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Hyrje 

Qyteti i Vlorës, i njohur për turizmin bregdetar dhe vijën blu shumë të frekuentuar nga turistët, i ka rrenjët e 
zhvillimit të jetës qytetare dhe tregëtare në brendësi të territorit, pranë Sheshit të Flamurit. Në këtë vend, dikur, 
lulëzonte qyteti i vjetër me rrugë të ngushta, me ndërtime karkateristike 2-3 katëshe, me një arkitekturë 
neoklasike, të pasur me dekore. Në këtë zonë ndodhen objektet dhe rrugët më të rëndësishme, rruga “Justin 
Godard”, e njohur që herët për karakterin e saj tregëtar, pulsi ekonomik i qytetit, “Rruga e Hebrenjeve”, rrugë 
historike ku kanë jetuar familje hebrenjsh, bashkia e qytetit ose ish Konsullata Italiane me sheshin përpara saj, si 
dhe një nga objektet më të rëndësishme e ndërtuar me kontributin e tregtarëve, Merkatoja e qytetit.  

Sot, kjo zonë shfaqet e degraduar në shume drejtime si në aspektin ekonomik, në atë turistik po ashtu edhe në 
aspektin arkitektonik e ndërtimor. Identiteti i zonës historike pothuajse ka humbur, urbanizimi gjatë periudhës 
së tranzicionit ka sjellë masivisht ndërtime abuzive prej betoni që kanë zënë hapësirat publike dhe kanë 
deformuar shkallën urbane.   

Projekti i rikualifikimit urban të zonës pranë qendrës së qytetit të Vlorës, i financuar nga Fondacioni Shqiptro-
Amerikan per Zhvillim (AADF) dhe i projektuar nga Atelier 4, do të sjellë frymën e ndryshimit dhe do t’i kthejë 
identitetin e munguar zonës historike. Qёllimi kryesor i projektit është restaurimi i monumenteve të kulturës dhe 
rikualifikimi urban i zonës së studimit, ku nëpërmjet restaurimit, konservimit dhe rehabilitimit të banesave 
tradicionale dhe të zonave të trashëgimisë kulturore të zhvillohet turizmi dhe si rrjedhojë të zhvillohet 
ekonomia. 

Zona për të cilën është hartuar studimi i fizibilitetit përfshin një territor me një siperfaqe 7.3Ha, për të cilën 
është bërë studim, dokumentim dhe propozim në nivel urban, e parë kjo sigurisht jo vetëm brenda kufijve të 
përcaktuar në projekt por edhe më gjerë, me perspektivën e zhvillimit dhe zgjerimit të mëtejshëm të zonës së 
ndërhyrjes. Projekti i zbatimit është hartuar për një zonë më të vogël me një siperfaqe prej 3Ha. Brenda kësaj 
hapësire ndodhen ndodhen 13 monumente kulture të kategorisë së parë si edhe dy rrugë monumente kulture me 
vlera të rëndësishme arkitektonike dhe historike; rruga “Justin Godard” dhe “Rruga e Hebrenjëve”.  

Projekti parashikon ndërhyrje totale në infrastrukturë: rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve, 
shkarkimin e ujërave të shiut, mbrojtjen nga zjarri, rikonstruksionin e rrjetit elektrik, dhe rehabilitimin e rrjetit 
rrugor. Është propozuar një zgjidhje e re për qarkullimin e automjeteve, e cila do të krijojë më shumë sheshe 
dhe hapësira publike, ndërsa rruget “Justin Godard” dhe “Rruga e Hebrenjëve” do të jenë të dedikuara për 
këmbësorët. Brenda zonës së ndërhyrjes ndodhen 75 objekte të cilat do të restaurohen. Sheshet e reja do të 
pajisen me mobilje urbane, ndriçim dhe sinjalistikën e nevojshme. 

Punimet për zbatimin e këtij projekti kanë nisur në tetor të vitit 2017 dhe janë ende në vazhdim. Që në nisje të 
këtij projekti, ka pasur një interes të madh për shfrytëzimin e hapësirave të objekteve për biznese dhe shërbime 
në funksion të turistëve. Është e rëndësishme që të përcaktohen qartë hapësirat publike në dispozicion të 
bizneseve, si dhe rregullat që duhen ndjekur nga bizneset, shoqata TID, bashkia Vlorë dhe aktorë të tjerë për të 
krijuar një hapësirë të pranueshme nga komuniteti, vizitorët dhe turistët. 
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Fig. 1 Imazhe tre dimensionale Zona B 

 
Fig. 2 Imazhe tre dimensionale Zona B 
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1. Qëllimi dhe objektivat e Manualit të Arredimit Urban 

Elementët e arredimit urban janë të rëndësishëm për të rritur cilësinë e ambienteve dhe për të plotësuar kuadrin 
e qendrës historike, ndaj hartimi i këtij manuali do të krijojë standarte që do të forcojnë identitetin e zonës.  

Qëllimi i Manualit të arredimit urban është: 

 vendosja e rregullave të arredimit urban në zonën TID Vlora;  

 vendosja e standarteve dhe rekomandimeve të përgjithshme urbane;  

 sigurimi i një qasje konsekuente të arredimit urban në zonën TID Vlora, bazuar në projektin e realizuar 
nga Atelier 4, për këtë zonë; 

 unifikimi dhe zgjerimi i vizionit të projektit të realizuar, duke ofruar udhëzime për zbatimin e politikave 
zhvilluese për të udhëhequr rritjen dhe ndryshimet e tipologjisë së bizneseve në vazhdim. 

Objektivat e Manualit të Arredimit Urban janë: 

 evidentimi i identitetit të qendrës historike, duke vendosur fokusin në elementët arkitektonikë; 

 rritja e cilësisë së hapësirës publike; 

 sigurimi i vazhdimësisë së hapësirës publike; e cila duhet të jetë qartësisht e ndarë nga hapësira private; 

 sigurimi i një hapësire, ku bizneset mund të përshtaten lehtësisht; 

 krijimi i modeleve të arredimit urban me mundësi zgjedhje dhe zgjidhje. 
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Fig. 3 Harta e zonë së ndërhyrjes 

Legjendë                               kufiri zonës së studimi                                   kufiri i zonës së projekt zbatimit                                                                    
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2. Konteksti historik 

Zona në studim ka qenë pulsi ekonomik i qytetit në fundshekulin e XIX dhe në fillim të shekullit të XX. 
Dokumentat historike dhe fotot e vëna në dispozicion nga Arikivi i Ministrisë së Kulturës, dëshmojnë për 
aktivitetin tregëtar që zhvillohej kryesisht në katet përdhe të ndërtesave 2-3 katëshe. Aty ishin të përqëndruara 
funksionet më të rëndësishme si Bashkia e qytetit, Markatoja e fruta perimeve dhe përbri saj pazari i vjetër, 
Galeria e Arteve, Muzeu Historik, libraria, hotel Gambino, hoteli i Kinezëve, etj. 

Zona A karakterizohet nga objekte që janë të orientuara në drejtimin veri-jug. Objektet kanë distancë të madhe 
nga njëri-tjetri dhe prania e vetratave me dimensione të mëdha në katet përdhe ka nxjerre nevojën e përdorimit 
të tendave, të cilat kanë qenë drejtkëndore, një-ngjyrëshe ose me shirita. 

 
Fig. 4 Foto të vjetra Rruga Perlat Rrexhepi 

Ndryshe nga zona A, në zonën B, objektet e rrugës Perlat Rrexhepi kanë orientimin nga veriu, ndërsa objektet e 
rrugës Justin Godard kanë orientimin lindje-perëndim dhe janë të pozicionuara buzë rrugës së ngushtë e cila ka 
një gjerësi që varion nga 4-6m. Këtu nuk dallojmë raste të përdorimit të tendave pasi, vetratat e medha i gjejmë 
në pak objekte dhe katet përdhe nuk kanë pasur probleme me diellëzimin. 
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Fig. 5 Foto të vjtra Rruga Justin Godard 

Reklamat e ambienteve tregëtare i gjejme të dy llojeve. Në rastin e objekteve me vetrata të mëdha në katin 
përdhe ato janë të vendosura në faqen e fasadës mbi hapjen e vetrates (pa mbuluar elementët dekorativë). Në 
disa raste i gjejmë të vendosura edhe brenda hapjes së vetratës. Në ratin e objekteve me hapje dyer dhe dritare 
në katin përdhe reklamat i gjejmë të vendosura pingul me fasadën. Në raste festash në rrugën Godard 
vendoseshin edhe flamujt nëpër ballkone. 

 

Konkluzion 

Të gjithë elementët reklamues ose të mobilimit urban janë vendosur në funksion të shërbimeve tregëtare duke 
lenë në dukje elementët dekorativë të fasadave. 
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3. Plani i lëvizjes së njerëzve dhe automjeteve në zonë, kufizimet, hapësirat për parkime 

Aktualisht në zonën në studim ka shumë hapësira publike të cilat përdoren për parkime makinash, mungon 
gjelbërimi dhe sheshet publike. Propozohet një rrjet i ri i qarkullimit të automjeteve i cili i jep rëndësi arteries 
kryesore që të çon në spital dhe te varrezat e qytetit duke i dedikuar një korsi të veçantë ambulancës. Për të 
reduktuar trafikun janë eleminuar në maksimum rrugët tërthor që ndërpresin këtë aks të rendësishem duke 
kërkuar rrugë alternative për të zgjidhur trafikun. Dy ndërhyrjet më të rëndësishme prekin së pari sheshin 
përpara Bashkisë, për të cilin propozohet që të mbyllen rrugët e makinave dhe qarkullimi të zgjidhet nëpërmjet 
një bypass-i në lindje. Në këtë mënyrë hapet përpara ndërtesës monument kulture një shesh i madh ashtu si i ka 
hije një ndër objekteve më të rëndësishme të qytetit edhe për funksionin e Bashkisë së Qytetit që ajo strehon. 
Ndërhyrja e dytë parashikon mbylljen e rrugëve pranë zonës së sahatit dhe projektimin e një sheshi rreth 
objekteve më rëndësi historike. Rruga “Justin Godard” dhe “Rruga e Hebrenjeve” do të kthehen në pedonale 
ndërsa rrugët e tjera automobilistike do të rikonstruktohen. 

Furnizimi i njësive të bizneseve që nuk kanë akses në rrugë do të bëhet me karroca të vogla motorrike. Makinat 
që do të parkojnë për furnizimin e njësive të bizneseve do të mund ta bëjnë në rrugën Perlat Rexhepi vetëm në 
oraret 05:00-07:00a.m. në korsinë e ambulacës. Duke qenë në këtë orë nuk ka trafik, ambulanca do të përdori 
korsinë e makinave.  
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Fig. 6 Plani i lëvizjes së automjeteve 
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4. Harta e përdorimit të hapësirave publike/private 

Hapësirat publike do të përdoren kryesisht për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore ose si zona 
pushimi. Për të lidhur bizneset me hapësirën publike, do të përcaktohen edhe hapësirat që mund të merren në 
përdorim, me një vendim të Bashkisë. Për këto hapësira do të përcaktohen barrierat ndarëse të bizneseve, të cilat 
do të shërbejnë për të dalluar hapësiren e përdorimit të secilit biznes, por pa copëzuar vizualisht hapësirën e 
përbashket. Hapësirat private janë kryesisht oborre të jashtme në pronësi te pronarit të objektit përkatës, të cilat 
parashikohen të zhvillohen në funksion të destinacionit që do të marrë objekti.  

 
Fig. 7 Harta e përdorimit të hapësirave 
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Fig. 8 Zona 1 Përdorimi i hapësirës 
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Fig. 9 Zona 2 Përdorimi i hapësirës 



 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1,Njesia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

14 

 

 
Fig. 10 Zona 3 Përdorimi i hapësirës 
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Fig. 11 Zona 4 Përdorimi i hapësirës 
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Fig. 12 Zona 5 Përdorimi i hapësirës 
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5. Tendat dhe çadrat e diellit  
5.1. Rregullore e tendave dhe çadrave të diellit 

Qëllimi i përdorimit të tendave të diellit është që të rrisin cilësinë e ambienteve dhe të mbrojnë zonat 
shumëe të diellëzuara. Çadrat do të përdoren kryesisht në sheshe ose në oborre private për të krijuar zona të 
hijëzuara. Këto elementë do të jenë të përkohshëm, që do të thotë se nuk do të lejohen mbyllje nën hapësirën 
e tendave. Tendat dhe çadrat do të vendosen vetëm në hapësirat në përdorim që do të miratohen nga 
Bashkia, si dhe sipas rastit dhe preferencave në oborret private.  

5.2. Tendat 
Janë struktura që vendosen në pjesën e jashtme të objektit, pa pikëmbështetje në truall, që shërbejnë për 
mbrojtjen nga dielli dhe nga moti i keq. 

 Tendat do të jenë me sistem hapje-mbyllje teleskopike dhe me elementë metalikë provizorë për 
mbrojtje nga era. 

 Tendat do të vendosen në rastin kur objekti ka vetrata të medha. Tendat nuk duhet të mbulojnë në 
asnjë menyrë elementët dekorativë të fasadës. 

 Tendat do të jenë të një stili dhe do të vendosen sipas pozicioneve dhe gjerësive të përcaktuara në 
skedat teknike të mëposhtme sipas zonave. Gjerësia e tendave nuk duhet të kaloje gjerësinë e 
trotuarit. Gjatësia e tyre do të përcaktohet në varësi te dimensionit të vetratave. 

 Në rrugën Justin Godard vendosja e tendave është lënë opsionale me kushtin që të vendosen vetëm 
në rastin e vetratave dhe gjerësia e tyre të mos e kalojë gjerësinë e trotuarit. 

 Tendat do të jenë një ngjyrëshe të bardha ose vishnje sipas specifikimeve të skedave teknike. 

 Pëlhura e përdorur duhet të jetë Poliestër ose Akrilik 

 Tendat duhet të kenë lartësi vendosje dhe gjerësi të njëjtë në të njejtën godinë. 

 Emri i biznesit mund të reklamohet vetëm në faqen vertikale të tendës, jo në rrafshin e pjerrët. 

 Një biznes duhet të përdori të njëjtin material dhe ngjyrë si për tendat dhe për çadrat e tij. 

5.3. Çadrat 
Janë struktura mbajtëse me mbulesë me beze me një pikëmbështetje në truall. 

 Çadrat duhet të jenë prej materiali druri 

 Ngjyra e tyre duhet të jete e bardhë dhe materiali Poliestër ose Akrilik 

 Çadrat do të jenë katrore të dy dimensioneve 2.8M dhe 3.5M 

 Mbështetja e tyre do të behet mbi një bazë betoni e mbërthyer me elementë metalikë. 

 Emri i biznesit nuk mund të reklamohet në çadër 
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Fig. 13 Harta e çadrave dhe tendave 
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Fig. 14 Zona 1 ‐ Çadrat dhe Tendat 
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Fig. 15 Zona 2 ‐ Çadrat dhe Tendat 
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Fig. 16 Zona 3 ‐ Çadrat dhe Tendat 



 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1,Njesia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

22 

 

 
Fig. 17 Zona 4 ‐ Çadrat dhe Tendat 
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Fig. 18 Zona 5 ‐ Çadrat dhe Tendat 
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Fig. 19 Detaje të tendave 
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Fig. 20 Detaje të çadrave 
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6. Modeli i karrigeve dhe tavolinave të shërbimit  
6.1. Rregullore e karrigeve dhe tavolinave 
 Karriget dhe tavolinat në asnjë rast nuk duhet të dalin jashtë hapësirës së lejuar për përdorim nga 

Bashkia Vlorë.  

 Për të unifikuar karriget dhe tavolinat që do të përdoren nga bizneset rekomandohet që të përdoren 
variante të ndryshme të stilit tradicional me kusht që të jenë me materialet e mëposhtme:   

A. Karrige dhe tavolina vetëm metalike 

B. Karrige dhe tavolina metalike dhe druri 

C. Karrige dhe tavolina vetëm druri 

 Një biznes duhet të përdorë të njëjtin model tavoline dhe karrigeje në masë minimumi 80%. 

 Dimensionet e tavolinave të bareve duhet të jenë 50x50cm ose 60x60cm në lartësinë 75cm. 
Dimensionet e tavolinave në restoranteve duhet të jenë 60x60cm ose 70x70cm. Tavolinat e birrarive 
mund të jenë 50-60x100cm në masën 70%. 

 Pjesa fundore e çdo karrigeje ose tavoline duhet të jetë pajisur në strukturën e tyre me gomina, në 
mënyrë që të mos dëmtohen pllakat e shtrimit. 

 Tavolinat mund të organizohen me dy tre ose katër karrige. Mundësi bashkimi si alternativë për 
organizime grupesh 

6.2. Karrige dhe tavolina vetëm metalike (Grupi A) 
Tavolinat mund të jenë rrethore ose katrore. Ngjyra e karrigeve dhe tavolinave mund të jetë e bardhë ose e 
zezë. Mund të pajisen me jastëke, me kushtin që një biznes të ketë një lloj ngjyre. 

 
Fig. 21 Modele karrige dhe tavolina metalike 
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Referenca

 
Fig. 22 Referenca të karrigeve dhe tavolinave metalike 

6.3. Karrige dhe tavolina metalike dhe druri (Grupi B) 
Tavolinat mund të jenë rrethore ose katrore. 

 
Fig. 23 Modele karrige dhe tavolina metalike dhe dru 

Referenca 

 
Fig. 24 Referenca të karrigeve dhe tavolinave metalike dhe druri 
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6.4. Karrige dhe tavolina vetëm druri 

 
Fig. 25  Modele karrige dhe tavolina dru 

Referenca 

 
Fig. 26 Referenca të karrigeve dhe tavolinave prej druri 

6.5. Dimensionet e vendosjes së karrigeve dhe tavolinave 
6.5.1. Tavolina dhe karrige për bare 

 

Fig. 27 Tavolina dhe karrige për bare 
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6.5.2. Tavolina dhe karrige për restorante 

 

Fig. 28 Tavolina dhe karrige për restorante 

6.5.3. Tavolina dhe karrige për birrari 

 

Fig. 29 Tavolina dhe karrige për birrari 

6.5.4. Tavolina dhe karrige të larta 

 

Fig. 30 Tavolina dhe karrige të larta 
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6.6. Shembull organizimi i hapësirës në përdorim të një bar ‐ restorant 

 

 

Fig. 31 Shembull organizimi 
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7. Reklamat dhe tabelat informuese të bizneseve 
7.1. Rregullore e tabelave informuese të bizneseve 

Bizneset që do të zhvillohen në zonën e re tregëtare që do të lulëzojë duhet të identifikojnë vetveten duke 
përfshirë elementë reklamimi të të njëjtit stil industrial e tradicional. Elementët reklamues duhet të 
përforcojnë karakterin e zonës dhe të vendosin në dukje elementët arkitektonikë. 

Në fasadat e objekteve të zonës TID Vlora të gjitha shkrimet, reklamat, tabelat, sinjalizimet apo cdo imazh 
që paraqitet në fasadë (brenda apo jashte ambjentit në përdorim) është nën kufizimet dhe kujdesin artistik 
dhe arkitektonik te bordit të TID Vlora, i cili është i vetmi subjekt që mund të autorizojë përpara miratimit 
nga bashkia për vendosjen e tyre. 

7.2. Reklamat 

 Reklamimi duhet të promovojë vetëm emrin e biznesit. Reklama të tjera brenda biznesit (të tipit 
“pepsi”, “birra Tirana”, “lavazza” nuk do të lejohen. 

 Nga studimi i hapjeve në fasadë të objekteve të zonës në studim rezulton se kemi dy lloje fasada 
objektesh: 

A. Objekte me hapje vetratë në fasadën kryesore (me rozë në legjendë) 

B. Objekte me hapje dyer dritare në fasadën kryesore (me bojëqielli në legjendë) 

Në baze të kësaj ndarje do të përcaktohet edhe mënyra e reklamimit për cdo objekt.  

Për objektet e grupit A. Reklamimi do të bëhet me elemntë reklamues që do të vendosen në planin e fasadës 
sipas specifikimeve të mëposhtme: 
Reklamat në këtë rast mund të vendosen: 

a. Brenda kornizës së vetratës, në gjithë pjesën e sipërme horizontale fikse të vetratës. Nuk do të 
lejohen reklamimet jashtë kornizes së vetratës sepse mund të mbulojnë elemntët dekorativë 

b. Ne xham 

c. Në faqen vertikale të tendave 

Për objektet e grupit B. Reklamimi do të bëhet në formë flamuri, me tabela reklamuese që do të vendosen 
pingul me fasadën sipas specifikimeve të mëposhtme: 
Reklamat në këtë rast duhet të vendosen: 

a. Në lartësi të shfrytëzueshme nga toka 250cm  

b. Nuk duhet të kapen, demtojnë ose mbulojnë elementët dekorative që mund të ketë fasada 

c. Nuk duhet të kenë një sipërfaqe më të madhe se 0.7m2 

 Materiali i reklamave mund të jetë:  
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A. Metal pa shkëlqim me ngjyrë të zezë ose korten (hekur i ndryshkur i lyer me rezinë për të 
penguar kullimin e ndryshkut) 

B. Xham ose plexiglass i zi me gërma të ndriçuara 

C. dru me ngjyrë natyrale ose ngjyra të ndryshme të llakut  

 Reklamat nuk duhet të dalin më shume se plani i fasadës 

 Ndriçimi i reklamave mund të bëhet në dy mënyra: ose me ndriçim të fshehtë pas gërmave, ose me 
ndriçues të veçantë sipas referencave. Ndriçimi i reklamës duhet të jetë i ngrohtë, 1800 lumen. 

 Fonti i përdorur duhet të jetë lehtësisht i lexueshëm, jo reflektues dhe ngjyra të jetë në kontrast me 
panelin. 

 Reklamimi mund të realizohet me gërma 3D ose me gdhëndje të materialit të panelit. Në rastin e 
gërmave 3D, kapja do të bëhet me vida në një ose dy profile metalikë jo më të mëdhenj se 4x4cm që 
do të sherbejë për linjën elektrike që do të furnizojë reklamën. 

 Kur biznesi ka të zhvilluar një brand të caktuar, të mbrojtur në institucionet përkatëse, reklama duhet ti 
përshtatet specifikimeve dhe rregullores së përshkruar në këtë manual. 

 Në rastin kur biznesi nuk ka një brand të caktuar rekomandohet përdorimi i fontit Quasimoda 
SemiBold. Dimensioni i lartësisë së gërmës më të madhe duhet të jetë jo më i madh se 40cm. 

 Bizneset që duan të përdorin tabela reklamuese tokësore duhet t’i vendosin brenda hapësirës së 
përdorimit që do të përcaktohet nga Bashkia Vlorë dhe brenda trotuarit në rastin e rrugës Justin 
Godard. Këto tabela do të jenë struktura të përkohshme dhe lehtësisht të levizshme. Dimensionet e 
tabelës nuk duhet të jenë më të mëdha se 70x10x160cm. Tabela reklamuese mund të jenë të 
shfrytëzueshme nga një anë ose nga të dyja anët. Shkrimet duhet të jenë sa me kreative dhe mund të 
realizohen me dorë ose me printim në adeziv. 

7.2.1. Objektet e grupit A 

 

Fig. 32 Reklamimi në objektet e grupit A 
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7.2.2. Objektet e grupit B 

 
Fig. 33 Reklamimi në objektet e grupit B 

Lloji i reklamimit në varësi të grupit të cilit i përket fasada e objektit sipas kodeve (grupi 1 ose grupi 2). Me 
ngjyrë roze është paraqitur grupi 1  dhe me ngjyrë bojëqielli grupi 2. 

 
Fig. 34 Fasadat e zonës në studim dhe ndarja ne dy grupe A dhe B 

A

B
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7.3. Referenca 
7.3.1. Vendosja e reklamave brenda kornizës së vetratës 

 
Fig. 35 Reklamimi brenda kornizës së vetratës          

7.3.2. Reklamimi në xham 

 
Fig. 36 Reklamimi në xham     
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7.3.3. Mënyra reklamimit nëpër tenda 

    
Fig. 37 Reklamimi në tenda 

7.3.4. Reklamimi pingul me fasadën në formë flamuri dhe mënyrat e ndriçimit 

     
Fig. 38 Reklamimi në formë flamuri dhe mënyra e ndriçimit 

7.3.5. Tabela informuese 

 
Fig. 39 Tabela informuese     



 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1,Njesia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

36 

 

8. Sinjalistika dhe tabelat informuese 

Në hartën e mëposhtme janë paraqitur tabelat informuese për turistët të cilat janë vendosur në sheshet 
kryesore, pranë objekteve me rëndësi historike dhe atraksioneve turistike. Në hartë janë vendosur tre modele 
tabelash për të cilat janë dhënë edhe specifikimet. 

 
Fig. 40 Tabelat informuese 
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Fig. 41 Tabela informative të mëdha 

Këto tabela informative do të vendosen në sheshet kryesore që do të krijohen nga zbatimi i projektit. Ato do 
të administrohen nga shoqata TID Vlora për informimin e aktiviteteve të zonës, por mund të përdoren edhe 
për të treguar potencialet turistike të zonës ose të japin informacion për bizneset që operojnë në zonë ose për 
qëllime të tjera sipas statutit të saj. Do të jenë të ndërtuara me xham opak, strukturë mbajtëse prej korteni 
dhe ndriçim të fshehur të shpërndarë në të gjithë perimetrin. Xhami do të jetë i tipit triplex (ose i laminuar) 
dhe me dimensione 110 x 235cm. 

 
Fig. 42 Tabela informative në mur 
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Tablat informative murale do të kapen në mur dhe do të vendosen në objektet me rëndesi historike dhe vlera 
arkitektonike si: Shtëpia e Marigosë, ish Ekspozita, etj. Ato do të jene me dimensione 44cm x 65cm dhe të 
përbëra nga xham opak dhe korten.  

 
Fig. 43 Tabela informative të vogla 

Tabelat informative të vogla do të jenë të shkeputura nga objekti dhe do të qëndrojnë mbi një strukturë 
mbajtëse prej korteni. Njëlloj edhe si tabelat e tjera edhe këto do të jenë me xham opak. Do të jenë të 
pajisura me ndriçim të fshehur dhe do të vendosen pranë atraksioneve turistike për të dhënë informacion të 
detajuar per historinë dhe arkitekturën.   
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9. Parkimi i biçikletave 

Në hartën e mëposhtme paraqiten korsia e biçikletave në zonën në studim dhe pozicionet e parkimeve të 
biçikletave. Brenda zonës së projekt zbatimit do të ketë 3 parkime të tilla me rreth 12 vende. Parkimi i 
biçikletave do të jetë në formë spirale dhe me material korteni.  

 
Fig. 44 Parkimi i biçikletave 
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Fig. 45 Detaj i parkimit të biçikletave 
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10.  Bllokuesit statikë dhe elektrikë të trafikut 

Bllokuesit e trafikut statikë vendosen me qëllim për të ndarë në mënyrë të sigurtë hapësirën këmbësore nga 
rruga automobilistike. Në disa raste ata integrohen në shesh edhe si elementë të arredimit urbanë duke 
shërbyer si stola ulje me ndriçim. Bllokuesit e trafikut elektrikë do të vendosen kur rruga do të përdoret për 
kalim makinash vetëm në raste emergjencash. 

 
Fig. 46 Bllokuesit e trafikut 
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Fig. 47 Detaj 1 
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Fig. 48 Detaj 2  
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Fig. 49 detaj 3 dhe 4 
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Fig. 50 Detaj 5 
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Fig. 51 Bllokues trafiku statikë pa ndriçim 

 
Fig. 52 Bllokues trafiku statikë me ndriçim 
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Fig. 53 Bllokues trafiku automatikë 

10.1. Bllokuesit e trafikut pa ndriçim 
Do të vendosen kryesisht në zonën A të projektit, në sheshin e ri të merkatos qe do krijohet për ta bërë 
hapësirën publike më sigurtë. Ata do të jenë prej betoni në forme kubi me faqe të boçarduara. 

10.2. Bllokuesit e trafikut me ndriçim  
Do të vendosen në zonën A dhe B të projektit në sheshet kryesore. Ata do të shërbejnë edhe si elementë të 
arredimit urbane për t’u ulur. Bllokuesit do te jene në formë kubi prej betoni me faqe të boçarduara dhe me 
njërin kënd të prerë në formën e siluetës së banesave tradicionale me çati. Në këndin e prerë do të vendoset 
edhe ndriçim. 

10.3. Bllokuesit e trafikut automatikë  
Do të vendosen në hyrje dhe në dalje të rrugës Justin Godard. Automjetet në këtë rrugë do të kalojnë vetëm 
në raste emergjencash. 

Specifikimet teknike te bllokuesëve automatikë janë si më poshtë: 

Bllokues automati trafiku tipi Talos. Furnizues Fadini 
Furnizim vendosje (sipas skedes teknike bashkengjitur): 
- 6 pistona me vaj fadini 700x28.5. TALOS spesor 12mm 
- centralin s40 
- semafor 
- radio semafori 
- radio ricevente 
- telekomanda 
- sensor mase metalike 
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11. Koshat e hedhjes së mbeturinave individualë dhe të përbashkët 

Koshat e mbeturinave do të jenë (individualë dhe të përbashkët). Krahas tyre do të parashikohet edhe 
vendosja e kontenierëve të groposur për të hedhur mbeturinat banorët dhe bizneset e zonës.  

 
Fig. 54 Koshat e hedhjes së mbeturinave 
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Fig. 55 Detaji i koshave individualë 

Koshat individualë do të jenë prej korteni dhe druti. Korteni, si material i ri do të identifikojë të gjithe ndërhyrjet 
e reja në projekt poashtu edhe elementët e mobilimit urban. Koshat do të jenë të montuar në soletë betoni. 

 

Fig. 56 Koshat e përbashkët 

Koshat e përbashkët mund të jenë të edhe të një design të ndryshëm nga ata individuale si opsion i dytë, por 
me kusht që të përdoren të njëjtët materiale dru dhe korten. 
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 Kontenierët e groposur janë një zgjidhje mjaft e mirë për depozitimet e mbeturinave për bizneset e zonës 
dhe do të jepen si alternativë e koshave standartë. Në rastin e kontenierëve të groposur koshat vendosen nën 
toke duke ulur impaktin vizual të tyre në qendrën historike. 

 
Fig. 57 Kontenierët e groposur 
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Fig. 58 Detaji arkitektonik i koshave nëntokësorë 

 

Fig. 59 Detaji konstruktiv i armimit të gropës së koshave nëntokësorë 
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12. Stolat, vazot, lulet, puset, çesmat dhe elementëve të tjerë  

Në hartën e mëposhtme janë paraqitur pozicionet e stolave, puseve të gjetura gjatë punimeve si dhe çesmës. 

 
Fig. 60 Pozicioni i stolave, pueve dhe çesmës 
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Stolat do të jenë me material prej betoni dhe me veshje korteni në disa pjesë. Në disa raste ata do të kenë 
edhe ndricim të fshehur LED në pjesën e veshjes me korten.  

 
Fig. 61 Detaj i stolave 

 
Fig. 62 Imazh tre dimensional i stolave 
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Në sheshin pas shtëpisë së Marigosë do të propozohet të vendoset një çesëm me material korten ashtu si 
gjithë ndërhyrjet e reja në projekt. 

 

Fig. 63 Detaj i çesmës 

Puset, të cilat janë gjetur gjatë fazës së implementimit të projektit ose të tjerë që mund të gjenden, duhet të 
plotësojnë kushtin e sigurisë për banorët. Për këte ata do të plotësohen me mur guri sipas formës së tyre në 
plan deri në lartësine 100cm për të siguruar që njerëzit nuk do të rrëzohen. Më poshtë janë paraqitur disa 
refenca sesi mund të trajtohen puset e zbuluara. 

 
Fig. 64 Referenca për puset 
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Vazot e luleve do të vendosen në ballone ose në pragjet e dritareve. Më poshtë janë paraqitur detajet e 
kapjes, si në rastin e dritareve ku kapja e strukturës metalike do të bëhet në mur edhe në rastin e ballkoneve 
ku kapja e strukturës metalike do të bëhet direkt në elementët metalikë të ballkonit ose balaustrave.  

 
Fig. 65 Detaje të luleve në fasadë 
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13. Zonat e aktiviteteve  

Një nga qëllimet kryesore të projektit ka qenë projektimi i hapësirave të reja publike për banorët dhe për 
vizitorët, të cilat sot janë të zaptuara nga parkime makinash ose ndertime pa leje. Në këte mënyrë zhvillimi i 
aktiviteteve të ndryshme do të sjellë gjallërinë në zonë dhe frymën festive të munguar. Në hartën e 
mëposhtme janë paraqitur pozicionet e torretave nga ku do të merret energjia për aktivitetet në të ardhmen. 

 
Fig. 66 Pozicioni i torretave 

 
Fig. 67 Detaje te torretave 
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14. Harta e bizneseve të zonës 

Harta e bizneseve të zonës do të pozicionohet midis zonës A dhe zonës B, pranë stracionit të autobusit. 
Formati i saj do të jetë i thjeshtë ku do të evidentohen zonat e parkimeve, atraksionet turisike, objektet e 
restauruara dhe aktivitetet tregëtare që do të zhvillohen në to. 

 
Fig. 68 Harta e bizneseve të zonës 
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15. Harta e gjelbërimit 

Në hartat e mëposhtme për zonën A dhe zonën B janë paraqitur llojet e pemëve të cilat shpjegohen edhe në 
legjendë. Qëllimi kryesor ka qenë shtimi i gjelbërimit në zonë. Janë propozuar të vendosen pemë si ulliri, 
pisha, hardhitë, këto të fundit veçanërisht në oborret private të banesave për të sjellë një frymë mesdhetare 
në zonë. Është treguar kujdes që pemët pranë objekteve të jenë me kurorë më pak të dendur për të mos 
fshehur elementet arkitektonikë. Në sheshet publike pemët janë vendosur për të krijuar zona të hijëzuara. 

 

 
Fig. 69 Harta e gjelbërimit Zona A 
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Fig. 70 Harta e gjelbërimit Zona B 
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Fig. 71 Legjendat e pemëve sipas zonave 
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16. Barrierat ndarëse të bizneseve 

 Ndarja e bizneseve do të behet me vazo me material, koten, metal i zi ose dru. Nëpër vazo 
rekomandohet të mbillet gjelberim. Në rastin e gjelberimit kacavjerrës mund te lindë nevoja e 
strukturave vertikale shtese për drejtimin e bimëve. Në këtë rast, elementët duhet të jenë shufra 
metalike të holla me seksion Ø < 2cm, sipa materialit të vazos. Në rastin e vazove prej druri, profilet 
metalikë të jenë prej korteni.  

 Vazot ndarëse të bizneseve do të jenë në forme mosulesh me permasa 75x50x100cm. Lartësia e tyre 
nuk duhet të kaloje 75cm në mënyrë që vazot të mos duken si ndarje fizike, por me qëllim për të 
shtuar gjelberimin në zonë. 

 Gjelbërimet do të mbillen në vazo plastike të integruara brenda vazove barrierrë. Mbështetja në 
dysheme do të jetë me gomina që të mos demtojë pllakat e shtrimit. 

 

Fig. 72 Detaj i vazove ndarëse të bizneseve 
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17. Ngrohëse/ftohëse për ambientet e jashtme 

 Ngrohja e ambienteve të jashtëm pranë godinave mund të bëhet me ngrohës elektikë që fiksohen në 
elementë vertikalë ose horizontalë. 

 Ngrohja e ambienteve të hapura mund të bëhet ngrohës të shkëputur me gas tip kërpudhë. Duhet të 
respektohen të gjithe specifikimet teknike të pajisjes per të garantuar sigurinë ndaj zjarrit. Ngrohësja 
nuk duhet të vendoset poshte sipërfaqeve me tavan, duhet të vendoset larg pëlhurave, tendave dhe 
materialeve të tjerë që digjen kollaj. Ajo duhet vtë pozicionohet në një sipërfaqe horizontale. 

 Ftohja e ambienteve do të bëhet me sistemin e ftohjes me sprucim me ujë (ëater misting system) 

17.1. Ngrohja e ambienteve me ngrohës elektrikë 

     
Fig. 73 Llojet e ngrohësave elektrikë 

17.2. Ngrohja e ambienteve me ngrohës me gas 

 

Fig. 74 llojet e ngrohësave me gas 
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17.3.   Ftohja e ambienteve 

 

Fig. 75 Sistemi i ftohjes së ambienteve 

18. Kriteret dhe standartet e ajrimit 

 Bizneset që do të zhvillohen në zonën TID Vlora, si restonate, piceri, zgara, fast food duhet të 
përdorin oxhakët ekzistues për largimin e tymrave. 

 Në rastin objekteve të reja të rikonstruktuara që mund të mos kenë oxhakë, aspirimi duhet të 
realizohet në pjesën e pasme të objektit në një vënd sa më pak të dukshem. Maskimi i tyre mund të 
behet me pllaka gipsi çimentato dhe të lyhen sipas ngjyrës së fasadës qe do të jetë e bardhë sipas 
projektit. 

 Në rast se kërkohet vendosja e oxhakëve të rinj në objektet monument kulture ato duhet të marrin 
leje në Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe pranë bashkisë Vlorë 

 Për sistemet e filtrimit të ajrit rekomandohen filtrat me karbon aktiv ose filtrat elektrostatik. Këta lloj 
filtrash pastrojnë ajrin e ndotur deri në masën 98% 

 Aspiratorët nuk duhet të emetojnë zhurma më shumë se 55 dB në një distancë 150cm nga gryka e 
shfryrje. 

19. Rekomandime të përgjithshme për elementët që dalin në fasadë 

 Nuk do të lejohet vendosja e përhershme e telave të rrobave. Rekomandohet të përdoren struktura të 
çmontueshme, të cilat nuk demtojnë fasadën. Nderja e rrobave mund të bëhet brenda orareve 21:00-
07:00. Jashtë këtij orari nuk do të lejohet nderja e rrobave. 

 Nuk do të lejohet vendosja e tendave në katet e sipërme te objekteve brenda zonës TID Vlora. 

 Nuk do të lejohet dalja e kondicionerëve në fasadën kryesore. Kondicionerët mund të vendosen në 
tarracë ose në fasadat e pasme. Nëse do të vendosen në fasadat e pasme, ata nuk duhet të mbulojnë 
elemntët dekorativë, duhet të vendosen në pozicione të përshtatshme, sa më pak të dukshme. 
Maskimi i kondicionerëve qe dalin në fasadë do të bëhet me elementë metalikë ose druri që të ruajnë 
materialet tradicionale të zonës. Tubat e kondicionerëve nuk duhet të dalin në fasadë. 
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 Nuk do të lejohen vendosja e antenave në fasada. Ato duhet të pozicionohen në tarracat e objekteve 
dhe kabllot e tyre duhet të sistemohen brenda mureve të godinës. Për objektet historike tip vila (1 ose 
2 familjare) rekomandohet që kabllot e antenave të vendosen brenda fasadës së objektit gjatë 
kryerjes së punimeve të rikonstruksionit. Për objektet shumëfamiljare rekomandohet që të bëhet një 
kanalinë pranë nuklit të shkallëve e cila do të lyhet me ngjyrën e fasadës. Modeli i tyre do të 
përcaktohet nga projektuesi duke sjellë mostra në vend gjate kryerjes së punimeve. 

 Rezervuarët e ujit duhet të vendosen në tarracë në një hapësirë të padallueshme nga katet e poshtme 
dhe duhet të maskohen me një strukturë me llamarinë të përforcuar ose me rrjetë metalike. Lartësia e 
strukturës nuk duhet ti kalojë 150cm. 

 Nëse në raste festash do të lindë nevoja për dekorime të ndryshme me ose pa ndriçim, 
rekomandohen kriteret e mëposhtme: 

- Dekoret e vendosura duhet të jenë elementë të përkohshëm. 

- Dekoret nuk duhet të demtojnë fasadën, dyer, dritare, suvanë dhe muret e objkteve të 
qendrës historike. 

- Në rastin e përdorimit të dekoreve me energji elektrike ata duhet të plotësojnë normat e 
sigurisë sipas legjislacionit Shqiptar ne fuqi.  

- Materialet e përdorura duhet të jenë organike dhe të riciklueshme. Ato duhet te jenë të 
bëra në mënyrë artizanale dhe të konceptuara nga artistë vendas. Materialet që 
rekomandohen të përdoren jane: druri, metali, kashat, shkarpa, gjethe, etj. 

 

Fig. 76 Telat e rrobave të çmontueshëm 
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Fig. 77 Maskimi i rezervuarëve 

  

Fig. 78 maskimi i kondicionerëve 

Përgatiti: Atelier 4 


