

Burimi: PLQU-ja 

 

 

 

 

Përshkrimi 

Masa synon prezantimin e një skeme të shkarkimit të mbingarkesës (çmimi i rrugës) 

gjatë gjithë unazës së 3-të. Zbatimi bazohet kryesisht te njohja automatike e targave 

dhe vendosjen e tarifave për shumicën e makinave dhe automjeteve motorike të 

cilat drejtohen brenda kufijve të saj. Funksionimi dhe tarifat mund të diferencohen 

në përputhje me kohën gjatë ditëve të javës dhe llojin/standardet e emetimeve të 

automjeteve. Masa mund të marrë frymëzim nga sistemet e vendosura tashmë në 

Londër (https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge) dhe në Milano (zona 

C).   

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

R9-1. Skema e tarifimit për mbingarkesën në 
Tiranë  

   

Burimet e financimit 

MT, Ministria e Transportit dhe donatorë të tjerë   

Rreziqet  

Instalimi i sistemit të njohjes automatike të targave mund të kërkojë investime të 

konsiderueshme dhe një periudhë të gjatë testimi. 

Përfitimet 

Reduktimi i ndjeshëm i trafikut të motorizuar në bërthamën e qytetit dhe rritja e 

jetesës edhe në rrugët kryesore të hyrjes. 

 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
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PARKIMI 
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MASAT NR. P1 DHE P4  

STRATEGJI E RE PARKIMI PËR QYTETIN E TIRANËS  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Parkim 

 

Buxheti (lekë):  15 milionë (vetëm studim) 

Autoriteti përgjegjës: MT, Drejtoria e Punëve Publike dhe Planifikimit  

Përparësia: E lartë 

Burimi: MT, planifikimi i infrastrukturës urbane, Drejtoria e Punëve Publike dhe 

Planifikimit Urban; masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

Përshkrimi 

Masa synon të analizojë strukturën aktuale dhe përdorimin e pajisjeve të parkimit në 

Tiranë dhe të sigurojë një strategji më gjithëpërfshirëse të parkimit për Tiranën. Ajo 

bazohet te një studim i kontraktuar tashmë nga Drejtoria e Punëve Publike e Bashkisë 

së Tiranës. Rishikimi i strategjive të rregullimit të parkimit në të gjithë qytetin shihet si 

një shtytës për të drejtuar zgjedhjen modale dhe për të arritur një përdorim më të 

qëndrueshëm të makinave. Masa përfshin rishikimin ose vendosjen e çmimit të parkimit 

dhe të kufizimeve për të mbrojtur banorët në zona me kërkesë të lartë dhe për të rritur 

përdorimin e përgjegjshëm të hapësirave publike, veçanërisht në zonat me kërkesë të 

lartë. Ajo nxit përdorimin e parkimit jashtë rrugës duke dekurajuar përdorimin e parkimit 

në rrugë. Masa mund të frymëzohet nga projekti CIVITAS i BE-së Park4PLQU 

(https://park4sump.eu/). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 

AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

P1-1. Studim    

P4-1. Rishikimi i çmimit të parkimit, përcaktimi i 
tarifave të ndryshme sipas niveleve të kërkesës 
(tarifë më e lartë në qendër të qytetit dhe rreth 
pikës specifike të interesit) dhe për parkim në 
rrugë dhe jashtë rrugës. 

   

P4-2. Identifikimi i zonave me rotacion të lartë 
(afatet kohore në zonat me kërkesë të lartë) 

   

P4-3. Politikat mbrojtëse për banorët, hapësirat e 
dedikuara dhe abonetë 

   

P4-4. Rishikimi i standardeve të parkimit në zonat e 
reja të ndërtuara  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

https://park4sump.eu/
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Përfitimet 

Mund të përmirësojë racionalitetin dhe efikasitetin e mjediseve të parkimit në 

qytet.  
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MASA NR. P2 

AMBIENTET “PARKO DHE UDHËTO”   

Lloji: Investim/operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Parkim 

  

Buxheti (lekë):  p.p. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë/mesatare 

Burimi: TR030 dhe Grimshaw Plan; masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Masa synon rritjen e lehtësive të parkimit në disa nyje të jashtme përgjatë unazës 

së 5-të të planifikuar për të çuar në një ulje progresive të makinave që hyjnë në 

qendër të qytetit dhe favorizon multimodalitetin me mjete më të qëndrueshme 

transporti (transporti publik, taksi, biçikletat, lëvizja e përbashkët). Ajo përfshin 

sinjalistikën rrugore dhe informacionin dinamik përgjatë rrugëve që afrohen. PLQU-

ja ka shtuar një strukturë të mëtejshme “Parko dhe Udhëto” në rrugën “Dine 

Hoxha”. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

P2-1. Rruga “29 Nëntori”     

P2-2. Rruga e Kavajës    

P2-3. Rruga “Myslym Keta”    

P2-4. Rruga “Ali Shefqeti”    

P2-5. Autostrada Tiranë–Elbasan      

P2-6. Rruga “Dine Hoxha”     

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Duhet të ofrohen mjete alternative transporti (transport publik me shpeshtësi të 

lartë, biçikletave në bashkëpërdorim, etj.) në mënyrë që objektet Park dhe Ride të 

bëhen një opsion konkurrues dhe tërheqës. 

Përfitimet 

Zvogëlimi i presionit të transportimit të automjeteve private në qytet dhe rritja e 

përdorimit të mjeteve më të qëndrueshme të transportit.   
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MASA NR. P3 

AMBIENTET E PARKIMIT PËRGJATË RRUGËS SË UNAZËS SË 3-të  

Lloji: Investim/operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Parkim 

 

 

Buxheti (lekë):  Rruga e vjetër e Dibrës: 2.6 milionë (Drejtoria e Planifikimit të 

Punëve Publike) 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Përparësia: Mesatare/e lartë 

Burimi: TR030; masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Masa synon rritjen e mjediseve të parkimit përgjatë unazës së 3-të për të çuar në 

një reduktim të ndjeshëm të makinave që hyjnë në bërthamën e qytetit. Prezantimi 

i këtyre ambienteve të reja duhet të shoqërohet me përdorimin e përbashkët të 

biçikletave, mjedise të siguruara parkimi për biçikletat dhe akses më të mirë te 

ndalesat e transportit publik në mënyrë që të promovohen alternativat e mënyrave 

të transportit brenda unazës së 3-të. PQLU-ja ka sugjeruar që të lëvizë realizimin e 3 

objekteve të planifikuara të parkimit përtej vitit 2030 në mënyrë që të gjendet një 

ekuilibër më i mirë financiar midis masave të tjera alternative. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

P3-1. Rruga e Durrësit    

P3-2. Rruga e vjetër e Dibrës (Spitali Ushtarak)    

P3-3. Rruga “Hoxha Tahsim” PËRTEJ 2030 

P3-4. Rruga “Ali Demi”    

P3-5. Air Albania Stadium    

P3-6. Rruga “Sami Frashëri” PËRTEJ 2030 

P3-7. Bulevardi “Bajram Curri”     

P3-8. Rruga e Kavajës PËRTEJ 2030 

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Këto ambiente mund të paraqesin rrezik për atraktivitetin e objekteve P&R. 

Përfitimet 
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Ulja e presionit të makinave që hyjnë në bërthamën e qytetit dhe rritja e 

përdorimit të mjeteve më të qëndrueshme të transportit.   
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MASA NR. P5 

RRITJE E KONTROLLIT PËR TË SHMANGUR SJELLJEN DHE PRAKTIKAT E 

PARREGULLTA  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Parkim 

Buxheti (lekë):  Jo i aplikueshëm 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: Mesatare 

Burimi: PLSU-ja 

Përshkrimi 

Masa shoqëruese për të rritur kontrollin e policisë dhe për të përmirësuar zbatimin 

në zonat e rregulluara të parkimit në rrugë, si dhe në hapësirën rrugore në kthesë 

kur parkimi nuk lejohet. Ndërhyrja konsiston në një monitorim rigoroz dhe rritje të 

sanksioneve për sjellje dhe praktika të parregullta (parkim i parregullt, evazion 

tarifor); 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

P5-1. Rritje e kontrollit për të shmangur parkimin 
e parregullt  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritja e kapacitetit të segmenteve të vetme rrugore dhe rritja e të ardhurave nga 

tarifat e parkimit. 

MASA NR. P6 

ULJA E KOHËS SË KËRKIMIT DHE TRAFIKUT GJATË 

KËRKIMIT 

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Parkim/ITS 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E mesme 

Burimi: PLQU-ja 

Përshkrimi 

Masa përfshin zbatimin e paneleve të sistemit të trajtimit të parkimit përgjatë 

rrugëve radiale të unazës së 5-të dhe të 3-të. VMS-të përdoren për të udhëzuar 

shoferët lidhur me vendet e disponueshme të parkimit të makinave. 

Ata gjithashtu mund t'u kërkojnë automjeteve të marrin rrugë alternative, të 

kufizojnë shpejtësinë e udhëtimit, të paralajmërojnë për kohëzgjatjen dhe 

vendndodhjen e incidenteve, ose thjesht të informojnë për kushtet e trafikut. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

P6-1. Sistem që trajton parkimin     

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  
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Asnjë 

Përfitimet 

Ulja e mbingarkesës së shkaktuar nga automjetet që kërkojnë për vend parkimi.  
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BIÇIKLETAT  
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MASA NR. C1 

‘RRJETI MINIMAL’ I INFRASTRUKTURAVE PËR BIÇIKLETAT  

Lloji: Infrastrukturë  

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi 

 

Buxheti:  

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT, Njësia e Punëve Publike dhe Projektimit Urban  

Përparësia: E lartë 

Burimi: Dokumenti për Vizionin për Biçikletat, Mobycon (2016) i rishikuar nga MT-

ja. 

 

Përshkrimi  

Përfundimi i rrjetit minimal të infrastrukturave të sigurta dhe të veçanta të 

biçikletave, siç planifikohet në Dokumentin e Vizionit të Biçikletave në Tiranë (2016) 

dhe siç është përditësuar më tej nga Bashkia. 

Ai përfshin përfundimin e infrastrukturës së përkohshme (korsitë e mbrojtura të 

biçikletave, të kufizuara me tuba) përgjatë korridoreve që mungojnë, realizimin e 

infrastrukturave të reja të përhershme dhe shndërrimin e segmenteve të 

përkohshme në vendkalime të ciklit të përhershëm dhe të mbrojtur. Ai gjithashtu 

përfshin përmirësimin e disa "pikave të zeza" në kryqëzime dhe mirëmbajtjen e 

objekteve ekzistuese.  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

C1-1. Zgjatja e korsive të përkohshme të biçikletave 
dhe përfundimi i rrjetit minimal 

C1-3 Ndërtimi i infrastrukturave të veçuara dhe të 

siguruara të biçikletave 

   

C1-2 Përmirësimi i "njollave të zeza" në kryqëzime 
dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues 

   

C1-3. Ndërtimi i infrastrukturave të veçuara dhe të 

siguruara të biçikletave 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Konflikte të mundshme me linjat e transitit të shpejtë të autobusëve dhe flukset e 

këmbësorëve për shkak të gjerësisë së kufizuar të rrugës.  

Përfitimet 
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Ofrimi i rrjetit të parë të plotë të biçikletave dhe ndarja modale për përdorimin e 

biçikletave.   
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MASA NR.  C2 

SHTIGJET NATYRORE TË BIÇIKLETAVE  

Lloji: Infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi 

 
Buxheti (lekë ‘000):  1. Parku i Liqenit Artificial të Farkës: 273 milionë, 2. Shtegu i 

biçikletave “Shtish-Tufinë”: PP, 3.Liqeni i Thatë: 89 milionë (Departamenti i Punëve 

Publike) 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT, punët publike   

Burimi: TR030, Dokumenti i Vizionit për Biçikletat, Mobycon (2016) 

 

Përshkrimi 

Lidhja e rrjetit të çiklizmit urban me shtigjet rekreative të biçikletave jashtë qendrës 

së qytetit si mjet për mbështetjen e një sektori në rritje të turizmit të biçikletave. 

Një nga këto shtigje natyrore gjithashtu funksionon si rrugë hyrëse dhe dalëse për 

udhëtarët. Grupi i ndërhyrjeve do të përcaktojë një standard për sistemin e 

lëvizshmërisë së korridoreve ekologjike për të lidhur të gjithë sistemin pyjor orbital 

përreth qytetit (siç përcaktohet nga Plani i Përgjithshëm Vendor TR030) dhe për të 

rihapur qendrat më të vogla si një rrjet i përhapur për turizmin, bujqësinë dhe 

prodhimi në komunikim me njëri-tjetrin dhe me zonën urbane. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

C2-1. Shteg biçikletash, shteg pedonal dhe vrapimi 
në Parkun e Liqenit Artificial Farkë 

 

   

C2-2. Shtegu i biçikletave “Shtish-Tufinë”     

C2-3. Shtegu i biçikletave, shteg pedonal dhe pistë 
vrapimi te Liqeni i Thatë 

   

Burimet e financimit 

MT. 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Promovimi i Tiranës si destinacion i turizmit me biçikletë. Rritja e aksesit dhe 

multifunksionaliteti i vendeve natyrore rekreative.  
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MASA NR. C3 

PËRFUNDIMI DHE ZGJATJA E RRJETIT TË ÇIKLIZMIT  

Lloji: Infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: çiklizëm 

 
Buxheti (lekë '000): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT, Punët Publike  

Përparësia: Mesatare 

Burimi: PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Zgjerimi i rrjetit minimal në një rrjet çiklizmi plotësisht koherent. Ai përfshin 

përfundimin dhe qepjen e lidhjeve minimale të rrjetit që mungojnë, zgjerime të 

mëtejshme dhe përfundimin e disa korridoreve me infrastrukturë të veçuar dhe të 

sigurt dhe realizimin e objekteve të çiklizmit jashtë unazës së 3-të për të lidhur 

qytetet dhe lagjet përreth. 

PLQU-ja sugjeron gjithashtu krijimin e një korsie të përbashkët biçikletash dhe 

autobusësh përgjatë unazës së 3-të për të plotësuar rrjetin minimal. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

C3-1 Zbatimi i një korsie të përbashkët për 
biçikleta dhe autobusë përgjatë unazës së 3-të. 

   

C3-2 Përfundimi dhe qepja e lidhjeve që 
mungojnë në rrjetin minimal. 

   

C3-3 Zgjatja e rrjetit të përdorimit të biçikletave 
me korsitë e përkohshme të biçikletave (faza 1) 

   

C3-4. Zgjerimi dhe përditësimi i korridoreve të 
çiklizmit me infrastrukturë të veçuar dhe të 
siguruar për çiklizmin (faza 2). 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Konflikte të mundshme me linjat e transitit të shpejtë për autobusët dhe flukset e 

këmbësorëve për shkak të gjerësisë së kufizuar të rrugës.  

Përfitimet 

Plotësimi i rrjetit të ciklit urban dhe jourban dhe rritja e përqindjes modale për 

biçikletat.  
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MASA NR. C4, C5, C6 

SHËRBIMET E BIÇIKLETAVE ELEKNTRIKE, BIÇIKLETAT PËR TRANSPORT DHE 

SKUTERËT ELEKTRIKË  

Lloji: Operacional, infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi 

 

Buxheti: € 41,500 (Projekti Interreg; vetëm e buxhet #Dynamob2.0)  

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT, Punët Publike   

Përparësia: E lartë  

Burimi: Projekti Interreg #Dynamob2.0; PLQU 

Përshkrimi 

Ky grup masash përfshin identifikimin e skemave dhe stimujve për PPP të reja për 

zgjerimin/përditësimin e shërbimeve ekzistuese të përdorimit të biçikletave (p.sh. 

investime të reja/rinovimi i flotës) dhe për futjen e sistemeve të reja të 

bashkëpërdorimit të tyre, të cilat përfshijnë përdorimin e biçikletave elektronike, 

biçikletave për transport dhe  skuterëve ekologjikë. 

Masa e parë do të kryhet brenda kornizës së projektit IPA-CBC # Dynamob2.0, i 

menaxhuar lokalisht nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT): dy stacione 

elektrike për bashkëpërdorimin dhe karikimin e biçikletave elektrike parashikohen 

në Parkun e Madh dhe në zonën Marmicë- Petrelë. Një komponent i dytë i kushtohet 

krijimit të një sistemi për bashkëpërdorimin e biçikletat dhe i biçikletave elektrike 

për transport të frymëzuara nga skema zvicerane Carvelo2go 

(https://www.carvelo2go.ch/it/). Përdoruesit (si privatë, ashtu edhe profesionistë) 

mund të marrin me qira një biçikletë elektrike për ngarkesa në disa "stacione 

pritjeje" që janë zyra me personel ose dyqane nga ku mund të merren biçikletat dhe 

ku ato duhet të kthehen. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

C4-1. Pika për dhënien dhe pika për karikimin e 
biçikletave elektrike në Parkun e Madh dhe në 
Marmicë- Petrelë 

   

C5-1 Skema e re PPP për skemat e shpërndarjes së 
biçikletave dhe skuterëve elektrikë në Tiranë 

   

C6-1 Sistemi i shpërndarjes së biçikletave dhe 
skuterëve elektrikë në stacionet pritëse 

   

Burimet e financimit 

MT, investitorë privatë  

Rreziqet  

https://www.carvelo2go.ch/it/
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Nevoja për të gjetur një ofrues të përshtatshëm të aftë për të operuar dhe 

mirëmbajtur shërbimin. 

Përfitimet 

Prezantimi i sistemit të parë të dhënies së biçikletave elektrike/skuterëve në qytetin 

e Tiranës.  
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MASA NR. C7 

SISTEMI I RI I ÇIKLIMIT DHE AMBIENTET PËR PARKIM TË 

MIKROLËVIZSHMËRISË  

Lloji: Operacional, infrastrukturë 

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizëm 

  

  

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU-ja. 

 

 

Përshkrimi 

Masa përfshin si pajisje të siguruara dhe të përparuara të parkimit të biçikletave 

(p.sh. hangarë dhe garazhe biçikletash), dhe ndërhyrje më të buta që përdorin 

hapësirat ekzistuese dhe komunitetet lokale. Kjo përfshin gjithashtu shtrirjen e 

pajisjeve në rrugë për biçikleta dhe skuterë elektrikë. 

Stacionet e biçikletave sociale mund të krijohen lehtësisht duke lidhur dyqanet 

lokale, shoqatat dhe komunitetet e banorëve në një etiketë të vetme "qytet që 

përdor biçikletat" dhe duke u ofruar atyre pajisje dhe mjete të duhura. Këto nyje 

jashtë rrugës mund të bëhen të arritshme edhe përmes kyçjes inteligjente. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

C7-1 Krijimi i stacioneve sociale të biçikletave në 
pikat ekzistuese (dyqanet lokale, shoqatat, 
ndërtesat), të cilat përfshijnë shërbime 
vetëriparimi dhe iniciativa promocionale/ ë 
komunitetit. 

 

   

C7-2. Përmirësimi dhe zgjerimi i rafteve dhe 
vendqëndrimeve të biçikletave në rrugë. 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

- 

Përfitimet 

Rritja e përdorimit të biçikletave, ndihma për ndalimin e vandalizmit.  
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MASA NR. C8 

PROGRAMI PËR STËRVITJEN DHE MËSIMIN E BIÇIKLETËS  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E mesme 

Burimi: PLQU 

Përshkrimi 

Masa u drejtohet kryesisht të rriturve dhe studentëve për t'i ndihmuar ata të arrijnë 

praktikën, besimin dhe një model të lëvizjes së përhershme me biçikletë. Është 

frymëzuar nga iniciativa Bike Experience në Bruksel (https://bikeexperience.brricks) 

dhe programi Bike Buddy në Lisbonë (https://bikebuddy.mubi.pt/). Koncepti është 

të lidhësh çiklistë me përvojë me rishtarët në përdorimin e biçikletave: për një javë 

trajneri ndjek dhe ndihmon pjesëmarrësin në rutinat e tij të përditshme të çiklizmit 

(p.sh. përdorimi i biçikletës për të shkuar në punë). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

C8-1. Programi i Stërvitjes dhe Mësimit 
të Biçikletave  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritja e përdorimit të biçikletave. 

MASA NR. C9 

TIRANA SI DESTINACION I TURIZMIT TË BIÇIKLETAVE  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizëm 

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E mesme. 

Burimi: PLQU 

Përshkrimi 

Fushatat e marketingut dhe komunikimit për të promovuar shtigje biçikletash, 

itinerare dhe aktivitete që synojnë tërheqjen e turistëve të çiklizmit. 

Tirana ka një potencial të madh në këtë kuptim për shkak të pranisë së disa shtigjeve 

natyrore mbi male dhe liqene. Një strategji për krijimin e një marke dhe 

promocionale duhet të përforcojë gjithashtu infrastrukturën e çiklizmit urban dhe 

kompanitë që ofrojnë shërbime të çiklizmit (përfshirë ekskursionet me guidë). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

C9-2. Tirana si destinacion i turizmit për 
përdoruesit e biçikletave  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

https://bikeexperience.brricks/
https://bikebuddy.mubi.pt/
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Rritja e turizmit dhe atraktivitetit të qytetit.   
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ECJA 
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MASA NR. W1 DHE W3 

NDËRHYRJET URBANE TË PROJEKTIMIT PËR KRIJIMIN E ZONAVE TË REJA TË 

KËMBËSORËVE, HAPËSIRAT PUBLIKE DHE RRUGËT PËR TË LUAJTUR  

Lloji: Investim/operational 

Fusha e ndërhyrjes: Ecje, rregullim i rrugës  

 

Buxheti (lekë):   "Ish-Thesari": 14,1 milionë (Dep. PP); " Mozaiku i Tiranës ": 50,470,000; Rruga 

“Pjetër Bogdani": 34,644,900; Rruga “Kont Urani" dhe "Mihal Duri": 22,8 milionë (Dep. PP) 

Autoriteti përgjegjës: MT, Njësia e Projektimit Urban  

Burimi: MT, masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

Përshkrimi 

Masa përbëhet nga zbatimi tashmë i planifikuar (masat që i përkasin skenarit të 

referencës), këmbësorizimi i segmenteve të rrugës dhe ndërhyrjet për qetësimin e 

trafikut, të cilat, në disa raste, përfshijnë edhe kufizime të trafikut. Kjo përfshin 

përmirësimin e sigurisë për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave dhe një 

përmirësim të rëndësishëm në cilësinë e hapësirave të hapura. 

Përveç ndërhyrjeve tashmë të planifikuara, PLQU-ja propozon zona të reja 

këmbësorësh për periudhën afatmesme dhe afatgjatë. Ai gjithashtu promovon 

krijimin e rrugëve të lojërave dhe zonave të sigurta të lojërave brenda lagjeve. Kjo 

mund të bëhet duke mbyllur trafikun e një rruge lokale ose duke përmirësuar dhe 

zmadhuar sheshet e gjelbra dhe të hapura përreth ndërtesave. Mund të shihet si 

vazhdim i iniciativës së sheshit të lojërave që tashmë është zbatuar nga Bashkia. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

W1-1. "Ish-Thesari", ndërprerja e rrugës “Bako 
Dervishaj” - rruga “Mustafa Lleshi” 

   

W1-2. "Mozaiku i Tiranës", rruga “Mihal Ciko””     

W1-3. Rruga “Pjetër Bogdani"    

W1-4. Rruga “Jul Varibova"    

W1-5. Rruga “Kont Urani" dhe "Mihal Duri"    

W1-6. Brigada e VIII     

W1-7. Ismail Qemali     

W1-8. Nikolla Tupe     

W1-9. Identifikimi i nevojave të mëtejshme dhe 
përcaktimi i përparësive të ndërhyrjes 

   

W3-1. Rrugët dhe sheshet për të luajtur    

Rreziqet  

Mund të rrisë trafikun në zonat përreth. Ajo gjeneron ulje të ofertës për parkim në 

rrugë dhe, për pasojë, bllokim të zonave përreth. 

Përfitimet 

Përmirëson cilësinë e hapësirave dhe programeve mjete më të qëndrueshme të 

transportit si ecja dhe çiklizmi.   
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MASA NR. W2 

SIGURIMI I RRUGËVE TË AKSESIT NË SHKOLLA  

Lloji: Investim/operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Ecje, rregullim rruge  

 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU  

 

Përshkrimi 

Sigurimi i rrugëve shtëpi-shkollë është parakushti për të shkaktuar një rreth virtuoz 

që synon të promovojë lëvizjet e këmbësorëve dhe biçikletave të të rinjve, dhe me 

këtë, edukimin për mënyrën më të qëndrueshme të lëvizjes së brezave të ardhshëm. 

Administrata duhet të identifikojë zgjidhjet më efikase për secilën shkollë e cila i 

nënshtrohet ndërhyrjes për të garantuar rritjen e sigurisë përgjatë udhëtimeve nga 

shtëpia në shkollë dhe afër zonës së shkollës. Kjo bëhet përmes kombinimit të një 

ose më shumë metodave të ndryshme të ndërhyrjes, si krijimi i zonave me shpejtësi 

të kufizuar, institucionet e rrugëve pa makina përpara hyrjeve të shkollave, sigurimi 

i vendkalimeve ekzistuese të këmbësorëve dhe/ose krijimi i vendkalimeve të reja të 

siguruara, identifikimi i zonave të pajisura për të mbështetur lëvizjen aktive (ecje 

dhe çiklizëm) pranë shkollave. 

Këto masa mund të shoqërohen me ato për promovimin e lëvizshmërisë aktive, 

pjesërisht tashmë ekzistuese ose të promovuara nga PLQU-ja, si lojërat në rrugë dhe 

promovimi i biçikletave. Masa lidhet me programin “Rrugë për fëmijët”, e zbatuar 

nga NACTO (https://globaldesigningcities.org/streets-for-kids/).  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

W2-1. Zonat e shpejtësisë së kufizuar     

W2-2. Rrugë pa automjete përpara shkollave (në 
mënyrë të përhershme, ose të përkohshme) 

   

W2-3. Identifikimi, raportimi dhe promovimi i 
rrugëve shtëpi-shkollë me përparësi  

   

W2-4. Sigurimi i vendkalimeve ekzistuese të 
këmbësorëve  

   

W2-5. Identifikimi i zonave të pajisura për të 
mbështetur mobilitetin aktiv (ecjen dhe 
përdorimin e biçikletave) afër shkollave. 

   

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Inkurajimi i zakoneve të mira të lëvizjes që në moshë të vogël dhe rritja ndjeshëm e 

sigurisë në rrugë jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë.    

https://globaldesigningcities.org/streets-for-kids/
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MASA NR. W4 

KRYQËZIMET E MBROJTURA DHE HEQJA E PENGESAVE FIZIKE  

Lloji: Investim/operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Ecje 

 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU 

 

Përshkrimi 

Garantimi i sigurisë dhe rehatisë për mënyrat jo të motorizuara në të gjitha 

kryqëzimet përgjatë unazës së 5-të, lidhjet e shpejta rrugore dhe akseset kryesore. 

Konfigurimi i këtyre rrugëve paraqet një rrezik për këmbësorët dhe pedaluesit për 

shkak të vëllimit të madh të trafikut, shpejtësive të mëdha dhe konfigurimit të nivelit 

të ndarë të disa kryqëzimeve. PLQU-ja nënvizon rëndësinë e sigurimit të 

këmbësorëve dhe biçikletave që kalojnë në të gjithë qytetin dhe, veçanërisht në 

korsinë e trafikut të shpejtë. Identifikon nevojën e veprimit në 4 situata të ndryshme: 

përmirësimi i kryqëzimit të nivelit të ndarë në seksione të ngritura, kryqëzimi i 

kontrolluar nga dritat e sigurisë së trafikut në nyjat me lidhje me rrugët kryesore, 

përmirësimi i këmbësorëve dhe çiklizmit, siguria në rrethrrotullime dhe zhvillimi i 

kryqëzimeve të përparësisë në nyjat me gradë me rrugët dytësore. 

Masa e zbatuar, në kombinim me ndërhyrjet e tjera të projektimit urban, synon 

gjithashtu përmirësimin e aksesit për njerëzit me lëvizshmëri të zvogëluar. Ajo 

gjithashtu përfshin realizimin e shenjave të ngritura ose prekëse për të verbrit dhe 

instalimin e pajisjeve të sinjalizimit të zërit në rrugë, vendkalime rrugësh ose 

automjete të transportit publik. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

W4-1. Heqja e pengesave fizike dhe sigurimi i 
shtigjeve të arritshme 

   

W4-2. Përmirësimi i kryqëzimit në nivel të ndarë 
në seksionet e ngritura 

   

W4-3. Kryqëzimi i kontrolluar nga dritat e trafikut 
në nyjat rrugore me gradë me rrugët kryesore 

   

W4-4. Përmirësimi i sigurisë së këmbësorëve dhe 
përdoruesve të biçikletave në rrethrrotullimet 

   

W4-5. Kryqëzimet e përparësisë në nyjat rrugore 
me rrugët dytësore 

   

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Zvogëlim i vdekjeve dhe aksidenteve rrugore. Të ndjerit i sigurt si këmbësor ose 

përdorues biçiklete çon në rritje të zakoneve të lëvizshmërisë më të qëndrueshme 

dhe miqësore me mjedisin. Përfshin përfshirjen dhe qytetin e arritshëm për të 

gjithë.   
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TRANSPORTI PUBLIK  
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MASA NR. PT1 

ZHVILLIMI I KALIMIT TË SHPEJTË TË AUTOBUSIT (BRT) 

Lloji: Investim/operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Transporti publik, transporti rrugor 

 

Buxheti (lekë '000): CAPEX 2,010,000*; OPEX 506,000* 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: GIZ, Banka KfW, BERZH-i, operatorët TP  

Përparësia: Mesatare 

Burimi: *Plani i Veprimit Qyteti i Gjelbër; një pjesë e projektit mbështetet nga GIZ-; 

masë e skenarit të referencës   

 

 

Përshkrimi 

Masa synon futjen e një sistemit të kalimit të shpejtë të autobusit (BRT) (të njohur 

ndryshe si autobus me nivel të lartë të shërbimi (BHLS), ose BusWay) përgjatë 3 

korridoreve të transportit publik në Tiranë. Modeli BRT ofron shkurtim të kohës së 

udhëtimit dhe besueshmëri përmes ndërtimit të korsive të dedikuara dhe të 

mbrojtura, të shoqëruara me autobusë me kapacitet më të madh, më pak ndalesa 

dhe ndonjëherë një portë në rrugë për të lejuar hipjen më të shpejtë në autobus. 

Në thelb, ai ofron një shërbim të ngjashëm me sistemet hekurudhore të lehta me 

një kosto shumë më të ulët infrastrukture. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT1-1. Ndërtimi dhe vënia në funksionim i linjës së 
1-rë të autobusit me kalim të shpejtë, Kombinat - 
Kinostudio 

   

PT1-2. Ndërtimi dhe vënia në funksionim i linjës së 
2-të të autobusit me kalim të shpejtë, Tirana e Re 

   

PT1-3. Ndërtimi dhe vënia në funksionim i linjës së 
3-rë të autobusit me kalim të shpejtë 

   

Burimet e financimit 

German Kreditanstalt Wiederaufbau (Instituti i Kredisë së Rindërtimit) i KfW-së ka 

siguruar fonde për studimin e fizibilitetit.  

Një plan i hollësishëm i investimeve mund të mbështetet nga BERZH-i ose donatorë 

të tjerë ndërkombëtarë. Infrastruktura BRT (stacione autobusi, sinjalistikë etj.) mund 

të dorëzohet pjesërisht përmes PPP-ve dhe pjesërisht përmes investimeve publike. 

Rreziqet  

Fizibiliteti i infrastrukturës së dedikuar në qendër të qytetit mund të pengohet nga 

kapaciteti i kufizuar i rrugës.   

Përfitimet 
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Rritje e besueshmërisë dhe kapacitetit të sistemit të PT-së.  
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MASA NR. PT2 

SISTEMI I RI I TARIFAVE DHE STRUKTURËS SË BILETAVE 

Lloji: Investim/operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

 

Buxheti (lekë '000): 46,000 CAPEX*; 90,000 OPEX* 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Operatorë të transportit publik  

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU, *GCAP; masa e skenarit të referencës 

 

 

 

Përshkrimi 

Rishikimi i strukturës aktuale të tarifave të transportit publik (biletat/llojet e kartave 

dhe çmimi, linja e vetme përkundrejt tarifave të bazuara në rrjet, tarifat e 

zbritura/përdorimi falas) dhe prezantimi i një sistemi të integruar të biletave pa para 

cash për mënyra të ndryshme të transportit, të tilla si autobusët, biçikletat me qira 

dhe taksitë. Një kartë e përhershme mund të përdoret për të paguar udhëtimet dhe 

mund të lidhet me bileta sezonale ose bileta me rimbushje. Përndryshe, sistemet e 

mbledhjes së tarifave mund të projektohen për të pranuar karta bankare dhe 

sisteme pagese të bazuara në telefon (p.sh. Apple Pay, Android Pay). Burimi i 

analizës së të dhënave do të planifikohet në mënyrë që të analizojë të dhënat e 

udhëtimit të mbledhura përmes sistemit të integruar të biletave. Ministria e 

Transportit ka planifikuar një tender për zbatimin e këtij projekti në bazë të një PPP-

je ose koncesioni. Operatori i përfshirë në proces do të funksionojë i ndarë nga 

operatorët privatë të autobusëve. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT2-1. Strukturë e re e tarifimit    

PT2-2. Sistem i integruar biletash pa pagesë cash     

PT2-3. Zbatim i plotë i sistemit të ri     

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Mungesë e financimit publik dhe/ose e iniciativave për të prezantuar tarifa të ulëta  

Përfitimet 

Mundësia për të paguar një "leje të qëndrueshme të lëvizjes" që favorizon 

përdorimin e më shumë linjave PT dhe gjithashtu mjeteve të tjera të transportit 

për qëllime të caktuara ose për kohë të caktuara gjatë ditës.    
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MASA NR. PT3 

FUTJA E AUTOBUSËVE ELEKTRIKË DHE ME EMETIME TË ULËTA NË TIRANË 

Lloji: Investim/operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

 

Buxheti (lekë ‘000): 2,320,000 CAPEX*; 268,000 OPEX* 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit. 

Aktorë të tjerë të interesuar: Operatorët e PT-së 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU, *GCAP; masa e skenarit të referencës 

 

Përshkrimi  

Nënmasa e Linjës së Gjelbër synon përfundimin e aktiviteteve të filluara në vitin 

2017 nga Bashkia e Tiranës me testimin e një autobusi elektrik Solaris Urbino dhe 

përfshin studimin e fizibilitetit teknik dhe financiar për një linjë rrethore plotësisht 

elektrike që të jetë pjesë e sistemi të transportit publik. Studimi gjithashtu do të 

përcaktojë avantazhet dhe kostot për ofrimin “e brendshëm nga vetë Bashkia” të 

shërbimit. Nënmasa e dytë do të vlerësojë llojin e stimujve, investimet publike dhe 

skemat e financimit për rinovimin e flotës të transportit publik me autobusë 

elektrikë ose teknologji të tjetra me emetime të ulëta (p.sh. energji nga reaksionet 

kimike ose hibride) duke përfshirë ndërtimin e pajisjeve të karikimit (p.sh. linjë e 

shpejtë karikimi elektrik dhe/ose tarifimi gjatë natës në depo).     

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT3-1. Testim dhe studim i linjës së gjelbër r    

PT3-2. Program autobusësh me emetime zero dhe 
të ulëta  

   

Burimet e financimit 

MT, Qeveria e Shqipërisë  dhe donatorë të tjerë  

Rreziqet  

Kostot më të larta të autobusëve elektrikë mund të zvogëlojnë tepër përfitimin për 

operatorët privatë dhe të jenë të paqëndrueshëm për Bashkinë. 

Përfitimet 

Ulja dhe zvogëlimi në zero i emetimeve të dëmshme të ajrit dhe zhurmës nga 

transporti publik.     
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MASA NR. PT4 

TERMINALI I AUTOBUSËVE LINDJE-JUGLINDJE  

Lloji: Investim 

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

 

Buxheti (lekë '000s):  PP 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Kompanitë e transportit të autobusëve, Tirana 

Parking 

Përparësia: E lartë 

Burimi:  MT; masë e skenarit të referencës 

 

 

Përshkrimi  

Terminali i cili do të presë linjat e autobusëve në distanca të gjata drejt juglindjes së 

vendit do të zhvendoset pranë qendrës tregtare TEG (Tirana East Gate). 

Masa i kushtohet realizimit të terminalit të ri dhe fillimit të punimeve. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT4-1. Ndërtimi i terminalit të ri     

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Kapacitet i kufizuar i linjave të autobusit 2 dhe 8 në orët e pikut të 

mbërritjes/nisjes të udhëtimeve ndërqytetëse.    

Përfitimet 

Ulja e numrit të udhëtimeve me distanca të gjata që hyjnë në qendër të qytetit dhe 

rritja e të ardhurave për rrjetin e autobusëve urbanë.   
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MASA NR. PT5 

REHABILITIMI I INFRASTRUKTURËS HEKURUDHORE NË 

QYTETIN E TIRANËS DHE LIDHJA E RE HEKURUDHORE ME 

AEROPORTIN E RINASIT  

Lloji: Investim 

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

 

Buxheti: Pjesë e 90.3 milionë eurove e parashikuar për të gjithë projektin kombëtar 

(HSH, Hekurudha Shqiptare) 

Autoriteti përgjegjës: Hekurudha Shqiptare, HSH  

Aktorë të tjerë të interesuar: MT; masë e skenarit të referencës 

Përparësia: Mesatare 

Burimi: HSH, masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja 

 

 

 

Përshkrimi  

Masa është pjesë e një projekti kombëtar të kryer nga Hekurudhat Shqiptare (HSH), 

i cili përfshin punime projektimi dhe rehabilitimi (përfshirë sinjalizimin dhe 

komunikimin) e linjës hekurudhore prej 34 km midis Durrësit dhe Tiranës dhe 

ndërtimin e një seksioni hekurudhor 5 km nga kryeqyteti për në aeroport. Ai përfshin 

gjithashtu rehabilitimin/përditësimin e linjës hekurudhore nga Lapraka (Terminali i 

Transportit Publik Tiranë - qendra e re multimodale) në qendër të qytetit të Tiranës 

(Bulevardi i Ri). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT5-1. Rehabilitimi i seksionit hekurudhor Durrës-
Kashar-Laprakë  

   

PT5-2. Ndërtimi i linjës së re hekurudhore midis 
Tiranës dhe Aerportit të Rinasit  

   

PT5-3. Rehabilitimi i seksionit hekurudhor Laprakë-
qendër e qytetit të Tiranës  

   

Burimet e financimit 

BERZH, Kuadri i Investimeve të Ballkanit Perëndimor të BE-së (WBIF) 

Rreziqet  

Mungesë e fondeve dhe pasiguria e lidhur me fazën e tretë.   

Përfitimet 

Rihapja e linjës hekurudhore Kashar-Tiranë dhe lidhja dhe shërbimi i ri i 

drejtpërdrejtë me aeroportin e Rinasit  

Rritja e lidhjes për udhëtarët e përditshëm midis Durrësit dhe Tiranës (nga qendra e 

qytetit në qendër të qytetit)  
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MASA NR. PT6 

PORTA E RE MULTIMODALE E TIRANËS  

Lloji: Investim/operacional/organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Transporti publik, infrastrukturat rrugore  

  

Buxheti: € 53.4 milionë (vlerësim i përafërt) 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Qeveria e Shqipërisë  

Përparësia: Mesatare 

Burimi: TR030; masë e skenarit të referencës 

 

 

 

 

 

Përshkrimi  

Ndërtimi i stacionit të ri hekurudhor të Tiranës dhe qendrës multimodale (Terminali 

i Transportit Publik i Tiranës - PTT) në Laprakë, i cili do të bëhet terminali për të gjitha 

linjat rajonale/ndërkombëtare të autobusëve, si dhe një pikë këmbimi me 

transportin lokal, taksitë dhe linjën e ardhshme BRT. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT6-1. Ndërtimi dhe vënia në funksionim e Portës 
së Re Multimodale  

   

Burimet e financimit 

BERZH, Kuadri i Investimeve i BE-së për Ballkanin Perëndimor (WBIF), Qeveria e 

Shqipërisë. 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Përmirësimi i këmbimit nga distancë të gjatë në distancë të shkurtër dhe 

mundësitë e rritjes së lëvizjes. 
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MASA NR. PT7 

RREGULLIMI I TRANSPORTIT PUBLIK DHE MODELI I KONTRAKTIMIT NË TË 

ARDHMEN  

Lloji: Operacional/organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

 

Buxheti (lekë '000): 31,000 OPEX* 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: ANK, GIZ, operatorët e TP-së  

Përparësia: E mesme 

Burimi:  Pjesërisht në *Planin e Veprimit të Qytetit të Gjelbër (ministudim “Modeli i 

ardhshëm i biznesit për të gjithë sistemin e autobusëve”); pjesë e një projekti të 

mbështetur nga GIZ-i; masa e skenarit të referencës 

 

 

 

 

Përshkrimi  

Bashkia e Tiranës, përmes Departamentit të Transportit dhe Lëvizjes dhe “Agjencisë 

për Mbrojtjen e Konsumatorit” (AMK), planifikon transportin publik urban dhe 

nënurban në Tiranë, specifikon nivelet e shërbimit dhe siguron cilësinë e shërbimit. 

Ajo është gjithashtu përgjegjëse për stacionet e autobusëve, vendndalimet e 

autobusëve dhe shërbime të tjera mbështetëse. Shërbimet e autobusëve ofrohen 

nga kompani private, të cilat punojnë me kontratë me MT-në dhe nuk janë të 

subvencionuara. Në mënyrë që të sigurohet një nivel i duhur i shërbimit dhe të 

punohet drejt futjes së një sistemi të integruar të tarifave dhe programit të rinovimit 

të flotës, masa synon përmirësimin e skemës aktuale të qeverisjes dhe financimit. 

Ajo do të vlerësojë dhe përmirësojë aspektet në lidhje me modelin aktual rregullator 

(aktorët, funksionimin e tregut, planifikimin dhe monitorimin) si dhe licencimin dhe 

kontraktimin e shërbimit, veçanërisht përsa u përket procedurave të tenderimit dhe 

sigurimit të subvencioneve ose stimujve (p.sh. kostoja bruto/neto përkundrejt 

kontratave të bazuara në stimuj). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT7-1. Studimi    

PT7-2. Programi i ri i tenderimit     

PT7-3. Dhënia e kontratave    

Burimet e financimit 

GIZ, MT 

Rreziqet  

Futja e një sistemi të integruar dhe elektronik të biletave, si dhe projektimi hierarkik 

i rrjetit mund të ndikojnë mbi procesin dhe kohën.  

Përfitimet 



86 

 

Favorizim i hierarkisë së rrjetit TP, zbatimi i kalimit të shpejtë të autobusëve dhe 

rritje e nivelit të shërbimit.   
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MASAS NR. PT8, PT10 

SHTRIRJA, PROJEKTIMI, OPERIMI I RRJETIT TË AUTOBUSËVE  

Lloji: Operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik  

  

Buxheti (lekë '000): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Operatorë të TP-së 

Përparësia: E lartë 

Burimi: MT, masë e SR-së, siç është rishikuar nga PLQU-ja  

 

Përshkrimi  

Një konfigurim dhe koncept i ri për rrjetin e ardhshëm TP që merr parasysh si 

korridoret e ardhshme të BRT-së, ashtu edhe zonat e transformimit të parashikuara 

nga plani i përgjithshëm. Përfshin shtrirjen/përfundimin e planifikuar të rrjetit të 

autobusëve urbanë dhe jourbanë/ruralë për sa i përket mbulimit/ numrit të linjave 

dhe llojit të shërbimeve, nivelit të shërbimit (shpeshtësisë, udhëtimeve), projektimit 

të rrugës së itinerarit, nivelet minimale të rehatisë dhe informacionit brenda 

autobusëve dhe në ndalesa. Ai gjithashtu përfshin konfigurime të ardhshme të 

projektimit të rrjetit (hierarkik, ortogonal, etj.), të cilat mund të frymëzohen nga 

puna e kryer deri tani në zonën e Barcelonës me RetBus-in (http://tiny.cc/v4ukrz) e 

ri dhe Expres.cat (http://tiny.cc/a7ukrz). Kjo masë teknike do të shërbejë gjithashtu 

si kontribut për rregulloren e re të TP-së dhe modelin e kontraktimit (masa PT7). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT8-1. Përfundimi i rrjetit të planifikuar të 
autobusëve  

   

PT10-1. Projektimi dhe operimi i rrjetit të 
autobusëve  

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritje e përdoruesve të transportit publik. 

  

http://tiny.cc/v4ukrz
http://tiny.cc/a7ukrz
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MASA NR. PT11 

PREZANTIMI I KONCEPTIT CHRONOBUS (PËRPARËSIA E AUTOBUSIT) 

Lloji: Investim/operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik, infrastrukturë rrugore  

 

  

 

Buxheti (lekë '000s): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Operatorë TP 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU 

 

 

Përshkrimi 

Programi i përparësisë së autobusëve i kushtohet zgjerimit dhe mirëmbajtjes së 

korsive të dedikuara të autobusëve, si dhe futjes së masave të tjera të përparësisë, 

përfshirë përparësinë në semaforët. Do të bazohet në konceptin Chronobus i 

zhvilluar në Nantes (FR), i cili së pari analizon funksionimin e secilës linjë të 

autobusëve dhe identifikon pikat dhe seksionet "e zeza" që do të përmirësohen. Ai 

përdor zgjidhje të ndryshme, të përshtatura për secilin kontekst, duke filluar nga 

korsitë e dedikuara vetëm për autobusët deri te futja e ndarësit të 

korsisë/markuesve të ngritur të trotuarit, zgjerimi i pjesës rrugore, rrugët e 

dedikuara për TP, korsitë e përkohshme të autobusëve dhe korsitë e kontrollit në 

vend. Përparësia në semaforë mund të bazohet përmes integrimit të sistemeve AVM 

të montuara në flotën e autobusëve, ose edhe përmes radiove me distancë të 

shkurtër.  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT11-1. Analizimi dhe identifikimi i zgjidhjeve të 
përparësisë  

   

PT11-2. Zgjatjet e korsive të autobusëve    

PT11-3. Përparësia në kryqëzime    

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritja e performancës dhe besueshmërisë së transportit publik. Shmangia e efektit 

të radhëve të autobusëve dhe rritja e kapacitetit. 
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MASA NR. PT12 

IMAZH DHE VIZIBILITET I RI PËR TRANSPORTIN PUBLIK    

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik 

  

 

Buxheti (lekë '000s): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Operatorët e TP-së 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU-ja 

 

 

 

 

Përshkrimi 

Rimarkimi i përgjithshëm i sistemit të transportit publik, i cili kërkon një imazh të 

koordinuar dhe vizibilitet të ri të shërbimit në tërësi. Kjo do të kryhet duke 

identifikuar një identitet të përbashkët vizual që do të transferohet si kërkesë 

zyrtare tek operatorët e transportit publik. Ai do të përfshijë aspekte të tilla, si 

veshjet e automjeteve, logon/emri i shërbimit, simbolet/piktogramet, etj. për të 

arritur te sistemimi, unifikimi dhe komunikimi i informacionit të transportit publik 

(ngjyra, lloji, faqosja, etj. - gjuha dhe stili, etj.). Masa shërben për të rritur 

kuptueshmërinë dhe qartësinë e informacionit të dhënë për përdoruesit dhe për të 

përmirësuar më tej komunikimin dhe vizibilitetin te stacionet e autobusëve. Ai 

gjithashtu përfshin kryerjen e fushatave të marketingut dhe komunikimit për të 

promovuar shërbimin. Shembuj kryesorë janë strategjia e projektimit, e miratuar 

nga Tallin Transport dhe iniciativat e kryera në Barcelonë (Express.cat dhe AMT). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

PT12-1. Identitet i ri viziv    

PT12-2. Investime dhe koordinim i aktiviteteve     

PT12-3. Fushata marketimi    

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritja e vizibilitetit dhe kuptueshmërisë së shërbimit të ofruar.  

Imazh i ri pozitiv i qytetit.   
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MASA NR. PT13 

NYJET E VOGLA: PËRMIRËSIMI I NDALIMIT TË AUTOBUSËVE DHE 

TERMINALEVE TË VEGJËL  

Lloji: Operacional  

Fusha e ndërhyrjes: Transport publik  

Buxheti (lekë):  Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia: E lartë 

Burimi: PLQU-ja 

Përshkrimi 

Përmirësimi dhe instalimet e reja të infrastrukturës dhe pajisjeve të stacioneve të 

autobusëve, të tilla si sinjalizimi vertikal/horizontal, strehëzat, ankorim 

automjetesh/bordurash, panele informuese/ADV, akses dhe siguri, si dhe përshtatja 

e rrugës/hapësirës publike rreth secilës nyje. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

PT13-1. Përmirësimi dhe/ose rindarja e nyjave 
dhe stopeve ekzistuese   

   

PT13-2. Instalimi i infrastrukturës    

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Cilësi më e mirë dhe më shumë rehati në nyjat e këmbimit dhe stacionet e 

autobusëve. 

MASA NR. PT15 

STIMUJ FINANCIARË/RREGULLATORË PËR TAKSITË 

HIBRIDE DHE ELEKTRIKE   

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Transporti publik  

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT, Departamenti i Lëvizshmërisë   

Përparësia: E ulët 

Burimi: PLQU-ja 

Përshkrimi 

Futja e standardeve dhe stimujve të rinj për të zëvendësuar flotën ekzistuese të 

taksive me modele hibride ose elektrike. Do të vlerësohen gjithashtu tarifat, gjobat 

ose ndalimet për shumicën e automjeteve ndotëse. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

PT15-. Stimujt financiarë/rregullatorë për taksitë 
hibride dhe elektrike  

   

Burimet e financimit 

MT: Donatorë të tjerë 

Rreziqet  

Mungesë e mundur e fondeve publike. 

Përfitimet 
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Rinovimi i plotë i flotës me zvogëlimin e vazhdueshëm të emetimeve të dëmshme; 

më shumë komoditet brenda autobusëve.  
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MASA NR. PT14 

SHËRBIMET E TRANSPORTIT TË SHKOLLAVE SHËRBIMET 

GJITHËPËRFSHIRËSE ME KËRKESË  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Transporti publik 

 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Përparësia:  

Burimi: SUMP 

 

 

Përshkrimi 

Përmirësimi i shërbimeve të transportit shkollor përfshirë aktivitetet e monitorimit 

dhe prezantimin e shërbimeve të veçanta të dedikuara për përdoruesit me aftësi të 

kufizuara dhe transportin fleksibël sipas kërkesës në zonat me dendësi të ulët. 

Masa mund të projektohet dhe zbatohet duke marrë frymëzim nga projekti i BE-së 

HiReach (https://hireach-project.eu/), i cili ka zgjedhur disa praktika shumë të mira 

dhe ka testuar shërbime novatore përmes laboratorit të tij Start-up.  

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

PT14-1. Përmirësimi i transportit në shkolla    

PT14-2. Transport i posaçëm për përdoruesit me 
aftësi të kufizuara dhe me dëmtime fizike  

   

PT14-3. Vlerësimi dhe testimi i autobusëve me 
kërkesë me zona me dendësi të ulët dhe/ose për 
opsione lëvizshmërie gjithëpërfshirëse/të shumta 
(gjatë natës/shkollore/për personat me aftësi të 
kufizuar) 

   

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Sjell ulje të varësisë ndaj makinave dhe jep mundësi të barabartë për të gjithë.  

 

https://hireach-project.eu/
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LOGJISTIKA 
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MASA NR. L1 DHE L7 

STUDIM MBI LOGJISTIKËN E QYTETIT DHE RIORGANIZIMI I GJIREVE TË 

NGARKESËS  

Lloji: Investim/organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Logjistikë 

 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU  

 

Përshkrimi 

Masa synon kryerjen e studimit të parë mbi transportin urban të mallrave në Tiranë. 

Ajo përfshin kryerjen e anketave dhe aktiviteteve të mbledhjes së të dhënave për të 

kuptuar nivelet e kërkesës, mbulimin dhe efikasitetin e furnizimit aktual, veçanërisht 

në zonat me përqendrim të lartë të aktiviteteve tregtare. 

Masa synon të lehtësojë planifikimin dhe riorganizimin e aktiviteteve të 

shpërndarjes së mirë urbane duke iu përgjigjur niveleve të kërkesës së mirëfilltë. 

Lehtësimi i ngarkesave në vendin dhe kohën e duhur, përmes një kombinimi të 

infrastrukturës së përshtatshme fizike dhe urdhrave të rregullimit/menaxhimit të 

trafikut, përmirëson rrjedhën e trafikut dhe përfitimet e ekonomisë lokale. Ai 

gjithashtu synon të identifikojë mundësitë për të zvogëluar pengesat e shkaktuara 

nga automjetet që ngarkojnë mallra ose presin të marrin udhëtarët, veçanërisht në 

kohën e pikut të udhëtimit, duke rritur mundësitë e parkimit për qëndrim të 

shkurtër dhe duke futur gjire shtesë të ngarkimit aty ku është e nevojshme. 

Në zonat me përqendrim të lartë të bareve dhe restoranteve, PQLU-ja propozon të 

përdoren hapësira me shumë përdorime, për shembull, gjiret e ngarkesave gjatë 

orëve jashtë pikut, hapësirë shtesë të trotuarit gjatë mëngjesit, drekës dhe 

mbrëmjeve. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

L1-1. Studim logjistik i qytetit    

L7-1. Riorganizim i ngarkimit ekzistues në 
rrugë/gjiret e ngarkimit  

   

L7-2. Zbatim i gjireve të ngarkim/shkarkimit 
inteligjent me shumë përdorime. 

   

Rreziqet  

Kërkon përpjekje të konsiderueshme për të koordinuar aktorë të shumtë, nga 

planifikimi tek organizatat e transportit, në mënyrë që të përditësohen dhe 

modifikohen rregulloret aktuale, kodet e përdorimit të tokës dhe strategjitë e 

rizonimit. 

Përfitimet 



96 

 

Mënyrë për të zvogëluar bllokimin dhe për të përmirësuar trafikun. Industria e 

mallrave zakonisht reagon shumë pozitivisht ndaj kësaj politike, pasi ajo e bën më 

të lehtë punën për ta.  
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MASA NR. L2 

PARTNERITETET PËR CILËSINË E TRANSPORTIT TË MALLËRAVE 

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Logjistike 

  

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU-ja  

 

 

Përshkrimi 

Partneritetet për Cilësinë e Transportit të Mallrave (PTM) janë partneritete afatgjata 

midis aktorëve të transportit urban që, mbi një bazë zyrtare ose joformale, takohen 

rregullisht për të diskutuar rreth logjistikës urbane. Qëllimi është të bashkohen palët 

e sektorit publik dhe privat të përfshirë në transportin e mallrave për të diskutuar 

problemet dhe për të identifikuar dhe zbatuar zgjidhje, me synim përmirësimin e 

qëndrueshmërisë së aktiviteteve të transportit të mallrave në kuptimin ekonomik, 

social dhe mjedisor. 

Për të lehtësuar takimet dhe ndërveprimet me palët e interesit, është krijuar një 

Menaxher i Logjistikës së Qytetit (CLM). Menaxheri i Logjistikës së Qytetit 

përfaqëson një ndërmjetës të vërtetë midis aktorëve të ndryshëm lokalë dhe 

autoritetit publik; detyra e tij është të pajtojë nevojat dhe kërkesat e kompanive të 

ndryshme, bizneseve dhe shoqatave me ato të autoritetit publik dhe të zgjedhë 

propozime për veprime dhe plane të përbashkëta. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

L2-1. Ricaktimi i Menaxherit Logjistik të Qytetit 
(MLQ) 

   

L2-2. Takime të rregullta për të diskutuar 
probleme dhe zgjidhje  

   

Rreziqet  

Kjo jo gjithmonë është një qasje apo zgjidhje e thjeshtë për problemet e transportit 

urban të mallrave pasi është e vështirë të arrihet në dakordësi dhe të përfshihen të 

gjitha llojet e palëve të interesit të nevojshme. 

Përfitimet 

Mundësia për të arritur rezultate më të mira me një kosto relativisht modeste.  
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MASA NR. L3 DHE L9 

RISHIKIMI I KUFIZIMEVE TË AKSESIT DHE PROMOVIMI I VAGONËVE TË 

PASTËR 

Lloji: Organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Logjistike 

  

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU-ja  

 

Përshkrimi 

Rregulloret e reja për aksesin në zonat e kufizuara në trafik (shih masat R2 dhe R9) 

përcaktojnë rregulla të përbashkëta për kategoritë e lejeve të lejuara, përjashtimet, 

si dhe për dritaret kohore dhe kufijtë e tjerë që lidhen me kategoritë e emetimit dhe 

automjetet. 

Këto rregullore kanë kufizime lidhur me kohën kur mund të zhvillohet aktiviteti i 

mallrave për të përhapur pikun e trafikut të mallrave dhe për të ndihmuar për 

zvogëlimin e mbingarkesës. Ato gjithashtu prezantojnë kufizime mjedisore dhe 

madhësie për të zvogëluar ndikimin mjedisor dhe të zhurmës së trafikut të mallrave 

dhe për të nxitur përdorimin e teknologjive të pastra. 

SUMP propozon futjen e dy zonave të ndryshme të kufizuara për trafikun e mallrave. 

E para kupton zonën e mbyllur nga unaza e 5-të, ku madhësia dhe kufizimet 

mjedisore janë futur për të rregulluar hyrjen në qytetin e transportit urban të frikës. 

E dyta kupton zonën brenda unazës së tretë ku futet një ngarkesë e ngjeshur (shih 

masën R9), tarifat nuk zbatohen për automjetet elektrike ose me emisione të ulëta 

për të promovuar rinovimin e flotës. 

Përveç kësaj, PLQU-ja sugjeron futjen e stimujve ekonomikë (p.sh. reduktimin e 

taksive) për të zëvendësuar flotën ekzistuese tregtare me modele hibride ose 

elektrike. Vlerësohen gjithashtu edhe tarifat, gjobat ose ndalimet për shumicën e 

automjeteve ndotëse. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

L3-1. Kufizimet në madhësi dhe në kohë     

L3-2. Kufizimet mjedisore    

L9. Stimujt financiarë/rregullatorë për 
automjetet e lehta hibride/elektrike dhe 
biçikletat për ngarkesat   

   

Rreziqet  

Kërkojnë investime të larta kapitale për sektorin privat/publik. Kërkojnë burime për 

zbatim. 

Përfitimet 
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Zvogëlon mbingarkimet.  

Rrit qëndrueshmërinë mjedisore, jetesën, përmirëson aksesin dhe sigurinë.  

Rrit efikasitetin.   
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MASA NR. L5, L6 DHE L8 

RACIONALIZIMI I SHPËRNDARJES SË TRANSPORTIT TË MALLËRAVE PËRMES 

ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURAVE TË REJA  

Lloji: Organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Logjistike 

  

 

 

 

Buxheti (lekë): Nuk është përcaktuar ende. 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PQLU  

 

Përshkrimi 

Kjo masë synon të racionalizojë zinxhirin e shpërndarjes së mallrave urbane dhe të 

nxisë përdorimin e mjeteve më të qëndrueshme të shpërndarjes brenda mjedisit 

urban. Ajo inkurajon tkurrjen e qendrave të konsolidimit urban, që do të thotë 

konsolidimin e dërgesave të ngarkesave në një ose më shumë terminaleve urbane. 

Automjetet e rënda transferojnë ngarkesat e tyre në një strukturë të madhe 

magazinimi, e cila menaxhon konsolidimin dhe transferimin në automjete të lehta 

komerciale që janë në gjendje të qarkullojnë në zonën urbane. 

Në një shkallë më të ulët, PLQU-ja promovon zbatimin e qendrave 

mikrokonsoliduese urbane, që do të thotë zhvillimin e zonave në rrugë dhe jashtë 

rrugës në rrethe me mungesë parkimi dhe pajisje ngarkimi, dhe me përqendrim të 

lartë të aktiviteteve tregtare që marrin rregullisht ngarkesë. Në këto zona, ngarkesat 

mund të shkarkohen nga automjetet e mallrave dhe të ngarkohen në karroca, karro, 

biçikleta transporti ose automjete të tjera për shpërndarjen fundore dhe për të 

shmangur bllokimin e rrugëve lokale dhe shumë të frekuentuara. 

Përveç kësaj, PLQU-ja nxit përdorimin e rregullave të kodit të ndërtimit për të 

siguruar që ambientet e reja të biznesit të ofrojnë hapësirë të përshtatshme për 

trajtimin dhe magazinimin e mallrave. Kjo bëhet duke siguruar që ndërtimet e reja 

me pakicë të kenë zona të përshtatshme shpërndarjeje jashtë rrugës ose zona 

magazinimi në përputhje me aktivitetet e ngarkimit/shkarkimit në rrugë që ata 

aktualisht planifikojnë të kryejnë. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT 
AFATSHKURTRA 

(2Y, 2022) 
AFATMESME 

(5Y, 2025) 
AFATGJATA 
(10Y, 2030) 

L5-1. Krijimi i qendrave të konsolidimit urban 
(QKU) 

   

L6-1. Krijimi i mikroqendrave të konsolidimit 
urban (MKU) 

   

L8-1. Ofrimi i zonave të furnizimit jashtë rruge     

Rreziqet  

Ka nevojë për investime publike dhe bashkëpunime. Mund të jetë e vlefshme 

financiarisht nëse tërheqin një sasi të konsiderueshme ngarkese. 

Përfitimet 

Përmirëson faktorët e ngarkesës, zvogëlon bllokimin, zvogëlon kilometrat e 

udhëtimit të automjetit dhe promovon qëndrueshmërinë e mjedisit. 

Electric Vans  Cargo-bikes 
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POLITIKAT E QËNDRUESHME   
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MASA NR. S1, S4 DHE S8 

KRIJIMI I INFRASTRUKTURËS PËR KARIKIMIN E AUTOMJETEVE ELEKRIKE  

Lloji: Infrastrukturor/organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Politika të qëndrueshme 

 

Buxheti: 603,000,000 CAPEX*, 54,000,000 OPEX* (buxhetet  për masën S1) 

Autoriteti përgjegjës: MT  – Departamenti i Transportit 

Burimi: *GCAP (masa S1) dhe PLQU-ja 

 

Përshkrimi  

Bashkia po ndërmerr një iniciativë për krijimin e pikave të karikimit të automjeteve 

elektrike në të gjithë Tiranën. Plani kontribuon drejt një strategjie të koordinuar 

parkimin me përhapjen e infrastrukturës së karikimit për automjetet elektrike. 

Qëllimi është të krijohet të paktën një furnizues i infrastrukturës së karikimit për 

automjetet elektrike për qytetin, me 500 pika karikimi të instaluara deri në vitin 

2023. MT-ja prokuron sektorin privat për të vendosur stacione dhe pika karikimi në 

autostradat publike dhe në parqet publike të makinave. PLQu-ja sugjeron që këto 

iniciativa të shtrihen edhe në periudhën afatgjatë dhe të vazhdojnë zgjerimin e 

rrjetit në zona periferike, në ambiente parkimi dhe udhëtimesh dhe në 

infrastruktura parkimi. 

Plani sugjeron gjithashtu udhëzimin e rregulloreve të reja të ndërtimit për të 

inkurajuar pajisjen e ndërtesave të banimit me infrastrukturë private të karikimit 

("kutia e murit"). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

S1-1. Krijimi i të paktën një furnizuesi të 
infrastrukturës së karikimit të automjeteve elektrike 
me 500 pika karikimi në autostradat publike, në 
parqet e makinave publike dhe zonat shumë të 
frekuentuara 

 

   

S1-2. Fushatat informuese dhe iniciativat edukative 
në shkolla. 

   

S4-1. Zgjerimi i mëtejshëm i rrjetit të infrastrukturës 
së karikimit të automjeteve elektrike. 

   

S8-1. Rregulloret e reja të ndërtimit për të 
promovuar "kutitë e murit" 

   

Burimet e financimit 

Privat 

Rreziqet  

Mund të jetë e vështirë të tërhiqen investitorët dhe zhvilluesit privatë. 

Përfitimet 
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Rritja e lëvizshmërisë së gjelbër. Ndihmon në uljen e emetimeve të dëmshme të 

lidhura me ajrin dhe me zhurmën nga automjetet private. 
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MASA NR.  S2 

GJELBËRIMI I FLOTËS SË AUTOMJETEVE PRIVATE  

Lloji: Operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Politika të qëndrueshme 

 

Buxheti: PP 

Autoriteti përgjegjës: Ministria e Transportit – Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTR) 

Aktorë të tjerë të interesuar: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi:  Qeveria e Shqipërisë 

 

 

Përshkrimi  

Qeveria shqiptare, përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit 

Rrugor (DPSHTR), po punon aktualisht për një legjislacion mbështetës për të 

favorizuar lëvizjen elektrike në të gjithë vendin. Masat e planifikuara përfshijnë 

masa, të tilla si një nxitja që varion nga 5% në 10% të kostos së blerjes për një makinë 

të re elektrike; mirëmbajtje falas dhe shërbime ndihmëse për pronarët e makinave 

elektrike; dhe stimuj dhe zbritje të ofruara gjithashtu për pronarët e makinave 

hibride. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

S2-1. Stimuj që variojnë nga 5% në 10% të kostos së 
blerjes për një makinë të re elektrike 

   

S2-2 Mirëmbajtje falas dhe shërbime ndihmëse për 
pronarët e makinave elektrike 

   

S2-3. Stimuj dhe zbritje të ofruara gjithashtu për 
pronarët e makinave hibride.  

   

Burimet e financimit 

Qeveria e Shqipërisë 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Rritja e lëvizshmërisë më të gjelbër. Ndihmon për uljen dhe zvogëlimin e emetimeve 

të dëmshme të ajrit dhe zhurmës nga automjetet private. 
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MASA NR. S3 DHE S7 

PROMOVIMI I DITËVE PA MAKINA DHE FUSHATAVE TË TJERA PËR TË RRITUR 

NDËRGJEGJËSIMIN MBI PËRFITIMET E LËVIZSHMËRISË SË QËNDRUESHME  

Lloji: Organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Politika të qëndrueshme, ndërgjegjësim publik 

   

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: MT dhe PLQU-ja 

 

Përshkrimi  

Dita pa makina organizohet në data të caktuara gjatë gjithë vitit. Aktiviteti synon të 

promovojë ecjen, përdorimin e biçikletave dhe përdorimin e transportit publik. 

Aktivitetet e mëparshme janë zhvilluan në bulevardin kryesor të qytetit "Dëshmorët 

e Kombit" dhe rrugët kanë qenë të mbyllura për trafikun e motorizuar gjatë asaj dite. 

Një iniciativë e ngjashme, e bashkorganizuar me Ekphrasis Studio, është Parku 

HARP(ON) – Ditët e Park(imit) të Tiranës, e cila përqendrohet te përdorimi 

demokratik i hapësirave publike, veçanërisht parkimeve, për shprehje të larmishme 

artistike dhe kulturore me pjesëmarrjen e komuniteteve në artet publike. 

PLQU-ja sugjeron t'u bashkohet këtyre iniciativave me fushata të tjera informuese, 

shpërndarjen e informacionit dhe iniciativave arsimore në shkolla dhe vende me 

interes për të rritur ndërgjegjësimin për përfitimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme 

ndaj alternative të transportit privat. 

Ai gjithashtu rekomandon përhapjen e një "Harte Metrominuto", një hartë 

skematike për këmbësorë bazuar në estetikën e hartave tranzite, duke theksuar 

distancat midis pikave më të rëndësishme të një qyteti dhe kohës që një person i 

duhet mesatarisht për t’i përshkuar distancat përkatëse. Është krijuar për të 

inkurajuar qytetarët të lëvizin në këmbë. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

S3-1. Promovimi i iniciativave të ditëve pa makina    

S7-1. Harta që tregon distancat dhe kohën e 
udhëtimit në këmbë ose me biçikletë midis vendeve 
me interes 

   

S7-2. Fushatat informuese dhe iniciativat edukative 
në shkolla 

   

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Promovimi i sjelljeve të qëndrueshme dhe ndërgjegjësimit për jetesën në hapësira 

publike.    
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MASA NR. S5 DHE S6 

ZHVILLIMI I VEPRIMTARIVE TË MENAXHIMIT TË MOBILITETIT DHE PROMOVIMI 

I NJË PLATFORME PËR PËRDORIMIN E PËRBASHKËT TË MAKINAVE  

Lloji: Organizativ  

Fusha e ndërhyrjes: Politika të qëndrueshme, ndërgjegjësim publik  

 

 

 

 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Komunitete lokale 

Burimi: PLQU-ja 

 

 

Përshkrimi  

PLQU-ja rekomandon zhvillimin e veprimtarive të menaxhimit të lëvizshmërisë, nga 

njëra anë përmes forcimit të bashkëpunimit me kompanitë në lidhje me planet më 

tradicionale të udhëtimit nga shtëpia në punë dhe, nga ana tjetër, duke i kushtuar 

vëmendje të madhe udhëtimit për arsye studimi, me planet e udhëtimit shtëpi-

shkollë, ndërhyrje për të lehtësuar dhe për të siguruar akses të sigurt në qendrat 

shkollore dhe zonat e përkohshme për këmbësorë (shih masën W4). 

Ajo gjithashtu promovon përdorimin e përdorimit të përbashkët të makinave si  

përparësi duke e promovuar atë me veprime konkrete (menaxhim i lëvizshmërisë) 

përhapjen e tij brenda sistemeve "të mbyllura", të tilla si kompani ose grupe 

ndërmarrjesh, lagje, sektorë të administratës publike, etj.; dhe, si hap i dytë, 

shpërndarjen e tij edhe në sektorë të tjerë duke zhvilluar një platformë (aplikacion) 

të hapur për publikun në përgjithësi. Këto iniciativa duhet të shoqërohen me 

veprime të tjera, të tilla si përhapja e fushatave informuese dhe iniciativat edukative 

në shkolla dhe kompani për të promovuar menaxherët e mobilitetit. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

S5-1. Zhvillimi dhe promovimi i platformës për 
përdorimin e përbashkët të makinave  

   

S6-1. Plan udhëtimi shtëpi-punë     

S6-2. Plan udhëtimi shtëpi-punë    

Burimet e financimit 

MT 

Rreziqet  

Asnjë 

Përfitimet 

Mbingarkesë më e ulët e trafikut, përmirësim i disponueshmërisë së hapësirave të 

parkimit dhe kostot më të ulëta udhëtimi.



 

 

TEKNOLOGJIA DHE NOVACIONI  

 



 

 

MASA NR. T1 DHE T2 

MAKSIMIZIMI I AFTËSIVE TË SISTEMIT TË QËNDRËS SË KONTROLLIT TË 

TRAFIKUT   

Lloji: Operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Teknologji dhe novacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar – Komunitetet lokale 

Burimi: PLQU-ja 

 

Përshkrimi  

Në vitin 2013, Tirana përuroi Qendrën e Kontrollit të Trafikut Urban të Tiranës, një 

njësi trafiku kushtuar menaxhimit dhe monitorimit të trafikut të automjeteve 

brenda qytetit. Kjo qendër është e lidhur në kohë reale me çdo semafor, kamera 

CCTV në rrugët kryesore, shenja me mesazhe të ndryshueshme (VMS) dhe disa 

sensorë të numërimit të trafikut. Për fat të keq, sistemi aktual paraqet disa kufizime 

dhe mungesë saktësie për shkak të mungesës së sensorëve të instaluar dhe shumë 

operacione bëhen manualisht. 

PLQU-ja inkurajon plotësimin e sistemit të monitorimit të fluksit të trafikut në zonën 

urbane edhe në lidhje me nevojën për të monitoruar planin dhe efektet e tij. Në 

detaje, PLQU-ja trajton përmirësimin e infrastrukturës së sensorëve për sa i përket 

sasisë (sistemet CCTV dhe VMS), përmirësimin e aplikacionit të lëvizshmërisë së 

informacionit për telefonat inteligjentë dhe përmirësimin e skemës së valëve të 

gjelbra. Ajo gjithashtu rrit aktivizimin e një sistemi të kompjuterizuar dhe të 

centralizuar për një akses më të mirë dhe më transparent në regjistrin e aksidenteve 

rrugore. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

T1.1. Përmirësimi i infrastrukturës së sensorëve 
(sistemet CCTV dhe VMS) 

   

T2.2. Përmirësimi i funksionimit të aplikacionit të 
lëvizshmërisë së informacionit për telefonat 
inteligjentë TiranaIme 

   

T3.3. Përmirësimi i skemës së valëve të gjelbra    

T2-1. Sistemi i kompjuterizuar i regjistrit të 
aksidenteve rrugore 

   

Rreziqet  

Kosto të larta investimesh dhe mirëmbajtjeje. 

Përfitimet 

Lehtësimi i sistemit të monitorimit dhe gjenerimit të të dhënave për planifikim dhe 

lokalizim më të saktë të vështirësive reale.  
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MASA NR. T3 

PËRMIRËSIMI I MONITORIMIT TË CILËSISË SË AJRIT  

Lloji: Operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Teknologji dhe novacion 

 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Burimi: PLQU-ja 

Përshkrimi  

Gjatë katër viteve të fundit, Raporti i Gjendjes Mjedisore të Shqipërisë, i përgatitur 

nga Ministria e Mjedisit (MM) nuk ofron ndonjë të dhënë shkencore në lidhje me 

cilësinë e ajrit dhe emetimet. Kjo për shkak të mosekzistencës së praktikave të 

vazhdueshme të monitorimit në asnjë nga vendet e matjeve zyrtare. PLQU-ja 

nënvizon rëndësinë e mbledhjes së të dhënave shkencore në lidhje me cilësinë e 

ajrit dhe emetimeve në baza vjetore për të monitoruar nivelet e cilësisë së ajrit. 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

T3-1. Ofrimi i të dhënave shkencore të lidhura me 
cilësinë e ajrit dhe emetimet në bazë vjetore  

   

MASA NR. T4 

PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË PAGESAVE ELEKTRONIKE PËR PARKIMIN E 

MAKINAVE (APLIKACION) 

Lloji: Operacional 

Fusha e ndërhyrjes: Teknologji dhe novacion 

       

Autoriteti përgjegjës: MT 

Burimi: PLQU 

Përshkrimi  

Shtrirja e aplikacionit të lëvizshmërisë së informacionit për telefonat inteligjentë 

“Tirana Ime” në të gjitha zonat e reja të rregulluara të parkimit (shih gjithashtu 

masën P1) 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

T4-1. Përmirësimi i sistemit elektronik të pagesave 
për parkimin e makinave (me aplikacion) 
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MASA NR. T5 

KRJIMI I NJË MODELI TRAFIKU  

Lloji: Organizativ 

Fusha e ndërhyrjes: Teknologji dhe novacion 

 

Autoriteti përgjegjës: MT – Departamenti i Transportit 

Aktorë të tjerë të interesuar: Komunitetet lokale 

Burimi: PLQU-ja 

 

Përshkrimi  

Një model trafiku mund të sigurojë të gjitha perspektivat e nevojshme për 

problemet ekzistuese ose të ardhshme të transportit, një pasojë e ndryshimit të 

modeleve të lëvizjes, zhvillimit hapësinor urban dhe projekteve të transportit. 

Modelet e transportit mund të ofrojnë mbështetje për vendimmarrje dhe të 

plotësojnë njohuritë dhe praktikat inxhinierike me rezultatet e simulimeve të 

kryera në model. Modeli shërben gjithashtu si një mjet i shkëlqyeshëm vizualizimi 

për të paraqitur strategjitë e lëvizjes urbane dhe opsionet e zbatimit para palëve të 

interesit dhe publikut. Përditësimi i fundit i një modeli trafiku në Tiranë u bë gjatë 

përgatitjes së Projektit për Planifikimin Urbanistik Tematik të Tiranës në vitin 2012 

(studimi i JICA-s). 

PLQU-ja thekson rëndësinë e integrimit të procesit të ardhshëm të vendimmarrjes 

dhe procesit të monitorimit të PLQU-së me zbatimin e një modeli transporti 

multimodal. Ai përfshin aktivitete të mbledhjes së të dhënave për të përmirësuar 

saktësinë e modelit (shih masën T1). 

Procesi dhe kuadri kohor  

NËNMASAT AFATSHKURTRA  
(2Y, 2022) 

AFATMESME  
(5Y, 2025) 

AFATGJATA  
(10Y, 2030) 

T5-1. Krijimi i një modeli trafiku    

Rreziqet  

Kosto të larta investimesh. 

Përfitimet 

Përmirësimi i sistemit të monitorimit dhe proceset e vendimmarrjes. Përmirësimi i 

saktësisë për politikat dhe ndërhyrjet e ardhshme. 

 


