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PËRMBLEDHJE 

Elementët përbërës të hapësirës rrethuese të banesesës janë mjaft të rëndësishëm për të siguruar 

jetueshmëri të mirë në nivel lagjeje. Këta elementë janë të parët që hasen në momentin e daljes nga 

banesa. Hapësira mes banesave është një tërësi e vijueshme elementësh që shtrihen nga ambientet e 

brendshme, në hapësirën e jashtme,  duke përfshirë dritaret, ballkonet, llozhat e verandat, të cilat lidhin 

banorin me hapësirën, deri te shkallët, ashensorët, dritaret, strehat e pasazhet, si pika lidhëse,  dhe për 

të përfunduar në hyrjen, rrugicën, trotuarin, gjelbërimin, rrugën, e “botën e jashtme”. Të gjitha këto, 

mbeten si një imazh i palëvizsshëm i memories së individit, prej perceptimit të tyre në fëmijëri e deri 

në fund të jetës.  

 

Ky studim shkencor trajton këta elementë të hapësirës ndërmjet banesave. Elementët e sipërpërmendur, 

të zakonshëm në dukje, shpesh nuk marrin vëmëndje në përditshmëri, deri në momentin që ndryshojnë, 

përmirësohen, transformohen apo tjetërsohen. Kushtet socio-politike në të cilat ndodhin këto 

transformime, si dhe efekti i tyre mbi hapësirën mes banesave, janë subjekt i këtij studimi. Më në detaj, 

punimi ofron një analizë të hapësirave ndërmjet banesave në njësitë e banimit në Tiranës, në aspektin e 

kushteve të tyre apo elementëve që përmbajnë. Për këtë janë përdorur metodat krahasuese cilësore duke 

paralelizuar periudhat e ndryshme të jetës së tyre, prej formimit e deri në ditët e sotme.  

 

Në aspektin e perceptimit të kësaj hapësire, studimi dhe analiza krahasuese në situata politike të 

ndryshme që ka kaluar vendi ynë, në raport me vendet e tjera lindore apo perëndimore, nxjerr në pah 

arsyet kryesore të ndryshimeve të ndjeshme, si dhe transformimet e njëpasnjëshme. 

Një konkluzion i përgjithshëm i analizimit është se hapёsirat ndёrmjet banesave, tё destinuara pёr 

gjelbёrim, kёnde lojra etj., janё transformuar nё hapёsira qё nuk i shёrbejnё vetёm banorёve tё njësisë 

së banimit ku ndodhen, por gjithё komunitetit. Ato kanë pёsuar transformime tё mёdha jo vetёm nё 

pёrmasa, formё e volum, por dhe nё koncept, funksion e pёrkatёsi. 

 

Faktorët të cilët kanë ndikuar në elementët përbërës të hapësirës ndërmjet banesave, ndryshimet, 

zvogëlimet, transformimet etj., janë të përkthyera në disa drejtime, si fizike, teknike, konceptuale e 

estetike. Konkretisht, evidentohen këto transformime në anën fizike, teknike, konceptuale dhe estetike 

në formën e njësive të banimit, si dhe në elementët e saj si gjelbërim, rrugë, trotuare, ndriçim, orientim, 

ventilim, diellëzim etj.  

 

Hapёsira ndёrmjet banesave ёshtё njё element urban i rёndësishёm, i cili ndikon nё jetёn e banorёve tё 

njё qyteti. Rrjedhimisht, ajo duhet tё pёrmbajё elementёt e nevojshёm si lulishte, gjelbёrim rrugor, rrugё 

tё brendshme, mobilime urbane, ambjente shёrbimi, vendet e hedhjes sё mbeturinave, trotuare, vende 

pёr parkim tё automjeteve pёr banorёt e saj, etj. Planifikimi optimal i hapësirave ndërmjet banesave 

vjen si rezultat i një analizimi të saktë të saj prej fillimit të krijimit të njësive të banimit me banesa 

shumëfamiljare, deri në ditët e sotme.  

 

Ky studim ka realizuar njё analize cilёsore tё hapёsirave ndёrmjet banesave nё njёsitё e banimit nё 

Tiranё, duke evidentuar ecurinё e transformimit, si dhe mundёsinё pёr rijetëzimin e tyre nё bazё tё 

principeve tё njё sistemi urban tё zhvilluar e tё qёndrueshёm. Në vijim të kësaj, kërkimi synon tё japi 

rekomandime pёr tё krijuar mundёsinё pёr aplikimin nё komplekset e njёsitё e banimit nё qytetet e tjera 

nё Shqipёri.  

 

Gjithashtu është analizuar forma e njësisë së banimit, apartamenteve të përdorur dhe mënyrës së 

pozicionimit të ambjenteve në lidhje me hapësirën. 

Së fundmi, objekt i kërkimit ёshtё paraqitja e mёnyrёs sesi ёshtё projektuar, zbatuar e shfrytëzuar  

hapësira nëpërmjet banesave nё planet studimore e rregulluese pёr njёsitё e banimit ndёr vite, në 

sistemet e ndryshme politike që ka kaluar vendi ynë. Bazuar në përmbledhjen e sipërpërmendur, studimi 

realizon disa rekomandime sesi duhen trajtuar elementët e hapësirës, në mënyrë qё tё shёrbejnё si bazё 

pёr zhvillimin e qëndrueshem të njësive të banimit dhe përmirësimin e jetueshmërisë në to. 
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SUMMARY 

 

The space between buildings and its composing elements are a very crucial component of liveability at 

neighborhood level. These elements are the first ones encountered when one is about to enter or leave 

the house.  

The space between buildings is a continuity of such elements, spanning from the indoor elements, which 

include: windows, balconies, loggias or porches, which allow citizens to communicate from inside-out; 

to staircases, elevators, passages and shelters, as anchor points, to the outdoor elements: pathway, 

greenery, tertiary and secondary roads, sidewalks, and ‘the outer world’. These elements remain as a 

still image in one’s memory, from childhood to the end of their life.   

 
It is these elements of the space between buildings that are the main focus of this research. Even though 

they seem random at first, and are overlooked at daily basis, in the moment they change, are enhanced, 

transformed or alienated, their impact is very evident. This research addresses the socio-political 

environment of these transormations and their effect on the space between buildings. In more detail, the 

research analyzes residential open spaces in neighborhoods in Tirana, tackling their composing 

elements and their current conditions. This is done through a comparative, qualitative approach, taking 

into consideration different time-periods of their transformation.  

 

The analysis of different socio-political shifts in Albania, as compared to other Eastern countries, 

highlight the main conditions of the changes in the space between buildings and how it is perceived. 

These spaces, which were first designed as green space, recreational areas, etc., have been transformed 

into spaces that belong to the whole community, not only to residents. Their transformation includes 

not only formal and size adaptation, but also change in function, belonging and concept. 

 
Factors that have influenced the elements of the space between buildings, as well as the changes, 

reductions, transformations, etc., have impacted several aspects: physical, technical, conceptual and 

aesthetic. Specifically, these physical, conceptual and aesthetic transformations are evidenced in the 

shape of housing units, as well as in elements such as greenery, roads, sidewalks, lighting, orientation, 

ventilation, sun exposure, etc.  

 

The space between buildings is an important urban element, which directly affects the life of the 

inhabitants of a city. Consequently, it must contain the necessary elements such as gardens, road 

greenery, tertiary roads, urban furniture, service facilities, waste containers, sidewalks, parking spaces 

dedicated to residents, etc. 

 Efficient planning of spaces between buildings must be a product of an accurate analysis of its 

transformation from the design of the multi-family residential block, until today. 

 

This research analyzes the quality of space between buildings in residential blocks in Tirana, 

highlighting the transformations they have undergone and the revitalization needed to create a 

sustainable living quarter in urban settings. In addition, the research gives recommendations on how to 

replicate this approach in similar residential complexes in other cities in Albania.  Moreover, a detailed 

analysis of the current block shape and size has been carried out, including apartment positioning and 

form, and their connection to the outdoor space.  

 
The aim of this research is to understand the way spaces were designed, implemented, and later 

transformed, following an in-depth evaluation of the regulatory plans and urban studies for residential 

units in a 100-year timeframe, during different socio-political environments in Albania. Based on the 

above, the research provides some hands-on recommendations on how the elements of space between 

buildings need to be treated, thus serving as a backbone for sustainable urban development and 

improved liveability at neighborhood scale.  
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0. HYRJE 

Konteksti, pёrcaktimi i problemit, objektivat, metodologjia, struktura e temёs. 

 

0.1 Konteksti, rёndёsia e temёs. 

“Nёse krijohen hapёsira mё tё mira, pёrdorimi i tyre do tё rritet dhe kjo ёshtё e vlefshme jo 

vetёm nё hapёsirat e mёdha publike, por dhe nё hapёsirat individuale, e deri nё elementёt si 

stola apo karrike”. (Gehl, 2010) 

Ndryshimet e thella politike qё ka kaluar vendi ynё nё dekadat e fundit kanё qenё radikale, jo 

vetёm nё jetёn sociale ekonomike tё shqiptarёve, por edhe nё zhvillimin urban tё mbarё vendit. 

Pjesa mё madhe e popullsisё ёshtё mbledhur dhe jeton nё qytetet kryesore tё vendit; lёvizjet 

masive demografike tё viteve tё fundit, ndryshimi i mёnyrёs sё jetesёs, kanё sjellё ndryshime 

e transformime dhe nё strukturёn urbane tё vendit. 

Nё jetёn e pёrditshme hasim dukshёm rritjen me ritme tё larta tё trafikut tё transportit nёpёr 

rrugё, shtimin e numrit tё mjeteve tё parkuara nёpёr njёsitё e banimit, anёs rrugёve e rrugicave 

tё brendshme. Nё 29 vitet e fundit, nё tё gjithё territorin e Shqipёrisё janё ndёrtuar me dhe pa 

leje ndёrtimore shumё objekte tё reja ndёrtimi si dhe shtesa anёsore, gjatёsore e shtesa kati tё 

objekteve ekzistues. Nё shumё prej banesave ekzistuese, katet pёrdhe e tё para kanё ndryshuar 

destinacion, nga ambjente banimi janё kthyer nё ambjente shërbimi tё funksioneve tё ndryshme 

si: bare, restorante, njёsi shitje, shёrbime etj. 

Hapёsirat ndёrmjet banesave, tё destinuara pёr gjelbёrim, kёnde lojra etj., janё transformuar nё 

hapёsira qё nuk i shёrbejnё vetёm banorёve tё njësisë së banimit ku ndodhen, por gjithё 

komunitetit. Ato kanë pёsuar transformime tё mёdha jo vetёm nё pёrmasa, formё e volum, por 

dhe nё koncept, funksion e pёrkatёsi. 

Disa nga faktorёt qё kanё ndikuar nё transformimin e hapёsirave ndёrmjet banesave janё: 

• Ndryshimi i sistemeve politike qё ka kaluar vendi ynё. 

• Ndryshimet ekonomike dhe social-kuturore. 

• Ndryshimet e shumta nё mёnyrёn e pёrdorimit tё pronave, si dhe tjetёrsimi i tyre. 

• Influenca e lёvizjes sё lirё demografike nё 29-vjeçarin e fundit. 

• Degradimi i sistemeve tё mёparshme politike dhe ekonomike. 

• Ndёrtimet informale pas viteve 1990 etj. 

Hapёsira ndёrmjet banesave ёshtё njё element urban shumё i rёndësishёm, sepse ndikon 

direkt nё jetёn e banorёve tё njё qyteti. Ajo duhet tё pёrmbajё elementёt e nevojshёm si lulishte, 

gjelbёrim rrugor, rrugё tё brendshme, mobilime urbane, ambjente shёrbimi si vendet e hedhjes 

sё mbeturinave, trotuare, vende pёr parkim tё automjeteve pёr banorёt e saj, etj. Nё këtë 

hapësirë kornizohet njё pjesё e madhe e kujtimeve tё çdo banori gjatё rritjes dhe jetёs. Aty 

pёrmblidhen elementë shumё tё veçantё, të cilët fillimisht nuk bien nё sy, por pёrcaktojnё 

kontaktin e parё me mjedisin qё e rrethon zonёn e banimit, si dhe krijohejnë ura lidhёse e 

komunikimi ndёrmjet banorёve dhe kalimtarёve. 

Kjo temё ёshtё nga tё parёt kёrkime shkencore ku analizohet e studiohet hapёsira ndёrmjet 

banesave, prej fillimit tё krijimit tё qytetit tё Tiranёs e deri nё ditёt tona.  
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“Hapësira, po aq sa arkitektura, përcakton karakterin e vendit” (Ford L. , 2000). 

Tema e kёrkimit ka rёndёsi, pasi hapёsira ndёrmjet banesave ёshtё e lidhur me hapёsirёn 

publike dhe kjo e fundit ёshtё pjesё e jetёs publike, e ndikon kёshtu direkt nё jetёn dhe 

mirёqёnien e njeriut.  

 

0.2 Pёrcaktimi i problemit. 

Hapja e kateve pёrdhe tё banesave dhe transformimi i destinacioneve nga ambjente banimi nё 

ambjente tregtare, rekreacioni etj., ka sjellё njё sёrё transformimesh tё hapёsirёs ndёrmjet 

banesave. 

Shërbimet si baret dhe restorantet e ndёrtuara nё katet pёrdhe e tё para, kanё ndёrhyrё jo vetёm 

nё strukturёn konstruktive ekzistuese tё objekteve, por kanё zёnё hapёsirat e jashtme me stola, 

çadra, tenda, tuba aspirimi, gjeneratorё, etj., duke e transformuar hapёsirёn ndёrmjet banesave 

qё ёshtё pjesё e teritorit tё banimit, nё hapёsire qё pёrdoret nga bizneset, e duke e kthyer mё 

shumё se publike nё private. 

Tё njёjtin ndikim kanё dhe destinacionet e tjera tё ndryshuara, si laboratore, klinika dentare, 

qendra estetike, palestra, dyqane tё ndryshme tregtare tё shitjeve me pakicё e shumicё, zyra 

avokatie apo shёrbime funerale etj. 

Ndёrmjet banesave ekzistuese ёshtё rritur numri i banesave tё reja tё ndёrtuara nё 29 vitet e 

fundit; numri i kateve tё tyre, nё shumicёn e rasteve, ёshtё mё i madh se ai i godinave 

ekzistuese, duke ndryshuar kёshtu formёn e njёsisё sё banimit nё volum e plan, si dhe mbylljen 

e ngushtimin e hapёsirave ndёrmjet tyre. 

Sipёrfaqet e lёna pёr gjelbёrim janё zёnё me rrugё shёrbimi pёr ndërtimet, parkime pёr mjete 

jo vetёm tё banorёve, por kryesisht tё klientёve tё kёtyre ambjenteve e shёrbimeve tё shtuara 

nё njёsite e banimeve ekzistuese. 

Pjesa mё e madhe e kёtyre ndёrtimeve nuk pёrmbajnё sasinё e duhur tё sipёrfaqes pёr parkim 

nёn apo mbi tokё pёr banorёt, e jo mё tё punonjёsve apo klientёve tё ambjenteve të shërbimit 

apo sociale qё ato pёrmbajnё. Kjo ka sjellё njё mbingarkesё akoma mё tё madhe tё rrugёve tё 

brendshme tё zonave tё banimit me parkime, lёvizje tё mjeteve, ndotje akustike dhe mjedisore, 

mbipopullim dhe zvogёlim tё hapёsirёs ndёrmjet banesave tё destinuara pёr gjelbёrim, sheshe 

pushimi e kёnde lojrash, ambjente rekreative etj. 

Hapёsira e mbetur ndёrmjet banesave nuk ofron gjithnjё komoditetin pёr aktivitetet e dedikuara 

pёr banorёt e saj. Kjo hapёsirё jo gjithnjё ёshtё tёrheqёse dhe nё tё shumtёn e rasteve nuk 

inkurajon ndёrveprime sociale apo atmosferё mikpritёse e komunikimi ndёrmjet banorёve dhe 

vizitorёve tё saj. Ajo nuk ofron komoditetin pёr qarkullimin e automjeteve nё mёnyrё tё lirshme 

e pa kaos. Ka shumë mungesa tё vendeve tё destinuara pёr parkim tё automjeteve, sidomos për 

banorët e saj.  

Siç thekson Larry Ford nё librin e tij “Space between buildings” - Jeta në rrugë përcaktohet 

dhe udhëhiqet nga natyra e ndërtesave përreth. Një lagje rezidenciale me oborre, lëndina ose 

kopështe të vogla dhe shtëpi me shumë dritare e detaje arkitektonike, paraqet një mjedis më 

miqësor dhe më të përshtatshëm sesa një lagje ku hapësira publike është e rrethuar me mure, 

me dyert e garazheve të mëdha sa për tre vetura, e orientuar nga rrugët shumë të gjëra”. (Ford 

L. , 2000) 

Ambjentet social-shoqёrore e tregtare, si dhe lokalet e ndёrtuara nё to, janё mikpritёse dhe tё 

bukura brenda ambjenteve tё tyre pёr frekuentuesit e klientёt, por mbartin njё sёrё 

problematikash pёr banorёt e zonёs sё banimit ku zhvillojnё aktivitetin e tyre.  
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0.3 Objektivat e kёrkimit. 

Objektivi kryesor i kёtij kёrkimi ёshtё të realizojë njё analizё cilёsore tё hapёsirave ndёrmjet 

banesave nё njёsitё e banimit nё Tiranё, tё evidentojё ecurinё e transformimit tё saj si dhe 

mundёsinё pёr rikualifikimin e tyre nё bazё tё principeve tё njё sistemi urban tё zhvilluar e tё 

qёndrueshёm. Gjithashtu, kërkimi synon tё japi rekomandime pёr tё krijuar mundёsinё pёr 

aplikimin nё komplekset e njёsitё e banimit nё qytetet e tjera nё Shqipёri, qё janё nё kushte tё 

njёjta. 

Qёllimi i kërkimit ёshtё tё paraqesë veçoritё, faktorёt, kushtet dhe mёnyrёn sesi ёshtё 

projektuar e parashikuar hapësira nëpërmjet banesave nё planet studimore e rregulluese pёr 

njёsitё e banimit ndёr vite, qё tё shёrbejё si bazё pёr zhvillimin e mёtejshёm tё saj. 

Tema e kërkimit gjithashtu ka si objektiv tё shtjellojë historikun e trajtimit tё hapёsirёs ndёrmjet 

ndёrtesave tё banimit nё qytetin e Tiranёs, prej krijimit tё saj si qytet e deri nё ditёt tona. 

Ky kёrkim tenton tё kuptojё e tregojё ndikimin qё ka patur ndryshimi i sistemeve politike nё 

transformimin e hapësirës nё mёnyrёn e organizimit urban, zbatimit, shfrytёzimit nga banorёt 

dhe ndikimin nё jetёn e tyre. Pёr kёtё, si rast studimi ёshtё marrё njё nga njёsitё e banimit mё 

tё njohura pranё qendrёs sё Tiranёs, qё i ka bazat prej fillimit tё formimit tё qytetit e deri sot, 

kompleksi “50 - Vjetori i Pavarёsisё”.  

 

Disa prej nёn-objektivave kryesore tё kёrkimit janё: 

a. Analizё e planeve rregulluese dhe e gjendjeve ekzistuese tё Tiranёs e tё kompleksit tё 

banimit “50 - Vjetori i Pavarёsisё”. 

- Planet rregulluese dhe gjendjet ekzistuese tё Tiranёs dhe kompleksit tё banimit tё 

marrё nё studim, nё sistemin monarkik, 1917- 1944. 

- Planet rregulluese dhe gjendjet ekzistuese tё Tiranёs dhe kompleksit tё banimit tё 

marrё nё studim, nё sistemin monopartiak, 1945- 1990. 

- Planet rregulluese dhe gjendjet ekzistuese tё Tiranёs dhe kompleksit tё banimit tё 

marrё nё studim, nё sistemin demokratik, 1991 e nё vazhdim. 

b. Marrëdhёnia e banesёs me hapёsirёn (oborrin) dhe ndikimi i hapёsirёs nё apartamentin 

e banesёs kolektive. 

- Forma dhe tipet e bllokut tё banimit nё Tiranё, deri në 1990. 

- Llojet e apartamenteve tё banimit dhe lidhja e tyre me hapёsirёn ndёrmjetёse. 

- Analizё e hapёsirёs nё bllokun e banimit dhe transformimi i saj nga 1927 deri nё 

ditёt e sotme nё kompleksin e banimit “50 - Vjetori i Pavarёsisё”. 

c. Pёrmirёsimi i HNB (në vijim, Hapësira nëpërmjet banesave do të referohet shkurtimisht 

HNB) duke dhёnё propozime e rekomandime pёr ta sjellё nё kushte optimale e pёr t’u 

pёrdorur nё qytete tё tjera. 

 

0.4 Metodologjia dhe metodat e kërkimit. 

Pёr kapitullin e parё dhe tё dytё ёshtё pёrdorur metoda e pёrshkrimit dhe ajo analitike e 

kёrkimit, pёr arsye se qёllimi kryesor ёshtё tё pёrshkruaj e analizojё hapёsirёn ndёrmjet 

banesave dhe transformimin e saj nё vite. Pёr pёrgatitjen e dy kapitujve tё parё, metoda e 

kёrkimit ёshtё bazuar nё grumbullimin e literaturёs dhe studimin e bazёs teorike. 

Mё tej me studimin e bazёs materiale si harta tё gjendjeve ekzistuese, plane rregulluese, foto, 

publikime etj., ёshtё pёrdorur metoda analizёs vizuale. Pёr tё gjithё kapitujt, pёrveç materialeve 

tё marra nga Arkivi Qёndror Teknik i Ndёrtimit, Arkivi i Shtetit, tё gjitha fragmentet e planeve 

rregulluese, planimetritё e banesave, etj., janё hedhur e punuar nё programin AutoCAD 
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Architecture dhe SketchUp. Pёr tё kuptuar dhe shqyrtuar tё gjitha problemet e ditёve tё sotme, 

ndikimin e hapёsirёs pёrreth banesave nё jetёn e banorёve dhe tё kalimtarёve, mёnyrat e 

shfrytёzimit pёr funksionimin e plotё tё tyre, këto çështje u studiuan ndёrmjet pyetёsorёve. Kjo 

solli krijimin e njё baze tё dhёnash tё rёndёsishme, interpretimi i tё cilave ndihmon pёr tё 

kuptuar sesi ёshtё transformuar kjo hapёsirё nё vite, si ndikon nё jetёn e pёrditshme dhe cila 

është zgjidhja më optimale. Pyetёsorёt janё realizuar nё njё shtrirje kohore prej katër vitesh. 

(2014-2018). Pёr pёrpunimin dhe interpretimin e pyetёsorёve, nё kapitullin e fundit, janё 

pёrdorur metodat eksploruese – krahasuese, si dhe analiza sasiore e cilёsore. 

 

Vёshtirёsitё e studimit  

 

Baza materiale marrё nga AQTN dhe ASH, i pёrket periudhёs nga 1917 deri nё vitet 1990 dhe 

shërbeu për të gjeneruar tё dhёna shumё tё rёndёsishme pёr tё analizuar e kuptuar sesi ёshtё 

formuar, hartuar, zbatuar e ka funksionuar hapёsira ndёrmjet banesave dhe si ёshtё 

transformuar nё vite.  

Pas viteve 1990, pёr gjetjen e materialeve e dokumenteve, ka patur vёshtirёsi pёr faktin qё, 

shumё ndёrtime nё periudhёn e tranzicionit u bёnё nё mёnyrё informale, pa leje ndёrtimi, pёr 

kёtё periudhё analiza e situatёs urbane i referohet gjendjeve ekzistuese tё Tiranёs, pamjeve 

satelitore, si dhe planeve tё marra nga Bashkia e Tiranёs. Zona e marrё nё studim, Kompleksi 

“50- Vjetori i Pavaresise”, ёshtё pjesё e dy Njёsive vendore 7 dhe 10, e nuk ka tё dhёna pёr 

numrin e banorёve tё kompleksit. Pёr kёtё arsye, pёrllogaritjet nuk i referohen numrit tё 

banorёve.  

Gjithashtu, apartamentet e banesave që bëjnë pjesë në këtë zonë të marrë në studim ndryshojnë 

destinacion vazhdimisht, nga banim kthehen në shërbime dhe shfrytëzohen për aktivitete të 

tjera sociale të ndryshme si, lokale, bare, kopështe, çerdhe, laboratore, rrobaqepësi, zyra të 

ndryshme etj.  

 

 

0.5 Struktura e temës. 

Kёrkimi ёshtё konceptuar nё gjashtë kapituj qё lidhen me temat thelbёsore tё hulumtimit: 

Hyrje - Konteksti, Problemi, Objektivat e kërkimit. 

Kapitulli 1 - Situata vendore. Baza teorike. Eksperienca e huaj. 

Kapitulli 2 - Analizë historike. (Vёshtrim historik i trajtimit të hapësirës ndërmjet banesave në 

planet rregulluese të Tiranës dhe gjendjeve ekzistuese të saj në periudhën 1917-2020). 

Kapitulli 3 – Hapësira, forma e njësisë së banimit dhe apartamentet në banesat rreth saj.  

Kapitulli 4 - Hipoteza, skenarët dhe eksperimenti. 

Kapitulli 5 - Studim i thelluar i rastit studimor. 

Kapitulli 6 - Përfundime dhe rekomandime. 
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Kёrkimi bazohet në skemën e dhënë: 

 

 
 

KAPITULLI 1: HAPËSIRA NDËRMJET BANESAVE 

 

Hyrje 

Tirana, qyteti dinamik i tranzicionevetë herëpashershme, ka ndryshuar e ndryshon çdo ditë. 

Historia e zhvillimit të saj prej krijimit e deri në ditët e sotme tregon që ka pësuar transformime 
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në shumë aspekte të jetës, por mbi të gjitha në atë urban. Një prej tyre është dhe hapësira 

ndërmjet banesave, referuar në vazhdim shkurtimisht HNB.  

Hapësira ndërmjet banesave është sipërfaqja urbane (pjesë e territorit të banimit) ndërmjet 

objekteve të një njësie banimi, që përbëhet nga disa elementë si: banesa, trotuari, rrugicat e 

brendshme së bashku me ndriçimin dhe gjelbërimin e tyre, sheshet e pushimit për fëmijët e të 

gjitha grupmoshave si dhe moshat e treta, këndi i lojrave ose i rekreacionit, ambjentet e 

shërbimit si këndi i hedhjes së mbeturinave dhe i ambjenteve te transformatorëve, trotuari rreth 

banesës, mobilimet urbane si stola, shatërvane, basene ujore, shkallët e emergjencave, 

parkimet, rrugët e shërbimit etj. Në këtë hapësirë bëjnë pjesë dhe elementët arkitektonik që 

janë përdorur në fasadën e objekteve, si ngjyrat, volumet, strehët, kangjellat e rrethimet, si dhe 

dimensionet e banesave e të hapësirave, mënyra e vendosjes së tyre nnë shesh, orientimi i 

hapësirave, etj. 

Në gjuhën popullore, shpesh e kemi quajtur këtë hapësirë si“oborri përreth pallatit”. 

Me termin “transformim të hapësirës ndërmjet banesave”, kemi parasysh të gjitha ndryshimet 

që ka pësuar kjo hapësirë, jo vetëm në funksion, formë e volum, por dhe në konceptin e 

shfrytëzimit të saj nga koha kur është konceptuar e ndërtuar si e tillë e deri më sot. 

 

1.1. Situata vendore 

 

Hapësira ndërmjet banesave është element përbërës i banimit, që krijon lidhjen e banorit me 

pjesën tjetër të zonës së banimit e më tej me qytetin. Kjo e vë atë në një rol shumë të 

rëndësishëm në ndikimin për një jetë sa më të mirë për secilin banor të qytetit. Nga momenti 

që del nga banesa e deri sa kthehesh sërish në të, gjëja e parë që haset është kjo urë e 

rëndësishme lidhëse midis jetës individuale në apartamentin ku jeton banori me pjesën tjetër të 

shoqërisë. Ndryshimet urbane, kanë sjellë që kjo HNB, së bashku me elementet e saj, të jetë 

transformuar në varësi të pozicionit të banesave që e rrethojnë dhe e formojnë atë. Banesa dhe 

hyrja e saj, në lidhje me mënyrën e vendosjes në sheshin e banimit, ka patur dhe ka një rëndësi 

shumë të veçantë. 

Në konceptin e sistemimit të zonës së banimit të para viteve 1990, hyrja e  godinave te banimit 

zakonisht nuk orientohej nga rrugët kryesore, por nga pjesa më e qetë e njësisë banimit, bllokut 

apo kompleksit, nga ana e brendshme e saj. Në rastet kur godina shtrihej në anë të rrugëve 

kryesore, hyrja organizohej e dyanëshme.  

Në fillimet e vrullit të ndërtimeve, në vitet 1960 u zbatua ky koncept i orientimit të hyrjes; më 

tej, pas viteve 1975, varfërimi ekonomik i sistemit u reflektua dhe në zbatimin e objekteve, ku 

kursehej jo vetëm në cilësinë e materialeve që përdoreshin, por edhe në konceptimin e 

ambjenteve dhe të elementëve në projektim. Në projektet e zbatuara të banesave nuk e gjejmë 

më aplikimin e hyrjes së shkallëve me akses në të dyja anët e sheshit, si nga oborri, ashtu dhe 

nga rrugica hyrëse, por vetëm në njërin krah, pjesa tjetër shfrytëzohej si sipërfaqe banimi. Kjo 

gjendje vazhdoi deri në fund të rënies së sistemit monopartiak. Megjithatë, zgjidhje të tilla me 

hyrje në formë pasazhesh i gjejmë të rralla në përdorim edhe në ditët e sotme. 

Në ndërtimet e para të pas viteve 1990, lidhur me mënyrën e vendosjes së godinave të banimit 

në shesh nuk iu kushtua rëndësi hyrjes për në shkallën e saj. Më tepër rëndësi iu kushtua numrit 

të apartamenteve dhe sasisë së tyre, numrit të kateve, numrit dhe sipërfaqes së shërbimeve etj. 

Kjo solli dhe ndryshimin e strukturës së njësive të banimit, iu dha më shumë rëndësi 

apartamentit individual dhe shërbimeve në raport me hapësirën e përbashkët. Ndërtimet 

konceptoheshin e ndërtoheshin në parcela të veçanta, sepse i tillë ishte dhe niveli i të ardhurave 

të firmave të para të ndërtimit, shumica realizoheshin nga pagesa e prenotuesve që do ta blenin 

apartamentin apo sipërfaqet e destinuara për shërbime. Në këtë periudhë rrallë gjenden zgjidhje 

për lidhje të godinës me të dy krahët e oborrit në sheshin ku do të vendosej. 
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Sot, situata ka ndryshuar, firmat e ndërtimit janë konsoliduar. Ato ndërtojnë zakonisht 

komplekse banimi dhe jo më godina të shkëputura, që i përmbahen studimeve urbanistike në 

sipërfaqe më të mëdha. Pavarësisht kësaj, hapësira ndërmjet banesave dhe komponentet e saj 

kanë ende vend për përmirësim. Në zonën e marrë në studim, e cila përmban të gjitha llojet e 

mundshme të njësive të banimit, në forma nga më të ndryshmet; hapësira, apo oborri, nuk i 

përket më banorëve të saj, por trajtohet si një hapësirë publike që menaxhohet nga njësia 

vendore. (Co-PLAN,PLGP, AKPT, 17.11.2015) Elementët me zëra të veçantë nuk janë kushte 

të domosdoshme për zbatim, por lihen në dorën e grupit të projektimit ose në dëshirën e firmës 

që e zbaton atë. 

Në ditët e sotme një rëndësi e veçantë i jepet  vendit ku do të ndërtohet, elementëve dhe trajtimit 

të fasadave të banesave dhe jo kompozimit të modulit të banimit.  

Para viteve 1990, fasadave të banesave, sidomos atyre që ndodheshin në brendësi të qytetit nuk 

i kushtohej shumë rëndësi, madje shpesh nuk suvatoheshin nga jashtë. Projektuesi kujdesej në 

fasadë për modulin dhe ritmin e dritareve, ballkoneve, llozhave apo konsolave, si dhe raportin 

dritare-muraturë, por pjesa e zbatimit linte për të dëshiruar.  

Në pjesën më të madhe të njësive të banimit, ajo çfarë ka pësuar më shumë transformim vihet 

re të jetë organizimi i hapësirës rrethuese të godinës së banimit. Nëse para viteve 1990 kjo 

hapësirë përmbante kushte për organizimin e lojrave për fëmijë apo kënde rekreacioni për të 

gjitha moshat, sot këto hapësira janë të destinuara kryesisht për kalimtarët, për parkim, lokale 

shërbimi, bare, restorante etj dhe në raste të rralla ka mobilime urbane për fëmijët apo për 

banorët e banesave kolektive.  

Kjo është një temë shqetësuese për epokën moderne që jetojmë dhe ndoshta jo të gjithë ndajnë 

të njëjtën qasje në lidhje me transformimin e kësaj hapësire, e kthyer si hapësirë publike dhe jo 

me si territor banimi. Ndikimi në jetën e banorit dhe impakti ka të bëjë me jetën e gjithsecilit. 

Disa mund të kenë qënëe të përjashtuar nga bashkëmoshatarët gjatë lojrave, apo të kenë patur 

histori jo të këndshme në jetën e tyre dhe mendimi per oborrin e banimit ndoshta nuk ka qënë 

aq i domosdoshem apo mikpritës. Specialistet e projektimit, psikologët, apo ekspertë qe merren 

me studimet e fëmijërisë, do të pajtoheshin me idenë që kendet e lojërave, koha e lojës, pushimi 

dhe aktivitetet e pa strukturuara, janë thelbësore për mirëqenien fizike dhe mendore, jo vetëm 

të një fëmijë, por dhe për banorët e ndërtesave që rrethojnë këtë hapësirë. (Gehl, Cities for 

people, 2010) 

Në ditët e sotme, në shfrytëzimin e kësaj hapësire ndikon jo vetëm mënyra sesi menaxhohet 

nga njësia vendore, por edhe nga ndryshimi i mënyres së jetesës pas viteve 1990. 

Në sistemin monopartiak, në qytete, orari gjatë të cilit prindërit ishin në punë varej nga 

karakteri i saj, por nuk i kalonte 48 orë në javë, pra 8 orë punë në 6 ditë të javës, në disa raste 

e ndare dhe me turne. Kjo do të thotë se pjesa tjetër e ditës lejonte kohë të lirë për t’u marrë me 

programe të tjera, si dhe për të shoqëruar fëmijët në moshën 0-5 vjeç, gjatë lojës së tyre apo 

argëtimit në hapësirat jashtë banesës. Fëmijët e moshave mbi 6 vjeç, përgjithësisht luanin të 

pavarur nga prindërit, pa lindur nevoja e shoqërimit prej tyre. 

Në ditët e sotme, orari i punës llogaritet të zhvillohet në 40 orë në javë; megjithatë, pavarësisht 

se koha e lirë është shtuar, nuk duket të reflektohet në oborret dhe hapësirat rreth banesave të 

mbushura nga fëmije që luajnë në të, nga të rinj, apo nga banorë të moshave të treta etj. Arsyeja 

e këtij fenomeni nuk lidhet vetëm me mungesën e hapësirave publike të dedikuara për 

shpenzimin e kohës së lirë dhe faciliteteve, por dhe për mungesë të sigurisë. Hapësirat e 

destinuara për lojëra e rekreacion për grupmoshat e ndryshme, në pjesën më të madhe të zonave 

të banuara në qytetin e Tiranës, mund të thuhet se nuk ekzistojnë, pasi dhe ato që janë 

projektuar si të tilla janë tjetërsuar, ose nuk janë të llogaritura në bazë të numrit të banorëve 

apo koefiçentëve urban të miratuara nga njësia vendore. Në mungesë të tyre, prindërit e rinj 

janë të detyruar, që fëmijët t’i argëtojnë në parqet e destinuara për lojëra, larg banesave, jashtë 

qytetit, apo në qendrat e mëdha tregëtare, të cilat në shumicën e rasteve janë të planifikuara me 
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kënde të vogla rekreative për fëmijë. Kështu, argëtimi i fëmijëve, duke qënë se njësitë e 

banimit, blloku, kompleksi, lagjia e banimit, përmbanin të gjithë elementët për argëtim, 

rekreacion e lojëra për të gjitha grupmoshat, familja nuk ishte e detyruar të shpenzonte për 

kalimin e kohës së lirë. Sot, situata ka ndryshuar, pasi prindërit janë të detyruar të shpenzojnë 

për shfrytëzimin e hapësirave jo publike, për argëtimin e fëmijëve të tyre, apo për transportin 

drejt hapësirave publike të tjera të qytetit.  

Trajtimi i hapësires ndërmjet banesave, ka ndryshuar në terminologji; prej vitit 1991 e deri në 

2012, kjo hapësirë vazhdonte të trajtohej si territor banimi për t’u shfrytëzuar nga banorët e 

objekteve që e rrethojnë këtë hapësirë, ndërsa në kuptimin dhe legjislacionin e sotëm, kjo 

hapësirë quhet publike.  

Hapësira ndërmjet banesave i takon banorëve të objekteve që e rrethojnë atë, por 

menaxhohet nga njësia bashkiake.  

Si rrjedhojë e zhvillimeve të shumta që ka pësuar qyteti i Tiranës në sektorin e ndërtimeve, në 

ditët e sotme është e evidentueshme se jo të gjitha njësitë e banimit të grupuara sipas Njësive 

Bashkiake, ofrojnë hapësira të mjaftueshme për mundësinë e argëtimit të fëmijëve të 

grupmoshave te ndryshme. 

Në këto kushte, argëtimi i fëmijëve të të gjitha grupmoshave, apo shpenzimi i kohës me famijen 

jashtë banese, duhet të paguhet nga vetë familja. Për familjet me fëmijë të grumoshave 1 deri 

në 12 vjeç, një nga format e argëtimit mund të jetë në Parkun e Liqenit të Artificial të Tiranës, 

i cili në varësi të vendndodhjes së banesës mund të jetë në distancë të afërt ose të largët, apo 

shfrytëzimi i hapësirave të dedikuara për fëmijë në qendrat tregtare, të cilat janë përgjithësisht 

të mbyllura dhe detyrimisht shfrytëzohen kundrejt pagesës. 

 

   
 

Figura 1: Foto nga Kompleksi “50 Vjetori i Pavarërsisë”, Qershor 2018. Burimi: Autori 

 

Krahas mungesës së elementëve të rekreacionit në oborre për banorët, faktorë të tjerë 

shqetesues janë dhe rrugicat shoqëruar nga lëvizja e mjeteve shumë pranë hyrjeve të banesave, 

mungesa e parkimeve të organizuara, kontrastet midis fasadave të amortizuara, mbingarkuara, 

shtesave informale dhe lyerjeve jo estetike, të pranishme kryesisht te banesat e ndërtuara para 

viteve 1990, mungesa e sigurisë për të lejuar fëmijët të luajnë në mënyrë të pavarur prej 

prindërve, kalimi i linjave të internetit etj.  

Në situatën aktuale, në qytetin e Tiranës, patjetër që mund të gjenden shembuj të njësive të 

banimit, ku hapësira midis ndërtesave është projektuar me elementë rekreacioni, por dhe në 

pjesën më të madhe të këtyre rasteve, këto elementë, nuk janë studiuar në bazë të numrit të 

banorëve që njësia akomodon dhe shpesh normat nuk janë zbatuar. Kjo vjen si rrjedhojë e 

drejtpërdrejtë e faktit se në legjislacion nuk ka norma të mirëfillta projektimi në bazë të njësive 

të banimit. Sipërfaqet e gjelbërimit, të këndeve të rekreacionit për fëmijë apo mosha të tjera, 

nuk janë të specifikuara për njësi banimi. 
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1.2. Baza teorike 

Ky kapitull realizon një vështrim teorik mbi disa nga konceptet bazë të hapësirës urbane dhe 

elementëve që e bëjnë atë të jetueshme apo të suksesshme. Në përgjithësi, me termin ‘hapësirë 

mes ndërtesave’1, autorë si Ford (The Spaces between Buildings, 2000) apo Whyte (The Social 

Life of Small Urban Spaces, 1980) i referohen gjithë territorit të pazënë me gjurmë ndërtesash, 

duke përfshirë këtu rrugët, sheshet publike, hapësirat e lira, trotuaret dhe kalime të ndryshme, 

etj. Kjo tezë nuk trajton gjithë këtë shumëllojshmëri tipologjish, por fokusohet vetëm në 

hapësirat e brendshme të bllokut të banimit, ato hapësira të lira, të cilat i shërbejnë disa 

funksioneve bazë jetësore:  

ventilim, diellëzim, ecje në distanca të shkurtra, distance privatësie mes ndërtesave, e shumë 

të tjera. Megjithatë, kjo hapësirë specifike nuk artikulohet si e tillë në letërsinë perëndimore 

dhe atë të SHBA-së. Kjo është e vetëkuptueshme, duke qenë se koncepti i grupit, bllokut, 

kompleksit dhe lagjes së banimit, si dhe komponentëve specifikë që ato duhet të kishin, i 

përkasin kulturës ‘lindore’ të të projektuarit të hapësirës (Faja & Aliahmeti, 1974). 

Sigurisht diskutimi mbi hapësirën mes banesave, hapësirën e lirë, publike apo gjysëm-publike, 

nuk mund ta përjashtojë këtë larmishmëri kulturash dhe qasjesh urbane. Ky kapitull konsideron 

hapësirën si subjekt vëzhgimi, si dhe hapësirën si produkt të mbetur të arkitekturës, duke 

kombinuar këndvështrimin arkitektonik e morfologjik (Marshall, Levy, etj) me këndvështrimin 

social të lidhur me jetueshmërinë (Gehl, Whyte, etj). 

Në vijim, bëhet nje kontekstualizim me rastin shqiptar, duke analizuar qasjen ndaj hapësirës, 

normativave qe e përcaktojnë atë, dhe legjislacionit mbi planifikimin dhe menaxhimin e 

hapësirës publike, i cili ka ndryshuar në mënyrë drastike në 10 vjeçarin e fundit. 

 

1.2.1 Morfologjia 

Morfologjia është një fushë e gjerë studimi, e cila nuk mund të mbulohet as minimalisht në një 

nënkapitull teorik. Padyshim, nëse ka një cështje që dakordëson teoricienët dhe studiuesit 

‘tradicionalë’ të morfologjisë, është se kemi disa shkolla morfologjie, me qasje disi të 

ndryshme. (Kostoff, 2005)  

Shkolla e parë, dhe më e hershme, është ‘Shkolla Italiane’, përfaqësuar nga puna e Salverio 

Muratorit në 1960, dhe më tej e ndjekësve të tij, Aldo Rossi në vitet ’70, Caniggia e Maffei në 

vitet ‘80; dhe Bernando Secchi në ’90-ën (Menghini, 2002). Tipar kryesor i kësaj shkolle është 

fokusi në strukturën arkitektonike dhe në trajtimin e tipo-morfologjive. Kjo do të thotë që për 

studime urbane, më parë duhet të zbulohet arketipi, dhe bazuar në të lexohen zhvillimet e 

mëtejshme që zgjerojnë formën parësore. (Cataldi G. , 2003) Ky evolim i formës në cdo rast 

duhet të analizohet duke ju referuar formës së dikurshme arketip. 

Shkolla e dytë e morfologjisë është ajo ‘Franceze’, e përfaqësuar nga Panerai, Castex, etj. (P. 

Panerai, 2004) Kjo qasje u shfaq në periudhën postmoderniste (vitet 60) si përgjigje ndaj 

modernizmit rigjid. Fokusi, në ndryshim nga shkolla italiane, është te gjurmët dhe marrëdhëniet 

e njeriut me hapësirën. (Steino, 2003) 

Së fundmi, shkolla e tretë është ajo ‘Angleze’, e cila bazohet në studime të strukturuara, të 

lidhura kryesisht me gjeografinë, përdorimin e tokës dhe funksionet. (Altes, 2019) Ajo 

përfaqësohet kryesisht nga Conzen dhe ka një qase më teknike se dy të parat, duke theksuar 

elementet e kartografisë dhe përkufizimet e sakta fizike. (Steino, 2003) 

 
1 Terminologjia në anglisht është Open Space  
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Sigurisht, nëse vëzhgojmë sfondin ku zhvillloheshin këto studime morfologjike dhe sistemet e 

planifikimit të 3 vendeve, (Gilliland, 2006) arrijmë të kuptojmë mirë pse-në e ndryshimeve 

rrënjësore mes tyre. Por ky nuk është fokus i kësaj teze. Përkundrazi, ky kapitull synon të 

evidentojë sa më shumë mënyra studimi morfologjike, dhe të elementëve të hapësirës boshe 

dhe të ndërtuar, për të vlerësuar ndryshimin e tyre në një kompleks tipik në Tiranë. 

Sipas studimeve të dekadave të  fundit të UMCSI2, pëlhura e qytetit mund të ndahet në 6 shtresa 

të ndryshme, ku secila duhet të analizohet veçmas në mënyrë që të kemi një kuptim të mirë të 

pëlhurës urbane në tërësi. (Salat, 2009): 

1. Qeniet njerëzore dhe aktivitetet  

2. Rrjeti rrugor  

3. Parcelat  

4. Topografia  

5. Aktivitetet dhe përdorimi i tokës  

6. Hapësira dhe volumetria e ndërtuar; 

 

Këto nivele kontribuojnë në standardet e planifikimit dhe në dimensionin njerëzor të cdo njësie 

/ lagjeje. Pavarësisht se kjo qasje nuk specifikon shkallën e ‘vështrimit’ të hapësirës, në rastin 

e një kompleksi banimi apo lagjeje është plotësisht i aplikueshëm.  

Në një këndvështrim tjetër, Marshall (2011) argumenton se “sipas teorisë së boshit dhe plotit, 

pëlhura urbane mund të ndahet në dy kategori parësore; forma e ndërtuar (ploti) e cila konsiston 

në ndërtimin e komplekseve, barrierave të jashtme dhe komponentëve të peizazhit; dhe 

hapësira publike (boshi) e cila përbëhet nga hapësirat e hapura (sheshe dhe piaza), oborret dhe 

elementet e lëvizjes (rrugë, rrugica, shtigje etj) ”. Si pasojë, përbërëset kryesore të një lagjeje 

mund të listohen si më poshtë: 

1- Kompleksi i ndërtesave. 

2- Rrugët dhe rrjetet. 

3- Sheshet dhe nyjet. 

4- Peizazhi dhe gjelbërimi. 

 

Përkufizime të tjera, nga Levy (1999), e kategorizojnë hapësirën si: 

1. Kompleks 

2. Rrugët 

3. Hapësirë e hapur 

4. Hapësira e ndërtuar  

 

Levy (1999) argumenton se për të kuptuar lidhjen midis llojit të ndërtesës dhe pëlhurës urbane, 

duhet të përdorim një model sintetik, duke shqyrtuar secilën marrëdhënie një nga një.  

Qasja morfologjike ndihmon në zbulimin e marrëdhënieve të ndryshme midis hapësirës së 

ndërtuar dhe asaj të pandërtuar. Kjo marrëdhënie nuk duhet parë vetëm në aspekt fizik dhe 

empirik, por, duke ndjekur logjikën e shkollës italiane, franceze dhe angleze të morfologjisë, 

duhet të përfshijë shumë elementë përcaktues, si tipologjinë e ndërtesave, sfondin historik të 

kompleksit/lagjes, shkallën e analizimit, etj. Kështu, analiza morfologjike është hapi i parë drejt 

një përcaktimi realist dhe të zgjeruar të standardeve të jetueshmërisë për një zonë.  

 
2 Urban Morphology and Complex Systems Institute, Francë 
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Elementët përbërës të një hapësire, sic vërehet më sipër, varen nga fokusi socio-kulturor, në 

sens më të gjerë, dhe ai studimor, në sens më praktik. Për të vlerësuar hapësirën ndërmjet 

banesave, teoria morfologjike dhe tipo-morfologjike na sugjeron të zbulojmë, si fillim, thelbin 

e krijimit të saj, pra tipologjinë bazë. Më tej të kuptojmë elementët përbërës të zonës, pra 

kategoritë më të gjera përbërëse (pra shtresat). Këto shtresa, sado që identifikohen në mënyrë 

të vecantë, duhen analizuar në raport me njëri tjetrin. Psh boshi në raport me plotin, rrugët në 

raport me kompleksin dhe hapësirën e hapur, volumetria e ndërtuar në raport me topografinë, 

etj. Në fund, secila shtresë që përbën interes të mëtejshëm studimi (në rastin tonë, hapësira mes 

banesave) zbërthehet në nënshtresa apo elementë përbërës, të cilët e përcaktojnë atë. Ky nën-

shtresëzim paraqitet në Kapitullin 5 të kësaj teze. Kjo qasje formale ndaj territorit, në një hap 

të mëtejshëm që e kalon morfologjinë tradicionale, duhet kombinuar me aspektin social dhe 

njerëzor. Për këtë na shërbejnë koncepte të jetueshmërisë. 

 

1.2.2 Jetueshmëria 

 

Termi “jetueshmëri” i referohet cilësisë së jetës në qytete. Fillesat e përdorimit të 

‘jetueshmërisë’ janë në periudhën e pasluftës së dytë botërore, me rindërtimin masiv të qyteteve 

në Britaninë e Madhe. Për t’ju kundërvënë ndërtimeve masive industriale dhe qyteteve të 

orientuara nga transporti me makinë, lëvizja për jetueshmëri, me nismë në nivel lagjeje 

(këshillat e lagjeve në Mbretërinë e Bashkuar) synonte të theksontë rëndësinë e të ecurit në 

këmbë, harmonisë së fasadës urbane, hapësirave dhe gjelbërimit të bollshëm, etj.  (Bohl C. C., 

2000) Në vitet 1960, kur u shfaq kultura moderniste në arkitekturë, e cila synonte të rindërtontë 

lagje të tëra, duke promovuar teknologji të reja dhe shkëputjen nga qyteti i vjetër ‘mesjetar’, 

jetueshmëria u shfaq si një term i rëndësishëm në shumë qytete. (Salheen, 2017) Në fakt, 

argumenti kryesor kundër rindërtimeve të lagjeve të reja moderniste, ishte pretendimi i 

studiuesve se lagjet e vjetra, me rrugicat e ngushta dhe atmosferën e ngrohtë, ishin më të gjalla 

dhe të jetueshme se masivet e ftohta të strehimit. Sigurisht, promovimi i ‘qytetit të vjetër’ nuk 

ishte nismë e politikbërësve, më tepër sesa e aktivistëve dhe komunitetit vetë. Më tej si qeveritë 

lokale, ashtu dhe përfaqësitë komunitare, nisën të bashkëpunonin që të promovonin 

jetueshmërinë. (Kaal, 2011) 

Nëse kjo është fillesa e ‘jetueshmërisë’ në Europë, nëpërmjet rasteve të Britanisë së Madhe 

(dhe në Hollandë gjithashtu), shembuj të mirë të praktikave të tilla na vijnë padyshim nga 

SHBA. Jane Jacobs, psh, u frymëzua për lëvizjen e promovuar prej saj për ‘livable streets’ / 

rrugë të jetueshme në vitet 60, duke kryer vëzhgime të thjeshta ndjesore në qytetet amerikane, 

që nga funksionimi i trotuarëvë, siguria, marrëdhëniet mes njerëzve, aktivitetet dhe përdorimi 

i hapësirave. Jacobs ishte kundër suburbanizimit masiv të qyteteve dhe po përpiqej të zbulonte 

‘jetën’ në lagjet e brendshme, mikse. Sigurisht, vëzhgimet e saj u botuan në librin e famshëm 

‘Vdekja dhe jeta e Qyteteve të Mëdha Amerikane’ (Jacobs, 1961). Në këtë studim, aktivistja 

zbulonte se cfarë e bën qytetin e jetueshëm, cfarë duhet shmangur, si dhe si mund të 

shndërrohen qytetet amerikane, me densitet jashtëzakonisht të ulët dhe shumë të shpërhapura, 

në qytete kompakte, të jetueshme. 

Jehona ‘Jacobs’ u formalizua më vonë, në vitet ’80, në një lëvizje të gjerë për Urbanizmin e 

Ri. Kjo lëvizje vinte theksin në promovimin e lagjeve të shëndetshme, pa qarkullim makinash, 

tipologji të përshtatshme banesash, dhe kushte të mira mjedisore. (Bohl, 2000) Konkretisht, 

New Urbanism shpalosi dhe një sërë rregullash e parimesh bazë në trajtën e një Karte të 

Urbanizmit të Ri, të cilat përdoren edhe sot si bazë për planet lokale të shumë qyteteve në 

SHBA. 
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Disa nga këto parime, sipas Kongresit të Urbanizmit të Ri, janë: 

- Dendësia e ndërtimit të jetë e përshtatshme dhe përdorimi i tokës miks, të ketë mundësi 

lëvizjeje me këmbë dhe transporti publik të fuqizohet si alternativë ndaj makinës 

- Shumë aktivitete të përditshmërisë duhet të ndodhin në një distancë të lëvizjes në 

këmbë, duke lejuar pavarësinë e atyre që nuk ngasin makinën, veçanërisht të 

moshuarve dhe të rinjve. Rrugët duhet të projektohen në mënyrë të ndërlidhur, në rrjete 

rrugore efikase, në mënyrë që të zvogëlohet distanca e lëvizjes me makinë dhe të 

kursehet energji 

- Lagjet duhet të përmbajnë sisteme parqesh dhe gjelbërimi, si dhe hapësira sportive. 

Lagje të ndryshme duhen ndarë nga njëra tjetra nga zona rezerve apo tokë e lirë, e cila 

mund të jetë e gjelbërt. 

- Arkitektura dhe dizajni urban, si dhe i peizazhit, duhet të përcaktojë mirë të 

përbashkëtën, vendet për kategori të ndryshme moshore.  

 

Në terminologjinë e sotme, jetueshmëria është e lidhur me përpjekjet për t'i bërë qytetet më të 

qëndrueshme përmes promovimit të komuniteteve kompakte. Madje indeksi i jetueshmërisë në 

nivel qyteti (livelihood index), bazuar në një numër kriteresh, përcakton dhe një nivel rankimi 

mes bashkive të ndryshme. Në thelb, koncepti i jetueshmërisë shkon përtej zhvillimit thjesht 

ekonomik, duke trajtuar kryesisht qasjen sociale dhe mjedisore. (Kaal, 2011)  

Jetueshmëria tashmë është kthyer në një indikator të rëndësishëm në planifikim, që përdoret në 

sektorë dhe kontekste të ndryshme: transporti, zhvillimi i komuniteteve, qëndrueshmëria, 

dizajni urban, etj. Në lidhje me planifikimin, termi i jetueshmërisë përkthehet në: mirëqënie 

dhe cilësi jetese e mirë. (Lewis, 2016)Dy cilësitë më të rëndësishme për vlerësimin e 

jetueshmërisë së qytetit janë aksesibiliteti dhe komoditeti. Qytetet kompakte lehtësojnë 

mundësitë për banorët të arrijnë gjërat që ata kanë nevojë më së shumti, nga vendet e punës në 

dyqane ushqimore në përditshmëri, e deri te bibliotekat. Parqet dhe vendet e afërta për të blerë 

ushqime të shëndetshme ndihmojnë njerëzit të bëjnë zgjedhje më praktike, të ecin nëpër 

shëtitore me dyqane, restorante dhe kinema, duke rritur interesin ndaj jetës lokale. Përveç kësaj, 

qytetet që ofrojnë akses më të mirë në destinacione më të largëta, nëpërmjet transportit publik 

apo automobilave, ndihmojnë banorët të lidhen me vendet e punës, kujdesin shëndetësor dhe 

shërbimet në të gjithë komunitetin më të madh. (Gehl, 2017) 

 

Sipas Gehl, për të planifikuar dhe zhvilluar një qytet të mirë, duhet të kombinojmë 

“jetueshmërinë, hapësirën dhe ndërtesat” duke i dhënë përparësi këtyre komponentëve. “Qyteti 

në nivelin e syrit” të kontribuojë në një perspektivë të përqëndruar rreth asaj se si mund të 

funksionojnë vërtet hapësirat urbane. Hapësira të mëdha dhe ndërtesa të mëdha sinjalizojnë 

një mjedis urban të papërcaktuar, formal dhe të ftohtë. 

 

Gjallëria në qytet është një proces vetëpërforcues. Njerëit shkojnë aty ku ka njerëz. Ata tërhiqen 

dhe frymëzohen spontanisht nga aktivitetet dhe prania e njerëzve të tjerë. Fëmijët shohin fëmijë 

të tjerë dhe u bashkohen për të luajtur. Në zonat e reja të banimit sigurohen hapësira të mëdha, 

duke e bërë që proceset që inkurajojnë jetën në qytet mos t’u krijohet stimulimi i nevojshëm 

që të zhvillohen. Në një zonë banimi e përshtatshme për jetueshmerinë e saj, duhen rrugë të 

shkurtra dhe logjike, sheshe të vogla kreative, dhe një hierarki urbane e qartë të cilat ndikojnë 

te banorët për të përmirësur cilësinë dhe dëshirën pët të jetuar në atë zonë. 

 

Gjallëria në qytet është një çështje e cila i përket si sasisë, ashtu dhe e cilësisë. Vëtëm densiteti 

i lartë i banorëve nuk prodhon domosdoshmërisht gjallëri në rrugë. Pavarësisht se shumë njerëz 
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mund të jetojnë në ndërtesa me densitet të lartë, hapësirat përreth mund të kthehen lehtësisht 

në problematike dhe të errëta. Densiteti dhe hapësirat e reja urbane në zona duhet të jenë në 

proporcion për të krijuar zona të sukseshme urbane. (Gehl, 2017) 

 

Qytetet janë vende ku njerëzit mblidhen të shkëmbejnë ide, të bëjnë tregti ose thjesht të shijojnë 

jetën. Sipas Richard Rogers, hapësirat publike e një qyteti, rrugët, sheshet dhe parqet nxisin 

këto veprimtari për ta bërë qytetit më atraktiv dhe të jetueshmëm. Në mënyrë që dendësia e 

popullsisë të rritet dhë të garantojë një cilësi jetese të mirë, qyteti duhet të rrisë sasinë dhe 

cilësinë e hapësirave publike të bukura dhe të mirëplanifikuara, të cilat janë njerëzore në 

shkallë, të qëndrueshme, të shëndetshme, të sigurta dhe të gjallëruara. Rruga, shtegu, sheshi, 

parku, janë gramatika e një qyteti të jetueshëm. (Sim, 2019) Ato përbëjnë strukturën që i 

mundëson qytetit të vijë në jetë, të nxisë dhe të mbajë një larmi veprimesh, nga më të qetat tek 

më të zhurmshmet. Një qytet i projektuar me kujdes me rrugë, sheshe dhe parqe, i transmeton 

kënaqësi atyre që jetojnë dhe luajnë aty çdo ditë, si dhe vizitorëve dhe kalimtarëve që e 

frekuentojnë atë. (Gehl, 2017) 

 

Qytet i jetueshëm është ai që garanton cilësi dhe siguri, që ka mundësi të përballueshme dhe 

të përshtatshme për strehim, transport dhe ka tipare dhe shërbime mbështetëse të komunitetit. 

Nëse një qytet përcakton këto burime, rrit pavarësinë personale të komunitetit, garanton rritjen 

e banorëve dhe nxit angazhimet në jetën qytetare, ekonomike dhe sociale të qytetit 

 

1.2.3 Hapesira publike  

 

Një ndër elementët më të rëndësishëm kur flitet për morfologji, si dhe kur diskutohet mbi 

jetueshmërinë, është hapësira publike. Kjo tezë trajton specifikisht hapësirën që ndodhet midis 

ndërtesave, e cila, pavarësisht statusit aktual të pronësisë, duhet të përmbushë një funksion 

publik, të përbashkët. (Cataldi C. G., 2002)  

 

Si rrjedhojë, është e nevojshme të kuptohet si trajtohet studimi i hapësirës publike në literaturë, 

dhe si funksionet e hapësirës publike lidhen me zonat rezidenciale. 

 

Vëzhgimet në kohë të jetës në hapësira publike japin një pasqyrë të qartë edhe mbi 

transformimin që ka pësuar shoqëria. Për shembull, në Kopenhagen është studiuar përdorimi i 

hapësirave publike që në vitin 1968 dhe është vërejtur se numri i aktiviteteve rekreative është 

rritur ndjeshëm, duke bërë kështu që edhe hapësira publike të ndryshojë / përshtatet. Pra ka 

patur një kalim të dukshëm nga aktivitetet e ngurta, që ndodhnin vetëm në shesh dhe askund 

tjetër, në aktivitete opsionale. Kështu, hapësira duhet të jetë më ‘ftuese’ që të nxisë përdorimin 

e saj. Duhet të pajiset me më shumë elementë të mobilimit urban, të ketë sipërfaqe më të madhe, 

komfort më të lartë, etj. (Gehl & Svarre, 2013) 

 

Kopenhagen ka qenë pionere për trajtimin e hapësirave publike edhe sa i takon rrugëve. Në 

vitin 1962, rruga kryesore e qytetit, Stroget, u kthye nga rruga me trafik më të rënduar në qytet, 

në rrugë këmbësore. Kjo nismë u prit me debat të fortë nga qytetarët, të cilët mendonin se 

hapësira të tilla nuk funksionojnë në shoqëritë skandinave, për shkak të motit dhe kulturës. Por 

bashkia e vazhdoi këtë nismë pionere, që u shndërrua më tej në një model të kufizimit të 

qarkullimit me automjete në qendrat historike të qyteteve. (Ruth Fincher, 1998) Efektet ishin 

pozitive si për tregtarët e zonave qëndrore, që kishin më tepër mundësi kontakti me këmbësorët/  

blerësit, por edhe si hapësirë e re publike që i shërbente gjithë qytetit, duke rritur lëvizjen 

këmbësore në qytet me 30%. (Gehl & Svarre, 2013)  
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Kjo dëshmon se hapësira është shumë e ndjeshme ndaj ndërhyrjeve ‘politike’ dhe 

transformimeve sociale, sic dëshmojnë dhe rasti studimor i Kompleksit “50-Vjetori i 

Pavarësisë” të studiuar në këtë tezë. Ndryshimet e kryera në të, sado të vogla, mund të lënë 

impakt afatgjatë në qytet dhe jetën e banorëve. Dhe për të kuptuar këtë impakt, është e 

nevojshme të kryhen studime periodike të hapësirës, nëpërmjet vëzhgimit.  

 

Ashtu sikundër Gehl, edhe Whyte (The Social Life of Small Urban Spaces, 1980) propozon 

metodën e vëzhgimit për të studiuar aspektin njerëzor, social nëpër hapësira urbane, kësaj herë 

në Qytetin e Nju Jorkut. Whyte identifikon disa elementë që duhen trajtuar në këto hapësira, 

si:  

1. Jeta e shesheve – mënyra si sillen përdoruesit në shesh 

2. Elementët ulës 

3. Diellëzimi, Era, Gjelbërimi dhe Uji 

4. Ushqimi 

5. Marrëdhënia me rrugën 

6. Elementë të padëshirueshëm 

7. Hapësira e brendshme dhe komunikimi me të 

 

Këta elementë janë deri diku të vetëkuptueshëm. Psh. Plazat më të suksesshme janë ato që 

frekuentohen nga grupime të ndryshme personash dhe jo vetëm nga kategori specifike, si psh 

punonjësit e zyrave.  Ulëset janë një element jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për 

komfortin fizik që ofrojnë, po mbi të gjitha për komfortin social: pra duhet të grupohen në 

mënyrë që të lehtësojnë komunikimin e përdoruesve. Kështu në disa raste vetë hapësira, lëvizjet 

në lartësi të saj, bëhen elementi ulës më i suksesshëm. (Whyte, 1980) 

 

Sa i takon diellëzimit dhe erës, Whyte argumenton se hapësirat më të përdorura janë ato ku 

njerëzit kanë mundësi përzgjedhjeje: diku diellëzim i lartë, diku gjysëm hije, diku hije e plotë. 

Pra ky komfort i krijuar nga elementët strehë apo gjelbërimi, është i rëndësishëm për hapësirën 

publike. Nga ana tjetër, prania e njerëzve në një hapësirë nxitet nga ofrimi i shërbimit të 

ushqimit, qoftë restorante apo ‘street food’. Vende të tilla sjellin njerëz, dhe këta të fundit sjellin 

njerëz të tjerë. Por në rastin në studim, duke qenë se trajtohen hapësira rezidenciale, ky element 

duhet përdorur në mënyrë të kufizuar. (Biddulph, 2007 ) 

 

Në fakt, kjo cështje vendos në diskutim dhe thelbin e ndryshimit mes hapësirës publike në 

përgjithësi, pra plaza, sheshe, pedonale, dhe hapësirës mes banesave. Elementët e 

sipërpërmendur, nëse janë të realizuar në cilësi të lartë, mund të cojnë në mbipopullim të zonës 

përtej kapacitetit efektiv të saj. Kjo sjell në ulje të cilësisë së jetës së banorëve, të cilëve duhet 

t’u shërbejë kjo zonë. Këtë situatë Whyte e liston si ‘elementë të padëshirueshëm’. Këta 

elementë janë përdoruesit e tepërt, përdoruesit ‘agresivë’ dhe që nuk respektojnë hapësirën, si 

dhe cështjet e pronësisë.  

 

Në rastin e Kompleksit në studim, komunikimi i mirë i zonës me rrugët dhe prania e shumë 

bizneseve rekreative në brendësi të saj, ka bërë që zona të popullohet shumë jo vetëm nga 

këmbësorë, por dhe përdorues makinash. Ky është problem që Whyte dhe studiues të tjerë 

sugjerojnë të evitohet me zgjidhje të dizajnit e menaxhimit, duke mundësuar krijimin e zonave 

gjysëm-private, me akses të kufizuar. 

 

Ndërkaq, cështja e pronësisë private të hapësirave të ndryshme, dhe lejimi nga ana e bashkisë 

për të kryer aktivitete në kufizim të jetueshmërisë kolektive, janë cështje të realitetit shqiptar 

në planifikim dhe zhvillim toke, të cilat trajtohen më poshtë. 
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1.2.4 Planifikimi në Shqipëri në këndvështrim të hapësirës 

  

Për të kuptuar pse hapësirat janë si janë në Tiranë, duhet të kuptohet legjislacioni dhe 

ndryshimet e tij në lidhje me planifikimin dhe projektimin e qytetit. Në Shqipëri dallohen 3 

periudha kryesore të planifikimit, ai qëndror, periudha urbaniste, dhe periudha e planifikimit 

gjithëpërfshirës. 

  

Periudha e Planifikimit Qendror i referohet regjimit komunist, kur procesi i planifikimit, ashtu 

si në të gjitha fushat e tjera të qeverisjes u përfshi nën ndikimin e sistemit sovjetik, si 

në arkitekturë ashtu edhe në hartimin urban. Instrumenti kryesor i planifikimit në atë kohë ishte 

Plani Rregullues, i cili ishte i standardizuar në zbatimin e tij në qytete të ndryshme. Planifikimi 

dhe standardet e zhvillimit ishin të sakta dhe qëndrimi kryesor ndaj qytetit ishte funksionalist 

dhe quasi-modernist, me një ndarje të rreptë në lagje të gjalla, zona pune, zonë qendrore, zona 

spitalore dhe industriale. etj. 

  

Sipas kësaj qasjeje, qytetet klasifikoheshin në bazë të numrit të popullsisë së tyre, dhe 

caktoheshin kritere të ndryshme respektive. (Batty, 2008) Rregulloret përcaktonin indikatorët 

e zhvillimit, që nga treguesit e densitetit, distancave, parametrave të ekspozimit diellor dhe 

ventilimit, gjelbërimit, e deri në pozicionin e ndërtesave në lidhje me relievin. Njësitë kryesore 

të qytetit, blloku, kompleksi dhe lagja, shpjegohen në detaje grafike dhe sasiore, në qasje të 

planit të detajuar fizik.  

  

Edhe pas rënies së regjimit komunist, ndryshimet legjislative sipas planifikimit dhe çështjeve 

të projektimit u aplikuan pothuajse deri në një dekadë në vijim,më pas, në vitin 1998, ndërsa 

qytetet po përjetonin zgjerimin më të shpejtë e më të madh, si dhe migracionin më të lartë të 

vlerësuar në historikun e zhvillimit të vendit, ligji i urbanistikës, i cili u u hartua në trajtën e tij 

përfundimtare në këtë vit, nuk pati shumë ndryshime thelbësore në mënyrën e perceptimit të 

qyteteve. 

  

Qasja Urbanistike u shfaq gjatë fillimit të viteve 1990, koha kur u hartua një ligj i ri, 

përkatësisht Ligji 7693 "Për Urbanistikën", në 1993, i cili u pasua në 1998 nga një Ligj më i 

detajuar për Planifikimin e Qytetit: Ligji 8405 "Për Urbanistikë ". Ligji u përqëndrua vetëm në 

situatën e ndërtesave në terren, pasi kjo vlerësohej si çështja kryesore në zhvillimin e qytetit. 

Rregullimi i Urbanistikës erdhi menjëherë pas kësaj, i cili do të shërbente si një kornizë për të 

gjithë zhvillimin. Ndër instrumentet e planifikimit të përdorur, ishin Plani Rregullator, Studimi 

Urbanistik Pjesor, Vija e Verdhë dhe Masterplani. Këto instrumente ishin të ngurtë, por të lehtë 

në zbatimin e tyre, dhe ndarja hierarkike midis kompetencave ishte e qartë dhe e lehtë. Një 

problematikë jo pak e rëndësishme e këtij ligji ishte se krijoi mundësinë që ndërtimet e reja të 

zhvilloheshin kryesisht në baze të studimeve pjesore, si dhe anashkaloi shumë procese 

demokratike e tranzitore që po ndodhnin paralelisht në Shqipëri. Dy nga procese këto ishin: 

zhvillimet informale, që ishin përhapur në periferi të zonave kryesore urbane dhe privatizimi 

i pronave, kalimi nga pronësia publike në pronësi private. Kjo çoi në një zhvlerësim të 

konceptit të Vijës së Verdhë (kufiri i ndërtimit), për shkak të përhapjes informale në ndërtesa 

dhe zgjodhi një qasje të re, e cila do të merrte parasysh nevojat dhe rolin e pronarëve privatë 

në zhvillimin e tokës. 

Ky ligj, i cili u ndryshua shumë herë deri në përfundimin e vitit 1998, së bashku me Rregulloren 

Urbanistike, vendosi një numër normash dhe standardesh specifike për planifikimin dhe 

zhvillimin e tokës. Në nivelin lokal, këto u hartuan në përputhje me planin rregullues, ku u 

përfshinë koeficientët e shfrytëzimit, intensiteti i ndërtuar, lartësia, numri i kateve, etj. Në 
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kompleksin në studim, të tilla norma janë zbatuar në projektim, por në vazhdim nuk janë 

ruajtur, duke lejuar densitet të lartë dhe dëmtim të hapësirës publike. 

  

Përsa i përket normave të planifikimit, u zbatuan standarde specifike për lloje të ndryshme të 

qyteteve. Qytetet u grupuan sipas popullsisë së tyre, nga Grupi 1, me më pak se 1000 banorë, 

në Grupin VI, me më shumë se 200 000 banorë. Secili prej grupeve paraqiste elemente të 

ndryshëm dhe rregullore të zonimit, që duhet të merreshin parasysh gjatë planit rregullues. 

Rregullorja përcaktonte gjithashtu strukturën morfologjike që duhet të kishin qytetet, duke 

specifikuar njësitë e një qyteti. Në lidhje me treguesit që kanë të bëjnë me hapësirën ndërmjet 

banesave dhe çfare duhet të përmbante ajo, u ruajtën pothuajse të njëjtët tregues si para viteve 

1990: 

 “Një grup banimi është njësia më e vogël, me 1000 banorë, një sipërfaqe që varion nga 1,5 në 

5 ha. Ka një sipërfaqe të ndërtuar prej 4,5m2 / person; hapësirë e hapur 10m2 / person (nga të 

cilët 4 m2 / personi është hapësirë e gjelbër);territori neto i banimit prej 14,5 m2 / person dhe 

sipërfaqe lojërash prej 1.3m2 / person” 

 Blloku i banimit ka 3-4 grupe banimi, dhe një popullsi prej 3000-4000 banorë, me një sipërfaqe 

që varion nga 6 ha deri në 30 ha. Përveç grupit të banimit, një bllok duhet të ketë: zonë për 

shërbime sociale 2m2 / person; terren sportiv 0,5m2 / person dhe zona rrugore dhe katrore prej 

1,5 m2 / person, me 0,5 m2 / person i dedikuar për veprimtari tregtare jashtë ndërtesave të 

banimit. 

Në vijim, kompleksi rezidencial ka një popullsi prej 6000-8000 banorë dhe një sipërfaqe prej 

16-20 ha. Në këtë njësi duhet të ketë një shkollë fillore, dhe gjithashtu një gjelbërim të 

organizuar (park), prej 1,5 m2 / person. Parametrat e tjerë janë më të larta se blloku i banimit. 

Lagja është e përbërë nga dy komplekse banimi, dhe ajo duhet të përmbajë shërbime tregtare, 

shërbime sociale, kopshte fëmijësh, dy shkolla fillore, një shkollë të mesme, një park lagjeje, 

terrene sportive për të gjitha moshat, shërbim shëndetësor dhe administrativ, sallë koncertesh, 

bibliotekë, etj. 

Pra, këta tregues të kompleksit, grupit dhe bllokut të banimit duhet të gjendeshin edhe në 

kompleksin në studim. Qartësisht, këto standarde nuk ishin realiste për t’u zbatuar në periudhën 

pas viteve 90. 

   

Kështu, qasja Urbaniste ishte plotësisht e standardizuar dhe teknokratike. Natyrisht ka pasur 

një aprovim të qartë të standardeve, si një mjet për të kontrolluar zhvillimin dhe për të arritur 

një cilësi të lartë të hapësirës. Megjithatë kjo metodë ishte e vjetër për kontekstin ku zbatohej. 

Në një periudhë kur qyteti po zhvillohej sipas një dinamike pothuaj të pakontrolluar dhe me 

zona të përdorimit të përzier, nuk mund te bazohej tek vizioni i zhvillimit në një koncept të 

ngurtë të njësive modulare. Koha vërtetoi se këto standarde, megjithëse ishin menduar të 

zbatoheshin, jo vetëm që nuk plotësoheshinnë shumicën e rasteve, por në disa raste nuk 

merreshin parasysh aspak. 

  

Së fundi, qasja e Planifikimit Gjithëpërfshirës, e parashikuar së pari nga Ligji 10191 "për 

Planifikimin e Territorit" (2009), ishte një përpjekje për të zbatuar në kulturën shqiptare një 

pamje postmoderniste drejt planifikimit. Ajo u bazua në Planifikimin Gjithëpërfshirës 

Evropian, të kombinuar me disa qasje urbanistike. 

 

Planifikimi i instrumenteve të tanishëm bazohet në: Politikë, Plane dhe Rregullore. Ato janë 

klasifikuar në 3 kategori: të përgjithshme, sektoriale dhe ndërsektoriale. Niveli ndryshon midis: 

nivelit kombëtar, nivelit të integruar, nivelit lokal dhe nivelit interlokal. Instrumenti që adreson 

çështjet në një shkallë më të vogël është Plani Vendor i Detajuar, i cili është hartuar për zonat 

në të cilat çdo qytet është i ndarë, sipas Planit të Përgjithshëm Vendor. 
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Aktualisht rregulloret e planifikimit nuk përcaktojnë standarde për zonat e banimit. 

Kështu, kompleksi i banimit nuk ka përcaktime të qarta specifike ligjore mbi sipërfaqet e 

gjelbërta, terrenet sportive, parkimin dhe hapësirën publike që duhet të ketë. (Buitelaar, 2009) 

Instrumenti që trajton çështjet në një shkallë më të vogël është Plani i Detajuar Vendor, i cili 

është hartuar për njësitë në të cilat çdo qytet është i ndarë, sipas Planit të tij Vendor në nivel 

Bashkie.  

Rregullorja Uniforme për Kontrollin e Zhvillimit të Territorit (Nr.408) realizon 

njëtrajtshmërinë e formës dhe të strukturës të instrumenteve kombëtare ose vendore, të 

kontrollit të zhvillimit në territor për të disiplinuar kontrollin e zhvillimit në bazë të 

instrumenteve të planifikimit në fuqi. Treguesit që përdoren në këtë rregullore janë: 

1. Numri i popullsisë së propozuar 

2. Koefiçenti i shfrytëzimit të territorit KSHT 

3. Sipërfaqja totale e ndërtuar (Sn) 

4. Intensiteti maksimal i lejuar 

5. KSHR min. (Koefiçenti i shfrytëzimit për rrugë) 

6. KSHP min. (Koefiçenti i shfrytëzimit për hapësirë publike) 

7. Tipologjia hapësinore. 

8. Lartësia maksimale (e shprehur në numër katesh ose lartësi në metra) 

9. Kategoria ekzistuese e përdorimit të tokës 

10. Kategoria e propozuar e përdorimit të tokës 

11. Mënyrat e ndërhyrjes etj. 

Rregulloret e reja të Kontrollit të Zhvillimit (408) dhe Instrumentet e Planifikimit (686) kanë 

bërë ndryshime thelbësore në këtë qasje. Qyteti është i përbërë nga njësi, të cilat janë të ndara: 

në grup banimi, bllok, kompleks dhe lagje. Parametrat e secilës prej këtyre njësive janë të njëjta 

sikurse sipas Rregullores së Urbanistikës. Në këto rregullore janë të përcaktuara parametrat që 

duhet të përmbajë një zonë banimi: 

- Sipërfaqen neto të banimit për banorë  

- Hapësirë e gjelbër 

- Hapësirë arsimore 

- Strukturat publike  

- Terren sportive 

- Parkim publik 

- Hapësirë për shërbime komercial 

Në librin Qytetet dhe pasuria e kombeve, Jane Jacobs, ndërmjet të tjerave, thekson se 

“Vetëm qytetet dinamike sjellin rritje dhe mirëqenie. Qytetet krijojnë mirëqenie rreth tyre, por 

dhe varfëri e prapambetje në rajonet më të largëta.” (Jacobs, Cities and the wealth of nations, 

1986). Nga kjo kuptojmë rëndësine e projektimit të njësive të banimit, si në qytete por edhe 

kudo ku jetohet, në kushte të mira jetësore. “Organizime të vendbanimeve me elemente të 

plotësuar ne aspektin urban, që të plotësojnë kushte normale dhe dinamike jetese për të patur 

dhe nivele ekonomike të larta”. (Jacobs, 1986) 

 

1.3.Eksperienca e huaj 

Në studimin e hapësirës ndërmjet banesave në njësitë e banimit për disa qytete, në vende të 

ndryshme Lindore apo Perëndimore, janë studiuar e vlerësuar gjendjet e këtyre hapësirave, nga 

momenti i ndërtimeve e deri në ditën e sotme.  
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1.3.1 Bullgaria 

Në shumë qytete të Bullgarisë, si Sofje, Plovdiv, Varna etj., në vitet 1960 ruheshin traditat 

kombëtare në mënyrën e ndërtimit të kopshteve e parqeve, që karakterizoheshin nga përdorimi 

i tarracave të hapura rreth shtëpisë, perdorimi i vazove qeramike, asfaltimi i rrugëve e 

trotuareve, përfshirjen në përbërjen e kopështit të një pishine dhe të pjergullatës së mbuluara 

me rrush. (Hromov, 1969) Këto parime të organizimit të hapësirës së kopështit i kanë përdorur 

për përmirësimet e eksteriereve dhe peizazhet në komplekset rezidenciale të banimit. Në 

mikrorajonin të quajtur V.I. Lenin, të projektuar për 5950 banorë, hapësirat rreth banesave të 

kompleksit, janë të ndertuara në mënyrë të tillë që të plotësojnë kërkesat për kënde lojrash, 

sheshe rekreacioni e shërbimesh për të gjithë banorët e kompleksit.  

Në këtë kompleks rezidencial, në trajtimin e peizazhit të tij, mbizotëron gjelbërimi i lartë , 

sidomos i pemëve dekorative si: shelgjet lotues, lisat e bredhat. Këto pemë kanë ndikim jo 

vetëm në krijimin e siluetës dhe brezit të gjelbërimit, por dhe në përmirësimin e kushteve 

shëndetësore të banorëve. 

 

   
 

Figura 2 Kompleks banimi V.I.L. në Sofie, Bullgari (Hromov, 1969) 

   1- Basen dekorativ. 2- Shesh qendror për rekreacion. 3- Shesh qendror për lojëra. 4- Shesh qendror për fëmijë.5- Shatërvan. 6- Skulpture 
dekorative. 7- Shesh lojrash sportiv. 8- Vend tharje rrobash. 9- Vend pastrimi i sendeve shtëpiake. 10- Pllaka betoni 

. 

Rëndesi i kushtohet gjelbërimit vertikal të ballkoneve e dritareve. Gjithashtu gjejnë përdorim 

në zonë dhe elementet dekorativ prej druri, qeramika me imazhe përrallash, si dhe vazo me 

forma te ndryshme gjeometrike, të cilat,  të grupuara me gurë natyrale apo blloqe betoni, 

krijojnë kompozime të thjeshta dhe ekonomike.  

 

   
 

Figura 3 Kompleks banimi V.I.L. në Sofie, Bullgari (Hromov, 1969) 
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Vendet e lojërave për fëmijë në komplekset e banimit janë të ndara për tre grupmoshat: 0-3 

vjeç, 4-7 vjeç dhe 8-14 vjeç. Secili shesh i dedikuar këtyre grupmoshave, përmban elementë 

në pershtatje me grupmoshën e cila e shfrytëzon, si dhe vende me rekreacion kalimtarët.  

 

Në ditët e sotme, kjo zonë banimi mban emrin Xh.K.Yavorov. Nga pamjet satelitore shihet se 

hapësirat ndërmjet banesave nuk kanë pësuar transformime fizike. Kjo sipërfaqe ekziston, nuk 

është zënë me ndërtime të reja apo të tjetërsuara në funksion. Sipërfaqet dhe sheshet e këndeve 

të lojërave janë me funksion rekreacioni por miks, jo të ndara për grupmosha të ndryshme. 

Rrugicat e shërbimit, gjelbërimi me tapete bari, pemët dhe shkurret dekorative, vazhdojnë të 

rrethojne banesat, të cilat kanë ruajtur të njëjtat përmasa në plan e altimetri, vetëm me fasada 

më të vjetëruara.  

 

     
 

Figura 4 Pamje satelitore te kompleksit te banimit Xh.K.Yavorob ne Sofje, Bullgari. Burimi: Google maps 

 

Hapësirat e destinuara për parkim janë të mbingarkuara, për këtë arsye, shumë automjete janë 

të parkuara mbi sipërfaqen e destinuar për gjelbërim. Mungojnë elementët dekorativ prej druri, 

guri apo blloqe betoni, vendet e destinuara për pastrimin e sendeve shtëpiake, shatërvanëtdhe 

basenet ujore etj. Në vendin e destinuar për lojëra sportive është ndërtuar Kopështi “Detski 

sviat”. Volumet e objekteve të banimit nuk përmbajne shtesa anësore, gjatësore apo shtesa kati. 

Këto janë ndryshimet që ka pësuar ky kompleks që prej ndërtimit të tij e deri në ditët e sotme. 

Është ruajtur e njëjta marrëdhënie objekt-hapësirë, pavarësisht se dhe ky vend, ashtu si dhe 

Shqipëria, ka ndryshuar sistem politik.  

 

   
 

Figura 5: Foto të hapësirave të kompleksit të banimit Xh.K.Yavorob në Sofie. Burimi: Google maps 

 

1.3.2 Ish-Republika Federale e Gjermanisë 

Elementet e shesheve të lojërave kanë qënë dominuese në arkitekturën e hapësirave ndërmjet 

banesave në shumicën e komplekseve rezidencial në ish-Republikën Federative të 

Gjermanisë. Për të analizuar trajtimin e hapësirës ndërmjet banesave në një njësi banimi, 

kërkimi i është referuar  njërit prej grupeve rezidenciale të distriktit Gartenstatd-Vahr (1957) 

në Bremen. 
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Ky kompleks përbëhet nga banesa 4-8 kate të orientuara me anën më të ngushtë në drejtimin 

veri-jug, zgjidhje kjo që gjendet e konceptuar edhe në Tiranë në këto vite. Në figurën 6 në vijim 

evidentohet vendosja e tyre në perimetër të sheshit, në një mënyrë të tillë që hapësira e 

brendëshme e krijuar në qendër është e mbrojtur nga rruga kryesore, por edhe e lexueshme 

vizualisht.  

 

 
 

Figura 6 Mikrorajon Gartenstatd-Vahr në Bremen, ish- RFGJ. Burimi: (Hromov, 1969) 

 
1- Shesh për fëmijë 7-12 vjeç. 2.- Shesh për fëmije 4-6 vjeç. 3- Shesh lojërash për fëmijë 0- 3 vjeç. 4- Shesh rekreacioni. 5- Sheshet ekonomike. 
 

Në këtë kompleks me një sipërfaqe prej 2.4 ha, hapësira ndërmjet banesave trajtohet si një 

mikro-park për fëmijë, duke përfshirë kënde të ndara për lojërat e fëmijëve te moshave te 

ndryshme, kënde rekreacioni për të rriturit, si dhe sheshe ekonomike. Sheshet për fëmijët e 

moshave 7-12 vjeç dhe 4-6 vjeç, të shkëputura ndërmjet tyre, ndodhen në anën jugore të sheshit, 

të orientuara në mënyrë që të jenë të diellëzuara. Sheshet  për fëmijë deri në 3 vjeç gjenden 

pranë banesave 8 kate,  të orientuara në mënyrë të tillë që të diellëzohen nga jugu deri në 

perëndim. Secila banesë zotëron zonën ekonomike në funksion të banorëve të saj. Sheshet e 

rekreacionit ndodhen në mes të hapësirës, në krah të rrugës dytësore. Gjithë hapësira ka lulishte 

me tapet bari natyral,  si dhe shkurre e pemë dekorative.  

 

   
 

Figura 7: Pamje satelitore e kompleksit Gartenstatd-Vahr në Bremen, ish- RFGJ. Burimi: Google maps 

Deri në ditët e sotme, kjo zonë banimi ka ruajtur të njëjtën gjurmë ndërtimi. Në anën juglindore, 

banesat e ndërtuara kanë ruajtur të njëjtin koncept në planvendosje, fenomen i cili ka sjellë 

krijimin e hapësirave shumë të qeta të brendshme. Ky kompleks ka ruajtur të njëjtin funksion 

që prej ndërtimit deri në ditët e sotme. Të gjitha hapësirat ndërmjet banesave, në perimetrin e 

tyre janë të rrethuara nga një brez i gjelbër me pemë të larta e shkurre të ulëta, që krijojnë një 

barrierë mbrojtëse ndaj ndotjes akustike, apo nga ajri i papastër e gazrave të emetuar nga rruga 

që e rrethon.  
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Larmi të organizimit të peizazhit e gjelbërimit paraqet gjithashtu dhe mikrorajoni i banimit në 

Nordweststadt, Frankfurt Main,  ish-RFGJ, projektuar rreth viteve 1960. Në të njëjtën trajtë 

meplanifikimet e komplekseve të tjera të banimit, edhenë këtë rast është përdorur një zgjidhje 

racionale për krijimin e hapësirave të lira ndërmjet banesave, të ventiluara, të diellëzuara e 

ndriçuara nga dritë natyrale, si dhe larg ndotjes akustike nga rruga që e rrethon. Banesat janë 

të vendosura në perimetër të sheshit, në ë mënyrë të tillë për të gjeneruar hapësira të lira të 

bollshme, kështu hyrjet nga rrugët kryesore të çojnë në parkimin nëntokësor të makinave dhe 

hapësira mbi tokë  shfrytëzohet nga banorët e saj. 

 

   
 

Figura 8 Mikrorajon Nordweststadt, Frankfurt Main, ish- RFGJ. Burimi: (Hromov, 1969) 

1- Hyrje per parkim nëntoke. 2.- Sheshe për fëmijë të organizuara mbi parkim. 3- Ura kalimi për sheshet.  

 

Sheshet ekonomike janë të paisura me struktura të thjeshta metalike, në formën e çadrave për 

tharjen e rrobave, si dhe mure betoni, të ngritura për shkundjen e tapeteve e qilimave, të cilat 

ndërtoheshin të standartizuara tip. 

Në ditët e sotme, prej ndryshimit të sistemit politik në Gjermani, këto hapësira nuk janë 

transformuar në përmasa, por në funksion. Ato mbeten ende sipërfaqe që shfrytëzohen nga 

banoret e kompleksit dhe gjithashtu nuk ka asnjë rrugë mjetesh mbi to, apo ndertime te reja. 

Gjelbërimi dhe peizazhi është i njëjtë dhe hapësira është e gjitha e gjelbëruar me tapet bari e 

pemë të larta, ndërsa sheshet ekonomike përmbajnë vetëm koshat e mbeturinave, e së fundmi 

parkimi i mjeteve nuk realizohet vetëm në parkimin nëntokësor, por gjenden edhe të parkuara 

në anë të rrugicave të brendshme pranë banesave. 

Siç shihet në imazhin në vijim, (Figura 9) në hapesira mungojnë strukturat metalike dekorative në 

sheshet e rekreacionit. Elementët e mbetur prej tyre janë pllakat e shtrimit të formave gjeometrike 

gjashtëkëndore, këndet e lojërave në kodrat e vogla prej rërë dhe këndet sportive n anen jugore të 

kompleksit. 

Në këto komplekse banimi nuk ka asnjë cënim të elementeve të njësisë së banimit të projektuara, por 

as përmirësime apo rikonceptime. Ato hapesira kane ruajtur te njejtin siluete, sic janë projektuar e 

ndërtuar prej fillimit te tyre. 

 

   
 

Figura 9 Pamje satelitore e kompleksit në Nordweststadt, Frankfurt Main, ish- RFGJ.. Burimi: Google maps 
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1.3.3 Anglia 

 

Në Angli, si një nga vendet e rëndësishme të Europës Perëndimore, në hartimin e komplekseve 

të banimit luante një rol domethënës edhe integrimi i banesës me hapësirën që e rrethonte, 

pavarësisht lartësisë së saj. (Larkham, 2006) Të frymëzuar nga rrymat për krijimin e “Qyteteve 

kopësht”, projektuesit vendas përqëndruan vëmendjen e tyre në përdorimin e teknikave në 

projektimin e peizazheve në njësitë e banimit, për ta lidhur atë në mënyrë sa më organike. Si 

rast studimor është shqyrtuar kompleksi Roehampton Pen në Londër. Tipologjitë e banesave 

në këtë kompleks janë një kombinim i godinave shumëkatëshe të tipit kullë dhe godina me 

shtrirje lineare, të cilat kanë sjellë një zvogëlim të dendësisë së ndërtimit. Në këtë zonë janë 

krijuar hapësira të mëdha gjelbërimi të ulëta dhe durë të lartë të shtrirë në terrenin e pjerrët, të 

cilët qëndrojnë në harmoni me njëri-tjetrin. (Figura 10) Sipërfaqet e lira, të shtruara me tapet 

bari natyral, e të konturuara me drurë dekorativë, kanë risjellë traditatën arkitekturës angleze, 

atë të kopështit, në hapësirat ndërmjet banesave moderne. 
 

   
 

Figura 10 Mikorajon banimi në Roehampton Pen në Londër. Burimi: (Hromov, 1969) 

Në këtë kompleks, parkimi i mjeteve është organizuar në katet përdhe të banesave të 

projektuara të tilla për të përmbushur kapacitetet e banorëve të zonës për parkim të hapur, hyrjet 

e shtëpive janë të dekoruara me skulptura, mure mbajtëse dhe vazo lulesh, ndërsa qendrat 

sportive dhe këndet e lojërave pozicionohen në qendër të kompleksit. 

Në gjendjen ekzistuese, ky kompleks, ka ruajtur të njëjtën pamje estetike prej kohës së 

ndërtimit, në 1958.  
 

     
 

Figura 11 Pamje satelitore e kompleksit sot në Roehampton Pen në Londër. Burimi:Google Maps 

 

Rrugët dytësore, në të cilat qarkullojnë automjetet, janë pozicionuar pranë godinave dhe 

parkimeve të hapura, duke u shtrirë nga perimetri i zonës drejt qendrës së saj, pa e përshkuar e 

ndarë hapësirën ndërmjetëse. Kjo zgjidhje ka ruajtur në mënyrë shumë eficente inrimitetin e 

sipërfaqeve të gjelbra, si dhe ka mundësuar pozicionimin në qendër të këndit të lojërave dhe 

zonës rekreative për këtë kompleks banimi. 

Në komplekset rezidenciale tipike të Anglisë, rëndësi të veçantë i kushtohej krijimit të këndeve 

të rekreacionit të fëmijëve, me kushte të favorshme klimaterike. Për këtë arsye, u ndërtuan një 

numët i madh sheshesh të hapur, të shtruar me materiale për të kryer aktivitete e lojëra për 

fëmijë të grupmoshave të ndryshme.   
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Në një tjetër kompleks banimi, të gjendur në Golden Len, Londër, shihet qartë tendenca e 

kompletimit të hapësirës ndërmjet banesave me elementë të shumtë si, basene ujore, kënde 

rekreacioni dhe për fëmijë, terrene sportive, fillimisht i shtruar me tapet bari dhe sot me dy 

fusha tenisi. 

  
 

Figura 12 Kompleksit i banimit në Golden Len në Londër Fragment plani. Burimi: (Hromov, 1969) 

I- Oborr transporti, rrugë kalimi për garazh. II- Njësia e mirëmbajtjes së kopështit. III- Oborr për rekreacion. IV-Shesh lojra sportive për 

fëmije shtruar me bar. 1- Basen ujor dekorativ. 2- Shtrese me pllaka me ngjyrë.3- Tapet bari dhe lule. 

     

Kjo mënyrë e trajtimit të hapësirës krijon mundësinë dhe nxit lojën në natyrë, element ky mjaft 

i rëndësishëm për aktivizimin dhe pjesëmarrjen e banorëve.. Gjithashtu, një rëndësi e veçantë 

i kushtohet mënyrës së shtrimit të këtyre hapësirave, me konfigurime pllakash me ngjyra të 

ndryshme dhe projektim i elementëve ambjentalë për  arkitekturë të qëndruesheme. Mënyra e 

veshjes siguron largimin e ujërave të rreshjeve, për të krijuar mundësinë e shfrytëzimit gjatë 

gjithë stinëve , si dhe është një zgjidhje efikase për të rritur jetëgjatësinë e vetë veshjes.  

 

     
Figura 13 Fig. 0.00 Pamje satelitore e Kompleksit te banimit në Golden Ln, Londër Fragment plani. Burimi: Google Maps 

 

Në gjendjen ekzistuese, sheshet janë të rrethuara nga banesat në formën e bllokut të mbyllur, 

duke krijuar hapësira me zonime funksionale të ndryshme të cilat ndërlidhen me njëra – tjetrën, 

duke krijuar izolim nga pjesa tjetër e qytetit dhe duke krijuar siguri për to. 

 

Në një tjetër shembull kompleksi banimi në Angli, paraqet një plan i cili siguronte krijimin e 

shesheve për fëmijët parashkollorë, terreneve të lojërave të diferencuara të shtuara për fëmijët 

nën moshën dymbëdhjetë vjeç, si dhe sheshe për lojëra kriket, të shtruar për grupmoshat nga 

trembëdhjetë deri në nëntëmbëdhjetë. Kompleksi model ështëSaliven Court në Londër, që u 

krijua në fund të viteve 1940. 

 

Hapësirat e gjelbra, të krijuara nga vendosja e tillë e blloqeve të banimit brenda njësisë së 

banimit, në shumë raste në Angli përdoren për lojëra dhe rekreacion. Ky fenomen është i 

përhapur për shkak të traditave të vjetra, kushteve klimatike të Anglisë, kulturës së lartë të 

përdorimit të ambjenteve sportive të gjelbra me bar dhe kujdesi i mekanizuar për to. (Hromov, 

1969) 
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Figura 14 Fushat e lojrave për fëmijë në kompleksin e banimit në Saliven Court.Londër. Burimi: (Hromov, 1969) 

1. Shesh per femije 3 vjec. 2. Basen uji me sperkatje. 3. Shesh per femije 4-12 vjec. 4. teater per femije. 5. shesh rekreativ i shtruar. 

 

Organizimi planimetrik i apartamenteve të banesave kolektive në Angli projektohet i tillë që 

kushtet për pajisje të posaçme për tharjen e rrobave, pastrimin e sendeve familjare të plotësohen 

brenda apartamentit, prandaj sheshet ekonomike në komplekset e banimit përmbajnë vetëm 

vendet e kazanve të mbeturinave. 

Kompleksi i banimit rrethohet nga rruga kryesore, ndërsa rrugët dytësore tëshërbimit rrethojnë 

bllokun e banimit të këtijkompleksi, duke shërbyer nga ana e hyrjeve për në godina, duke 

krijuar hapësirën e destinuar për rekreacion në qendër të njësisë së banimt, tërësisht të ventiluar, 

ndriçuar, duke siguruar kushte optimale për banorët e tij.  

 

   
 

Figura 15 Gjendja ekzistuese e Kompleksit të banimit në Saliven Court.Londer. Burimi: Google Maps 

 

Kompleksi i banimit ka ruajtur të njëjtën pamje estetike në gjendjen e sotme, si dhe nuk ka 

pësuar ndryshime as në ndërtesat që e përbëjnë atë. Të gjithë elementet e hapësirës krijojnë në 

këtë kompleks kompakt kushte të mira për argëtimin e fëmijëve, si dhe zona rekreacioni për 

mosha të ndryshme. Pranë kompleksit ndodhet gjithashtu një shkollë fillore e cila kontribuon 

me hapësirat dhe ambjentet e saj për plotësimin e kërkesave të fëmijëve për organizimin e 

lojërave në kohën e lirë, por njëkohësisht siguron kushte të mira jetësore për të gjithë banorët. 

Një atribut i veçantë i këtij shembull është  pastërtia vizuale në të gjithë komponentet e saj, 

banesë, sipërfaqe tokee ajri; nuk ka pësuar asnjë ndryshim prej projektimit, zbatimit e deri në 

ditët e sotme. 

 

1.3.4 Francë 

Në Francën e viteve 1950, evidentohen dy qëndrime në lidhje me trajtimin e hapësirës rreth 

banesave në komplekset e banimit. Qëndrimi i pare ka të bëjë me trajtimin e hapësirave si 

kopështe të lulëzuar, plotësuar me skulptura abstrakte; ndërsa qëndrimi i dytëi trajton këto 

hapësira me forma të rregullta gjeometrike, linja të drejta e forma të lexueshme të elementeve 

të hapësirës dhe me terrene sportive në qendër të oborreve. (Hromov, 1969) 

Si shembull i qëndrimit të parë mund të analizohe mikrorajoniMarly-le Grand Terre në Paris, 

ku godinat e banimit lineare, së bashku me rrugicat, kanë një vendosje të pastër gjeometrike, 

ndërsa hapësirat e gjelbra ndërmjet tyre janë të trajtuara me linja të lakuara. Kafazi i shkallëve 

ka akses në të dy anët e tij, zgjidhje e cila izolon oborrin nga rrugicat dhe parkimet e hapura që 
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ndodhen në anën tjetër të godinës. Nga plani i vendosjes, shihet qartë që sheshet kryesore të 

lojrave janë vendosur në qendër të kompleksit, rrethuar nga njësitë e 9 blloqeve, duke krijuar 

kënde relaksi e argëtimi shumë të qeta dhe rekreative për banorët e të gjitha moshave të 

banorëve të mikrorajonit. E mbyllur në anën veriore dhe e hapur në anën jugore, kjo 

planëvendosje paraqet zgjidhjen më optimale në të gjitha elementët e saj. 

 

   
 

Figura 16 Mikrorajon Marly le Grand Terre Paris, France. Burimi: (Hromov, 1969) 
 

1-Basen dekorativ. 2-Kopësht lulesh. 3-Shesh argëtimi. 4-Shesh lojrash për fëmijë. 5-Reliev artificial për rrëshqitje. 6-Vendparkim i hapur.  

 

Në secilin bllok të këtij mikrorajoni, ndërmjet dy godinave 5 kate lineare është krijuar një oborr, 

i cili përmban një shesh shplodhje për të rritur, një shesh lojrash me rërë për fëmijët deri në 

gjashtë vjeç dhe një basen ujor me formë te lakuar, të gjitha këto të rrethuara nga kopështi me 

lule, gjelbërim e pemë dekorative. Këndet e lojërave në zonën e banimit përmbajne dhe mure 

dekorative për lojra të trajtuara me carje, ngjyra, si dhe blloqe betoni rrethore për të luajtur 

fëmijët. Në hapësirën e përbashkët në qendër të kompleksit ka terrene sportive për fëmijët e të 

rriturit. Në anën jugore të zonës, ndodhen objektet sociale, si shkolla. E gjithë zona e banimit, 

në perimetër të saj, lulishtet përmbajnë relieve artificiale, të mbjella me lule e pemë, që krijojnë 

barriere vizuale dhe e mbrojnë nga rruga kryesore që e rrethon. 

Në ditët e sotme ky mikrorajon nuk ka ndryshime në plan dhe altimetri, në godinat e banimit 

apo dhe në hapësirat që i rrethojnë ato. 

Vëreher se çdo pjesë e kompleksit ka qëndruar në të njëjtën formë që prej ndërtimit të saj, dhe 

përputhet plotësisht me projektin. Asnjë elementë nuk ka pësuar ndryshim fizik apo funksional. 

Në anën veriore gjendet një parkim gjysëm-nëntokë, mbulesa e të cilit shërben si sipërfaqe 

gjelbërimi. Në anën jugore të qendrës tregtarezgjerohet sipërfaqja e saj, pa cënuar sipërfaqet e 

hapësirës së mikrorajonit. 

 

     
 

Figura 17 Gjendja ekzistuese sot e Mikrorajonit Marly-le Grand Terre Paris, France.  Burimi: Google Maps 

Rastet studimore për qëndrimin e dytë lidhur me trajtimin e hapësirës rreth zonës së banimit, 

shërbejnë për t’u analizuar komplekset e banimit  në Rosny-sous-Bois dhe Chevilly Larue në 

Paris, Francë. Banesat rrethohen nga gjelbërimi me pemë e shkurre dekorative. Kjo realizohet 
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me një rreshtim të rregullt të pemëve, të cilat krijojnë pamjen e perdeve të dendura, si dhe 

shërbejnë për ndarjen e ambjenteve sportive nga godinat e banimit. Ky lloj paternikrijon jo 

vetëm absorbim të pluhurave por dhe të zhurmave, siguron komoditet, pastërti dhe kushte të 

mira të jetesës por dhe peizazhe të kënaqeshme dhe të studiuara në njësitë e banimit. Një tipar 

tjetër karakteristikë e peizazhit të komplekseve rezidencialë mund të përmendet dhe krijimi 

terrenit të valëzuar e kodrave piktoreske, të cilat arrijnë deri në lartësinë 4-7 metra, të 

pozicionuara pranë banesave, të cilat realizohen artificialisht, duke shfrytezuar dherat që dalin 

nga germimet. Përveç kësaj, projektuesit francezë kanë përdorur në kompozimin e kompleksit 

të banimi dhe basene, skulptura dhe elemente të natyrës.  

Në kompleksin rezidencial Rosny-sous-Bois, njësia e banimit ka formë të rregullt gjeometrike, 

me banesa lineare me shtrirje mesatare, të cilat krijojnë një bllok drejtëkëndor jo të mbyllur. 

Në mes të oborrit ndodhen fushat sportive, të rrethuara nga gjelbërimi, dhe në vijim  rruget ku 

lëvizin automjetet e banorëve. 

 

 

 

Figura 18 Mikrorajon Rosny-sous-Bois Paris, France. Burimi: (Hromov, 1969) 

Në ditët e sotme, ky kompleks ka ruajtur të njëjtën formë gjeometrike të banesave, pa patur 

ndryshime, ndërsa pemët nuk paraqiten aq të dendura si në projekt, por rrethojnë hapësirat e 

këndeve të lojrave. Referuar imazheve, sheshet e parkimit të makinave zënë një vend të 

konsiderueshëm në hapësirën që rrethon banesat. 
 

   
 

Figura 19 Gjendja ekzistuese sot e Mikrorajonit Rosny-sous-Bois Paris, France.  Burimi: Google Maps 

Në kompleksin rezidencial Chevilly Larue, njësia e banimit ka forme te rregullt gjeometrike, 

me drejtkëndore gjatësore, që krijojnë një bllok me shtrirje lineare. Ndërmjet godinave lineare 

pozicionohen fushat sportive dhe këndet e rekreacionit, të shkëputura nga njëra - tjetra dhe të 

rrethuara nga gjelbërimi i pemëve, të rreshtuara nëlinja të drejta. Në qendër të kompleksit 
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gjenden sheshet e lojrave për fëmijë dhe moshat e treta në formën e një lulishteje qendrore, me 

forma të ndryshme të harkuara. 

  

 
 

Figura 20 Mikrorajon Chevilly Larue Paris, France. Burimi: (Hromov, 1969) 

Vendosja e godinave duke orientuar faqen më të ngushtë të tyre nga drejtimi i veriut dhe 

mbyllja e hapësirës me një godinë tërthore, krijojnë formën perfekte të hapësirës së organizuar 

për kënde lojrash dhe rekreacion. 

 

   
 

Figura 21 Gjendja ekzistuese e Mikrorajonit Chevilly Larue Paris, France Burimi: Google Maps 

 

Në ndryshim nga shembujt e sipërpërmendur, në ditët e sotme ky kompleks ka pësuar disa 

ndryshime në trajtim. Janë ndërtuar banesa të reja me karakter modern, të cilat nuk kanë ruajtur 

të njëjtën formë në plan dhe në trajtimin volumor si ato ekzistueset. Hapësirat e mbetura janë 

rijetëzuar duke krijuar sheshe rekreacioni, por fushat sportive janë minimizuar në numër dhe 

sipërfaqe, duke u kthyer nga  tenisi e volejbolli në mini fusha futbolli. Referuar imazheve, 

hapësirat nuk janë më të rrethuara nga gjelbërimi i dikurshëm, por janë siguruar dhe me rrethim 

me kangjella metalike 

 
 

Figura 22 Gjendja ekzistuese e Mikrorajonit Chevilly Larue Paris, France Burimi: Google Maps 

Pavarësisht ndërhyrjeve me objekte të rinj rezidencialë, në komplekt vërehet një përshtatje në 

altimetri me banesat ekzistuese, duke evituar kështu tendencën për të vështirësuar konditat 

urbane të objekteve të mëparshëm. Njëkohësisht, është ruajtur dhe funksioni i njësisë së 

banimit, në formën e bllokut me godina lineare dhe hapësira të rregullta drejtkëndore, të cilat 

sigurojnë ventilimin, ndriçimin dhe diellëzimin e nevojshëm për komfortin maksimal në 

përdorimin e tyre. 
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1.3.5 SHBA 

 

Nga analizimi i njësive të banimit në SHBA, në tendencat e projektimit pas viteve 1945 në 

projektimin e hapësirave ndërmjet godinave të banimit nuk evidentohet një qasje apo qëndrim 

i veçantë në trajtimin e tyre. Elementët e hapësirës rrethuese të banesave kolektive realizohej 

pa iu referuar një koncepti specifik apo të veçantë urban. Komplekset karakterizoheshin nga 

numër i lartë katesh në ndërtesa dhe dendësi e madhe. Hapësirat e krijuara jo 

domosdoshmërisht janë projektuar si rezultat i një studimi të mirëfilltë të gjelbërimit dhe 

peiziazhit, godinat e banimit janë të pozicionuara në trajtë standarde në sheshin e ndërtimit, pa 

iu referuar orientimit.  

Në disa raste, zgjidhja e formave të këndeve të rekreacionit është realizuar në mënyrë të tillë 

për të krijuar peizazhe piktoreske, por në pjesën më të madhe të tyre, vendosja e këndeve është 

standarde, pa i dedikuar vëmëndje të veçantë. 

 

  
 

Figura 23 Mikrorajon Bai View Houses,NY, ShBA. Burimi: (Hromov, 1969) 
 

1-Sheshe sportive. 2-Kende pushimi te qeta. 3- Vendparkim i hapur. 4- Shesh lojrash per femije.  

 

Kompleki Bay View Houses në New York përbëhet nga banesa me lartësi 7 kate, të trajtuara 

në plan në të njëjtën formë pavarësisht orientimit të tyre, duke krijuar hapësira të gjelbra 

ndërmjet tyre, me rrugica të lakuara midis. Këto hapësira shërbejnë për rekreacion, ndërsa në 

perimetër të kompleksit pozicionohen parkimet e hapura. Në qëndër janë projektuar sheshe për 

lojëra dhe terrene sportive, ndërsa në hapësirat më intime dhe të qeta ndërmjet banesave 

gjenden zonat e shplodhjes, si dhe kënde për fëmijë, me lementë për lojëra në natyrë. 
 

   
 

Figura 24 Gjendja ekzistuese e Mikrorajonit Bai View Houses, NY, ShBA. Burimi: Google Maps 

Në gjendjen ekizstuese, ky kompleks nuk ka pësuar transformime apo ndryshime rrënjësore. 

Dallohen hapësira të gjera me gjelbërim me tapet bari, pemë të larta, si dhe shkurre dekorative. 

Këndet e lojërave për fëmijë janë rrethuar me rrjeta transparente për të rritur sigurinë e tyre, pa 

penguar vizibilitetin e tyre. Parkimet, ashtu si në projekt, janë vendosur në perimetër, të 

shkëputura nga hapësirat rekreative, për të shmangur shqetësimet ndaj banorëve apo 

kalimtarëve këmbësorë në hapësirat e brendshme të kompleksit. 
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Figura 25 Gjendja ekzistuese e Mikrorajon Bai View Houses,NY, ShBA Burimi: Google Maps 

  

Në terrenet sportive gjenden fusha basketbolli, fusha të vogla futbolli. Hapësirat e kalimit dhe 

sheshet janë të shtruara me shtresa të forta me pllaka betoni parafabrikate. 

 

   
 

Figura 26 Mikrorajon James Hilton Jonson Houses, NY, ShBA. Burimi: (Hromov, 1969) 

Rrugët e brendshme të kompleksit rrethojnë banesat, duke shkëputur sipërfaqet e gjelbra nga 

njëra-tjetra. Ky trajtim sjell që këmbësorët të qarkullojnë ndërmjet hapësirave të gjelbra, pa 

patur mundësinë e krijimit të oazeve të qeta për pushim. Në gjendjen aktuale, një pjesë e 

konsiderushme e hapësirës ndërmjet banesave shfrytëzohet për parkimin e makinave të 

banorëve. Për rrethimin e parqeve dhe këndeve janë përforur kangjella metalike, njëkohësisht 

pemët e larta krijojnë krijojnë një barrierë e cila izolon pjesërisht pamjen brenda hapësirës 

kundrejt objekteve të larta rezidenciale. Banesat janë të veshura me tullë terrakotë, e cila, së 

bashku me gjelbërimin rrethues, krijon një klimë të ngrohtë dhe mikpritëse për gjithë 

kompleksin. 
 

   
 

Figura 27 Gjendja ekzistuese e Mikrorajon James Hilton Jonson Houses,,NY, ShBA Burimi: Google Maps 

 

1.4 Problematikat  

Nga analizimi i situatës urbane në njësitë e banimit në qytetin e Tiranës dhe krahasimit me 

vendet e tjera, shfaqen disa problematika të dukshme. Këto problematika lidhen me elementët 

që mungojnë në hapësirën rrethuese apo ndërmjet banesave, por njëkohësisht dhe me 

zvogëlimin e përmasave të tyre, tjetërsimin e funksionit të tyre, mungesën e parkimeve, 

faciliteteve dhe hapësirave të dedikuara për lojërat e fëmijëve apo grupmoshave të ndryshme, 
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zgjidhja jo eficente e ventilimit, diellëzimit apo orientimit. Këto problematika shfaqen 

gjerësisht në jetën dhe mirëqënien e banorëve të zonave. 

Vërehet një mungesë e theksuar e terreneve të lojërave dhe sporteve ndërmjet banesave, në 

rastet e rralla ato janë projektuar në mënyrë spontane dhe nuk kanë një strukturë të përcaktuar 

me norma të mirëfillta projektimi. Këto terrene janë thelbësore për një jetë aktive, kreative dhe 

të shëndetshme të fëmijëve, në përditshmërinë e tyre, por dhe për shplodhjen dhe qëndrimin në 

natyrë të të rriturve.  

Mungesa e faciliteteve dhe hapësirave të dedikuara për të gjitha grupmoshat dhe facilitetet për 

të nxitur shfrytëzimin maksimal të këtyre hapësirave ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e jetesës 

në njësinë e banimit. Hapësirat rekreative të projektuara në formën më optimale të tyre 

përmirësojnë gjendjen emocionale dhe shëndetësore të përdoruesve, ulin nivelin e stresit dhe 

rrisin aftësitë të imagjinatës. Për të gjitha grupmoshat, këto hapësira sigurojnë interaktivitet, 

rritjen e përgjegjësisë në komunitet, përmirësojnë aftësitë sociale të fëmijëve dhe të rriturve, si 

dhe rrisin kontaktin me natyrën dhe ambjentin e hapur. 

Duke e studiuar situatën dhe në aspektin aktual të gjendjes së pandemisë, për planfikuesit 

urbanë lind një sfidë e re projektimi, kompozimi i hapësirave të njësive të banimit në mënyrë 

të tillë që të mos grupohet në rang qyteti, por të shpërndahet në bazë të njësive të banimit, për 

të siguruar siguri në aspektin e shëndetësisë si dhe përmirësimin e aspektit social për gjithë 

banorët e qytetit. 

 

KAPITULLI 2: ANALIZË HISTORIKE E HNB 

Vёshtrim historik i trajtimit të hapësirës ndërmjet banesave në planet rregulluese të 

Tiranës dhe e gjendjeve ekzistuese të saj në periudhën 1917-2016 

Materiali i përdorur në këtë kapitull është marrë në AQTN në Tiranë, ku disponohen një numër 

i madh planesh rregulluese pjesore e të përgjithshme të Tiranës për periudhën 1917-1944. Në 

periudha të ndryshme janë hartuar e projektuar plane nga autorë të ndryshëm. Materialet e para 

hartografike të gjendjes ekzistuese të Tiranës rezultojnë në vitin 1917, në të cilin vërehet 

qartësisht sistemi i zhvillimit urban të Tiranës, i cili i përket tipologjisë radiale unazore.  

 

2.1. Analizë e planeve rregullues të Tiranës dhe e gjendjeve ekzistuese të saj në periudhën 

1917-1944. 

 

2.1.1 Periudha e pushtimit Austro-Hungarez. 

 

   
 

Figura 28 Pozicion topografik, Prill 1917 dhe Fragment i Pozicionit topografik i sheshit marrë në studim, Prill 1917. 

Burimi: AQTN
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Sipërfaqja prej 304 ha e qytetit përbëhet kryesisht nga ndërtesa, 98% e të cilave gjenden 

kryesisht në anën veriore dhe lindore. (AQTN, 2000). Nga një qendër e banuar që mendohet ta 

ketë fillesën prej 1604, Tirana ka fizionominë e një qyteti oriental me ndërtimin e xhamisë, 

furrës dhe një hamami në 1614 nga Sulejman Pasha Bargjini. Pozicioni gjeografik i Tiranës 

është gati në qendër të Shqiperise, në kryqëzimin e rrugëve tregtare që lidhin veriun me jugun 

dhe lindjen me perëndimin. Kjo solli në zhvillimin e një sistemi rrugor qendror, i cili krijon 

mundësinë e zgjerimit të qytetit në mënyrë spontane, në formë radiale, karakteristikë e qyteteve 

tregtare, duke u zhvilluar më vonë me rrugë unazore. Si pikënisje e themelimit të qytetit të 

Tiranës ka qenë qendra e saj, pazari i vjetër i formuar në kryqëzimin e katër rrugëve kryesore: 

Rruga e Dibrës, Rruga e Elbasanit, Rruga e Durrësit dhe Rruga e Kavajës. (Fig. 28). Banesat e 

kësaj periudhe janë kryesisht 1 dhe 2 kate, të vendosura përgjatë rrugëve dhe rrugicave, të 

vendosura pa ndonjë studim të mirëfilltë urban. Qyteti rritej në mënyrë spontane, duke ruajtur 

rrjetet rrugore ekzistuese dhe duke mbajtur të njëjtën tipologji ndërtimi. Siç shihet dhe në fig. 

29, zona e marrë në studim, karakterizohet nga rrugica të ngushta me vendosje jo të rregullt, 

me parcela të orientuara nga rruga kryesore. Banesat individuale, të vendosura në mënyrë të 

çrregullt brenda kufijve të pronës, pa ndonje rregull të veçantë, me lartësi 1 dhe 2 kate, në disa 

raste gjenden në afërsi të rrugicave të brendshme, e në rasste të tjera gjenden të vendosura në 

fund të kopështit individual. Nuk ka banesa shumëfamiljare, njësi banimi si blloku apo 

kompleksi i banimit. Ka sheshe e kënde të mbetura nëpër fundet e rrugicave apo në krye të 

tyre, por jo të organizuara me elementët si këende lojërash, gjelbërim, stola e sheshe pushimi 

për moshat e ndryshme. Ka mungesë të sipërfaqeve rekreative të përbashkëta si kopështe 

të gjelbërta, parqe dhe zona rekreative. Për Tiranen, gjendej një fushë futbolli, e cila 

shërbente si ambjent për kryerjen e aktiviteteve sportive. Hapësira midis banesave në këto vite 

nuk trajtohej si një hapësirë komunikimi dhe nuk i përmbahej ndonjë studimi të veçantë. 

Aktivitetet e jashtme dhe në natyrë zhvilloheshin në hapësira të lira, të pa sistemuara për këtë 

qëllim. Në fund të shekullit të XVIII, Tiranës iu shtuan dhe rrugë të reja lidhëse, si Rruga e 

Carshisë, (AQTN, 2000) Rruga e Shkodrës, Rruga e Bamit, Rruga e Pishës, Rruga e Shën 

Gjergjit, si dhe ndërtesat e para me rëndësi, që tregonin mundësinë e zhvillimit të një qyteti të 

ri. 

 

   
 

Figura 29 Gjëndje ekzistuese e Tiranës dhe fragment i gjëndjes ekzistuese të zonës së marrë në studim, Mars 1921. Burimi: 

AQTN 

Në vitin 1921, sipërfaqja e qytetit rritet në 350 ha dhe qyteti fillon të zgjerojë kufijtë e tij në 

drejtim të veriut dhe lindjes, njëkohësishtzonat urbane filluan të zhvillohen me shpejtësi. Tirana 

ruan të njëjtin sistem rrugor radial, ndërsa ndërtimet zhvillohen në anën jugperëndimore të 

qytetit, kryesisht banesa private me lartësi deri në 2 kate që rrethoheshin me mure, duke krijuar 

hapësira private, oborret, të organizuara me lule, pemë frutore të ndryshme. (AQTN, 2000).  
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Nuk ka hapësirë të lirë ndërmjet banesave, përveç rrugicave që i ndante këto banesa private. 

Ende vërehet një mungesë e zonave të përbashkëta rekreative. Egzistonin vetëm disa 

sheshe të vogla, kryesisht përpara xhamive ku zhvillohej rituali i lutjes. Në anën jugore të 

Tiranës rridhte lumi “Lana” i cili, referuar planit, shihet se është i pa sistemuar. Rrjedhimit, 

qyteti i Tiranës në këto vite paraqitet si një qytet tregëtar, pavarësisht pozicionit gjeografik.  

 

   
 

Figura 30 Plani i parë rregullues i Tiranës në 1923 dhe fragment i sheshit marrë në studim. Burimi: AQTN 

 

Nga materiale hartografike të ruajtura në AQTN në Tiranë, materiali me emërtimin Plani 

rregullues i vitit 1923 i referuar, mendohet të jetë i pari për qytetin e Tiranes, i realizuar nga 

arkitektë dhe inxhinierë austriak. Ai përmban një sistem rrugor kuadratik, me tendencën dhe 

rregullat e zhvillimit të një qyteti racional, më vonë u shoqërua dhe me plane pjesore nga 

arkitekti austriak Wolfgang Köhler, të cilat i përmbaheshin planit rregullues.  

Ky plan ruan disa prej drejtimit të rrugëve e rrugicave ekzistuese të Tiranes dhe konsiston 

kryesisht në sistemimin e një rrjeti rrugor të tipit radial unazor të ndërthurur me atë kuadratik. 

Gjatë pushtimit austro-hungarez, në planet rregulluese që pasuan dhe në studimet pjesore të 

vitit 1926, ka përmirësim të rrjetit rrugor, por jo trajtime të hapësirave ndërmjet banesave dhe 

elementëve të saj.  

Zona e marrë në studim, sipas planit rregullues, parashikohet me sistem rrugor kuadratik, në 

disa segmentejanë ruajtur rrugicat ekzistuese të banesave në këtë periudhë. Plani shpreh 

gjurmët e para të konceptit për një zhvillim urban sipas një sistemi të rregullt kuadratik, që 

krijon mundësinë e krijimit të kuartalleve të banimit. Për lumin e Lanës, nuk ka ndonjë studim 

të veçantë. 

2.1.2 Periudha rregjimit të mbretit Zog (Sistemim Monarkik). 

 

   
 

Figura 31 Plani rregullues i Tiranës dhe fragment i sheshit marrë në studim, viti1928. Burimi: AQTN 
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Në 1924, me zgjedhjen e Ahmet Zogut kryeministër, në planet rregulluese që u hartuan me 

kërkesën e tij vihet re tendenca për zhvillimin e një kulture të orientuar drejt perëndimit. Në 

këtë plan lexohet qartë trajtimi i kuartallit të banimit në të gjithë qytetin e Tiranës. Plani 

rregullues i vitit 1928, i hartuar nga arkitekti austriak Wolfgang Kölher (i treti sipas rradhës por 

i pari gjatë sistemit monarkik) trajton planifikimin urban per pjesen jugore e perëndimore të 

Tiranës, që deri në këtë periudhë ishte e pa zhvilluar dhe pothuajse e pabanuar.. 

Plani ruan disa nga rrugët egzistuese të Tiranës të këtyre viteve, por krijon rrugë të tjera që 

formojnë parcela të rregullta me sipërfaqe 1200-1500 m2. Evidentohet dukshëm krijimi për 

herë të parë i sipërfaqeve të gjelbërta në anën jugore të zonës së marrë në studim dhe lumit të 

Lanës, (Fig. 31) përveç aksit veri jug të bulevardit kryesor. Ky sistemi rrugor kuadratik 

parashikon gjelbërim rrugor dhe krijon mundësinë e hapësirave të rregullta e të organizuara me 

gjelbërim tapet bari, shkurre e pemë dekorative. 

Sistemimi i lumit të Lanës dhe urat e shumta mbi të, u projektuan për të lidhur pjesën ekzistuese 

te qytetit me anën jugore të Tiranës. Në këtë periudhë lindin idetë e para me ndërtime në formë 

lineare përgjate anës jugore të lumit të Lanës.  

Në figurën 32, paraqiten plani dhe pamjet e banesave të para popullore të projektuara nga 

arkitekti Kohler, të cilat kanë shërbyer në vijim si projekte tip. Projektet e tyre u zbatuan disa 

vite më vonë, në disa zona të Tiranës, kryesisht në anën jugore dhe perëndimore të saj. Të 

vendosura në pozicione të ndryshme, me shtrirje lineare përgjatë rrugicave dhe në sheshe të pa 

sistemuara me gjelbërime e hapësira të pa organizuara, këto objekte shërbyen për të strehuar 

punëtorët e familjet e tyre të ardhur nga rrethet e që rezultonin të pa strehë. 

   
 

Figura 32 Pamje të banesave tip godinë banimi, dyshe. Burimi: AQTN 

Arkitekti austriak Wolfgang Köhler projektoi disa tipe banesash tip 1 dhe 2 katëshe me çati, të 

cilat kishin një organizim të brendshëm i cili ndryshonte dukshëm nga banesa tiranase (Fig. 32). 

Këto banesa tip u projektuan në vitet 1929, ndërsa për planvendosjen dhe kohën e zbatimit të 

tyre nuk ka ndonjë dokumentacion. Në Tiranën e viteve 1950 banesat e reja gjendeshin të 

ndërtuarar në anën fundore perëndimore të saj, në krahun e djathtë të Rrugës së Kavajës, në 

zonën e quajtur Rruga e nyjes së betonit.  

 

   
Figura 33 Plani rregullues i Tiranës dhe fragment i sheshit marrë në studim, Viti1929. Burimi: AQTN 
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Në këtë periudhë, e cila i përket viteve 1929, popullsia e Tiranës përbëhej nga rreth 30.000 

banorë, në një sipërfaqe prej 12 km². 

Në vazhdim të planeve rregulluese të arkitekteve austriake, nën porosinë e mbretit Zog, pasuan 

planet rregulluese në vitet në vazhdim. (Plani i katërt për rregullimin e Tiranës). Një prej tyre 

ishte ai i vitit 1929, propozuar fillimisht nga arkitekteti italian Armando Brasini, u vazhdua nga 

arkitekti urbanist Florestano di Fausto e më tej Xhulio Berti. Plani përcaktonte kufijtë e 

zhvillimit të qytetit. Ky plan rregullues sillte jo vetëm një transformim rrënjësor për strukturën 

urbane të Tiranës, por edhe një konceptim bashkohor të planifikimit urbanistik. Parashikohet 

sistemimi i lumit të Lanës në të dy ant e saj, si dhe planifikim me kuartalle te rregullta 

gjeometrike te ndara per zonat e banimi. Kjo mënyrë organizimi , me godina banimi në 

perimetër të kuartallit, krijon mundësin e trajtimit të këtyre hapësirave me gjelbërim e kopështe 

të larmishme. Njëkohësisht ky trajtim i njësisë së banimit kolektive transformon perceptimin e 

organizimin urban të zonës së banimit me një qasje të re, e cila ka të bëjë me të gjithë banorët 

Tiranës dhe jo vetëm me aristokracinë, apo elitën e saj. Ky plan rregullues nuk përmban norma 

e koefiçentë të elementëve të hapësirës urbane, por krijon mundësinë fizike për t’i organizuar 

më tej këto hapësira të përbashkëta. Pavarësisht planfikimit, ky studim nuk u zbatua. 

 

   
 

Figura 34 Hartë topografike dhe gjëndje ekzistuese e Tiranës dhe e zonës së marrë në studim, Viti 1937 

 

Në 1937, Tirana zinte një sipërfaqe prej 607 ha. Gjendja ekzistuese e zonës së marrë në studim 

(Fig 34) përmban banesa private të vendosura në krahë të rrugicave të brendëshme, pa ndonjë 

rregull urban apo vijë ndërtimi. Në pjesën veriore të lumit të Lanës vazhdon të ndodhet fusha 

e futbollit, ku kryheshin ndeshje e aktivitete sportive. Zona nuk përmban objekte sociale, por 

hapësira të rrethuara private me pemë frutore. Në këtë periudhë nisin punimet për sistemimin 

e lumit të Lanës në fragmentin e kryqëzimit të saj me bulevardin kryesor të Tiranës 

 

2.1.3 Periudha e pushtimit (Lufta e dytë Botërore) deri në çlirimin e vendit, 1939-44 

 

   
 

Figura 35 Plani rregullues i Tiranës dhe fragment i sheshit marrë në studim, Viti 1942. Burimi: AQTN 
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Pushtimi i Shqipërisë nga Italia pati ndikim dhe në arkitekturën e zhvillimin urban të vendit. 

U hartua një plan rregullues me afat të gjatë, për të përballuar një popullsi në rritje të kryeqytetit 

deri në 100 000 banor. Arkitektët dhe urbanistët italiane si: Gerardio Bosio, Ferdinando Poggi 

e Ivi Lambertini, në planin rregullues përveç Sheshit Skënderbeu, në pjesën fundore jugore të 

bulevardit, krijuan dhe një shesh tjetër, sot ai quhet Sheshi nënë Tereza. Masterplani i hartuar 

nga grupi i arkitektëve e urbanistëve i kushtoi një rëndësi të veçantë gjelbërimit në zonat e 

banimit. 

Tirana filloi të konceptohej si një qytet park, koncept ky shumë bashëkohor për periudhën. 

 

Figura 36 Prerje tërthore e bulevardeve në të dy krahët e lumit të Lanës. Burimi: AQTN 

Në harta përcaktohen qartë llojet e kategoritë e të gjitha rrugëve, trotuareve, llojet e ndriçimit 

dhe lartësitë e tyre, kondicionet e banesave të parashikuara përgjatë rrugëve, lartësitë e kateve 

me ose pa dyqane apo ambjente shoqërore.  

Për herë të parë në historinë e zhvillimit urban të qytetit të Tiranës ndërtohen disa blloqe banimi 

shumëfamiljare, në zona të ndryshme të Tiranës, kryesisht në pjesën qendrore dhe lindore të 

saj. Një prej blloqeve të sipërpërmendur bën pjesë në zonën e marre në studim, që njihet me 

emrin “Godinat e nëpunësve”. Viti 1942 shënon përfundimin e kësaj njësie banimi, blloku me 

katër godina banimi shumëfamiljare e perceptuar për shoqërinë elitë të Tiranës së atyre viteve. 

Vendosja godinave me faqen më të ngushtë në orientimin veri-jug krijon hapësira ndërmjet tyre 

me sipërfaqe të konsiderueshme, të ventiluara e të ndriçuara. Për herë të parë për qytetin e 

Tiranës, si koncept dhe zbatim, godinat e banimit vendosen në drejtimin pingul me rrugën 

kryesore, duke krijuar kështu mundësinë e prezantimit të hapësirës ndërmjet tyre dhe vizibilitet 

nga ana e rrugës. 

 
Figura 37 Plan vendosja e banesave të nëpunesve. Burimi: AQTN 

Katër godinat rezidenciale u projektuan nga arkitekti italian Piero Bartolini. Këto ndërtime i 

përkasin shkollës racionale të zhvilluara në Itali gjatë viteve 1920-1940. (Misja, 2004) Të 

projektuara për nëpunës, doktorë, juristë, këshilltarë etj., ato u përdorën si banesa tip në zona 

të tjera të Tiranës duke përdorur forma të tjera kompozicionale në shesh. Këto njësi banimi, në 

projektim dhe perceptimin e tij në plan karakterizohen nga një Arkitekturë Moderniste. 
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Figura 38 Fotot gjatë ndërtimit e të përfunduara të godinave të nëpunësve. Burimi: AQTN 

Banesat përmbanin elementë arkitektonikë në fasadat e tyre si korniza, tra kolona në taracë, të 

detajuara, si dhe rrethim të hapësirës së brendshme të oborrit me mur guri të suvatuar. Ndërmjet 

katër banesave u krijuan tre oborre, ndërsa vetë banesat në katet përdhe përmbanin dalje në të 

dy anët e oborrit. (Figura 38) Trajtuar në këtë formë, këto hapësira ishin oaze të gjelbëruara që 

krijonin mundësinë e komunikimit ndërmjet tyre. Ky bllok banimi rezidencial ishte i sistemuar 

me gjelbërim me tapet bari, shkurre e pemë dekorative e medicinale, përmbante ndriçim, 

hapësira për parkimin e hapur te automjeteve të banorëve të tij. 

2.1.3.a Plani rregullues i Tiranës, Viti 1943 

Masterplani u realizua me disa etapa dhe shërbeu si rregullorja e parë e normave të projektimit. 

Zonat e banimit ndahen me intensitete të ndryshme ndërtimi. 

 

` 
 

Figura 39 Plani rregullues i Tiranës. Viti 1943. Burimi: AQTN 

Në këtë plan rregullues vazhdon të ruhet sistemi radial karakterizuer i Tiranës, por nis të 

plotësohet e ndërthuret me sisteme unazore në kryqëzimin e të cilave krijohen hapësira të 

zgjeruara të parashikuara për një trafik në rritje.  

   
 

Figura 40 Fragment nga plani rregullues i Tiranës. Viti 1943. Burimi: AQTN 

Planet rregulluese në këtë periudhë janë ndryshuar disa herë dhe janë shoqëruar dhe me plane 

studimore pjesore.  
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Këto plane u hartuan nga projektues italian e shqiptarë. Sistemi rrugor propozohej radial 

unazor, si një tipologji e krijimit të qyteteve të rinj.  

Lumi i Lanës parashikohej të sistemohej, ruheshin godinat ekzistuese e hapësirat e gjelbërta 

brenda kuartalleve të banimit.  

Tirana edhe në këtë masterplan perceptohej si një qytet kopësht. 

 

2.1.4 Përfundime mbi ndikimin e Sistemit Monarkik në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave 

• Forma strukturale e qytetit të Tiranës sipas gjendjes ekzistuese të 1917, nuk i përmbahej 

një forme të rregullt urbane, por ishte krijuar si rrjedhojë spontane për vetë karakterin 

që kishte patur Tirana, asaj të një qëndreje ku kryhej tregti e bulmetit dhe e bagëtive. 

• Banesa tradicionale tiranase, kryesisht 1 deri në 2 kate, ndërtuar me qerpiç, rrethohej 

me pemë e kopështe, me mure të lartë, nuk krijonte mundësinë që kjo banesë të merrte 

pjesë në siluetin e qytetit. 

• Banesat nuk vendoseshin sipas një forme të caktuar, por zinin vend në fund të oborrit, 

larg rrugëve e rrugicave të ngushta të cilat gjithashtu nuk i përmbaheshin një sistemi 

rrugor të studiuar. 

• Në këtë periudhë, Tirana nuk përmbante zona rekreative, gjelbërimi apo lulishte të 

organizuara enkas për banorët dhe për qytetin. 

• Planet e para rregulluese në 1923 dhe të gjitha që i pasuan deri në 1943, krijuan 

mundësinë që Tirana të ndryshonte e të zhvillohej sipas planeve të hartuara nga 

arkitektë e urbanistë nga më të mirë bashkohorë perëndimore. 

• Jepet koncepti për një qytet me arkitekturë perëndimore dhe jo osmane. 

• Sistemi kuadratik krijonte mundësinë, që Tiranës t’i krijoheshin zona me karakter të 

veçantë. 

• Banesa vendosej në kuartall të gjelbëruar që hidhte bazat në idenë e qytetit kopësht. 

• Në rrugët kryesore banesa shumëfamiljare vendosej në kontur të saj duke krijuar një 

siluetë të qartë e duke i dhënë vlera hapësirave publike të qytetit si dhe siluetit gjatësor 

të rrugëve. 

• Në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave për herë të parë ato evidentohen në planin 

rregullues të vitit 1943, që i kushton rëndësi krijimit të kuartalleve të banimit për gjithë 

qytetin e Tiranës, duke kaluar kështu nga banesa individuale me gjelbërimin (bahçen) 

e saj, në krijimin e hapësirave të gjelbërimit ndërmjet banesave, që deri në këtë kohë 

ishin të pakonceptuara dhe inekzistente. 

• Plani rregullues i vitit 1942, hartuar nga arkitekt e urbaniste italianë dhe objektet që u 

projektuan e u zbatuan, patën një rëndësi shumë të madhe në hedhjen e bazave të 

zhvillimit urban dhe në konceptimin e Tiranës si një qytet i ri e modern.  

• Nisën shembujt e parë në të cilët u jepej rëndësi hapësirave ndërmjet banesave e u 

vlerësua ndikimi në banorët e saj, te cilat u aplikuan në zona të ndryshme të Tiranës, 

duke e konceptuar atë në të njëjtën trajtë me qytetet e tjera të vendeve perëndimore.  

• Nga sistemi monarkik, jo vetëm Tirana, por dhe qytete të tjera të rëndësishme si Durrësi, 

Vlora etj, trashëguan nga ky sistem, plane rregulluese me baza të mirëfillta urbane, 
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projektuar nga emrat më në ze të arkitektëve e urbanistëve italianë, si dhe bashkëautore 

shqipëtarë, me një arkitekturë racionale e moderne të kohës. 

 

2.2. Analizë e planeve rregullues të Tiranës dhe e gjendjeve ekzistuese të saj në periudhën e 

viteve 1945-1990. 

 

2.2.1 Periudha e Sistemit Monopartiak (vitet 1945-1965). 

Tirana në vitin 1945 numëronte 60.000 banorë, ndërsa në vitin 1955 popullsia e Tiranës shkoi 

110.000 banorë. (AQTN, 2000) Në këtë periudhë pati rritje të urbanizimit të vendit, si rezultat 

i politikave të kohës, niveli i urbanizimit u rrit nga 20% në vitin 1950 në 30% në vitin 1960. 

Kështu problemi kryesor ishte zgjidhja e krizës së strehimit. 

 

   
 

Figura 41 Gjëndje ekzistuese e Tiranës në vitin 1953 dhe fragment i zonës së marrë në studim. Burimi: AQTN 
 

Nga sistemi i mëparshëm, u trashëguan objekte e rrugë të ndërtuara në kohën e pushtimit; por 

për arkitekturën, ndërtimin dhe planet rregulluese të para viteve 1945, nuk pati asnjë prononcim 

apo qëndrim. Projektet dhe materialet e tyre, u arkivuan për të mos u publikuar, deri në vitet 

1990, ku u shfaqën sërish. 

Ndërtimet e para të qëndrueshme dhe jo provizore u ndërtuan në bulevardin “Zhan D’Ark” dhe 

bulevardin “Zogu i Parë”. Me arkitekturë të bazuar në shkollat ruse neoklasike, këto ndërtime 

përmbanin në fasadë detaje arkitektonike butaforike, ndërsa në hapësirat e brendëshme të 

banimit paraqiten me sipërfaqe të vogla. Nga ana e pozicionit urban, ato sollën krijimin e 

hapësirave të mëdha ndërmjet banesave kolektive (shumëfamiljare) që krijonin mundësinë e 

organizimit me lulishte dhe pemë, si dhe stola e kënde lojrash për fëmijë. 

Projekt - ideja e planit rregullues i vitit 1957, hartuar nga Ndërmarja Shtetërore e Projektimit, 

parashikon vendosjen e shkollave 8-vjeçare në dy anët e kompleksit dhe e godinave të kopësht-

çerdheve në mes të blloqeve të banimit. 

   
 

Figura 42 Projekt –ide e planit rregullues të Tiranës në vitin 1957 dhe fragment i zonës së marrë në studim 
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Gjithashtu parashikohen kënde sportive hapësira të gjelbra në njësitë e banimit. Në zonën e 

marrë në studim, lloji i banesave parashikohen të jenë individuale 2 kate dhe banesa kolektive 

4 kate me vendosje lineare përgjatë rrugës “Myslym Shyri” dhe shëtitores “Shqipëria e Re”. 

Ky plan rregullues kishte disa objektiva, si: 

- Përmirësimin e rrjetit rrugor ekzistues. 

- Rritjen e dendësisë së banimit. 

- Rezervimin e disa zona tip monumente të historisë. 

- Zhvillim sa më i racionalizuar i truallit.  

Në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave dhe gjelbërimin, në një material (Fig. 43) të marrë 

në Arkivin Qëndror Teknik të Ndërtimit, në mbledhjen e Këshillit Teknik të N. Sh. Projektit në 

datë 13-16.03.1957, kërkohet që të rriten sipërfaqet e gjelbërimit të qytetit brenda mundësive 

dhe të shtohen ato. 

   
 

Figura 43 Faksimile e vendim të Këshillit Teknik të N. SH. P. Viti 1957. Burimi: AQTN 

Pavarësisht vendimeve që merreshin, nga imazhet e kësaj periudhe (Fig. 44) duket qartë gjendja 

e mjerueshme e zonës së marrë në studim. Pjesën më të madhe të kësaj hapësire bosh e zinte 

fusha e druve, pa ndonjë sistemim apo rregull të veçantë. Hapësira mbulohej nga balta në ditët 

me shira, e me pluhur në ditët e nxehta të verës. Pavarësisht se një pjesë e lumit të Lanës ishte 

sistemuar, skarpatet në anë të saj janë lënë pa gjelbërim dhe të pa sistemuara. 

   
 

Figura 44 Foto të vendit ku ndodhet Kompleksi “50 Vjetori i Pavarësisë” (1959) Burimi: AQTN 

Gjatë viteve 1950-1960 u përgatitën specialistët e parë të fushës së ndërtimeve të shkolluar në 

vende të Europës Lindore, të cilët sollën prej andej frymën e re të arkitekturës tipike lindore. 

Kjo arkitekturë u shpreh në ndërtimin e hapësirave funksionale, si për shembull nuklet e 

shërbimit, ndërtimet në katet e para të ambjenteve sociale për gjithë komunitetin, si dhe 

organizimin në plan të objekteve në mënyra racionale, të cilat mund të standartizoheshin e të 

ulnin koston e ndërtimeve.  

Zona e marrë në studim në këto vite, paraqitet e varfër në ndërtime dhe pa ndonje zhvillim të 

rëndësishëm. Në këtë zonë të Tiranës, lexohen qartë ndërhyrjet me ndërtime të projektuesve e 

arkitektëve, që në kohë të ndryshme lanë gjurmët e tyre. (Fig. 45). 
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Figura 45 Gjendje ekzistuese e kompleksit “50-vjetori i Pavarësisë”, 1959-1962, azhornuar në 1963. Burimi: AQTN 

 

Në anën perëndimore të saj, ndodhen të parat banesa individuale të grupuara, të vogla si 

sipërfaqe, që mendohet të jenë huazuar nga projektet tip, të projektuara më parë nga arkitekti 

Kȍhler. Në anën veriore të kësaj zone janë banesat individuale, të ndërtuara sipas 

karakteristikave të shtëpive tiranase që nuk kanë ndonjë ndryshim prej krijimit të saj.  

Në krahun jug-lindor janë pozicionuar katër godinat e nëpunësve projektuar nga arkitekti 

italian Piero Bartolini. Në anën lindore ky kompleks, kufizohet nga parku “Rinia” me pallatet 

e “Shallvareve” të cilat kanë origjinalitetin e arkitekteve shqiptar Ark. B. Daja, Ark.G. 

Starazimiri e Ark.rus Vorobjov. Ky kompleks banimi, nga më të rëndësishmit për kohën, shënoi 

fillimin e ndërtimeve të para të banesave shumëfamiljare per sistemin monopartiak. (Fig. 46). 

Pavarësisht se përmbanin karakteristika të banesës shqiptare vetëm në përdorimin e çatisë, 

pjesa tjetër arkitektonike e stilit neoklasik i përmbahej arkitekturës ruse të asaj kohe. 
 

   
 

Figura 46 Pamje e pjesshme e pallateve të “Shallvareve” dhe vula në fletën e projektit. Burimi: AQTN 

Ndërtesat e “Shallvareve” u realizuan me mure mbajtëse masive në katet përdhe të cilat 

ngushtohen në katet e mësipërme, me kolona e pilastra tulle, të cilat merrnin pjesë dhe në 

fasaden e objektit si elementë arkitektonikë të rëndësishëm. Objektet dekoroheshin me korniza 

tulle të linjave të drejta dhe me harqe, kryesisht në faqet që orientoheshin nga rruga kryesore. 

Ky ndërtim masivë në vitet e para ishte i pa suvatuar. 
 

 

   
 

Figura 47 Pamje gjatë ndërtimit të kompleksit të pallateve të Shallvareve. Burimi: AQTN 
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Pallatet përmbanin në pjesën më të madheve të kateve përdhe njësi shërbimi kryesisht tregëtare, 

të cilat nuk do të shërbenin vetëm për banorët e tyre, por për gjithë komunitetin. Rëndësi e 

veçantë i dedikohej këtij kati në veçanti, me lojën e tullave e kornizave, trajtuar ndryshe nga 

volumet e katit të banimit. Planvendosja e saj krijonte një prezantim nga ana lindore e 

kompleksit dhe përfshinte hapësirën e gjelbërimit të saj me parkun Rinia. 

Në aspektin e projektimit urban, në këtë periudhë zona e banimit filloi të strukturohej në bazë 

të njësisë së banimit, blloqe, kompleks e më tej në lagje banimi.  

 

2.2.1.a Studime të kompleksit 50-vjetori i Pavarësisë viti 1965 

 

 
 

Në variantet e studimeve të pjesshme të kompleksit 50-vjetori, forma kryesore e organizimit 

të banimit është blloku dhe kompleksi i banimit, me banesa tip të ndërtuara nga ndërmarrjet 

shteterore. 

 
 

 
 

Figura 48 Pamje e varianteve projet ide për kompleksin 50-Vjetori i Pavarësisë. Burimi: AQTN 

Këto zgjidhje, duke ju referuar skicave (Fig. 48) siguronin strehimin, zonat rekreative, të 

gjelberimit, rrugëve të shërbimit, etj. 

Blloku i banimit në këtë periudhë organizohej me hapësira ndërmjet banesave, të gjelbëruara 

me siperfaqe bari, shkurre e pemë dekorative 

 
 

Figura 49 Gjendje ekzistuese e Tiranës dhe e kompleksit, Viti 1965. Burimi: AQTN 

 

Distanca ndërmjet banesave nuk projektohej më e vogël 1.5 e lartësisë së godinës, për të krijuar  

hapësira të ndriçuara e ventiluara, si dhe të diellëzuara. E gjithë sipërfaqja e kompleksit të 

marrë si rast studimi, zinte një sipërfaqe prej 24 ha. Numri i banorëve ishte afërsisht 7.400, 
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ndërsa sipërfaqja e banimit ishte 12.2 ha. Sheshet rekreative ndërmjet banesave kolektive, 

përvec funksionit shlodhës krijonin, mundësinë e njohjes, të miqësisë, të kontrollit dhe 

menaxhimit të jetës së çdo banori. (AQTN, 2000) 

Vendosja lineare e godinave në anën veriore të kompleksit, mbronte hapësirat e sheshet e 

lojrave nga era si dhe nga zhurmat e atyre pak automjeteve qe qarkullonin ne rrugën “Myslym 

Shyri”. 
 

   
 

Figura 50 Situacion topografik i Tiranës dhe fragment i kompleksit në vitin 1965. Burimi: AQTN 

 

Njësitë e banimit fillojnë të zhvillohen në forma të rregullta urbane e të kompozohen në bazë 

të planeve rregullese që do të përdoreshin edhe në zonat e tjera të banimit në Tiranë.  

Komplekdi i banimit në studim, kufizohej në anën e tij veriore nga rruga Myslym Shyri, duke 

krijuar një barrierë të mirë klimaterike dhe njëkohësisht edhe kompozicionale. Banesat përgjatë 

rrugës ishin të suvatuara në të gjitha fasadat e tyre, ndërsa në brendësi të kompleksit lexohej 

qartësisht përdorimi i tullës së plotë qeramike.  

 

2.2.2 Periudha e sistemit monopartiak (vitet 1965-1990) 

   
 

Figura 51 Gjendje ekzistuese e Tiranës dhe e zonës së marrë në studim, Viti 1970. Burimi: AQTN 

 Pas vitit 1965, i cili një ritëm të lartë të ndërtimeve të banesave në zonën e marrë në studim, 

vërehet se në anën perëndimore të saj nuk ka zhvillime me banesa të reja, por vetëm ndërtimi 

i ekspozitës, realizuar nga politika kineze, për të ekspozuar mallrat e tyre. (Fig. 51). Mbas 

përfundimit të kohës së ekspozimit, kjo ekspozitë, që ishte një ndërtim provizor, realizuar me 

tuba çeliku dhe veshur me materiale të lehta eterniti e llamarine të valëzuar, u la si dhuratë për 

qeverinë shqiptare të asaj kohe. Në këtë periudhë, banesat filluan të ndërtohen jo vetëm nga 

ndërmarrjet shtetërore të ndërtimit, por dhe me kontributin e vetë banorëve, duke krijuar një 

traditë e cila vazhdoi deri në rënien ekonomike e politike të sistemit monopartiak.  

Në figurën 52 paraqitet një banesë kolektive shumëfamiljare e cila është ndërtuar me kontribut 

familjar, që nënkupton pjesëmarrjen në ndërtim të të afërmve të personave që do të 

strehoheshin në vetë banesën. Banesa e ndërtuar me tulla silikate, nga të parat eksperimente, 

ndodhet edhe sot përballë shkollës “Pjetër Budi”. 
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Figura 52 Ndërtimi i banesesme tulle silikate. Burimi: AQTN 
 

Në të dyja anët e ekspozitës, lulishtet u sistemuan me pemë, gjelbërim, stola, ndriçim, basene 

ujore, shatërvane dhe rrugica të shtruara me asfalt. Kjo lulishte i shërbente jo vetëm banorëve 

të zonës, por dhe qytetit të Tiranës. Në kompleksin e banimit, në anën veriore dhe veri-lindore 

të saj, u shtuan banesat shumfamiljare me planimetri tip. Hyrja për në këto banesa bëhet nga 

ana e rrugës “Myslym Shyri” dhe jo nga ana e brendshme e kompleksit. 

Në vitet 1980, numri i popullsisë ishte rritur dhe kërkesat për strehim gjithashtu. Gjendja 

ekonomike e vendit në këtë periudhë ishte përkeqësuar dukshëm, dhe kjo shfaqet shumë qartë 

dhe në mënyrën e zgjidhjes për strehim, duke shfrytëzuar ato ekzistueset, për të patur 

shpenzime minimale dhe duke zgjidhur në rrugë të shpejtë strehimin dhe kërkesat e shumta për 

të. Me vendim të kryetarit të Komitetit Ekzekutivë të asaj kohe në Tiranë, Llambi Gegprifti, u 

dha orientimi që nga specialistët të kryhej studimi konstruktiv i aftësisë mbajtëse të godinave 

ekzistuese e të shihej mundësia të shtohej një kat pa rrezikuar aftësinë mbajtëse të tyre. Kjo 

metodë u aplikua; pas një studimi të projekteve konstruktive, filloi ndërtimi i shtesave të katit 

në gjithë Tiranën, e me tej ky qëndrim u aplikua gjerësisht dhe nga qytete të tjera në vend.   

Ky fenomen shënon dhe cënimin e parë të hapesirës ndërmjet banesave (Fig 53). 

Ndërtimi i shtesave të katit mbi objektet ekzistuese solli një zgjidhje të përkohëshme të 

kërkesave për strehim. Ishte nje zgjidhje e shpejtë dhe me pak shpenzime, sepse kursehej pjesa 

e gërmimit, e themeleve dhe e elementeve ndërtimorë të saj, por nuk ishte një zgjidhje e 

qëndrueshme, me jetëgjatësi. Kjo solli shumë probleme të tjera, të cilat më së shumti preknin 

banorët e objekteve rezidencialë ekzistues. 

Distanca ndërmjet objekteve, e cila deri në këtë periudhë llogaritej sa 1.5 e lartësisë së tyre, 

nisi të zvogëlohej. Gjëlbërimet ndërmjet banesave dhe pemët e mbjella nisën të dëmtoheshin. 

Shtesat e kateve prishën raportin volumor, si dhe cilësinë e elementëve të banesës, pavarësisht 

se u vendosën pas studimit të aftësisë mbajtëse të konstruksionit të banesës.  
 

 
 

Figura 53 Foto të ndërtimit të shtesave të katit, Vite 1978 - 1980. Burimi: AQTN 
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Me shtimin e banorëve, jo vetëm që nuk u shtuan elementët arkitektonik të hapësirës, por 

njëkohësisht u përkeqësuan ato ekzistues. Ndërtimi i tyre realizohej nga ndërmarrjet e ndërtimit 

apo me kontribur vullnetar, duke patur përherë drejtues teknik. (Fig. 53) Problematikat e këtyre 

shtesave të objekteve nuk shfaqen në konstruksion, por vetëm probleme arkitektonike e 

urbanistike.  

Gjatë ndërtimit, pati dëmtime fizike të hapësirave të gjelbërta, pemëve e shkurreve, të 

rrethimeve të tyre, bordurave e trotuareve, të cilat nuk u rregulluan asnjëherë të vinin në 

standardet fillestare.  

Edhe në vitet 1982-1985, referuar gjendjeve ekzistuese dhe materialeve hartografike, 

kryeqyteti ruajti të njëjtin sistem rrugor radial unazor të trashëguar nga sistemi monarkik. 

Sistemi me rrugët kryesore dhe rrugë të brendshme për lëvizjet e makinave të shërbimit  nuk 

pësoi zhvillime rrënjësore të reja..  

Njësitë e banimit, blloku, kompleksi dhe lagjet e banimit, përmbanin banesa kolektive me 

lartësi kati 4-5 kate. Komplekset e banimit paraqiteshin me arkitekturë pa ndonje elementë te 

spikatur arkitektonik, madje shpesh banesat mbeteshin të pa suvatuara nga ana e jashtme. 
 

   
 

Figura 54 Gjëndje ekzistuese e Tiranës, Viti 1982-1985 dhe fragment i gjëndjes ekzistuese të kompleksit të banimit 50-

Vjetori, Viti 1982-1985. Burimi: AQTN 

 

Hapësira ndërmjet banesave planifikohet e gjelbëruar me tapet bari, shkurre e pëm dekorative 

e medicinale, elementët si basenet, skulpturat apo shatërvanët mungojnë, gjenden vetëm stola, 

bazamente e borgura që shërbenin si mobilim urban. 

Fasadat e banesave në anën e brendshme të bllokut apo kompleksit të banimit, paraqiteshin të 

varfëra. Banesat shpesh suvatoheshin vetëm në fasadën e orientuar nga rrugët kryesore. 

Pavarësisht se banesat ishin të projektuara në bazë të planeve tip, ato përmbanin raportin e 

duhur dhe proporcional të vetratës transparente me murin opak. Si volumetri, godina qëndronte 

në raportin e duhur në hapësirën që e rrethonte. 

 

2.2.2.a Plani rregullues i Tiranes, Viti 1990 
 

Plani rregullues i vitit 1990 analizoi ndarjen në zona, duke patur si qëllim parashikimin e rritjes 

së shpejtë të popullsisë dhe strehimin e tyre. Ky plan vinte me propozime për të zhvilluar 

hapësira të reja banimi. Në të theksohej domosdoshmëria që bashke më shtimin e sipërfaqes së 

banimit, të zgjerohej e të plotësontë normativat sipërfaqja e gjelbërimit. Për këtë u përcaktuan 

qendra gjelbërimi në pjesë të ndryshme të qytetit të Tiranës. Plani parashikonte zhvillime 

shumë të rëndësishme të sistemit rrugor, shtimin e unazave, duke rritur numrin e unazave që 

do te sillte një infrastrukturë të qëndrueshme, etj. (AQTN, 2000) 
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Gjithashtu, elementët përbërës të zonës së banimit specifikohen në të gjithë treguesit e saj, duke 

theksuar si të domosdoshëm këndet e rekracioneve për të gjitha grupmoshat e banorëve, si dhe 

të elementëve të hapësirës që përbënin njësitë e banimit. 

 

 
 

Figura 55 Plani rregullues i Tiranës, Viti 1990. Burimi: AQTN 

 

Disa nga treguesit e ketij plani rregullues janë : (AQTN, 2000) 

Terrene banimi        919 ha - 29 m2/b 

Terrene shoqërore   304 ha - 8.6 m2/b 

Terrene të gjelbra    254 ha - 8 m2/b 

Terrene sportive        76 ha - 2.4 m2/b 

Rrugë sheshe           349 ha - 11 m2/b 

Gjithsej                  1902 ha - 59 m2/b 

Dendësia bruto  170 b/ha 

Dendësia neto               345 b/ha 

 

   
 

Figura 56 Plani rregullues i Tiranës, Viti 1990. Burimi: AQTN 

Në vitin 1989 Tirana popullohej nga 217.000 banorë. Ky plan rregulles i përmbahej sistemit 

radial unazor ekzistues, por parashikonte ndërtimin e 5 unazave përveç unazes ekzistuese, të 

specifikuara sipas kategorive, por nuk parashikonte transport  me automjete personale të 

banorëve. (AQTN, 2000) 

Në lidhje me njësinë e banimit, të gjithë treguesit teknik ishin në vlera optimale, por nuk 

parashikoheshin parkime për automjetet e banorëve apo zgjerime të rrugëve dytësore. Duhet 

marrë në konsideratë se banesat kolektive shumëfamiljare, për gjithë periudhen e sistemit 

monopartiak, prej 1945 deri në 1990, nuk përmbanin parkime nëntokësore ose te hapura për 

banorët e saj. 

 

2.2.3.Përfundime mbi ndikimin e sistemit monopartiak në lidhje me hapësirën ndërmjet 

banesave. 
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• Lufta solli pasoja shkatërrimtare në të gjithë vendin, dhe këto pasojë u ndjenë 

veçanërisht në qytetin e Tiranës, ku trashëgohej sistemi i mëparshëm i planit rregullues 

të vitit 1943, të mirëhartuar nga arkitektë të huaj. 

• Planet në vijim të cilat u miratuan, ruajtën pothuaj të njëjtin sistem rrugor, por nuk u 

zbatuan. 

• Hapësirat ndërmjet banesave përmbanin distancat e duhura ndërmjet tyre, krijonin 

mundësinë e diellëzimit e ventilimit, përmbanin elementë të shumtë si rrugë të 

brendshme, stola, ndriçues, etj. 

• Pamja e fasadave nga ana e brendëshme e bllokut të banimit nuk përmbante elementë 

arkitektonikë bashëkohorë, banesat suvatoheshin e mirëmbaheshin kryesisht në fasadat 

kryesore përgjatë rrugëve. Ky trajtim, si një maskë e objektit, krijonte një impakt 

negativ dhe tregon për mungesë vlerash, sidomos për brezin e ri. 

• Në vitet 1960-1974 kryeqyteti kishte pësuar transformime të mëdha, me ndërtime të 

reja me banesa kolektive me lartësi 4-5 kate, pavarësisht apartamenteve të vogla dhe 

modeste, blloqet e banimit , komplekset dhe lagjet e banimit, nga ana urbane, kishin 

marrë formën e njësive të banimit dhe krijonin kushte normale të jetesës në të.  

• Sheshet e krijuar shfrytëzoheshin nga grupe të mëdha fëmijësh, të cilët luanin dhe 

socializoheshin me njëri-tjetrin. 

• Çdo lagje banimi përmbante ambjentet sportive të shkollave të mesme e tetë-vjecare, 

që shërbenin si kënde sportive për grup moshat e fëmijëve.  

• Nuk pati dekorim të objekteve arkitektonikë me elementë si skulptura, basene, apo 

çezma (karakteristikë e Tiranës para viteve 1940), por ato ambjente që ishin parashikuar 

si kënde lojrash, përmbushnin kërkesat për një jetë pa kurrfarë luksi, por të qetë. 

• Mangësinë që përmbante apartamenti ku banori jetonte, sidomos për fëmijët, e 

plotësonte oborri i pallatit dhe hapësira përreth tij. 

• Pas viteve 1970 e deri në vitin 1990, studimet e projektet që ndërmerreshin nga institutet 

e projektimit, në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave, me elementet si kënde lojrash, 

basene, shatërvane, skulptura, per qytetin e Tiranes, nuk u zbatuan konkretisht. 

• Përveçse u rrit numri i banorëve të kompleksit dhe pati ndërtime të pjesshme shumë të 

vogla në krahasim me vitet 1960-1970, komplekset e banimit nuk patën ndonjë trajtim 

të veçantë. 

• Lulishtet dhe këndet e lojërave për femijë, të dizenjuara nga projektuesit shqipëtar në 

të shumtën e rasteve nuk zbatoheshin. Ndërtohej objekti dhe nuk shtohej asgjë në 

sheshin përreth, përveç gjelbërimit dhe ambjenteve për shërbim si koshat e 

mbeturinave. 

• Rritja e popullatës parashtronte kërkesë imediate strehimin e banorëve dhe për këtë u 

shfrytëzuan banesat që konstruktivisht kishin aftësinë mbajtëse t’ju shtohej një kat 

sipër. Kështu, të gjitha banesat kolektive 3 katëshe u bënë me 4 kate dhe 4 - kateshet u 

bënë me 5 kate. Kjo solli dhe rritjen e numrit të banorëve brenda të njëjtës hapësirë, pa 

e rikualifikuar atë.  

 

2.3. Analizë e gjendjeve ekzistuese të Tiranës në periudhën 1991-2019 

2.3.1 Periudha e sistemit demokratik (vitet 1991-2000). 

 

Me ndryshimin e sistemit politik, Tirana u transformua nga një qytet me madhësi të mesme, 

me popullsi prej cerek milioni banorësh, në rajon  metropol me zhvillim dinamik, ku popullsia 

e zonës funksionale urbane sot arrin në afërsisht 1 milion banorë. Rritja ekonomike dhe socio-

politike e Tiranës, si kryeqendër e biznesit, popullsisë, kulturës dhe inovacionit vendas, ka 

ndikuar jo me pak pasoja ne indin urbane dhe specifikisht mbi hapësirën ndërmjet banesave.  
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Zhvillimet e reja politike, ndryshimet sociale e ekonomike sollën ndryshime të menjëhershme 

e të pakontrolluara dhe urbane. Popullata lëvizi jo vetëm drejt kufijeve të Shqipërisë, por dhe 

drejt Tiranës; jo vetëm nga qytetet e kategorive dytësore, por edhe nga fshatrat. Qytetet e tjera 

të mëdha patën pothuaj të njëjtin proces si dhe kryeqyteti. Përvec kësaj, nisi dhe një shpërthim 

të ndërtimeve informale në trojet periferike, që solli nevojën për të ndryshuar konceptualisht 

dhe ligjërisht qasjen ndaj planifikimit, formimit të qyteteve, dhe urbanizimit. Kështu, u 

miratuar ligji ‘Për Urbanistikën’, i hartuar në 1993 dhe i rivlerësuar në 1998. Ligji rregullonte 

formën urbane në mënyrë fizike, duke përcaktuar zhvillim në bazë njësish hierarkike (nga grupi 

i banimit deri në lagjen e banimit) me standarde fikse jetueshmërie, përkufizonte funksionet në 

mënyrë rigjide dhe caktonte zhvillim në zona të reja apo rizhvillim bazuar në Studimet 

Urbanistike Pjesore, pa konsideruar marrëdhëniet e pronësisë, por vetëm dizenjimin urban. Për 

këto arsye, ai u bë i papërputhshëm me realitetin urban në qytete.  

 

Në vitet 1990-2000, ashtu si në gjithë qytetin e Tiranës dhe në periferinë e tij, kompleksi i 

banimit “50- Vjetori i Pavarësisë”, si rast i marrë në studim, u transformua në mënyrë 

rrënjësore.  

Ndërtesat ekzistuese u plotësuan me shtesa anësore dhe në lartësi, për të përmbushur nevojat e 

familjeve për zgjerim të hapësirave të banimit. Sipërfaqet ndërmjet banesave, të destinuara për 

gjelbërim, ishin të parat të cilat u “zaptuan”. Ato u kthyen në sipërfaqe të zënë nga ndërtimet 

të tipit garazhe e vila e banesa të tipit kullë në zonë, me lartësi  deri ne 10-11 kate. 

 

Përveç densifikimit urban dhe rritjes së popullsisë në zonë, ndryshime të tjera në lidhje me 

pronësinë dhe mobilitetin ndikuan në transformim të mëtejshëm të hapësirës ndërmjet 

banesave. Shumë shërbime me funksione bar-kafe u hapën në katet e para të banesave 

ekzistuese, dhe uzurpuan një pjesë të hapësirës përreth për zgjerim të aktivitetit të tyre. (Fiscel, 

2015) Përvec kësaj, numri në rritje e bizneseve të tjera, si ushqimore, flokëtore, shitje 

produktesh të ndryshme, noteri etj., bënë që qarkullimi në zonë të mbizotërohet nga përdorues 

të jashtëm, përveç banorëve.  

 

 

Figura 57 Pamje 3D e gjendjes ekzistuese të kompleksit 50-Vjetori i PavarësisëTiranë. Viti 1990. Burimi: Autori 

Hapësirat e lira u zunë në mënyrë abuzive nga parkime të improvizuara, të dedikuara për 

banorët, si dhe përdoruesit / kalimtarët e rastit. (Hammel, 2015) Kështu, shumë pak ose aspak, 

ngeli nga hapësira e dedikuar për gjelbërim, për moshat e treta, për fëmijët, apo për aktivitete 

sportive. 

 

Periudha prej vitit 1990 deri në ditët e sotme ka kaluar në ndryshime të herëpasherëshme të 

planeve rregulluese. Në 10- vjeçarin e parë, pati një transformim degradues të hapësirës në 

njësinë e banimit, pavaresisht Normave të Projektimit, të cilat ekzistonin vetëm në letër. U 

ndërtuan të gjitha llojet e shtesave të mundshme me dhe pa leje, që mund të ndërtohen në një 

objekt, sishtesa kati, shtesa anësore, shtesa gjatësore, shtesa mbi shtesa, etj.  



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

62 

2.3.2 Periudha e sistemit demokratik (vitet 2000-2019). 
 

Ligji për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit (Ligji 104/2017) solli një qasje të re, më 

gjithëpërfshirëse, ku qyteti lexohej nga pikëpamja strukturore, morfologjike, e ndahej në njësi 

strukturore, për të cilat caktohen parametra zhvillimi në nivel zone (intensitet, Koefiçenti i 

shfrytëzimit të territorit, koefiçenti i shfrytëzimit për hapësira publike, koefiçenti i shfrytëzimit 

për rrugë, sipërfaqja minimale e gjelbër, sipërfaqja minimale për parkim, etj Edhe pse ky ligj, 

në trajtimin e territorit është më realist se i mëparshmi, sërish nuk mundëson në masën që duhet 

mbrojtjen e hapësirës ndërmjet ndërtesave.  

 

Plani i Përgjithshëm Vendor i Tiranës, konkretisht, per njësitë që përfshijnë kompleksin e marrë 

në studim, parashikon një intensitet 2.5 deri 5.5, dhe propozon rizhvillime nëpërmjet Planeve 

të Detajuara Vendore. Indikatorët e propozuar në këtë plan parashikojnë një popullsi banuese 

në zonë prej 17,636 banorësh deri në vitin 2030, dhe volum ndërtimor prej 529 000 m2. 

Pavarësisht se këto parametra janë maksimale, jo detyruese, tendencat aktuale të ndryshimeve 

në zonë, përfshirë dhe rizhvillimin e zonës së ekspozitës në kompleks multifunksional, 

dëshmojnë për transformime dhe densifikim rrënjësor të zonës në të ardhmen. 

 

 
 

Figura 58 Pjesë nga Plani i Përgjithshëm Vendor, harta e gjendjes ekzistuese të përdorimit të tokës - Kompleksi 50Vjetori i 

Pavaresise, Tiranë. Viti 2015. Burimi: PPV Tiranë, 2016 

 

   
 

Figura 59. Foto të gjendjes ekzistuese të kompleksit 50-Vjetori i Pavarësisë,Tiranë. Viti 2020. Burimi: Autori. 

Hapësirat publike në gjendjen aktuale vazhdojnë të shfrytëzohen përdoruesit privatë, dhe nuk 

ka një instrument rregullator që t’i rikthejë ato në gjendjen e mëparshme.   

Aktualisht në kompleksin ‘50 Vjetori i Pavarësisë’ vërehet një humbje e identitetit urban të 

dikurshëm, në dy aspekte: së pari, humbja e aksesit dhe përshkueshmërisë në zonë, për shkak 

të zënies së fasadës urbane nga komplekse kullash. Së dyti, miksim i tipologjive të banimit, 

duke ofruar një kombinim jo-estetik ndërtesash, lartësi të shpërndarë në mënyrë jo harmonike, 

si dhe perceptim të densitetit dhe kompaktësisë si elementë negativë. Ndërkaq, diellëzimi i 

hapësirave të lira mes ndërtesave është problematik, ashtu sikundër nuk ka shumë hapësira me 

bar, të përshkueshme nga shiu. Ndër të tjera, këto fenomene krijojnë mikro-klima të 

paqëndrueshme dhe efektin e ishullit të nxehtësistë urbane, i cili përcjell diskomfort e ndjesi 

klaustrofobie te përdoruesit e hapësirës. 
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Figura 60 Pamje 3D e gjendjes ekzistuese të Kompleksit 50-Vjetori i Pavarësisë në ditët e soteme. Burimi: Autori. 
 

Situata ekzistuese në zonë dëshmon për karakter miks funksionesh, me kombinim banimi 

kolektiv me shërbime tregtare, rekreative, arsimor, si dhe institucione publike të nivelit 

kombëtar (Gjykata). Ky lloj miksimi kërkon për trajtim të kujdesshëm të hapësirave, duke qenë 

se zona duhet të planifikohet për përdorues të ndryshëm: banorët e zonës, kalimtarët, si dhe 

përdoruesit e shërbimeve, bizneseve në zonë. 

 

 
Figura 61 Funksionet e objekteve të Kompleksit 50-Vjetori i Pavarësisë në gjendjen ekizstuese. Burimi: Autori. 

 

Shpërndarja e dendësisë në zonë aktualisht është jo-uniforme, me ndryshimin drastik të 

morfologjisë që ndodhi pas shtimit të komplekseve të kullave në fasadën e bulevardit. Në këto 

parcela, intensiteti arrin vlerën 7. 

 

Ndërkaq, në parcelat me struktura gjatësore realizohen intensitete të nivelit 1-1.5, që dëshmon 

për densitet më të jetueshëm. Në çdo rast, ky indikator paraqet vetëm marrëdhënien e ndërtesës 

me parcelën nën të. Indikatorët e tjerë si KSHP, KSHT, etj., shprehen më shumë për hapësirën 

e lirë. 

 
 

Figura 62 Intensiteti në Kompleksit 50Vjetori i Pavaresise Tiranë në ditët e sotme. Burimi: Autori 
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Treguesi i intensitetit lidhet dhe me lartësinë në zonë. Nisur nga parimet e Gehl (2001), që një 

zonë të jetë e jetueshme, dhe e pëlqyeshme nga kalimtarët, diferenca mes lartësisë së ndërtesave 

në fasadën urbane duhet të jetë më pak se 3 kate. Zona nuk paraqet harmoni në këtë aspekt, 

pasi kemi një disbalancë mes ndërtesave 5-katëshe me komplekset 12-katëshe. Në brendësi të 

bllokut, në daljen në rrugën Myslim Shyri, kjo balancë është e pranishme. 
 

 

 

Figura 63 Altimetria ne Kompleksit 50Vjetori i Pavaresise Tirane ne ditet e sotme. Burimi: Autori 

Në raport me shpërndarjen e , kompleksi paraqitet pjesërisht i lidhur mirë, e pjesërisht i 

paharmonizuar. Zhvillimet në pjesën lindore të bllokut propozojnë një rrjet rrugor të palidhur 

dhe kaotik, i cili e bën përshkueshmërinë të vështirë si për kalimtarët, ashtu dhe për makinat 

(Fig 63). Ky bllokim krijon një ndjesi izolimi, dhe kufizim për përdorim vetëm nga banorët. 

Në këtë aspekt, hapësira e këtyre zonave duhet të trajtohet me xhepa urbanë të sistemuar, 

dedikuar për banorët e zonës. 

 

 

Figura 64 Shpërndarja e rrugëve dhe ndërtesave në  Kompleksin 50-Vjetori i Pavarësisë në ditët e sotme. Burimi: Autori 

Pjesa tjetër e kompleksit është më kompakte, me sistem rrugor kuadratik. Kjo mundëson 

përshkimin e zonës nga kalimtarë dhe automjete, madje dhe zënien e saj për parkim nga 

përdoruesit e rrugës”Mysym Shyri”. Kështu, hapësirat në brendësi të lagjes janë përherë të 

zëna dhe nuk i përkasin më banorëve. Ky aspekt duhet trajtuar në mënyrë alternative, për t’i 

rikthyer hapësirat në përdorimin e tyre primar. 

 

Së fundi, një tipologji e tretë rrugësh janë kalimet këmbësore si pjesë e komplekseve të banimit. 

Këto kalime janë të ndërthurrura me tunele dhe përbëjnë një rrjet rrugor të improvizuar, 

gjysëm-të padukshëm, i cili lehtëson aksesin nga rruga kryesore në brendësi të blloqeve. Nga 

pikëpamja hapësinore, këto kalime nuk kanë cilësi jetueshmërie, janë të padiellëzuara, shpesh 

të pamirëmbajtura, dhe të pandriçuara. Kështu përdorimet e tyre janë tranzitore, dhe nuk 

përbëjnë vlerë të shtuar për banorët.  
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Figura 65: KSHP në Kompleksit 50-Vjetori i Pavarësisë Tiranë në ditët e sotme. Burimi: Autori 

 

Së fundmi, diskutimi mbi KSHP, pra koeficientin e shfrytëzimit për hapësirë publike, është një 

tjetër indikator i cilësive që duhet të mbartë zona në lidhje me trajtimin e hapësirës. Kompleksi 

ka një vlerë KSHP prej 18,2%, e cila i dedikohet më tepër pranisë së institucioneve publike, 

sesa hapësirës publike dhe gjelbërimit. Gjithsesi ky karakter miks i zonës, pra jo vetëm 

rezidencial por me përdorime publike të krahasueshme me qendrat urbane (të cilat mund të 

arrijnë KSHP prej 30%), duhet të shoqërohet me sigurimin e sipërfaqes së nevojshme për 

parkim në bazë të një përllogaritje konkrete të numrit të banorëve dhe hapësirave të 

mjaftueshme shplodhëse dhe rekreative për gjithë kategoritë e përdoruesve. Pra, transformimet 

e hapësirës ndërmjet banesave dhe zënia e tyre me biznese ose parkim informal duhet të 

rivlerësohet në mënyrë qëndrueshme për karakterin e zonës. 

 

2.3.3 Përfundime mbi ndikimin e sistemit demokratik në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave 
 

• Gjendja ekzistuese e Tiranës në vitin 1990 dhe plani i saj rregullues i parashikuar për 

deri në vitin 2005, tregon që nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesat në rritje të 

popullatës, në fushën e strehimit si dhe në sistemin rrugor.  

• Lëvizja e lirë demografike dhe tjetërsimi i pronës nga shtetërore në private solli një 

kërkesë për ndërtime të reja, të cilat ju nënshtruan rregulloreve të reja të urbanistikës. 

• Të gjitha ndërtimet e reja nuk u bazuan në një plan vendor që shtonte sipërfaqe të reja 

për ndërtim, por u shfrytëzuan sipërfaqet ekzistuese të qytetit. 

• U ndërtua mbi hapësirat ndërmjet banesave ekzistuese duke mbyllur, ndryshuar formën, 

duke reduktuar në disa raste plotësisht sipërfaqet e gjelbëra dhe të lira. 

• U zhdukën këndet e lojrave për femijë si dhe këndet e rekreacionit për moshat e tjera. 

• Ndërtimi bëhej në bazë të planeve pjesore, duke mos marrë në konsideratë pjesën tjetër 

të qytetit. Ndërtimet e reja përmbanin banesa shumëkatëshe, nga 5 deri në 13 kate dhe 

pjesa më e madhe e tyre nuk përmbanin parkime nëntokësore. Në rastet kur parkimet 

ishin pjesë e projektit, nuk plotësonin kërkesat për gjithë banorët si dhe klientët e 

punonjësit e përdoruesit e shërbimeve. 

• Pati ndërtime e shtesa me leje dhe informale, të banesave ekzistuese, duke shtuar 

sipërfaqe në perimetër të objektit dhe në katet e sipërme. 

• Banorët e banesave ekzistuese, të cilat nuk përmbanin parkime, me leje provizore apo 

pa leje, krijuan në hapësirën e përbashkët parkime për automjetet e tyre personale. 

• Gjendja në hapësirat ndërmjet banesave deri në vitin 2000 paraqitej shumë e dëmtuar 

fizikisht dhe estetikisht. 

• Transformimet e hapësirës ndërmjet banesave dhe zënia e tyre me biznese ose parkim 

të improvizuar, duhet të rivlerësohet në mënyrë të qëndrueshme për të përmirësua 

cilësinë e jetesës në to,  në rradhë të parë për banorët dhe më tej për përdoruesit  e zonës. 
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KAPITULLI 3: HAPËSIRA DHE BANESAT RRETH SAJ 

 

3.1. Forma e njesise se banimit me banesa kolektive dhe hapёsira ndërmjet tyre. 

 

Forma e njësisë së banimit ndikon në krijimin e hapësirës së saj (oborri), jo vetëm në plan, por 

edhe në altimetri. Oborri perceptohet si sipërfaqe në drejtimin horizontal gjatë lëvizjes në të, 

por dhe në drejtimin vertikal, gjatë qëndrimit në banesë dhe vështrimit jashtë saj. Banori nuk 

duhet të jetë i shkëputur nga hapësira që e rrethon banesën e tij. Apartamenti ku jeton zë 

pozicione të ndryshme në hapësirën rrethuese të saj, në varësi të formës së njësisë së banimit, 

duket ndikur rrjeshimisht dhe në jetesën brenda tij. Duke analizuar njësinë e banimit, me 

elementët e saj,për të rritur komoditetin në jetueshmërinë e banorëve, rekomandohet një analizë 

e formës urbane. (Cortes, 2009) Për këtë arsye, në vijim analizohen format e bllokut të njësive 

të banimit me banesa kolektive në qytetin e Tiranës.   

Forma e bllokut të banimit në Tiranën e viteve 1990 
 

 
 

Figura 66 Gjendja ekzistuese e Tiranës. Viti 1990. Burimi: AQTN 

3.1.1 Blloku linear 

Blloku tek ish “21 Dhjetori” në Tiranë 

Në shumë blloqe banimi në Tiranë, sidomos në rrugët kryesore të saj, trajtohen disa mënyra të 

vendosjes së godinave të banimit. Në pjesën më të madhe të tyre, fasada kryesore orientohet 

nga rruga, ndërsa hyrja e pallatit në anën e pasme të saj, nga ana e oborrit. Shembulli i paraqitur 

në imazhe ilustron këtë tipologji. 

 

  
 

Figura 67 Pamje satelitore e bllokut tek ish“21 Dhjetori” Tiranë (Viti 2013) Fragment nga gjendje ekzistuese e bllokut te 

ish“21 Dhjetori” Tiranë, Viti 1990 Burimi: AQTN 

 

Kur objekti është i orientuar mirë, krijon diellëzim dhe ndriçim të mirë dhe siguron ventilim të 

mirë si të apartamenteve, ashtu dhe të hapësirës ndërmjet banesave. 
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Në shembujt e marrë në studim, vendosja lineare e objekteve në anën veriore të rrugës,  siguron 

intimitetin e oborreve, qetësinë dhe sigurinë në to, por bllokon hyrjen e rrezeve të diellit në 

pjesën e brendshme të oborrit, duke mos ofruar diellëzimin e nevojshëm, sidomos në stinën e 

dimrit. (Tashi, Dhrami, & Tola, 2015)Kjo vendosje e godinave krijon oborre të distancuara nga 

njëra njësi banimi në njërin krah të rrugës me njësinë përballë saj, ndërsa krijon hapësira 

lineare, duke i dhënë mundësi bashkëveprimi dhe komunikimi banorëve nga njëra njësi në 

tjetrën. Organizimi në këtë formë gjithashtu ofron siguri brenda njësisë së banimit.  

3.1.2 Blloku i mbyllur 
 

   
 

Figura 68 Fragment nga gjendje ekzistuese e bllokut te ish “kafe Flora” Tiranë, Viti 1990. Burimi: AQTN. Paraqitje 3D 

Burimi: Autori. 

Një tjetër mënyrë vendosje, e cila gjendet e zbatuar në shumë njësi banimi në Tiranë, është ajo 

e bllokut të mbyllur në krye të rrugëve kryesore. Në figurën 69 paraqitet planvendosja dhe 

pamja e bllokut të banimit pranë kafe “Flora”, midis rrugës kryesore Rruga e Durrësit dhe 

rrugës dytësore “Mine Peza”. Kjo zgjidhje nga ana e projektuesve, me hyrje dhe shkallë për 

aksesin e apartamenteve nga ana e brendshme e godinave, krijon një oborr të mbrojtur nga 

rruga, por nga ana tjetër nuk lejon hyrjen e rrezeve të diellit. Këndi i ngushtë i mbylljes së 

oborrit dhe vendosja e godinës pa pasazhe kalimi, e izolon tërësisht nga ana lindore, duke 

krijuar kështu një oborr të ftohtë, me seksion relativisht të ngushtë. Në këtë hapësirë të krijuar 

mungon sipërfaqja e konsiderueshme e gjelbërimit dhe mobilimet urbane.  

   
 

Figura 69 Plan vendosje dhe pamje e bllokut tek ish “kafe Flora” Tiranë, Viti 1990. Burimi: AQTN 

Një tjetër rast studimi është njësia e banimit në bllokun “Vasil Shanto” (i cili quhet i tillë për 

shkak të afërsisë me shkollën 8-vjeçare), i cili paraqet një qasje të ndryshme nga blloku i 

mësipërm. Blloku i ndodhur ndërmjet Unazës dhe rrugës “Muhamet Gjollesha”, ilustruar në 

figurën 70, ka një shtrirje të madhe, me godina të të distancuara nga njëra tjetra dhe lartësi më 

të ulët. Në brendësi të bllokut gjenden godinat e kopësht-çerdheve, rrugë të brendshme 

shërbimi, hapësira të gjelbra me bar, pemë, shkurre dekorative e medisinale si bli, meshtekna, 

eukaliptus etj. 

Hapësira e brendshme, e organizuar me me kënde lojra për fëmijë, gjelbërim, sheshe 

rekreacioni etj, ofron kushte të përshtatshme dhe komode për përdorim. Forma drejtkëndore e 

oborreve, me shtrirjen më të gjatë nga jug-perëndimi dhe perëndimi, krijon mundësinë e një 

diellëzimi dhe ndriçimi të gjithë hapësirës. 
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Figura 70 Fragment nga gjendja ekzistuese e bllokut “Vasil Shanto” Tiranë, Viti 1990. Pamje 3D e bllokut të banimit. 

Burimi: Autori 
 

Hapjet në qoshet me pasazhe për kalimtarë, lehtësojnë aksesin në këtë oborr. Ndërtesat e para 

kolektive me çati u ndërtuan rreth viteve 1950, fillimisht në perimetër të bllokut e ,ë pas duke 

u plotësuar në brendësi me banesa kolektive tip me tarraëe, për një periudëe 30-vjeçare. Kjo 

njësi banimi ndodhet në veriperëndim të stadiumit Dinamo, fushat sportive të së cilës shërbenin 

për organizimin e lojërave sportive dhe të banorëve të njësisë. (Tashi, Dhrami, & Tola, 2017) 

Një tjetër shembull i blloku të mbyllur të banimit është dhe njësia e banimit prapa Bankës së 

Shqipërisë, ilustruar në figurën 71, e pozicionuar shumë pranë qendrës së Tiranës. Banesa e 

rrethon hapësirën në formën e gërmës “U”, duke e mbrojtur nga ana veriore, ndërsa lartësia e 

kateve mundëson diellëzimin e hapësirës, duke krijuar një oaz të sigurtë për lojëra e sheshe 

rekreative.  

Hapësira e oborrit të kësaj njësie është projektuar në mënyrë të tillë që të jetë më ë lartë se 

rrugët e shërbimit, në të cilat qarkullojnë mjetet e furnizimit me lëndë drusore për ngrohje, 

mjetet e emergjencës si zjarrëfikëse, apo funerale. Kjo garanton një ambjent shplodhës të qetë 

dhe argërues, me komoditet. Sipërfaqja është e shtruar me tapet bari dhe përmban pemë të 

ndryshme, stola e kënde lojrash për fëmijë.  

Oborri i brendshëm aksesohet nga kalimtarët nga dy pasazhet në këndet e godinave, ndërsa në 

anën perëndimore lidhet me rrugicë dytësore, një zgjidhje shumë efiçente e projektuar nga Ark. 

Petraq Kolevica. Kjo mënyrë vendosjeje për akses nga këndet e bllokut krijon kushte shumë të 

mira për oborrin, me ndriçimin e ventilimin e nevojshëm, me orientim shumë të mirë për 

banorët. Godina e banimit ka një arkiteturë bashkëkohore, e suvatuar në të gjithë fasadat e saj. 

Pjesa e harkut trajtohet me linja horizontale, ndërsa këndet në anën veriore dhe jugore trajtohen 

në fasadë me llozha e korniza, të cilat lexohen si volume gati kubike dhe mjaft elegante.  

 

   
 

Figura 71 Pamje satelitore e bllokut mbrapa BankësTiranë, (Viti 2013). Pamje 3D e bllokut te banimit. Burimi: Autori 

 

3.1.3 Blloku me banesa tip kullë dhe i kombinuar kullë me linear 

Në figurën 72 paraqitet mënyra e vendosjes së godinave të banimit bllokun e kombinuar të 

banimit, i cili gjendet në anën jugore të rrugës “Myslym Shyri” dhe në veri të lulishtes së ish- 

Ekspozites “Shqipëria Sot”. 
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Figura 72 Paraqitje 3D e bllokut “Puna” Tiranë, Viti 1990. Burimi: Autori 

Vendosja lineare e kombinuar me volumet vertikale me proporcione optimale e të gjetura, është 

një nga zgjidhjet urbane moderne që i dhane fizionomine kësaj rruge. Kjo vendosje në anën 

veriore të hapësirave ndërmjet banesave, të cilat në brendësi pozicionohen në orientimin veri-

jug, krijon kushte optimale për të krijuar ndriçim, diellësim, ventilim, komfort klimatik si dhe 

siguri maksimale të hapësirave ndërmjet tyre. Zgjidhja si planvendosje, kraharuas me situatën 

në vende të tjera lindore dhe perëndimore, dëshmon koherencën e projektuesve shqiptarë me 

ata të huaj në periudhën e projektimit. Banesat në anë të rrugës “Myslym Shyri” janë të 

suvatuara në të katërt anët e tyre, ndërsa në brendësi me tulla qeramike. Kati përdhe i objektit 

linear shfrytëzohet për shërbime dhe tregëti, për këtë arsye përmban elementë si vetrata me 

shtrirje të madhe, elementë dekorues si korniza dhe streha. Rrugët e shërbimit në brendësi të 

oborrit janë të vendosura vetëm nga njëri krah i godinës, duke krijuar intimitet në krahun e 

kundërt. Vendosja lineare e vazhduar e katit përdhe të shërbimit përgjatë gjithë rrugës “Myslym 

Shyri”, në anën veriore të bllokut, është një tipologji e cila gjen përdorim të konsidrueshëm 

dhe në zona të tjera banimi të Tiranës, duke formuar identitetin e saj.  

 

3.1.4. Blloku me banesa tip kulle. 
 

Në figurën 73 paraqitet njësia e banimit blloku “ Partizani” që shenoi fillimin e ndërtimit  me 

banesa e tipit kulle përgjatë rrugës kryesore, pasi në shembujt e mëparshëm përgjatë rrugëve 

ndërtohen banesa kryesisht me shtrirje në plan. Trajtimi në vertikalitet, me banesa të tipit kullë, 

krijonte mundësinë që hapësirat të marrin pjesë në siluetin e rrugës së Unazës, si dhe integrimin 

e tyre me pjesën tjetër të qytetit. 

Relievi i këtij kompleksi zhvillohet në kuota më të larta se trotuari, me synim perceptimin më 

të lartë të godinave nga trotuari i Unazës. Përveç kësaj, hapësirat u projektuan me tapet bari të 

gjelbër, pemë e shkurre dekorative, të cilat krijojnë kontrast me tullën silikate me ngjyrë të 

bardhë të godinave të banimit.  

 

  
Figura 73 Paraqitje 3D e bllokut “Partizani” Tiranë, dhe fragment nga gjendje ekzistuese e bllokut “Partizani” Tiranë, Viti 

1990. Burimi: Autori 
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Hapësirat e krijuara ndërmjet banesave janë të diellëzuara, ventiluara, dhe të kufizuara nga 

rruga kryesore. Në brendësi, aksesohen nga rrugë dytësore shërbimi, të cilat shtrihen deri në 

hyrjen e anës së brendshme të bllokut. Pozicionimi i rrugëve i përshtatet pozicionimit të 

godinave ekzistese me lartësi 4 kate, të ndërtuara pas viteve 1950, me tulla të plota qeramike.  
 

 
 

Figura 74 Plani i sistemimit të bllokut “Partizani” Tiranë, Viti 1970. Burimi:AQTN Tiranë 

 

Vendosja e objekteve tip kulle përgjatë unazës lejon rrezen e shikimit të depërtojë në thellësi të 

kompleksit nga kalimtarët, ndërsa në krahun tjetër, lejon dhe krijon hapësira të lira shikimi të 

banorit drejt hapësirës rrethuese. Godinat e banimit, përbëhen nga dy volume, të cilat lidhen 

ndërmjet tyre me kafazin e shkallëve, i cili vishej me tulla me vrima. Ky trajtim ofron kushte 

për ventilim dhe transperencë, si dhe perceptim të menjëhershëm të hapësirës rrethuese, prej 

momentit të daljes nga dera e banesës.   

 

3.2 Llojet e apartamenteve tip të banimit dhe lidhja me hapësirën ndërmjet banesave. 

 

Në organizimin e hapësirës ndërmjet objekteve të banimit, një rol të rëndësishëm luan dhe 

organizimi në plan i apartameteve, hyrjeve dhe shkallëve. Marrëdhënia e apartamentit me 

hapësirën e jashtme është domethënës në jetesën e banorëve, mënyra se si shijohet hapësira 

nga apartamenti ndikon drejtpërdrejtë në komfortin e tij. Komoditeti i banesës përcaktohet jo 

vetëm nga projektimi i mirë i apartamentit, por dhe nga kombinimi harmonik i komponentëve 

të arkitekturës me peizazhin. Banesa dhe jeta në të, ndërthuret dhe ndrikon në hapësirën që e 

rrehton. Për strehimin e banorëve, përdoreshin banesa tip me apartamente , me sipërfaqe të 

vogla. (M.G.L., 2001) Për këtë arsye, në vijim analizohen tipologjitë e apartamenteve në disa 

forma të organizimit të njësive me banesa kolektive në qytetin e Tiranës. 

 

3.2.1 Apartamentet e banesave tip të bllokut linear 
 

   
 

Figura 75 Foto e bllokut linear tek ish “21 Dhjetori” Tiranë, Viti 1960. Burimi: AQTN Tiranë. Pamje 3D e bllokut linear te 

ish “21 Dhjetori” Tiranë. Burimi: Autori 
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Banesa tip 59 është përdorur si projekt model zbatimi në shumë ndërtime të viteve të para pas 

çlirimit. Kjo skemë përmban një shkallë me dy apartamente 1+1 në kat, në këtë formë gjendet 

e realizuar në pothuajse të gjithë objektet me shtrirje lineare deri në vitet 1970. Plani i 

apartamentit të mësipërm u huazua nga arkitektura ruse si apartament 1+1, i cili në Shqipëri 

kishte emërtimin 2+1. 

 

Apartamenti përmban një korridor në hyrje, një tualet, një depo shërbimi, një ambjent gatimi 

me ngrënie, një dhomë matrimoniale (e mjaftueshme për një çift dhe një fëmijë të vogël), si 

dhe dhoma e ndenjes, e cila në sajë të mobilimit shfrytëzohej dhe për fjetjen e 2 deri në 3 

persona. 

 

Duke patur parasysh se zona e ndenjes shfrytëzohej si fjetje, familja nuk disponon një ambjent 

të përbashkët për mbledhjen e gjithë anëtarëve të saj në mënyrë komode. Ky shembull 

ilustrohet në Figurën 76. Pozicioni i këtij ambjeni në njësinë e banimit për bllokun linear në 

anën veriore të Rrugës së Kavajës e drejton nga jugu zonën e ndenjes, duke patur një orientim 

optimal, por nuk orientohej nga ana e brendshme e oborrit. Për këtë aryse, për përkujdesjen e 

fëmijëve në moshën kur nuk kishte nevojë për shoqërim nga të rriturit, prindërit shfrytëzonin 

dritaret e tualetit apo të shkallës, për kontrollin e fëmijëve. 
 

   
 

 

Figura 76 Mobilimi dhe plani i banesave tip. Burimi:AQTN Tiranë 
 

E njëjta tipologji godine banimi është vendosur në anën jugore të Rrugës së Kavajës, 

simetrikisht me banesat përballë. Ky drejtim orienton zonën e ndenjes dhe gatimin në anën 

veriore, rrjedhimisht nuk ofron kushtet e favorshme dhe komode për banim. Dhomat e gjumit 

dhe tualeti orientohen nga jugu. Në të dyja rastet, hapësira ndërmjet banesa është në pozicion 

të disfavorshëm, pasi vendu ku luajnë fëmijët nuk kontrollohet lehtësisht nga prindërit.  

 

3.2.2 Apartamentet e banesave tip te bllokut të mbyllur e të hapur në qoshe 
 

   
Figura 77 Plani dhe pamje 3D e bllokut në kryqëzim të Unazës me Bulevardin “Zhan D’Ark” Tiranë. Burimi: Autori 
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Në rastin studimor të bllokut të banimit në kryqëzimin e Unazës me Bulevardin “Zhan D’Ark”, 

hapësira ndërmjet banesave rrethohet prej tyre nga të gjitha anët, por kushtet e ventilimit dhe 

të diellëzimit janë shumë të mira. Në këtë hapësirë pozicionohet dhe këndi ku luajnë fëmijët.  

Këto forma të bllokut kanë avantazhin se krijojnë kushte të mira për shfrytëzimin optimal të 

kësaj hapësire nga grupmosha të ndryshme. Ato krijojnë mundësinë e komunikimit e krijimin 

e marrëdhënieve sociale ndërmjet banorëve të bllokut.  
 

 
 

Figura 78 Fragment i projektit te baneses se bllokut te banimit Tiranë, Viti 1990. Burimi: AQTN 

 

Nga projektuesit për të gjithë kompleksin u parashikua në vitin 1965 të sistemoheshin me 

lulishte e kënde lojrash për femijë të gjitha hapësirat ndërmjet banesave, por nuk u realizuan 

asnjëherë. Ato ekzistonin si hapësira të lira, por ishin të varfëra, pa elementë të mobilimit urban 

si stola, kënde lojra, vepra arkitektonike e basene, etj. 
 

   
 

Figura 79 Plane te baneses se bllokut te banimit tek ish Kafe Flora Tiranë. Burimi: AQTN 

 

Në qendër të hapësirës qëndronin vend-strehimet, ndërsa në krah të tyre, pranë rrugicave të 

brendshme, vendoseshin këndet e hedhjes së mbeturinave. Pavarësisht mungesës së faciliteteve 

e mobilimit urban, hapësirat shfrytëzoheshin prej fëmijëve për lojëra kreative, të cilat 

krijoheshin prej tyre. Hyrja, kafazi i shkallës dhe ambjentet e shërbimit e teknike të banesës 

orientoheshin në anën e brendshme të oborrit. Kjo skemë vendosje ka avantazhin kryesor të 

krijimit të sigurisë dhe intimitetit, por nuk është komod për kontrollin e fëmijëve nga të rriturit, 

duke qënë së zona e ndenjes orientohej gjithnjë nga rruga kryesore. Ky organizim dëshmon 

tendencën e prioritetit të organizimit funksional të apartamentit, në raport me orientimin 

optimal të tij.  

 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

73 

3.2.3  Apartamentet e bllokut tip kullë të kombinuar me banesën lineare 

   
 

Figura 80 Plani dhe pamje 3D e bllokut Puna ne rrugen  “Myslym Shyri” Tiranë. Burimi: Autori 

 

Ashtu si në rastet e tjera dhe në këtë shembull, pavarësisht prezencës së hapësirave dhe 

kushteve komode të mikroklimës në to, ato mbeten pa elementë të mobilimit urban apo vepra 

arkitektonike si skulptura, basene etj. 
 

 

   
 

Figura 81 Plani i banesës dhe foto e bllokut “Puna” në rrugën  “Myslym Shyri” Tiranë. Burimi: AQTN 

 

Hapësirat ndërtmjet banesave kanë karakter të ftohtë, të zymtë dhe jo ftues. Përveç aspektit 

estetik, këto kushte përkthehen dhe problematike në aaspektin higjenik. Në skemën e vendosjes 

së mësipërme, volumi linear i kombinuar më kullat në njësinë e banimit shkëputet nga rruga 

dytësore e shërbimit dhe nga pjesa tjetër. Apartamentet janë më të bollshme dhe me sipërfaqe 

më të mëdha se shembujt e mëparshëm, kryesisht të tipologjisë 3+1. Fasada nis të trajtohet me 

elementë arkitektonikë. Nga ana e oborrëve janë projektuar ballkone konsol dytësorë, nga 

mundësohet soditja e hapësirës së brendshme të njësisë së banimit. 

 

3.2.4  Apartamentet e bllokut tip kullë 
 

   
Figura 82 Plani i baneses dhe pamje bllokut “Partizani” ne Tiranë. Burimi: AQTN 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

74 

Në tipologjinë e fundit të studiuar, atë të tipit kullë, vërehet një zgjidhje planimetrike e 

apartamentit me mundësinë e soditjes në drejtim të hapësirës së oborrit. Kjo hapësirë ishte e 

lexueshme dhe e kontrolluar vizualisht nga banorët. 

 

3.3 Problematikat. 
 

Ndërtimet e periudhës së sistemit monarkik u kushtëzuan nga gjendja ekzistuese urbanistike 

e qytetit të Tiranës, me sistemin radial unazor, i cili u ruajt në të gjithë planet rregulluese të 

hartuara në këtë periudhë. Si pasojë, të njëjtin konfigurim në plan ruajtën dhe njësitë e banimit 

në zonat e vjetra, me ndërhyrje të vogla sporatike, të cilat mbeten në të njëjtën gjendje deri në 

ditët e sotme.  

 

Në trajtimin e hapësirës ndërmjet banesave nuk evidentohet asnjë traditë e trashëguar ndër vite, 

kjo për faktin se banesa tiranëse përgjithësisht projektohej në mënyrë që banorët të 

komunikonin me fqinjët nëpërmjet mureve rrethues.  

Struktura e qytetit të Tiranës, sipas hartografisë së vitit 1917 ishte formuar si një rrjedhojë 

spontane karakteristike e qytetit tregëtar, nuk i përmbahej një forme të rregullt e të mirëfilltë 

urbane.  

Banesat e para kolektive u projektuan kryesisht nga arkitektë të huaj. Këto ndërtime nuk 

shfrytësoheshin nga masat e gjera të popullit, por kryesisht nga shtresat e larta të popullsisë, 

pasi numri i tyre ishte i kufizuar. 

 

Në periudhën e sistemit monopartiak, kryesisht në vitet e para pas çlirimit deri në vitet 1975, 

pati një zhvillim të dukshëm në ndërtimtari, kryesisht me banesa tip për popullin, me 

apartamente me sipërfaqe të vogël por me hapësira të konsiderueshme ndërmjet banesave. Këto 

hapësira nuk karakterizoheshin nga elementë dekorativë me vlera arkitektonike të veçanta, por 

në aspektin funksional zgjidhja e tyre ishte optimale në aspektin e orientimit, formës dhe 

dimensionimit. Për këtë arsye, hapësirat shfrytëzoheshin gjerësisht nga banorët dhe shpesh dhe 

nga kalimtarët. 

 

Nga studimi i shembujve të tipologjive të ndryshme rezulton se paraqitja estetike e banesave 

nuk ishte një element i vlerësuar gjerësisht. Në pjesën më të madhe të tyre, banesat 

suvatoheshin e lyheshin vetëm në anën e rrugëve kryesor, ndërsa në brendësi të njësive, 

objektet, ashtu si dhe hapësirat mbeteshin të patrajtuara apo mirëmbajtura, duke krijuar kështu 

një kontrast të imazhit të varfër në brendësi e më të pastër në aparancën e jashtme. (Tashi, 

Dhrami, & Thomai, 9-25) 

 

Në periudhën e viteve 1974 deri në ndryshimin e sistemit monopartiak, rënia ekonomike e 

gjithë Shqipërisë u evidentuar dhe në fushën e ndërtimit, e dukshme dhe në amortizimin e 

elementëve të tjerë të fasadës. Apartamentet me sipërfaqe të vogël, të projektuar fillimisht për 

familje të reja me 3 deri në 4 anëtarë, u populluan me anëtarë të tre brezave, për arsye se e 

vetmja mundësi strehimi ishte ajo shtetërore. Banesat private brenda qytetit të Tiranës kishin 

një kosto mjaft të lartë, si dhe ishin të papërballueshme ekonomikisht nga masa e gjerë e 

popullsisë.  

 

Deri në vitin 1990, asnjë prej banesave nuk projektohej me parkim nëntokësor, për arsye se 

përgjithësisht nuk përdoreshin automjetet vetjake, ndërsa rrugët e brendshme të bllokut të 

banimit shërbenin për makinat e shërbimit, si mbledhjen e mbeturinave, furnizimit me dru etj. 
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Tarracat e banesave kolektive projektoheshin të pashfrytëzueshme, rrjedhimisht nuk përmbanin 

ambjente shërbimi dhe të përbashkëta për banorët, si për tharjen e rrobave apo depo për 

vendosjen e drurëve. Për këto shërbime shfrytëzoheshin ballkonet, kryesisht në rrugët kryesore, 

të cilat në një situatë më optimale mund të krijonin një imazh më të këndshëm, si volume të 

gjelbëruar e lulëzuar.  

 

Në banesa jetonin familje të përbëra nga më shumë se dy breza, apo në shumë raste dhe disa 

kurora. Nga ana tjetër, në një farë mënyre dhe si rrjedhojë e sipërfaqqes së vogël të apartamente, 

oborret ishin gjithnjë të shfrytëzuar dhe efiçentë për banorët.  

 

Hapësira ndërmjet banesave, pavarësisht se në plane projektoheshin të plotësuara me ambjente 

rekreative, nuk u plotësuan me kënde lojërash të mirëfillta për fëmijë apo për grupmoshat e 

tjera. Ato ekzistonin si siperfaqe fizike, por jo te plotesuara me te fjitha elementet e duhura. 

 

Në raport me qytet e tjera, si perëndimore ashtu dhe lindore, hapësirat publike në zbatim ishin 

shumë më të varfra në trajtim. Në aspektin funksional nga ana tjetër, këto hapësira plotësonin 

të gjitha kërkesat teknike në dimensionim, orienim, ventilim dhe diellëzim. Këto kushte 

komforte sollën një shfrytëzim të konsiderueshëm të tyre. Rrjedhimisht, me ndryshimin e 

sistemit, nuk rezultuan problematike, duke ofruar kondicione të ngjashme urbane me vendet e 

tjera në këtët periudhë. Secili tregues teknik, fizik e ekonomik studiohej paraprakisht nga 

projektuesit e kohës në fazën e projekt-idesë, duke marrë në konsideratë jo vetëm numrin e 

banorëve, por dhe përbërjen familjare e moshën e tyre.  
 

Në 10 vjeçarin e parë të sistemit pluripartiak, pas viteve 1990, në qytet kryesore të vendit pati 

një shpërthim të dukshëm të ndërtimtarisë në të gjithë aspektet e saj. 
 

 
 

Figura 83 Paraqitje skematike e ndryshimeve në altimetri. Burimi: Autori 

 

Hapësirat publike brenda qytetit dhe në periferi të tij u zaptuan nga ndërtesa të shumta, shpesh 

dhe informale. Përveç ndërtimeve të reja, nisi dhe një tendencë e banorëve të objekteve të 

mëparshëm për të ndërhyrë në banesa me shtesa, duke mbyllur ballkone, duke shtuar konsola 

në katet e sipërme apo shtesa që nga kati përdhe (Fig. 83) I gjithë qyteti karakterizohej nga një 

dyndje e shtesave anësore, gjatësore e tërthore, të cilat nuk bazoheshin në asnjë studim apo 

projekt, pasi secili banor, i cili pati mundësinë ekonomike, ndërtonte pa leje.  

 

Hapësira ndërmjet banesave ishte ajo e cila pati pasojat më madhore nga kjo ndërtimtari, e deri 

në vitin 2000 u kthye në një hapësirë të pashfrytëzueshme, qoftë me ndërtime informale, ashtu 

dhe me ato të legalizuara. Pas viteve 1990, hapësira ndërmjet banesave (oborret), nuk 

dispononte asnjë element për t’u konsideruar si e tillë e aq më pak për t’a shfrytëzuar.  
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3.4 Konkluzionet 
 

• Gjatë sistemit monarkik, në lidhje me njësinë e banimit kolektiv dhe hapësirën 

ndërmjet banesave, u hodhën bazat e zhvillimit urban të planfikuar. Planet e para 

rregulluese të vitit 1923 e të gjitha planet e tjera pasuese deri më 1943, krijuan 

mundësinë që Tirana të ndryshonte e të zhvillohej sipas planeve të hartuara nga 

arkitektë e urbanistë të njohur profesionalisht, me konceptet e qyteteve perëndimore të 

qytetit kopësht e jo ato otomane ekzistuese në këtë periudhë. 

• Zhvillimi në sistem kuadratik i njësive mundësoi të krijoheshin në Tiranë zona me 

karaktere të veçanta. Banesa u vendos në njësi të gjelbëruara, duke hedhur bazat e 

krijimit të hapësirës ndërmjet banesave.  

• Hapësirat ndërmjet banesave për herë të parë evidentohen në planin rregullues të vitit 

1943, ku i kushtohet rëndësi krijimit të njësive të banimit për gjithë qytetin e Tiranës. 

Në këtë mënyrë u realizua kalimi  nga banesa individuale në krijimin e hapësirave të 

gjelbërimit ndërmjet banesave, që deri në këtë kohë pothuajse nuk ekzistonin. 

• Plani rregullues i vitit 1942, hartuar nga arkitekt e urbaniste me zë italianë, së bashku 

me objektet që u projektuan e u zbatuan, patën një rëndësi shumë të madhe në hedhjen 

e bazave të zhvillimit urban dhe në konceptimin e Tiranës si një qytet i ri e modern. Për 

rëndësinë që ka hapësira ndërmjet banesave e ndikimi në jetën e banorëve të saj, u 

sollën shembujt e parë të aplikuar në zona të ndryshme të Tiranës, të konceptuara njësoj 

si në qytetet e tjera të vendeve perëndimore. 

• Sistemi monopartiak trashëgoi nga sistemi i mëparshëm bazën e zhvillimit urban në 

në kushtet perëndimore të projektimit, por këto kushte nuk u zbatuan e nuk u zhvilluan 

më tej. Një pjesë e zbatimeve u ruajt, por nuk u plotësuan më tej me planet e 

trashëguara.  

• Pas vitit 1945, në grupet e projektimit merrnin pjese jo vetëm specialistë të cilët vinin 

nga vendet lindore, por edhe projektues shqipëtarë, për të vazhduar më tej me byro 

projektimi, ndërmarrje shtetërore, zyra urbanistike dhe institute projektimi shqiptare. 

Hapësira ndërmjet banesave kolektive shumëfamiljare projektohej në kushte optimale 

dhe brenda kushteve teknike fizike të projektimit.  

• Në periudhën e viteve 1980-1990, në fund të regjimit monopartiak, popullsia e qytetit 

të Tiranës ishte rritur në raport shumë më të lartë se ndërtimet. Rrjedhimisht, ambjentet 

dhe sipërfaqet e banesave ishin jashtë kushteve normale të jetesës, në bazë të numrit të 

banorëve dhe moshës së tyre. Godina e banimit, pavarësisht funksionit banesë, në 

terminologjine e materialeve që i përkasin kësaj periudhe, emërtohej “strehim”. Në 

ndërtimet e kësaj kohe nuk gjendej asnjë shembull hapësirash të bollshme apo luksoze 

• Sipërfaqet e ambjenteve të banimit të ndërtuara ishin minimale, ndërsa në lidhje me 

pozicionin urban të banesave dhe sistemimin e hapësirës që e rrethonte, situata paraqitej 

më optimale se ajo e krijuar pas viteve 2000. Banesat kolektive shumëfamiljare 

ndërtoheshin nga shteti dhe ndërmarrjet shtetërore. Ato nuk përmbanin dhe nuk 

parashikonin parkime nëntokësore apo të hapura. Banesat shfrytëzoheshin nga familje 

me shumë breza, të cilat jetonin në kushte jashtë normave të projektimit.  

• Për sistemi pluripartiak,  në studim nuk është analizuar asnjë shembull njësi banimi 

e ndërtuar pas viteve 1990. Ndërtimet brenda zonës së studimit të cilat i përkasin kësaj 

periudhe janë ndërtuar nga firma ndërtimi dhe zgjidhja e apartamenteve është zgjedhur 

nga banorët e saj, duke u bazuar në marrëdhënie individuale dhe jo e detyruar nga shteti.   

• Ndryshimi i sistemit politik u shoqërua me ndryshimin e qëndrimit kundrejt pronës.  

• Projektet e viteve të para të ndryshimit të sistemit, në periudhën e viteve 1990-2000, 

nuk përfshinin brenda pronës së zhvilluar parkime për shërbimet e objekteve apo 
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vizitorët e zonës, duke lindur nevoja për të shfrytëzuar sheshet dhe hapësirat të cilat 

deri në 1990 konsideroheshin si të përbashkëta.  

• Në njësitë e banimit të hartuara pas viteve 1990, asnjë nga studimet dhe lejet e marra 

në Bashki nuk përmban studime dhe parashikime për hapësira rekreative dhe kënde 

lojrash për fëmijë në bazë të normave të miratuara.Në projekte paraqiten përgjithësisht 

plan sistemime, të cilat përfshijnë sistemin rrugor të automjeteve dhe këmbësorëve, 

trotuarët dhe parkimet e jashtme, njollat e gjelbërimit etj., por asnjë kënd lojrash për 

fëmijë te grupmoshave të ndryshme apo rekrecione të dedikuara për banorët e saj. 

Hapësirat minimale të cilat rrethojnë banesat të kësaj periduhe jan projektuar për t’u 

shfrytëzuar në katet përdhe apo të para nga shërbimet shoqërore e tregëtare.  

• Ndryshimi i sistemit u shoqërua me ndërtime të shumta informale, duke ndikuar 

drejtpërdrejtë mbi transformimin e hapësirave ndërmjet banesave të cilat u trashëguan 

nga sistemi i mëparshëm, duke çuar kështu në degradimin dhe zaptimin fizik dhe 

konceptual të këtyre hapësirave.  

KAPITULLI 4  

 4.1 Hipoteza 

 

Kjo tezë studion ndryshimet që kanë ndodhur në hapësirën mes banesave në 50 vitet e fundit, 

në komponentët fizikë, sasiorë dhe cilësorë të tyre, si dhe në lidhjen e tyre me llojet dhe 

tipologjitë e banimit / apartamenteve. Ky vlerësim bën një paralelizim edhe me qasjen teorike 

ndaj planifikimit në periudha të ndryshme kohore, si dhe në vende të ndryshme. 

Me zhvillimin e studimit shumë-shtresor në nivel zone (Kompleksi 50 Vjetori i Pavarësisë), 

studimi parashtron hipotezën e mëposhtme: 

“Hapësira ndërmjet banesave reflekton situatën socio-kulturore të shoqërisë, dhe 

transformimi i saj dëshmon për ndryshime paradigmatike në të menduarit mbi qytetin 

dhe shoqërinë. Gjithsesi, ky transformim në dekadat e fundit ka shtrembëruar 

funksionin primar të këtyre hapësirave, në mënyrë të pajustifikueshme, pakthyeshme 

dhe të pashëndetshme.  

Ky tranformim perceptohet si negativ nga banorët dhe përdoruesit sepse nuk 

përmbushen më standardet bazë të jetueshmërisë në nivel zone.” 

Hipoteza do provohet nëpërmjet realizimit të pyetësorëve të integruar mbi hapësirat ndërmjet 

banesave, në nivelin e qytetit të Tiranës (në skenarë të ndryshëm) dhe në nivel zone, që shërben,  

si një eksperimentim në njësinë e banimit. (pra eksperimenti). 

Gjetjet në të dy këta pyetësorë, pasi krahasohen, përdoren për të zhvilluar një skanim të ri 

cilësor të zonës nën studim (në Kapitullin 5), ku elementet e nevojshëm të hapësirës ndërmjet 

banesave vlerësohen në të gjithë periudhat kohore në një studim më të thelluar, për të dhënë 

një pasqyrë gjithëpërfshirëse të transformimeve në kompleksin ’50 Vjetori i Pavarësisë’.  

 

4.2 Skenarët ( Pyetësorët e Tiranës) 

Në vazhdim do trajtohen në mënyrë më të detajuar këto komponentë, të cilët shërbejnë si 

skenarë për studimin: 

• Shtimi i sipërfaqes së gjelbër në hapësirën ndërmjet banesave rrit interesimin e 

banorëve për ta shfrytëzuar këtë hapësirë. 
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• Numri i vendeve të parkimeve nuk plotëson kërkesën e numrit të banorëve që janë 

përdorues të automjeteve personale. 

• Mungesa e këndeve të lojrave për femijë në blloqet e banimit bën që hapësirat të mos 

jenë efiçente në përdorim nga banorët e saj. 

• Plotësimi i hapësirave ndërmjet banesave me mobilime urbane si stola, instalacione, 

basene ujore, etj., bën që kjo hapësirë të jetë mikëpritëse, të zhvillojë aktivitetin social 

mes banorëve e të përmirësojë jetën publike të tyre. 

Për të vërtetuar hipotezën e temës është hulumtuar situata e hapësirës mes banesave në disa 

zona të Tiranës, duke parashtruar kështu skenarë të ndryshëm, me tipologji të vecanta 

hapësinore dhe ndërtimore. Në secilën zonë raporti i banorëve me hapësirën dhe qëndrimi i 

tyre ndaj transformimeve të saj është studiuar nëpërmjet pyetësorëve. Në vazhdim, një pyetësor 

i ngjashëm është hartuar për zonën në studim, për të verifikuar zbulimet në modul më 

përfaqësues, duke provuar kështu hipotezën.  

 

4.2.1 Hyrje. Metodologjia e përdorur. 

Nga analiza dhe evidentimi i problematikave nё kapitullin e dytë dhe të tretë, dalin njё sёrё 

problematikash lidhur me zvogëlimin e hapësirave ndërmjet banesave me ndërtimet e 

shërbimeve (kryesisht bare e restorante) në katet përdhe të objekteve ekzistuese. Zvogëlimi i 

sipërfaqeve të gjelbërimit prej shtimit të numrit të makinave të parkuara në hapësirën e njësisë 

së banimit, që përveç kësaj sjellin dhe problemet e zhurmave, pluhurave, sigurisё, etj. 

4.2.2 Metodologjia e përdorur 

Pёr tё patur tё dhёna tё plota nё studim u analizua hapёsira ndёrmjet banesave nё njёsitё e 

banimit brenda unazёs sё Tiranёs, duke pёrjashtuar hapёsirat e akseve rrugore kryesore si 

Unaza, Bulevardi kryesor i Tiranёs, sheshet publike, etj. Fillimisht u pёrcaktuan zonat e banimit 

me tipike, (Fig. 84) me tematikё gjithёpёrfshirёse në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave në 

njësitë e banimit. 

 

 
 

Figura 84 Ndarja e zonës me rrjet kuadratik 

Pyetesori i Tiranes 
 

Mbi hartën e Tiranës u bë ndarje në bazë të një rrjeti kuadratik 100m me 100m, emërtuar secilin 

kuadra me një kod, në bazë të së cilit regjistrohet në pyetësor. (Fig. 85) Janë grupuar në këtë 

mënyrë gjashtë zona urbane, duke përjashtuar sheshet publike, rrugët kryesore të qarkullimit 

të automjeteve, objektet social kulturore, të institucioneve shtetërore si dhe sheshet e shkollave 

dhe ato publike. 
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Zona A e pyetësorit përfshin pjesën lindore të Tiranës, që fillon nga sheshi “Skënderbej” deri 

në kufi me Unazën si në anën jugore ashtu dhe lindore dhe përfundon në veri me Rrugën e 

Dibrës. Kjo zonë banimi ka në përbërje të saj banesa tip vile dhe banesa kolektive 

shumëfamiljare, por në pjesën më të madhe të saj përbëhet nga banesa private. (Fig. 1). Është 

ajo pjesë e Tiranës që zë fill prej krijimit të saj e vazhdon të jetë një zonë e qetë për banim. 

Zona B e pyetësorit përfshin pjesën lindore të rrugës së “Elbasanit”, në anën veriore kufizohet 

me Unazën e Tiranës dhe përfshin rrugën Mihal Grameno e në anën jugore vazhdon në kufi 

me parkun e Liqenit Artificial të Tiranës.  

Zona C e pyetësorit përfshin pjesën veriore të Rrugës së Kavajës deri në anën jugore e 

perëndimore të Tiranës, brenda Unazës së Re. Në anën veri-lindore kufizohet me Rrugën e 

Durrësit. Kjo zonë përfshin lagje banimi ekzistuese prej viteve 1955m si ajo e Rrugës së 

Kavajës në perëndim të sheshit “Ataturk”, si dhe hapësira urbane të ndërtuara pas viteve 1990. 

Zona D e pyetësorit përfshin të dy anët e Bulevardit “Zogu i Parë”, në anën lindore e veriore 

kufizohet me Unazën, ndërsa në perëndim me Rrugën “Mine Peza”.  

Zona E e pyetësorit përfshin të dy anët e bulevardit “Zogu i Parë”, në anën lindore e veriore 

kufizohet me Unazën, ndërsa në perëndim me Rrugën “Mine Peza”.  

Zona U e pyetësorit përfshin anën jugore të Rrugës së Kavajës, deri tek stadiumi “Selman 

Stërmasi”, shtrihet në lindje deri në kufizim me rrugën “4 Shkurti”, ndërsa në perëndim me 

Rrugën “Muhamet Gjollesha”. 

 

 
 

Figura 85 Ndarja me rrjet kuadratik 100x100m nё hartën e qytetit të Tiranёs. 

 

Anketimi u realizua më së shumti me banorë tё pёrzgjedhur nё mёnyrё tё rastёsishme, të cilët 

banonin në njësitë e banimit brenda gridёs sё hartuar. (Fig. 85) U plotёsuan 555 pyetёsore. 

Pyetësori përmban gjithësej 22 pika, nga të cilat 6 të parat kanë të bëjnë me informacionin bazë 

ndërsa, 16 pyetjet në vijim janë me tematikë për hapësirën ndërmjet banesave dhe elementët e 

saj. Të dhënat e pyetësorëve, janë përpunuar në programin IBM*SPSS* Statistics Versioni 22 

si dhe në programin Microsoft Excel, 

Nё pjesёn e parё, nga pyetja 1-7, pyetёsori pёrmban tё dhёnat bazё tё anketuarit, i cili sipas 

dёshirёs ka vendosur dhe emrin e tij. Informacioni bazё pёrmban tё dhёnat nё lidhje me gjininё, 

grup moshёn, nivelin e edukimit, tё punёsimit si dhe marrëdhёnien e tё anketuarit me hapёsirёn 

si banor apo punonjёs nё godinat rreth asaj hapёsire ku u anketua. Gjithashtu në këtë pjesë, 

pyetësori përmban pyetje në lidhje me zotërimin e automjetit dhe nëse po, vendparkimin etij.  

Nё pjesёn e dytё, nga pyetja 8-15, pyetësori përmban pyetje që gjenerojnë të dhëna mbi 

kuptimin që kanë të ankëtuarit në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave, kë pjesë të saj 

shfrytëzojnë dhe për sa kohë, për çfarë e përdorin dhe a është e rëndësishme për ta. 

Nё pjesёn e tretё, nga pyetja 16-21, pyetësori përmban pyetje që lidhen me problematikat që 

hasin, të anketuarit në këtë hapësirë, në përditshmërinë e tyre. Gjithashtu mblidhet informacion 

nëse ka ndikim në jetën e tyre dhe si ndikon nëse përgjigja është po. (Healey, 1992) Përveç 

pyetjeve me alternativa, janë shtruar edhe pyetje ku i anketuari shpreh me fjalët e tij opinionin 
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nëse kjo hapësirë është transformuar apo jo, si dhe ndikimin e elementëve të hapësirës në 

komoditetin jetësor në banesën e tij. 

Kjo metodë e përdorur ka për qëllim të marrë një bazë të dhënash reale nga banorët në lidhje 

me hapësirën përreth godinave në njësitë e banimit, për zonat kryesore të banimit në Tiranë.  

Përpunimi dhe analizimi i të dhënave do të shërbejnë për të kuptuar e evidentuar faktorët që 

kanë ndikim në ambjentin që rrethon godinën e banimit dhe në jetën e qytetarëve.  

Të dhënat e pyetësorëve janë përpunuar në programin IBM*SPSS* Statistics Versioni 22, si 

dhe në programin Microsoft Excel, të cilat paraqiten në vijim në formën e tabelave dhe të 

figurave. 

 

4.2.3 Rezultatet e drejtëpërdrejta. Tabelat 

 

Nё pjesёn e parё  të pyetësorit jepen të dhënat nga intervistimi i 555 banorëve, të cilët kanë 

paraqitur opinionin e tyre të lirë e mbi hapësirën rreth banesës, mbështetur mbi gjendjen reale 

të saj si dhe nga elementët e memories. 

   
 

Tabela 1- Frekuenca e përbërjes gjinore të anketuarve dhe vlera në përqindje e përbërjes gjinore të tyre. 

 

Nё tabelёn 1, marrim rezultatin që 53.7 % e të anketuarve janë femra, ndërsa 46.3% janë 

meshkuj. Kjo për të patur një shpërndarje të drejtë e të plotë për të dy gjinitë. 

 

   
 

Tabela 2- Frekuenca e përbërjes së grupmoshave të anketuarve dhe vlera në përqindje e përbërjes së grupmoshave të tyre 

 

Nё tabelёn 2 janё rezultatet e grupmoshave tё anketuarve, nga tё cilёt nё vend tё parё ёshtё 

grup-mosha 18-24 vjeç me 31.71%, nё vend tё dytё grup-mosha 45-64 vjeç me 29.73%, nё 

vend tё tretё renditet grup-mosha 25-44 me 22.34%, me 12.25% mosha mbi 65 vjeç dhe me 

pak janë përgjigjur grupmoshat nën 18 vjeç me 3.96%. Përqindja në pjesëmarrje në përgjigje 

ka të bëjë dhe me vendin ku është bërë intervista, personat janë zgjedhur në mënyrë të 

rastësishme kur ata kanë qenë duke shfrytëzuar hapësirën ndërmjet banesave, gjatë qëndrimit 

apo ecjes. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Femer 298 53.7 53.7 53.7 

Mashkull 257 46.3 46.3 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

nen 18 22 4.0 4.0 4.0 

18-24 176 31.7 31.7 35.7 

25-44 124 22.3 22.3 58.0 

45-64 165 29.7 29.7 87.7 

mbi 65 68 12.3 12.3 100.0 

Total 555 100.0 100.0  
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Tabela 3- Frekuenca e nivelit të edukimit të anketuarve dhe vlera në përqindje e nivelit të edukimit të tyre. 

 

Nё tabelёn 3 gjenden rezultatet e nivelit të edukimit të intervistuarve, ku ata me arsim 

universitar përbëjnë 46.85%, me arsim të mesëm 43.24%, me arsim 8-vjeçar 7.27% dhe 2.7% 

me arsim pasuniversitar. Konkluzioni nga kjo statistikë është se përgjigjet janë të një niveli mbi 

mesataren e pritshme. 

   
 

Tabela 4 Frekuenca dhe vlera në përqindje e statusit të punësimit të të anketuarve 
 

Nё tabelёn 4 pasqyrohen rezultatet e statusit tё punёsimit tё 551 tё anketuarve ku nga 555 

gjithsej, 21.6% ndjekin shkollën (universitare dhe të mesme), 16.15% janë të papunë, 49% janë 

në punë dhe 13.61% janë pensionistë. Nga këto të dhëna rezulton se pjesa më e madhe e të 

anketuarve, të cilët janë studentë e në punë, kanë një pjesë të kohës të zënë me punë e studime, 

ndërsa grupi i pensionistëve dhe të papunëve, të cilët kanë më shumë kohë të lirë, është më i 

vogël në numër. 

Pyetjes “Cila është marrëdhënia juaj me hapësirën?” i janë përgjigjur 553 persona nga 555. 

 

 
 

Tabela 5-Vlera në përqindje e marrëdhënies që kanë me hapesirën e të anketuarve. 
 

Nё tabelёn 5, pasqyrohen të dhënat për marrëdhenien që kanë të intervistuarit me hapësirën ku 

janë gjendur në kohën e intervistimit. Nga të dhënat, rezulton se ata që jetojnë e punojnë në 

këtë hapësirë janë 77.03% e të anketuarve. Ndërsa pjesa tjetër, 12.3% e vizitojnë shpesh për 

Niveli i edukimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

8 vjecar 40 7.2 7.2 7.2 

I mesem 240 43.2 43.2 50.5 

universitar 260 46.8 46.8 97.3 

pasuniversitar 15 2.7 2.7 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

I punesuar 147 26.5 26.7 26.7 

I vetepunuesuar 121 21.8 22.0 48.6 

Student 119 21.4 21.6 70.2 

Pensionist 75 13.5 13.6 83.8 

I papune 89 16.0 16.2 100.0 

Total 551 99.3 100.0  

Missing System 4 .7   

Total 555 100.0   
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arsye të ndryshme si blerje, frekuentim lokalesh, stërvitje në palestra e terrene sportive, për të 

kaluar kohën e lirë etj, dhe 11.3% janë kalimtarë të rastit të cilët ndodhen në këtë hapësirë për 

arsye të ndryshme që i kanë dhënë në pyetesor si: vizitë tek të afërm, shoqërues të nipërve e 

mbesave në shkollë, frekuentues rastësorë të njësive tregetare, shitës ambulant, për t’u takuar 

me miqtë e të afërm të tyre, etj. 

   
 

Tabela 6- Frekuenca  dhe vlera në përqindje e periudhës kur është ndërtuar objekti ku banon/punon i anketuari 

 

Pyetjes “Në çfarë periudhe është ndërtuar godina ku banoni/punoni?” (Tab.6) i janë përgjigjur 

389 të anketuar nga 555, pra nuk i janë përgjigjur pyetjes 166 (29%) persona për arsyen që nuk 

e kanë këtë informacion. Nga të dhënat rezulton se pjesa më e madhe e banesave janë ndërtuar 

pas viteve 1970. Ky rezultat ka dalë për shkak të grupimit të viteve, por nga analiza e bërë në 

kapitujt e dytë, rezulton që ndërtimi me ritme të shpejta për banesa shumfamiljare ka filluar që 

në vitet 1955. Qëllimi i kësaj pyetje është për të evidentuar sesi gjendjen e banesave që 

konturojnë hapësirën. Banesat e ndërtuara para viteve 1990 kanë qenë kryesisht deri në 5 kate 

banim dhe mënyra e organizimit dhe vendosjes së tyre në plan krijonte mundësinë e ajrosjes, 

diellëzimit dhe ndriçimit të hapësirave. Ndërsa mbas viteve 1990, me lëvizjet masive të 

popullatës drejt qyteteve, si dhe tjetërsimit të pronës, mënyra e hartimit të njësive të banimit 

ndryshoi jo vetëm në siperfaqet e apartamenteve, por dhe në mënyrën e shfrytëzimit të sheshit 

të ndërtimit. Në vitet e para me ndryshimin e sistemit politik, nga ai monopartiak në sistemin 

demokratik, u shfrytëzuan sheshet dhe hapësirat që ishin shtetërore dhe u ndërtua brenda qytetit 

pothuaj një qytet i ri. Vendosja e tyre si fillim bëhej nga projektuesit në bazë të një studimi 

pjesor. Kjo solli dhe zvogëlimin e hapësirave në njësitë e banimit, qe pavarësisht se ishin të 

varfëra në elementë urban, ruanin intimitetin e apartamenteve në banesat ekzistuese. 

 

   
 

Tabela 7 Frekuenca dhe vlera në përqindje e automjeteve që zotërojnë të anketuarit 

 

Pyetjes - A keni automjet ? (Tab.7) i janë përgjigjur 554 të anketuar nga 555, pra nuk i është 

përgjigjur pyetjes vetëm një i anketuar. Nga të dhënat rezulton se 53% nuk zotërojnë automjet, 

ndërsa 46.7% janë përgjigjur po.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Para 1944 8 1.4 2.1 2.1 

1944-1970 49 8.8 12.6 14.7 

1970-1990 160 28.8 41.1 55.8 

Pas 1990 172 31.0 44.2 100.0 

Total 389 70.1 100.0  

Missing System 166 29.9   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Po 260 46.7 46.8 46.8 

Jo 294 53.0 53.2 100.0 

Total 554 99.6 100.0  

Missing System 1 0.4   

Total 555 100.0   
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Tabela 8- Frekuenca dhe Vlera në përqindje e vendit ku parkojnë automjetin 

 

Pyetjes – Vendi ku parkoni automjetin, në parkim personal, parkim kolektiv apo në rrugët e 

brendëshme ndërmjet banesave? (Tab.8) i janë përgjigjur 260 të anketuar nga 555, pra nuk i 

janë përgjigjur pyetjes 295 persona. Këta janë personat e anketuar që zotërojnë automjet dhe 

që rezultojnë se i parkojnë makinat: 31% në rrugët e brendshme, 9.2% në parkim kolektiv dhe 

6.7% në parkim personal. Nga kjo kuptojmë që pjesa më e madhe e atyre që kanë automjet, 

parkojnë në rrugët e brendshme të kompleksit. Një pjesë tjetër shfrytëzojnë parkimet kolektive 

që mund të jenë të organizuara në katet nëntokë të godinave të reja shumkatëshe, si dhe në 

hapësirat private të banorëve të zonës. Ndërsa përqindja më e vogël e të anketuarve, parkojnë 

brenda hapësirave të tyre private, që mund të jenë në oborret e banesave private apo parkime 

personale në katet nëntoke të banesave kolektive shumkatëshe. Duke u bazuar në këto të dhëna, 

evidentohen problemet që dalin nga zënia e rrugëve të brendshme me makina të parkuara në 

anë të tyre. Shtimi i popullsisë dhe numri në rritje i automjeteve nga viti në vit, shton problemet 

e shumta që dalin si rezultat i mungesës së parkimeve për banorët e Tiranës. Në hapësirat 

ndërmjet banesave vërehen makina të parkuara, të cilat përveç se e zënë këtë hapësirë dhe e 

bëjnë të pa shfrytëzueshme prej fëmijëve apo moshat e treta, sjellin dhe zhurma, ndotje, kaos, 

mungese sigurie etj. Përveç këtij faktori, një tjetër aspekt negativ është dhe stresi i drejtuesve 

të mjetit që harxhojnë kohë për të gjetur parkim, për gjobat, etj. 

Nё pjesёn e dytё, janë formuluar pyetje që për të marrë sa më shumë informacion mbi hapësirën 

ndërmjet banesave dhe elementët e domosdoshëm të saj, nëse janë prezentë në hapësirë dhe 

çfarë u mungon përdoruesve, çfarë rëndësie kanë për përdoruesit, cilën hapësirë përdorin më 

shpesh dhe për sa kohë, a janë transformuar hapësirat apo elementët ndër vite etj. 

 

Pyetja numër 8 e pyetësorit është: “Çfarë janë hapësirat e përbashkëta për ju?” (Tab. 9)  Kjo 

pyetje është formuluar për të kuptuar nocionin që kanë të anketuarit për hapësirën ndërmjet 

godinave të banimit dhe se çfarë duhet të përmbajë ajo.  
 

 
 

Tabela 9- Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen 8 të anketuarve (Alternativa e parë) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Parkim personal 37 6.7 14.2 14.2 

Parkim kolektiv 51 9.2 19.6 33.8 

Ne rruge te brendshme 172 31.0 66.2 100.0 

Total 260 46.8 100.0  

Missing System 295 53.2   

Total 555 100.0   
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Për këtë janë formuluar disa opsione si: Lulishte / hapësirë e gjelbër / kënde lojrash ; rrugë të 

brendshme / trotuarë; terrene sportive; parkim; ambjente ndihmëse / konteniere mbeturinash; 

shërbime tregëtare; shërbime rekreative / bar / restorant / tjetër. Nga të gjitha opsionet e dhëna 

i anketuari ka mundërinë të përzgjedhë deri në tre alternativa. Disa nga të anketuarit janë 

shprehur me shumë opsione, të cilat janë përmbledhur në tabelën 13. 

Kësaj pyetje i janë përgjigjur 554 persona nga 555. Nga të anketuarit e përgjigjur, rezultojnë 

që 59.93% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave duhet të jetë me lulishte, 

hapësirë e gjelbër e kënd lojrash, si alternativë të parë. Nga të anketuarit, 25.09% janë 

përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave duhet të ketë rrugica të brendshme e 

trotuare, si alternative të parë, ndërsa pjesa tjetër, 3.43% parkim, 2.53% terrene sportive, 1.98% 

ambjente ndihmëse e kontenire mbeturinash, 1.8% shërbime rekreative, 1.26% shërbime 

tregtare, 0.36% mobilim urban. Në opsionin “asgjë” janë përgjigjur 2.7% të cilët kanë qenë të 

paqartë në lidhje me hapësirën që rrethon godinat e banimit. 

 

 
 

Tabela 10- Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen 8 të anketuarve (Alternativa e dytë) 

 

Të njëjtës pyetje por si alternativë të dytë i janë përgjigjur 413 persona nga 555 (Tab.10). Nga 

të anketuarit e përgjigjur rezultojnë që 44.3% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet 

godinave duhet të ketë rrugica të brendshme e trotuare.  

 

 
 

Tabela 11- Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen 8 të anketuarve (Alternativa e tretë) 

Nga të anketuarit, 3.6% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave duhet të 

jetë me lulishte, hapësirë e gjelbër e kënd lojrash, ndërsa pjesa tjetër, 14.8% për parkim, 10.65% 

terrene sportive, 9.4% ambjente ndihmëse e konteniere mbeturinash, 3.9% shërbime rekreative, 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

85 

8.5% shërbime tregtare, 4.1% mobilim urban. Në opsionin “asgjë” janë përgjigjur 0.2% të cilët 

kanë qenë të paqartë në lidhje me hapësirën që rrethon godinat e banimit. 

Pyetjes 8, por si alternativë të tretë i kanë dhënë 326 persona nga 555 të anketuar (Tab.11). 

Nga rezultatet vërehet se 20.55% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave 

duhet të ketë mobilim urban si stola, shatërvane, instalacione, etj. Nga të anketuarit, 3.1% janë 

përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave duhet të jetë me lulishte, hapësirë të 

gjelbër e kënd lojrash, ndërsa për parkim 23.93% , për terrene sportive 11.66%, për ambjente 

ndihmëse e kontenierë mbeturinash dhe shërbime tregtare 15.3 %, për shërbime rekreative 6.7 

%, për rrugë të brendshme e trotuarë 3.9 %.  

 

 
 

Tabela 12- Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen 8 të anketuarve (Alternativa e katërt). 

 

Si alternativë të katërt, për pyetjen 8, kanë dhënë përgjigje 127 persona nga 555 të anketuar. 

(Tab.12) Nga rezultatet vërejmë që 4.2% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet 

godinave duhet të ketë mobilim urban si: stola, shatërvane, instalacione, etj. Nga të anketuarit, 

3.2% janë përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave duhet të jetë me lulishte, 

hapësirë të gjelbër e kënd lojrash, ndërsa për parkim 18.9%, për ambjente ndihmëse e 

kontenierë mbeturinash 21.26% dhe shërbime tregtare 11.81%, për shërbime rekreative 11%. 

Për këtë pyetje me katër alternativa përgjigje, për të marrë rezultatin përfundimtar se çfarë janë 

hapësirat e përbashkëta për banorët në njësinë e banimit, të dhënat janë përmbledhur në tabelën 

13, ku tregohet frekuenca e përgjigjeve të anketuarve në të katër alternativat.  

Nga shqyrtimi i përgjigjeve dhe nga katër grafikët shihet qartë që shumica e të anketuarve janë 

të mendimit se hapësira ndërmjet banesave është e destinuar për banorët dhe duhet të përmbajë: 

lulishte, gjelbërim, kënde lojrash për fëmijë, rrugica e trotuarë, parkim, mobilim urban, 

ambjente ndihmëse së bashku me kontenieret e mbeturinave, etj. (Tab.13) 

 

   
 

Tabela 13- Frekuenca dhe Vlera në përqindje e përgjigjeve të anketuarve për pyetjen 8 

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashket

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa Frequency Percent

Valid 

Percent

Asgje 16 0.72% 1.13%

Lulishte/Hape

sire e 

gjelbert/Kend

e lojerash

361 16.26% 25.42%

Rruge te 

brendshme / 

trotuare

335 15.09% 23.59%

Terrene 

sportive

96 4.32% 6.76%

Parkim 182 8.20% 12.82%

Ambiente 

ndihmese 

(konteniere, 

etj)

126 5.68% 8.87%

Sherbime 

tregtare 

(dyqane)

106 4.77% 7.46%

Sherbime 

rekreative 

(bar 

restorant)

62 2.79% 4.37%

Mobilim urban 111 5.00% 7.82%

Tjeter 25 1.13% 1.76%

Total 1420 63.96% 100.00%

Missing Missing 800 36.04%

2220

Valid

Total
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Në këtë pyetje, të anketuarit i krijohet mundësia që tek opsioni “tjetër”, që përbëjnë 1.7%, të 

shprehet me fjalët e tyre në lidhje me hapësirën e territorit të banimit. Mendimet e dhëna janë 

të shumta, por mund të përmblidhen me shprehjet në vijim: “Të gjitha këto hapësira janë të 

përbashkëta pasi janë vende kolektive ku mund të mblidhen dhe bashkëveprojnë njerëz të 

ndryshëm”, “Është hapësirë e nevojshme për banorët”, “Është pjesë e banesës”, “Hapësirat 

e nevojshme për banorët shfrytëzohen pa rregull për parkim”, “Kjo hapësirë nuk ka dhe nuk 

ofron asgjë”, “Trotuaret duhen me ndriçim”, “Shkallët e pallateve si dhe pasazhet e kalimit, 

janë pjesë e hapësirës ndërmjet banesave”, “Ambjentet ndihmëse, tregëtare e rekreative janë 

hapësira ku mund të mblidhen dhe bashkëveprojnë njerëz të ndryshëm”. 

Pyetja numër 9 e pyetësorit është: “A janë hapësirat të rëndësishme për ju?” Kjo pyetje është 

formuluar për të marrë informacionin mbi vlerësimin e rëndësisë së hapësirës banorët e njësisë 

së banimit. Për këtë, mundësitë e përgjigjeve janë grupuar në katër opsione, si në tabelën 13. 

 

   
 

Tabela 14 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 9 (A janë hapësirat të rëndësishme për Ju?). 

 

Kanë dhënë përgjigje 555 të anketuar. (Tab.14) Nga rezultatet vërejmë që 51.9% janë 

përgjigjur për opsionin që hapësira ndërmjet godinave janë shumë të rëndësishme. Nga të 

anketuarit, 38.9% janë përgjigjur për opsionin që hapësira është e rëndësishme, 7% janë 

indiferentë në lidhje me këtë hapësirë, ndërsa 2.2% mendojnë që nuk janë të rëndësishme.  

 

Pyetja numër 10 e pyetësorit është: “Cilët elementë të hapësirës janë të rëndësishëm për ju?” 

Kjo pyetje nuk ka opsione,  për të marrë mendimin e lirë të anketuarve në lidhje me elementët 

e rëndësishëm për përdoruesit. Nga 555 të anketuarve, 75 nuk e kanë dhënë opinionin e tyre, 

ndërsa pjesa tjetër është shprehur në mënyra të ndryshme, por pothuaj të gjithë të anketuarit 

kanë përmendur se në hapësirën ndërmjet banesave çdo element ka rëndësinë e tij dhe përveç 

se duhet të përmbajë hapësira të gjelbra, rrugica, trotuare, struktura për hedhjen e mbeturinave 

etj., të jetë e pajisur me stola, kënde për fëmijë, të jetë e ndriçuar, ventiluar e diellëzuar, 

kërkojnë që të jetë e sigurt, e mbi të gjitha të jetë e destinuar fillimisht banorët. Nga vëzhgimi 

rezulton që moshat mbi 65 vjeç kërkojnë gjelbërim, mobilim urban, kënde për të luajtur fëmijët 

në to dhe siguri nga automjetet me prioritet më të lartë se shërbimet si bare apo restorante. 

Mosha 45-64 vjeç kërkojnë të ketë hapësira të organizuara në mënyrë optimale me gjelbërim, 

distancë ndërmjet banesave, parkim për automjetet dhe ambjente ndihmëse si vende për 

hedhjen e mbeturinave, për nderjen e rrobave dhe pastrimin e tapeteve, etj. Mosha nga 18-24 

vjeç dhe 24-45 vjeç kërkojnë të ketë gjelbërim, vegla gjimnastikore apo kosha basketbolli, 

vende për parkim, vende rekreacioni, etj. Moshat nën 18 vjeç kërkojnë të ketë gjelbërim, 

mobilim urban, ambjente sportive, ambjente të ndriçuara e të sigurta, etj. 

 

Pyetja numër 11 e pyetësorit është: “Cilët elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë?” Kjo 

pyetje është formuluar për të kuptuar se a përmbajnë në ditët e sotm, hapësirat ndërmjet 

banesave elementë të veçantë që e bëjnë atë tërheqëse dhe komode për banorët  e saj? Në rast 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

shume te rendesishme 288 51.9 51.9 51.9 

te rendesishme 216 38.9 38.9 90.8 

indiferent 39 7.0 7.0 97.8 

jo te rendesishme 12 2.2 2.2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  
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se gjenden elementë specifikë, a janë projektuar sipas normave dhe standardeve? Për të krijuar 

një bazë të dhënash mbi këtë pyetje, janë formuluar disa opsione si: pozicioni gjeografik; 

aksesi; forma; qetësia/siguria; kushte të mira gjelbërimi apo parkimi; prania e institucioneve 

dhe objekteve të rëndësishme, reputacioni i mirë i lagjes, etj., apo asgjë, si në tabelën 15.  

   
 

Tabela 15-Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 11 (Cilët elementë e bëjnë këtë hapësire të veçantë?) 

Alternativa e parë 

 

Në alternativën e parë kësaj pyetje  janë përgjigjur 554 persona nga 555. Nga të anketuarit e 

përgjigjur rezultojnë që 31.4% janë përgjigjur për opsionin Pozicioni gjeografik/Aksesi. 23.5% 

janë përgjigjur për opsionin; Qetësia/Siguria. (Tab.15) Nga të anketuarit 11.6% janë përgjigjur 

që kjo hapësirë nuk ofron asgjë. Ndërsa pjesa tjetër e të anketuarve, 9.2%, janë përgjigjur për 

opsionin njerëzit, 7% janë përgjigjur për opsionin shërbimet tregëtare dhe rekreative, 3.1% janë 

përgjigjur për opsionin reputacioni i mirë i lagjes, 4.1% janë përgjigjur për opsionin forma e 

bllokut të njësisë së banimit, 5.4% janë përgjigjur për opsionin kushtet e mira të gjelbërimit, 

etj. Vlerësimi më i ulët është për parkimin 0.7%, ndërsa 2.2% janë të mendimit që hapësira 

ndërmjet banesave në vendin ku ata jetojnë e banojnë është e kompletuar me çdo elemet. 

 

   
 

Tabela 16- Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 11(Cilët elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë?) 

Alternativa e dytë 

 

Në alternativën e dytë kësaj pyetje i janë përgjigjur 293 persona nga 555. (Tab 16)  Nga të 

anketuarit e përgjigjur rezultojnë që 22.53% janë përgjigjur për opsionin njerëzit, 16.38% janë 

përgjigjur për opsionin shërbimet tregëtare dhe rekreative, 13.99% janë përgjigjur për opsionin 

qetësia/Siguria,  13.65% janë përgjigjur për opsionin reputacioni i mirë i lagjes, 12.97% janë 

përgjigjur për opsionin kushtet e mira të gjelbërimit, 9.9% janë përgjigjur për opsionin prania 

e institucioneve dhe objekteve të rëndësishme,  3.41% janë përgjigjur për opsionin pozicioni 

gjeografik/Aksesi, 3.07% janë përgjigjur për opsionin kushte të mira parkimi, 2.73% janë 

përgjigjur për opsionin forma, ndërsa 2.7% janë të mendimit që hapësira ndërmjet banesave në 

vendin ku ata jetojnë e banojnë është e kompletuar me çdo elemet. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Asgje 64 11.5 11.6 11.6 

Pozicioni gjeografik / 

Aksesi 
174 31.4 31.4 43.0 

Forma 23 4.1 4.2 47.1 

Qetesia/Siguria 130 23.4 23.5 70.6 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
30 5.4 5.4 76.0 

Kushte te mira (parkim) 4 .7 .7 76.7 

Njerezit 51 9.2 9.2 85.9 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
39 7.0 7.0 93.0 

E kompletuar me gjithcka 10 1.8 1.8 94.8 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
12 2.2 2.2 96.9 

Reputacioni i mire i lagjes 17 3.1 3.1 100.0 

Total 554 99.8 100.0  

Missing System 1 .2   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pozicioni gjeografik / 

Aksesi 
10 1.8 3.4 3.4 

Forma 8 1.4 2.7 6.1 

Qetesia/Siguria 41 7.4 14.0 20.1 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
38 6.8 13.0 33.1 

Kushte te mira (parkim) 9 1.6 3.1 36.2 

Njerezit 66 11.9 22.5 58.7 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
48 8.6 16.4 75.1 

E kompletuar me gjithcka 4 .7 1.4 76.5 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
29 5.2 9.9 86.3 

Reputacioni i mire i lagjes 40 7.2 13.7 100.0 

Total 293 52.8 100.0  

Missing System 262 47.2   

Total 555 100.0   
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Alternativën së tretë të pyetjes 11 të pyetësorit (Tab 17) i janë përgjigjur 137 të anketuar nga 

555 në total. 

   
 

Tabela 17- Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 11 (Cilët elementë e bëjnë këtë hapësire të veçantë?) 

Alternativa e tretë 

 

Nga përgjigjet e të anketuarve rezulton se: 44.88% janë përgjigjur për opsionin reputacioni i 

mirë i lagjes, 16.6% janë përgjigjur për opsionin njerëzit, 15.33% janë përgjigjur për opsionin 

prania e institucioneve dhe objekteve të rëndësishme, 10.22% janë përgjigjur për opsionin 

shërbimet rekreative dhe tregëtare, 5.9% janë përgjigjur për opsionin kushte të mira parkimi, 

ndërsa pjesa tjetër në përqindje të ulta nga 0.7-2.9 shkon për elementët e tjerë si pozicioni, 

aksesi, forma, qetësia. 

 

   
 

Tabela 18- Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 11 (Cilët elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë?) 

 

Nga rezultatet e marra nga të tre alternativat, të hedhura në një tabelë përmbledhëse, (Tab.18) 

rezulton se hapësira ndërmjet banesave, kryesisht brenda Unazës së qytetit të Tiranës, nuk ka 

elementë që e bëjnë atë të veçantë, por banorët e saj vlerësojnë vetëm pozicionin gjeografik 

dhe distancën e vogël nga qendra, njerëzit dhe reputacionin e mirë të njësisë ku banojnë. Kjo 

ndikon në jetën dhe sigurinë e tyre; hapësira nuk ju ofron asgjë të veçantë në lidhje me 

elementët që duhet të përmbajë ajo, si parkimi, forma apo mobilimi urban. Nga të anketuarit, 

6.5% janë shprehur që kjo hapësirë nuk ju ofron asgjë. 

 

Pyetja numër 12 e pyetësorit është: “Cilën hapësirë të përbashkët përdorni më shumë?” Kjo 

pyetje është formuluar jo vetëm për të kuptuar se cili elementë i hapësirës shfrytëzohet më 

shumë nga banorët, por dhe për të vlerësuar prezencën dhe efiçencën e tyre. Për këtë pyetje të 

anketuarve u janë paraqitur disa opsione për zgjedhje, si: Asgjë; lulishte/hapësirë e 

gjelbër/kënde lojrash për fëmijë; rrugë të brendshme e trotuarë; terrene sportive; parkim; 

ambjente ndihmëse; shërbime tregëtare, bar restorante e rekreative; mobilim urban; tjetër, si në 

tabelën 12. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pozicioni gjeografik / 

Aksesi 
4 .7 2.9 2.9 

Forma 3 .5 2.2 5.1 

Qetesia/Siguria 1 .2 .7 5.8 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
4 .7 2.9 8.8 

Kushte te mira (parkim) 8 1.4 5.8 14.6 

Njerezit 22 4.0 16.1 30.7 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
14 2.5 10.2 40.9 

E kompletuar me gjithcka 4 .7 2.9 43.8 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
21 3.8 15.3 59.1 

Reputacioni i mire i lagjes 56 10.1 40.9 100.0 

Total 137 24.7 100.0  

Missing System 418 75.3   

Total 555 100.0   

 

Frequency Percent

Asgje 64 6.50%

Pozicioni gjeografik / 

Aksesi
188 19.11%

Forma 34 3.46%

Qetesia/Siguria 172 17.48%

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte)
72 7.32%

Kushte te mira parkimi 21 2.13%

Njerezit 139 14.13%

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj
101 10.26%

E kompletuar me gjithcka 18 1.83%

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme
62 6.30%

Reputacioni i mire i lagjes 113 11.48%

Total 984 100.00%

Valid
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Tabela 19 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 12 (Cilën hapësirë të përbashkët përdorni më shumë?) 

Alternativa 1 
 

Në alternativën e parë kësaj pyetje i janë përgjigjur 554 persona nga 555. Nga përgjigjet e të 

anketuarve rezultojnë që: 41.88% janë përgjigjur për opsionin rrugë të brendshme e trotuare; 

(Tab.19) 21.84% janë përgjigjur për opsionin lulishte/gjelbërim/kënd lojrash; 10.11% janë 

përgjigjur për opsionin parkim; 6.5% janë përgjigjur për opsionin shërbime tregtare; 6.0% janë 

përgjigjur për opsionin asgjë; 5.2% janë përgjigjur për opsionin shërbime bar, restorant, ndërsa 

për elementët  ambjente sportive, ndihmëse, mobilim urban përgjigjet kanë një përqindje të 

vogël. 

 

   
 

Tabela 20 Frekuenca dhe  Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 12 (Cilën hapësirë të përbashkët përdorni më shumë?) 

Alternativa 2 

 

Në alternativën e dytë kësaj pyetje (Tab.20) i janë përgjigjur 299 persona nga 555. Nga 

përgjigjet e të anketuarve rezultojnë që: 30.77% janë përgjigjur për opsionin shërbime tregtare; 

22.74% janë përgjigjur për opsionin rrugë të brendshme e trotuarë; 14.38 % janë përgjigjur për 

opsionin ambjente ndihmëse (kontenierë mbeturinash); 13.71% janë përgjigjur për opsionin 

parkim; 11.71% janë përgjigjur për opsionin shërbime bar, restorant, 4% janë përgjigjur për 

opsionin terrene sportive; ndërsa për elementët lulishte/gjelbërim/kënde lojrash e mobilim 

urban, përgjigjet kanë një përqindje të vogël të pakonsiderueshme që korrespondon me dy deri 

në tre banorë të anketuar. 

 

Alternativës së tretë të pyetjes 12 të pyetësorit (Tab. 21) i janë përgjigjur 139 të anketuar nga 

555 gjithsej. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Asgje 33 5.9 6.0 6.0 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
121 21.8 21.8 27.8 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
232 41.8 41.9 69.7 

Terrene sportive 14 2.5 2.5 72.2 

Parkim 56 10.1 10.1 82.3 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
21 3.8 3.8 86.1 

Sherbime tregtare (dyqane) 36 6.5 6.5 92.6 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
29 5.2 5.2 97.8 

Mobilim urban 6 1.1 1.1 98.9 

Tjeter 6 1.1 1.1 100.0 

Total 554 99.8 100.0  

Missing System 1 .2   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
1 .2 .3 .3 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
68 12.3 22.7 23.1 

Terrene sportive 12 2.2 4.0 27.1 

Parkim 41 7.4 13.7 40.8 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
43 7.7 14.4 55.2 

Sherbime tregtare (dyqane) 92 16.6 30.8 86.0 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
35 6.3 11.7 97.7 

Mobilim urban 3 .5 1.0 98.7 

Tjeter 4 .7 1.3 100.0 

Total 299 53.9 100.0  

Missing System 256 46.1   

Total 555 100.0   
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Tabela 21 Tabela 16 - Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 12 (Cilën hapësirë të përbashkët përdorni 

më shumë?) Alternativa 3 

 

Nga përgjigjet e të anketuarve rezulton se 39.6% janë përgjigjur për opsionin shërbime tregtare; 

28.06% jane përgjigjur për opsionin shërbime bar, restorant; 12.95% janë përgjigjur për 

opsionin mobilim urban, që i korespondon numri i 3 personave të ankimuar (figura 23); 7.91% 

janë përgjigjur për opsionin parkim; 6.48 % janë përgjigjur për opsionin ambjente ndihmëse 

(kontenierë mbeturinash); ndërsa për elementët lulishte/gjelbërim/kënde lojrash, rrugë të 

brendshme, terrene sportive, përgjigjet kanë një përqindje të vogël të pakonsiderueshme që 

korespondon me një deri në dy banorë të anketuar. 

 

   
 

Tabela 22 Frekuencat dhe Vlera në përqindje per rezultatet përmbledhëse të tre alterantivave për pyetjen 12 (Cilën hapësirë 

të përbashkët përdorni më shumë?) 

 

Nga rezultatet e marra nga të tre alternativat, të përmbledhura dhe përpunuara në një tabelë 

përmbledhëse (Tab. 22) evidentohet se nga elementët e hapësirës ndërmjet banesave ajo që 

përdoret në pjësën më të madhe është rruga e brendshme. Nga 992 përgjigje në total nga pyetja 

“Cilën hapesirë të përbashkët përdorni më shumë?”, 24.7% janë përgjigjur rrugët e brendëshme 

/ trotuare. Konkluzioni është se kjo hapësirë përdoret nga kalimtarët dhe nga banorët për të 

aksesuar banesën, apo vizitorët për të shfrytëzuar shërbimet, ambjentet tregtare apo vendet e 

punës. Pas shfrytëzimit të rrugës së brendshme, 19.35% kanë zgjedhur opsioni që shfrytëzojnë 

hapësirën e gjelbër; 16.94 % shfrytëzojnë ambjentet ndihmëse, konkretisht koshat e 

mbeturinave; 11.09% shfrytëzojnë shërbimet tregtare dhe dyqanet, 10.89% shfrytëzojnë 

parkimin. Nga këto rezultate arrihet përfundimi se kjo hapësirë shfrytëzohet për qëllime teknike 

më shumë se për qëllime rekreacioni e interaktiviteti, apo për të lehtësuar jetën e përditëshme 

e për rritur komunikimin ndërmjet banorëve. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
1 .2 .7 .7 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
3 .5 2.2 2.9 

Terrene sportive 1 .2 .7 3.6 

Parkim 11 2.0 7.9 11.5 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
9 1.6 6.5 18.0 

Sherbime tregtare (dyqane) 55 9.9 39.6 57.6 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
39 7.0 28.1 85.6 

Mobilim urban 18 3.2 12.9 98.6 

Tjeter 2 .4 1.4 100.0 

Total 139 25.0 100.0  

Missing System 416 75.0   

Total 555 100.0   

 

Frequency Percent

Asgje 35 3.53%

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash

192 19.35%

Rruge te brendshme / 

trotuare

245 24.70%

Terrene sportive 66 6.65%

Parkim 108 10.89%

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj)

168 16.94%

Sherbime tregtare (dyqane) 110 11.09%

Sherbime rekreative (bar 

restorant)

50 5.04%

Mobilim urban 12 1.21%

Tjeter 6 0.60%

Total 992 100.00%

Valid



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

91 

Pyetja numër 13 e pyetësorit është: “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?” Kjo pyetje 

është formuluar për të kuptuar se kush është qëllimi i shfrytëzimit të hapësirës nga banorët si 

dhe për çfarë shfrytëzohet ajo. Për këtë pyetje i anketuari ka mundësi për të zgjedhur opsionet 

e paraqitura si: takim me shokë/të njohur; për kalimin e kohës së lirë; për blerje; për shëtitje; 

pr të luajtur, për evente publike, për parkim, për aktivitete të tjera si punë, studim, 

bashkëveprim ose komunikim, etj. Për të marrë rezultatet e kësaj pyetje, të anketuarit kanë 

patur mundësinë të përgjigjen në tre alternativa. Në alternativën e parë kësaj pyetje (tabela 

18) i janë përgjigjur 550 persona nga 555. Nga përgjigjet e të anketuarve (Tab. 23) rezultojnë 

që: 30.18% janë përgjigjur për opsionin takim me shokë e të njohur; 16.91% janë përgjigjur 

për opsionin – aktivitete të tjera që mund të jenë punë, studim etj.; 14.18 % janë përgjigjur për 

kalim të kohës së lirë. Opsioni i fundit ka të bëjë me shfrytëzimin e ambjenteve të qendrave 

tregëtare, bare, kafeteri, restorante e dyqane. 13.09% janë shprehur për pazar (shopping); 

9.36% janë shprehur për opsionin që këtë hapësirë nuk e përdorin për asgjë.  

 

   
 

Tabela 23 Frekuenca  dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 13 (Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?) 

Alternativa 1 

 

8.36% janë shprehur për shëtitje; 6.73% janë shprehur për parkim; ndërsa për opsionet për 

evente publike dhe për të luajtur, numri i vogël tregon që kjo hapësirë nuk krijon asnjë mundësi 

për këto aktivitete. Nga tabela e frekuencës kuptojmë që nga 550 persona të anketuar vetëm 1 

person e përdor hapësirën për të luajtur. Kjo tregon mangësitë e mëdha që hapësira ndërmjet 

banesave ofron për banorët e saj. Për gjithë zonën e banimit të Tiranës, brenda unazës, asnjë 

nga njësitë e banimit nuk përmbajnë vende të organizuara për të luajtur fëmijët apo vendet e 

dedikuara për kalimin e kohës të moshave të treta, pa qënë nevoja për shfrytëzimin e 

ambjenteve private si bare dhe kafene. 

 

Në alternativën e dytë kësaj pyetje (tabela 24) janë përgjigjur 191 persona nga 555. Nga 

përgjigjet e të anketuarve rezultojnë që nga 191 persona, 36.13% prej tyre janë përgjigjur për 

opsionin kalim të kohës së lirë.  

 

   
 

Tabela 24 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 13(Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?) 

Alternativa 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Takim me shoket/te njohur 166 29.9 30.2 30.2 

Te kalosh kohen e lire 78 14.1 14.2 44.4 

Shopping 72 13.0 13.1 57.5 

Shetitje 46 8.3 8.4 65.8 

Per te luajtur 1 .2 .2 66.0 

Evente publike 4 .7 .7 66.7 

Parkim 37 6.7 6.7 73.5 

Aktivitete te tjera 93 16.8 16.9 90.4 

Asgje 53 9.5 9.6 100.0 

Total 550 99.1 100.0  

Missing System 5 .9   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Takim me shoket/te njohur 3 .5 1.6 1.6 

Te kalosh kohen e lire 69 12.4 36.1 37.7 

Shopping 31 5.6 16.2 53.9 

Shetitje 34 6.1 17.8 71.7 

Per te luajtur 5 .9 2.6 74.3 

Evente publike 2 .4 1.0 75.4 

Parkim 30 5.4 15.7 91.1 

Aktivitete te tjera 16 2.9 8.4 99.5 

Asgje 1 .2 .5 100.0 

Total 191 34.4 100.0  

Missing System 364 65.6   

Total 555 100.0   
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Kjo presupozon shfrytëzimin e ambjenteve të qendrave tregëtare, bare, kafeteri, resorante e 

dyqane. 17.8% janë shprehur për shëtitje; 16.23% janë shprehur për shopping; 8.38% janë 

përgjigjur për opsionin aktivitete të tjera që mund të jenë për punë, për studim, etj.; ndërsa për 

opsionet e tjera si: evente publike, takim me shokë e të njohur, për të luajtur, përqindja është 

shumë e vogël që varion nga një deri në pesë persona. 

Në alternativën e tretë të kësaj pyetje (tabela 25) janë përgjigjur 77 persona nga 555. Nga 

përgjigjet e të anketuarve rezultojnë që nga 77 persona, 2.6% janë përgjigjur për opsionin kalim 

të kohës së lirë; 25.97% janë shprehur për shëtitje; 19.48% janë shprehur për shopping; 25.97% 

janë përgjigjur për opsionin aktivitete të tjera që mund të jenë punë, studim etj.; 16.88% janë 

përgjigjur për opsionin parkim; ndërsa për opsionet e tjera si: evente publike, për të kaluar 

kohën e lirë, për të luajtur, përqindja është shumë e vogël që varion nga 2 deri në 5 persona. 

 

   
 

Tabela 25 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 13 (Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?) 

Alternativa 3 

 

Nga rezultatet e marra nga të tre alternativat, të llogaritura dhe përpunuara në tabelën 

përmbledhëse (Tab. 26) konkludohet se hapësira ndërmjet banesave përdoret më shumë për 

aktivitete që nuk kanë lidhje me elementët që ajo duhet të përmbajë. Ajo përdoret si rrugë 

kalimi për në punë, shkollë apo për shëtitje, ecje, etj.  

 

   
 

Tabela 26 Tabela përmbledhëse për Frekuencat dhe Vlera në përqindje për rezultatet përmbledhëse të tre alterantivave për 

pyetjen 13 (Për çfare aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?) 

 

Kjo, hapësirë e cila në pjesën më të madhe përmban ambjente me karakter tregtar dhe shërbime 

si bare, kafeteri, restorante etj., nuk përmban hapësira të lira të destinuara për banorët, ku 

aktivitetet si takimet mes miqsh, kalimi i kohës së lirë dhe argëtimi të kryhen pa pagesë. Të 

gjitha takimet dhe koha e lirë kryhet në ambjentet tregtare që kanë zënë një pjesë të madhe të 

këtyre hapësirave ndërmjetëse. 10% e kësaj hapësire zihet për parkime me automjete të cilat 

nuk janë të përcaktuara se kush i shfrytëzon, banorët, kalimtarët apo të punësuarit e aktiviteteve 

të tjera.  

Pyetja numër 14 e pyetësorit është: “Mendoni se kjo hapësirë ka pësuar transformim nga 

qëllimi përse është krijuar?” (Tab. 27) Kjo pyetje i drejtohet specifikisht banorëve dhe 

rezultatet e të dhënave prej saj janë mjaft të rëndësishme në zhvillimin e temës së kërkimit.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Te kalosh kohen e lire 2 .4 2.6 2.6 

Shopping 15 2.7 19.5 22.1 

Shetitje 20 3.6 26.0 48.1 

Per te luajtur 5 .9 6.5 54.5 

Evente publike 2 .4 2.6 57.1 

Parkim 13 2.3 16.9 74.0 

Aktivitete te tjera 20 3.6 26.0 100.0 

Total 77 13.9 100.0  

Missing System 478 86.1   

Total 555 100.0   

 

Frequency Percent

Takim me 

shoket/te njohur

169 20.66%

Te kalosh kohen e 

lire

149 18.22%

Shopping 118 14.43%

Shetitje 100 12.22%

Per te luajtur 11 1.34%

Evente publike 8 0.98%

Parkim 80 9.78%

Aktivitete te tjera 129 15.77%

Asgje 54 6.60%

Total 818 1.0

Valid
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Tabela 27 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 14 (Mendoni se kjo hapësirë ka pësuar transformim nga 

qëllimi përse është krijuar?) 

 

Kësaj pyetje i janë përgjigjur 484 persona nga 555 të anketuar. Duke analizuar të dhënat 

rezulton që 53.3% e të anketuarve kanë dhënë përgjigjen që kjo hapësirë ka pësuar transformim, 

6% janë përgjigjur nuk kanë informacion (opsioni Nuk e di), 14.9% janë përgjigjur që nuk ka 

pësuar transformim, ndërsa 26% e të anketuarve që janë përgjigjur në opsionin “tjetër” janë 

142, nga të cilat 83% janë të mendimit që hapësira ka pësuar transformim, 5% mendojnë që jo 

dhe 12% janë të mendimit që hapësira ka pësuar disi transformim. Ata janë shprehur me 

mendime të ndryshme në lidhje me transformimin e hapësirës ndërmjet banesave, disa prej të 

cilave mund të përmblidhen me shprehjet: “Po ka ndryshuar, kjo hapësirë është krijuar jo siç 

duhej të krijohej që në fillim dhe për këto arsye i ka humbur qëllimi”, “Po ka ndryshuar, çdo 

ditë hasim nevojën për gjëra të ndryshme dhe këto lokale e dyqane sa vijnë e shtohen”, “Po 

janë transformuar, por shpeshherë parkojnë makinën mbi trotuare”, “Duhet të rregullohet e 

të jetë më pak e zhurmshme”, “Është transformuar rrënjësisht, se ka ndryshuar dhe forma dhe 

përmbajtja”, “Hapësira u krijua me të gjitha elementët në kohën kur u ndërtua, ishte ambjent 

i këndshem, sot është shkatërruar. Janë zhdukur stolat, janë prerë pemët, ka papastërti” 

“Shumë ndryshime i janë bërë kësaj zone që nga koha kur është ndërtuar”, “Ka ndryshuar dhe 

hapësira dhe mentaliteti”, “Ka ndryshuar psikologjia, sepse më parë luanin fëmijët dhe 

përdorej më shumë nga ata, tani përdoret nga biznesi dhe jo nga banorët”, “Ka ndryshuar 

mënyra e shfrytëzimit të saj, tani ka më shumë makina e parkime”, “Ka pësuar transformim, 

sidomos pas viteve 1990”, “Kanë ndryshuar më shumë njerëzit se hapësira”, “Legalizimet e 

jashtëligjshme, shtesat, përdorimi i hapësirave publike si pronë private e kanë ndryshuar”, 

“Mendoj se infrastruktura ka ndryshuar ndërsa qëllimi jo, unë do të shtoja më tepër hapësira 

për banorët”, “Njeriu ndryshon e bashkë me të dhe qëlimet e tij, e kështu këto qëllime 

ndryshojnë hapësirën për ta bërë atë të përdorshme”, “Nuk është më siç ka qënë se dhe jeta 

nuk është siç ka qënë”, “Po ka ndryshuar, pasi shumë hapësira boshe u shfrytëzuan për 

parkim”, “Po ka ndryshuar shumë. Janë shtuar ndërtesat e lokalet, por nuk ka gjelbërim sa 

duhet”, “Po për shkak të rritjes së numrit të popullsisë janë rritur kërkesat për banesë e 

parkime”, “Po, trotuarët janë zënë nga ndërtimet dhe njerëzit detyrohen të ecin në rrugë”, 

“Po, ka pësuar ndryshime rrënjësore për keq. Janë shkatërruar stolat dhe pemët dhe nuk ka 

kontroll. Pastrohet nga bashkia por banorët e ndotin përsëri”, “Po, sepse ishte zonë e qetë më 

shumë për popullin, ndërsa tani është kthyer në zonë të mbipopulluar me shumë shërbime”, 

“Po, shumë ambjente rreth banesës janë bërë pallate dhe bare”, “Po, janë shtuar lokalet, është 

bërë më e populluar”, “Po, sepse është përdorur për qëllime ndërtimi e fitimi”, “Shpesh 

marrim ndonjë karrige dhe ulemi pranë hyrjeve të pallatit. Kjo hapësirë është krijuar si një 

kompleks pallatesh por mesa duket plani ka ndryshuar gjatë rrugës”, “Vërehen ndryshime por 

siç ka ndryshuar jeta, ka ndryshuar dhe ana urbane”, etj. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Po, transformim shume te 

dukshem negativ 
151 27.2 31.2 31.2 

Po, transformim shume te 

dukshem pozitiv 
4 .7 .8 32.0 

Po, transformim mesatar 

negativ 
41 7.4 8.5 40.5 

Po, transformim mesatar 

pozitiv 
19 3.4 3.9 44.4 

Po, ndryshime te vogla 43 7.7 8.9 53.3 

Jo, nuk ka pesuar 

ndryshime 
72 13.0 14.9 68.2 

Nuk e di 29 5.2 6.0 74.2 

Tjeter 125 22.5 25.8 100.0 

Total 484 87.2 100.0  

Missing System 71 12.8   

Total 555 100.0   
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53.3% e të anketuarve që janë shprehur se hapësira ndërmjet banesave ka pësuar transformim, 

së bashku me të anketuarit që janë shprehur me mendimin e tyre të lirë për transformim të 

hapësirës, zënë 77.5% të anketuarve. Kjo tregon që hapësira ndërmjet banesave në njësinë e 

banimit në Tiranë ka pësuar transformime të dukshme dhe të ndjeshme. Nga 53.3% të anketuar, 

39.7% janë të mendimit që transformimet që ka pësuar kjo hapësirë nuk janë pozitive, por kanë 

ndikuar në përkeqësimin e elementëve të hapësirës si konkretisht në zvogëlim të sipërfaqeve të 

destinuara për gjelbërim, zënie me objekte banimi, lokale e parkime të pa organizuara. Hapësira 

ndotet nga zhurma e pluhurat, duke ndikuar negativisht në jetën e përditshme të banorëve.  

 

Pyetja numër 15 e pyetësorit është: “Sa shpesh e përdorni hapësirën?” (Tab. 28) Kësaj pyetje i 

kanë dhënë përgjigje të 555 të anketuarve. Qëllimi i hartimit të kësaj pyetje është për të kuptuar 

shtrirjen në kohë të shfrytëzimit të hapësirës. 

 

   
 

Tabela 28 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 15 (Sa shpesh e përdorni hapësirën?) 

 

Kjo pyetje e pyetësorit ka katër opsione përgjigje. Nga të dhënat, 57.12% e të anketuarve e 

shfrytëzojnë dhe kalojnë nëpër këtë hapësirë çdo ditë. Kjo varet nga aktiviteti i përditshëm i 

tyre. Nga pjesa tjetër e të anketuarve, 20.18% janë shprehur që e shfrytëzojnë rrallë, 18.38% e 

shfrytëzojnë disa herë në javë dhe vetëm 4.324% një herë në javë. Ky tregues na le të kuptojmë 

se sa e rëndësishme është hapësira ndërmjet banesave për jetën e banorëve të saj. Ajo ndikon 

pozitivisht kur i përmban elementët dhe treguesit e saj në jetën e kalimtarëve dhe qytetarëve, 

por më shumë në jetën e banorëve të saj, të cilët hasen me të dhe përballen drejtpërdrejtë me 

problematikat e saj, kur nuk është e plotësuar dhe nuk u dedikohet banorëve.  

 

Nё pjesёn e tretё dhe të fundit të pyetësorit, pyetjet kanë të bëjnë me problematikat dhe cilësitë 

e hapësirës që rrethon banesat. 

Pyetja numër 16 e pyetësorit është: “Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga 

ana cilësore, çfarë mase do ndërmerrnit? Kjo pyetje është hartuar për të kuptuar ndjeshmërinë 

e banorëve kundrejt hapësirës së oborrit rreth banesës cilësisë së saj. Për të kuptuar çfarë 

kërkojnë konkretisht përdoruesit, ata vihen në rolin e rikualifikuesit të hapësirës. Përveç kësaj, 

kjo pyetje evidenton gjithasht dëshirat e banorëve për këtë oborr apo problematikat të cilat 

mund të kenë mbetur pa u evidentuar në pyetjet e mësipërme. Disa nga opsionet më të spikatura 

për përgjigje janë: Çfarë do të rregullonit apo rikualifikonit, parkimet, lulishtet dhe gjelbërimin 

i tyre, hapësirat e lira, këndet e lojrave dhe ato sportive, vendet e hedhjes së mbeturinave, apo 

do të riorganizonit çdo gjë nga e para? Për këtë pyetje, të anketuarit kanë patur mundësinë të 

përgjigjen me tre alternativa. 

Në alternativën e parë janë përgjigjur të 555 të anketuarit dhe disa nga elementët që duhet të 

rregullohen e ndryshohen nga ana cilësore, (Tab. 29) për të cilët të anketuarit janë shprehur e 

që tërheqin më shumë vëmendjen janë: opsionin për rregullimin e lulishteve dhe gjelbërimin e 

kanë përzgjedhur17.5 % e të anketuarve. Për opsionin që çdo gjë duhet të riorganizohet nga e 

para, pra  riorganizim e riaftësim, janë përgjigjur 14.1%, për rregullimin e parkimeve publike 

12.8%, për rregullimin e këndeve të lojrave e sportive janë shprehur 10.8%, për rregullimin e 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Cdo dite 317 57.1 57.1 57.1 

Nje here te jave 24 4.3 4.3 61.4 

Disa here ne jave 102 18.4 18.4 79.8 

rralle 112 20.2 20.2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  
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ndriçimit nëpër hapësirat rreth banesave 9.4% e të anketuarve. Nga këto të dhëna rezulton që 

elementët kryesor të hapësirave që rrethon banesën mungojnë ose kanë nevojë për rikualifikim. 

Bie në sy që në kërkesën për rregullim është dhe heqja dhe eliminimi i rrjeteve ajrore të 

telekomunikimit, si linja telefonie, interneti, antena etj.  

 

 
 

Tabela 29 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 16 (Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore çfarë 

do ndërmerrnit?) Alternativa 1 

 

Me një alternativë të dytë janë përgjigjur 408 prej 555 të anketuarve. Disa nga elementët që 

duhet të rregullohen e ndryshohen nga ana cilësore (Tab.30), për të cilët të anketuarit janë 

shprehur e që tërheqin më shumë vëmendjen janë: Për rregullimin e këndeve të lojrave e 

sportive janë shprehur 21.1%. për heqjen dhe eliminimin e rrjeteve ajrore të telekomunikimit 

si linja telefonie, interneti, antena, etj., 13.5%, për hapësira të lira publike për banorët 13.2%, 

për opsionin që çdo gjë duhet të riorganizohet nga e para, pra riorganizim e riaftësim të 

hapësirës, janë përgjigjur 11.5%. Për prishjen e shtesave anësore, kati dhe lokalesh janë 

përgjigjur 10.5%, për shtrim e zgjerim rrugësh 9.8 %, dhe për rregullim lulishte e gjelbërim e 

tyre 6.6%. Rrjedhumisht, edhe nga këto të dhëna të alternativës së dytë të përgjigjes rezulton 

që elementët kryesor të hapësirave që rrethon banesën kanë nevojë për rikualifikim. Bie në sy 

që në kërkesën për rregullim del si problem ekzistenca e ndërtimeve të shtesave anësore, 

shtesave të katit dhe hapjet e lokaleve në katet përdhe të banesave, të cilat më parë nuk 

ekzistonin.  

 
 

Tabela 30 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 16 (Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore çfarë 

do ndërmerrnit?) Alternativa 2 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Asgje 14 2.5 2.5 2.5 

Parkime publike 71 12.8 12.8 15.3 

Lulishte/Gjelberim 97 17.5 17.5 32.8 

Mirembajtje fasadash 34 6.1 6.1 38.9 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
40 7.2 7.2 46.1 

Hapesira te lira, publike 46 8.3 8.3 54.4 

Kende lojerash e sportive 60 10.8 10.8 65.2 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
23 4.1 4.1 69.4 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
11 2.0 2.0 71.4 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
5 .9 .9 72.3 

Shtimi i ambienteve 

rekreative 
5 .9 .9 73.2 

Eleminimi i rrjeteve ajrore 

te telekomunikacionit 
19 3.4 3.4 76.6 

Rregullimi i ndriçimit të 

hapësirës 
52 9.4 9.4 85.9 

Çdo gjë nga e para 

(riorganizim, riaftesim) 
78 14.1 14.1 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Parkime publike 14 2.5 3.4 3.4 

Lulishte/Gjelberim 27 4.9 6.6 10.0 

Mirembajtje fasadash 14 2.5 3.4 13.5 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
40 7.2 9.8 23.3 

Hapesira te lira, publike 54 9.7 13.2 36.5 

Kende lojerash e sportive 86 15.5 21.1 57.6 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
43 7.7 10.5 68.1 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
7 1.3 1.7 69.9 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
12 2.2 2.9 72.8 

Shtimi i ambienteve 

rekreative 
9 1.6 2.2 75.0 

Eleminimi i rrjeteve ajrore 

te telekomunikacionit 
55 9.9 13.5 88.5 

Cdo gje nga e para 

(Riorganizim) 
47 8.5 11.5 100.0 

Total 408 73.5 100.0  

Missing System 147 26.5   

Total 555 100.0   
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Si alternativë të tretë per pyetjen 16 të pyetësorit janë përgjigjur 52 persona nga 555 të 

anketuarve. Disa nga elementët që duhet të rregullohen e ndryshohen nga ana cilësore, (tabela 

31), për të cilët të anketuarit janë shprehur janë: Për prishjet e shtesave të kateve, anësore dhe 

lokaleve në katet përdhe si dhe eliminimin e linjave ajrore të telekomunikacionit e internetit 

janë shprehur 17.3% e të anketuarve; për shtrim e zgjerim rrugesh 15.4%, për hapësira të lira 

publike për banoret 13.5%; për rregullimin e këndeve të lojrave e sportive janë shprehur 9.6% 

dhe rregullimin e sistemimin e konteniereve të mbeturinave 7.7%. Nga këto të dhëna të 

alternativës së tretë të përgjigjeve, përsëri rezulton që elementët kryesor të hapësirave që 

rrethojnë banesën kanë nevojë për rikualifikim. Gjithashtu në kërkesën për rregullim 

evidentohet si problem shtrimi dhe zgjerimi i rrugëve, si dhe vendosja e riorganizimi i 

kontenierëve të mbeturinave.  

 

 
 

Tabela 31 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 16 (Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore çfarë 

do ndërmerrnit?) Alternativa 3 

 

Nga rezultatet e përftuara nga të tre alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse, (Tab. 

32), ilustrohet se të anketuarit do të donin të rregullonin e përmirësonin hapësirat ku ata jetojnë 

e punojnë: këndet e lojrave dhe ato sportive, lulishtet dhe gjelbërimin e tyre, të zgjerojnë 

hapësirat e lira publike për banorët, të organizojnë parkimet publike, të zgjerojnë rrugicat e 

brendshme, të heqin shtesat anësore dhe lokalet në katet përdhe, si dhe të eliminojnë linjat 

ajrore të telekomunikacionit e internetit. 12.51% e të anketuarve do të ndërmerrnin 

riorganizimin nga e para të hapësirës dhe vetëm 1.38% nga të anketuarit nuk do të ndryshonin 

asgjë nga ajo çfarë përmban hapësira që rrethon banesat në njësitë e banimit. 

 

 
 

Tabela 32 Frekuenca dhe Vlera në përqindje  për rezultatet e pyetjes 16 (Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë 

nga ana cilësore çfarë do ndërmerrnit?) Përmbledhëse për të tre alternativat. 

 

Nga këto rezultate del qartë që ajo çfare rrethon banesat sot në Tiranë, ka shumë për të 

rregulluar, riaftësuar, për t’i bërë jo vetëm efiçente këto hapësira urbane, por edhe cilësore. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Parkime publike 3 .5 5.8 5.8 

Lulishte/Gjelberim 3 .5 5.8 11.5 

Mirembajtje fasadash 1 .2 1.9 13.5 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
8 1.4 15.4 28.8 

Hapesira te lira, publike 7 1.3 13.5 42.3 

Kende lojerash e sportive 5 .9 9.6 51.9 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
9 1.6 17.3 69.2 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
1 .2 1.9 71.2 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
4 .7 7.7 78.8 

Eleminimi i rrjeteve ajrore 

te telekomunikacionit 
9 1.6 17.3 96.2 

Cdo gje nga e para 

(Riorganizim) 
2 .4 3.8 100.0 

Total 52 9.4 100.0  

Missing System 503 90.6   

Total 555 100.0   

 

Frequency Percent

Asgje 14 1.38%

Parkime publike 88 8.67%

Lulishte/Gjelberim 127 12.51%

Mirembajtje fasadash 49 4.83%

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh

88 8.67%

Hapesira te lira, publike 107 10.54%

Kende lojerash e sportive 151 14.88%

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh

75 7.39%

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante

19 1.87%

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi

21 2.07%

Shtimi i ambienteve 

rekreative

23 2.27%

Eleminimi i rrjeteve ajrore 

te telekomunikacionit

74 7.29%

Rregullimi i ndriçimit të 

hapësirës

52 5.12%

Çdo gjë nga e para 

(riorganizim, riaftesim)

127 12.51%

Total 1015 100.00%

Vali

d
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Duke parë rezultatet e Tabeles 32, lexohet qartësisht dëshira e banorëve, për të patur një 

ambjent të rregullt, pa mungesat që janë evidente dhe që ndikojnë direkt në jetën e përditshme 

të banorëve.  

Pyetja numër 17 e pyetësorit “Ndër elementët e hapësirave ndërmjet banesave, çfarë ju 

mungon?”, është një pyetje konkrete dhe e drejtpërdrejtë, për të kuptuar mangësitë që kanë 

banorët në hapesirën që rrethon banesën e tyre. Disa nga opsionet për përgjigje janë: Çfarë ju 

mungon? Lulishtet? Trotuaret? Rrugët? Parkimet? Vendet e depozitimit të mbeturinave? 

Numri i shkollave? Numri i kopësht çerdheve? Ambjentet tregëtare? Për këtë pyetje, të 

anketuarit kanë patur mundësinë të përgjigjen me tre alternativa. Në organizimet e njësive të 

banimit në sistemin monopartiak, dy deri në tre blloqe banimit përmbanin një kopësht çerdhe, 

ambjentet e të cilave shërbenin dhe si hapësira me kënde lojrash për femijët e këtyre 

grupmoshave. Gjithashtu për dy deri në tre komplekse banimi kishte një shkollë tetëvjeçare, 

ambjentet sportive të së cilës shërbenin si kënde lojrash për femijët e grupmoshave të saj. Kjo 

është arsyeja e përfshirjes së opsioneve në lidhje me shkollën dhe kopësht çerdhen si pjesë të 

përgjigjeve të kësaj pyetje. Në alternativën e parë janë përgjigjur të 555 të anketuarit. 

Elementi që ju mungon (Tab. 33) për të cilin janë shprehur  57.3% e të ankëtuarve, është 

lulishtja. Kjo statistikë tregon që këto hapësira nuk janë të organizuara siç duhet dhe sipërfaqet 

e gjelbërimit mungojnë. 13.0% e të anketuarve janë përgjigjur se ju mungojnë trotuaret, duke 

dëshmuar kështu se hyrje-daljet nga banesa për në pjesët e tjera të qytetit, duhet të rishikohen 

e të rikompozohen për të krijuar kushte sigurie në lëvizshmërinë e përditëshme të banorëve. 

9.9% e të anketuarve janë përgjigjur se ju mungojnë parkimet dhe me rradhë rrugët, numri i 

shkollave, vendet e depozitimit të mbeturinave etj. 

  

 
Tabela 33 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 17 (Ndër elementët e hapësirave ndërmjet banesave, çfarë ju mungon) 

Alternativa 1 

 

Në alternativën e dytë janë përgjigjur të 400 të anketuar nga 555 gjithsej. Elementi që ju 

mungon, (Tab.34), për të cilët të anketuarit janë shprehur në 32.5% të tyre, rezulton të jetë 

trotuari, si element shumë i rëndësishëm, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët. 29.3% janë 

përgjigjur se ju mungojnë parkimet, duke sjellë humbje kohe, kaos, stres dhe nervozizëm për 

ata që janë drejtues mjetesh. 8.8% e të anketuarve janë përgjigjur se ju mungojnë rrugët e 

brendshme, që është një element shumë i rëndësishëm jo vetëm për lëvizshmërinë e 

përditëshme por dhe shumë problematike në raste të emergjencave apo avarive. 8.5% janë 

përgjigjur se është i pamjaftueshëm numri i shkollave, të cilat me ambjentet e tyre sportive do 

të plotësonin kërkesat e komunitetit jo vetëm për rekreacion por dhe për anën e tyre 

shëndetësore e psikologjike. 7% e të anketuarve janë përgjigjur se ju mungojnë vendet e 

depozitimit të mbeturinave dhe me rradhë, numri i kopësht- çerdheve, që tregon se pavarësisht 

se kjo shifër nuk është shumë e lartë, këto element duhet të rishikohen nga specialistët e njësive 

vendore për t’i plotësuar.  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lulishte 318 57.3 57.3 57.3 

Trotuaret 72 13.0 13.0 70.3 

Rruget 27 4.9 4.9 75.1 

Parkimet 55 9.9 9.9 85.0 

Numri i shkollave 26 4.7 4.7 89.7 

Numri i kopesht/cerdheve 5 .9 .9 90.6 

Ambientet tregtare 14 2.5 2.5 93.2 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
22 4.0 4.0 97.1 

Tjeter 16 2.9 2.9 100.0 

Total 555 100.0 100.0  
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Tabela 34 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 17 (Ndër elementët e hapësirave ndërmjet banesave, çfarë ju mungon) 

Alternativa 2 

 

Në alternativën e tretë janë përgjigjur 243 të anketuar nga 555 gjithësej. Elementi që ju 

mungon, (Tab. 35), për të cilin të anketuarit janë shprehur se ju mungojnë: parkimet, vendet e 

depozitimit të mbeturinave, numri i shkollave, mungojnë rrugët e brendshme, numri i kopësht 

i çerdheve, trotuarët e lulishtet, etj.  

 
 

Tabela 35 Frekuenca për rezultatet e pyetjes 17 (Ndër elementët e hapësirave ndërmjet banesave, çfarë ju mungon) 

Alternativa 3 

Nga rezultatet e përftuara nga të tre alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse 

(Tab.36) evidentohet se të gjitha problematikat e ngritura në këtë kërkim janë dhe problemet 

që kanë ngritur banorët në plotësimin e pyetësorit. 
 

 
 

Tabela 36 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 17 (Ndër elementët e hapësirave ndërmjet banesave, 

çfarë ju mungon?) Përmbledhëse për të tre alternativat e dhëna. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lulishte 15 2.7 3.8 3.8 

Trotuaret 130 23.4 32.5 36.3 

Rruget 35 6.3 8.8 45.0 

Parkimet 117 21.1 29.3 74.3 

Numri i shkollave 34 6.1 8.5 82.8 

Numri i kopesht/cerdheve 26 4.7 6.5 89.3 

Ambientet tregtare 5 .9 1.3 90.5 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
28 5.0 7.0 97.5 

Tjeter 10 1.8 2.5 100.0 

Total 400 72.1 100.0  

Missing System 155 27.9   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lulishte 3 .5 1.2 1.2 

Trotuaret 9 1.6 3.7 4.9 

Rruget 27 4.9 11.1 16.0 

Parkimet 85 15.3 35.0 51.0 

Numri i shkollave 32 5.8 13.2 64.2 

Numri i kopesht/cerdheve 19 3.4 7.8 72.0 

Ambientet tregtare 13 2.3 5.3 77.4 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
42 7.6 17.3 94.7 

Tjeter 13 2.3 5.3 100.0 

Total 243 43.8 100.0  

Missing System 312 56.2   

Total 555 100.0   

 

Frequency Percent

Lulishte 336 28.05%

Trotuaret 211 17.61%

Rruget 89 7.43%

Parkimet 257 21.45%

Numri i shkollave 92 7.68%

Numri i 

kopesht/cerdheve

50 4.17%

Ambientet tregtare 32 2.67%

Vendet e depozitimit 

te mbeturinave

92 7.68%

Tjeter 39 3.26%

Total 1198 100.00%

Valid
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 Elementi kryesor që mungon në hapësirën ndërmjet banesave është lulishtja, gjelbërimi, pra 

nuk bëhet fjalë thjesht për cilësi por për mungesë fizike.  

Nga të dhënat e marra rezulton që vendet e parkimeve për zonat e banimit nuk janë të 

mjaftueshme për të plotësuar kërkesat e banorëve për parkimin e automjeteve të tyre. Banesat 

e ndërtuara para viteve 1990 nuk përmbanin parkime nëntokësore sepse popullsia e gjerë në 

ato vite nuk kishte automjete personale.  

Kështu, pas viteve 1990, hapësirat ekzistuese të oborreve në banesat shumëfamiljare u 

mbushën me parkime automjetesh pa ndonjë sistemim urban të mbështetur mbi bazën e një 

studimi.  

Ky fenomen vazhdon dhe në ditët e sotme ku, pavarësisht sistemimeve në dukje, parkimet e 

mjeteve pranë banesave nuk janë bërë në bazë të një studimi në të cilin në konsideratë në rradhë 

të parë banorët e njësisë së banimit (Figura 36). 

Trotuari është një element që duhet të shoqërojë rrugicat e brendëshme të njësive të banimit 

për të ulur rriskun e për të shtuar sigurinë e lëvizshmërisë së banorëve përreth banesës. 

Trotuarët ekzisues përgjatë rrugëve të Tiranës, pavarësisht rritjes në përmasa të mëdha të 

popullsisë, janë cënuar në pjesën më të madhe të tyre dhe në rastë shumë të rralla janë shtuar 

në sipërfaqe.  

Një pjesë e trotuarëve është shfrytëzuar nga zgjerimi i rrugëve, një pjesë nga korsitë e 

biçikletave, dhe atë që ka mbetur e shfrytëzojnë jo vetëm kalimtarët por dhe lokalet përgjatë 

rrugëve duke vendosur tavolina shërbimi, vazo lulesh, ndarje me elementë, etj.  

 

Pyetja numër 18 e pyetësorit është: “Çfarë problematike themelore përmban hapësira?” 

Një hapësirë ndërmjet banesave, përveç se duhet të përmbajë elementët e nevojshëm të 

akomodimit dhe lëvizshmërisë, distancave dhe intimitetit, aksesibilitetin dhe sigurisë, duhet të 

sigurojë dhe një diellëzim, ventilim, qetësi dhe infrastrukturë për të patur një jetë të 

shëndetshme në rradhë të parë të banorëve të saj, e dë dyti të vizitorëve.  

Ky është qëllimi i hartimit të kësaj pyetje, plotësimi i së cilës me katër përgjigje alternative për 

opsionet e bëra dhe me një mundësi për shprehje të lirë, bën të mundur evidentimin e 

problemeve themelore të njësisë së banimit, në hapësirën e saj rreth banesave. 

 

 
 

Tabela 37 Frekuenca për rezultatet pyetja 18 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira? Alternativa 1 

 

Si alternativë të parë nga 555 të anketuar janë përgjigjur 546 prej tyre, pra 98.4% e numrit 

total. Nga personat e përgjigjur, 32.8% kanë renditur të parën problemin e zhurmave. Zhurma 

e rrugëve kryesore është e ndjeshme dhe në hapësirat e brendshme të njësive të banimit (Tab. 

37) dhe arsyeja është sepse në banesat shumëfamiljare të sistemit të para viteve 1990, pjesa e 

kateve shoqërore me funksione sociale dhe jo banimi orientoheshin nga rrugët kryesore dhe jo 

në hapësirën e brendëshme të njësisë së banimit, e cila i dedikohej vetëm banorëve.  

Sot, banesat e viteve para viteve 1990 kanë pësuar shumë transformime në funksionin e tyre, 

sepse në vitet e para të tranzicionit, me tjetërsimin e pronës dhe për arsye ekonomike, katet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ajrisja 133 24.0 24.4 24.4 

Diellezimi 127 22.9 23.3 47.6 

Zhurmat 182 32.8 33.3 81.0 

infrastruktura rrugore 62 11.2 11.4 92.3 

Sheshet sportive 20 3.6 3.7 96.0 

Trotuaret 7 1.3 1.3 97.3 

Probleme social-ekonomike 12 2.2 2.2 99.5 

Tjeter 3 .5 .5 100.0 

Total 546 98.4 100.0  

Missing System 9 1.6   

Total 555 100.0   

 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

100 

përdhe e ndonjëherë jo vetëm ato, janë kthyer nga funksione banimi në funksione për qëllime 

fitimi. 

Ky ndryshim nuk ka ndodhur në bazë të një studimi ku të krahasoheshin të dhënat dhe rezultatet 

mbi nivelin e ndotjeve akustike nga makinat dhe lokalet, mbi ndotjen nga pluhurat e shkaktuara 

nga ndërtimet e reja, mbetjet urbane, se cili është efekti i rrjeteve të telekomunikacionit dhe të 

linjave të ndryshme ajrore për jetën e banorëve në qytete.  

Nga të intervistuarit (24.4 %), si alternativë të parë kanë renditur problematike kushtet e 

papërshtatshme të ventilimit (ajrisja).  

Kjo ka ardhur si rezultat i mbylljes së hapësirave të njësive të banimit pa u bazuar në studim të 

plotë. Pas viteve 1991, me projektimin dhe ndërtimin e banesave të reja të cilat ishin bazuar në 

studimet, vendosja e tyre u bë në njësitë e banimit ekzistuese.  

U ndërtua  ne brendesi te qytetit ekzistues, duke dëmtuar mikroklimën dhe format e njësive të 

banimit, të cilat i kemi analizuar në kapitullin e dytë.  

Nuk u ruajt asnjë kriter në lidhje me orientimet veri, jug, lindje apo perëndim. Kjo ka sjellë që 

banesat e reja shumëkatëshe të hijezojnë ato ekzistuese, të mbyllin koridoret e ajrimit që 

liheshin të lira nga ana veriore apo lindore.  

Kjo ka sjellë rezultatin që banesat, sidomos ato ekzistuese, të kenë probleme me ventilimin e 

rrjedhimisht të humbasin mikroklimën optimale të tyre. Përveç problemeve të mësipërme si 

alternative të parë, 23.3% e të anketuarv, kanë renditur problemin e diellëzimit.  

Nga analiza e planvendosjeve të njësive të banimit rezulton se ndërtimi i shtesave anësore, 

shtesave të katit si dhe shtesave në drejtimet gjatësore të banesave ekzistuese kanë prishur 

kushtet e hijëzimit dhe të ndriçimit natyral të apartamenteve ekzistuese si dhe formën dhe 

diellëzimin e oborreve të njësive të banimit.  

Një ndikim negativ kanë dhe vendosjet e gabuara të banesave të reja shumkatëshe të ndërtuara 

pas viteve 1991, pozicioni i së cilave u vendos pa bërë studime të vendosjes së banesës së re 

në lidhje me orientimin dhe ndikimin tek ato ekzistuese. 

 

 
 

Tabela 38 Frekuenca për rezultatet pyetja 18 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira?) Alternativa 2 

 

Si alternativë të dytë për 555 të anketuar janë përgjigjur 433 prej tyre, pra 78% e të anketuarve 

kanë dhënë dy elementë problematikë për hapësirën ku ata banojnë. Nga këta, 23.3% kanë 

renditur të parën problemin e infrastrukturës rrugore (tabela 38). Ky element ndikon në shumë 

aspekte në jetën e banorëve. Mungesa e trotuarëve nëpër njësitë e banimit, e ndriçimit të tyre, 

vështirësojnë jetën e përditëshme dhe e bëjnë të pasigurtë atë. Lëvizshmëria në rrugë të errta 

pa trotuare nëpër njësitë e banimit krijon pa siguri dhe vende e qoshe ku rritet mundësia e 

kriminalitetit. Nga të intervistuarit, 21% e tyre, rendisin problemin e zhurmave si alternativë të 

dytë duke vazhduar më tej sipas shkallës së problematikës me trotuarët, diellëzimin, sheshet 

sportive dhe problemet e ndryshme sociale. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ajrisja 7 1.3 1.6 1.6 

Diellezimi 70 12.6 16.2 17.8 

Zhurmat 91 16.4 21.0 38.8 

infrastruktura rrugore 101 18.2 23.3 62.1 

Sheshet sportive 70 12.6 16.2 78.3 

Trotuaret 75 13.5 17.3 95.6 

Probleme social-ekonomike 10 1.8 2.3 97.9 

Tjeter 9 1.6 2.1 100.0 

Total 433 78.0 100.0  

Missing System 122 22.0   

Total 555 100.0   
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Tabela 39 Frekuenca për rezultatet pyetja 18 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira?) Alternativa 3 

 

Si alternativë të tretë për 555 të anketuar janë përgjigjur 232 prej tyre, pra 41.8% e të 

anketuarve kanë dhënë tre elementë problematikë për hapësirën ku ata banojnë. Nga këta, 

29.3% kanë renditur të parën problemin e mungesës së trotuareve (tabela 39).  

Banorët kërkojnë të ecin të qetë gjatë lëvizjeve të tyre nëpër hapësirën nëpër njësitë e banimit. 

Shpesh këto trotuare ose mungojnë, ose janë me dimensione jo të favorshme për të lëvizur 

nëpër rrugët e brendshme të bllokut.  

Në shumë raste në anë të tyre vendosen kontenierët e mbetjeve urbane, që me aromën e tyre e 

bëjnë të pa këndëshme lëvizshmërinë nëpër to.  

Ka raste kur pemët e mbjella përgjatë trotuareve, zënë më shumë hapësirë se sa gjërësia e lënë 

për kalimin e këmbësorëve.  

Nga të intervistuarit, 22.4% e tyre rendisin si problematikë infrastrukturën rrugore, mungesën 

e këndeve sportive, zhurmën, problemet social ekonomike, diellëzimin dhe ajrosjen. 

 

 
 

Tabela 40 Frekuenca për rezultatet pyetja 18 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira?) Alternativa 4 

 

Si alternativë të katërt për 555 të anketuar janë përgjigjur 89 prej tyre, pra 16% e të anketuarve 

që kanë dhënë katër elementë problematikë për hapësirën ku ata banojnë. Nga këta, 46.1 % 

kanë renditur të parën problemin e mungesës së trotuarëve (Tab. 40), ndërsa me nga 15.7% 

secilën rendisin si problematikë infrastrukturën rrugore dhe mungesën e këndeve sportive duke 

vazhduar më tej me problemet social ekonomike. 

Nga rezultatet e përftuara nga të katër alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse (Tab. 

41) kuptohet se banorët kanë shumë problematika në njësitë e tyre të banimit që reflektohen e 

ndikojnë dhe në banesën e tyre. Në figurën 33 lexohet qartë që problemi kryesor në jetën e 

banorëve të Tiranës, brenda unazes, është zhurma. 

 

Godinat e banimit, jo vetëm rrugët kryesore por dhe ato dytësore i kanë shumë pranë 

ambjenteve të banimit. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ajrisja 3 .5 1.3 1.3 

Diellezimi 4 .7 1.7 3.0 

Zhurmat 46 8.3 19.8 22.8 

infrastruktura rrugore 52 9.4 22.4 45.3 

Sheshet sportive 49 8.8 21.1 66.4 

Trotuaret 68 12.3 29.3 95.7 

Probleme social-ekonomike 8 1.4 3.4 99.1 

Tjeter 2 .4 .9 100.0 

Total 232 41.8 100.0  

Missing System 323 58.2   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ajrisja 1 .2 1.1 1.1 

infrastruktura rrugore 14 2.5 15.7 16.9 

Sheshet sportive 14 2.5 15.7 32.6 

Trotuaret 41 7.4 46.1 78.7 

Probleme social-ekonomike 10 1.8 11.2 89.9 

Tjeter 9 1.6 10.1 100.0 

Total 89 16.0 100.0  

Missing System 466 84.0   

Total 555 100.0   
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Tabela 41 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 18 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira?) 

Përmbledhëse për të tre alternativat e dhëna. 

 

Një ndikim negativ kanë dhe lokalet e hapura në katet përdhe brenda oborreve të banesave që 

gjenerojnë zhurma jo vetëm për aktivitetin e tyre por dhe nga makinat e furnizimit e të klientëve 

të tyre. 

Pyetja numër 19/1 e pyetësorit “Keni probleme me lageshtinë në banesë?”, nuk ka të bëjë me 

hapësirën, por me ndikimin e saj në banesë. Nëse ambjenti rreth banesës nuk ka kushte ajrimi 

dhe diellëzimi, problematikat e jashtme kthehen në problematika të banesës së qytetarëve. 

Mungesa e korridoreve të ajrit në hapësirën ndërmjet banesave, bllokimi me banesa të larta në 

anën jugore dhe lënia pa diellëzim e hapësirës në këtë anë, sjell lagështi në banesat që kanë 

orientimin në këtë hapësirë. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 541 persona nga 555 të anketuar, pra 

97.5% e tyre (Tabela 42). Nga të dhënat, rezulton që 73.01% e të anketuarve (Figura 34) nuk 

kanë probleme lagështie në banesë, ndërsa 26.99% janë përgjigjur “PO” kësaj pyetje. Nga 

analiza e pyetësorëve, ata që në banesat e tyre kanë probleme me lagështirën, jetojnë në blloqe 

banimi ku forma e bllokut ka ndryshuar pas viteve 1990. Në lidhje me ata që shfrytëzojnë 

banesat e ndërtuara para viteve 1990 dhe që përbëjnë 65.8% të intervistuarve, një pjesë e tyre 

problemin e lagështirës e shikojnë të lidhur me amortizimin e banesave, mungesës së 

suvatimeve të jashtme e mirëmbajtjes dhe nuk mendojnë që të jetë shkak hapësira e oborrit që 

e rrethon. Pjesa tjetër shprehet se problemet e lagështirës janë shfaqur me ndërtimet e reja të 

bëra në hapësirën e oborreve pasi ju kanë zënë orientimin e jugut dhe nuk diellëzohen ose ju 

është zënë ana veriore dhe nuk ka rryma ajri. Në lidhje me ata që shfrytëzojnë banesat e 

ndërtuara pas viteve 1990 dhe që përbëjnë 44.2% të intervistuarve, një pjesë e tyre shprehen se 

kjo lagështi nuk lidhet me oborrin që rrethon banesën e tyre por prej cilësisë së dobët të 

ndërtimeve. Pjesa tjetër shprehet dhe ka reklamim në lidhje me orientimet jo të duhura të 

apartamenteve të tyre, si për shembull, të gjitha ambjentet e banesës, kanë të njëjtin orientim, 

atë të veriut. Në kushtet e Shqipërise, të një klime mesdhetare, me mundësitë e pakufizuara për 

të patur elementë ndërtimorë të një cilësie të lartë, rrjedhimishtduhet të të ketë rregullatorë dhe 

vendosje e disa kushteve teknike të vendosura nga institucioni vendor për grupet projektues 

ndërtimor në mënyrë që kjo problematikë të mos ekzistojë. 

 

   
 

Tabela 42 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19/1 (Keni probleme me lagështinë në banesë?) 

Frequency Percent

Ajrisja 144 11.08%

Diellezimi 201 15.46%

Zhurmat 319 24.54%

infrastruktura rrugore 229 17.62%

Sheshet sportive 153 11.77%

Trotuaret 191 14.69%

Probleme social-

ekonomike

40 3.08%

Tjeter 23 1.77%

Total 1300 100.00%

Valid

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

po 146 26.3 27.0 27.0 

jo 395 71.2 73.0 100.0 

Total 541 97.5 100.0  

Missing System 14 2.5   

Total 555 100.0   
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Pyetja numër 19/2 e pyetësorit “ Keni probleme me mungesën e diellëzimit?”, nuk ka të bëjë 

me elementët e hapësirës, por me ndikimin e saj në banesë. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 540 

persona nga 555 të anketuar, pra 97.3% e tyre (tabela 43) Nga të dhënat rezulton se 60.93% 

nuk kanë probleme me diellëzimin ndërsa 39.07% e të anketuarve kanë probleme me 

diellëzimin në banesat e tyre. Ky problem ashtu si dhe problemet e lagështisë lidhet me 

hapësirën që e rrethon, me formën e bllokut të banimit, me siluetin e banesave përreth dhe 

lartësinë e tyre, me zgjidhjet planimetrike të banesës dhe raportet volumore në fasade, me 

vendosjen në plan të saj, etj. Tendenca për të ndërtuar sa më shumë apartamente për shitje, në 

banesat e ndërtuara pas viteve 1990, ka sjellë si rrjedhojë dhe pozicionime të gjithë ambjenteve 

të apartamentit në të njëjtin në orientime jo të favorshme për të. Përsa i përket banesave të 

ndërtuara para viteve 1990, ky problem nuk ka ekzistuar për shkak të orientimit, sepse me kusht 

teknik rekomandohej që banesa të kishte ambjentet e shërbimit, si anekse e tualete nga ana 

veriore apo lindore, ndërsa në orientimin jugor, juglindor, jugperëndimor, ambjentet e fjetjes 

ose të ndenjes. Ky problem ka ekzistuar në rastet kur objekti nuk ka në fasadë volume 

ballkonesh apo konsola që e mbrojnë nga dielli, kur arkitektura e tyre e varfër, kostoja e ulët e 

ndërtimit dhe ideologjia nuk lejonte përdorimin e formave dhe thyerjeve në fasadë, përdorimin 

e fasadave me xham, etj. Problemet e diellëzimit në banesat e këtyre viteve janë shfaqur me 

ndërtimet në hapësirat rreth tyre të objekteve me lartësi kati të madhe në raport me ato 

ekzistueset, në orientimin jugor, duke i lënë të parat në hije. 

   
 

Tabela 43 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19/2 (Keni probleme me mungesën e diellëzimit? 

 

Pyetja numër 19/3 e pyetësorit “Keni probleme me ajrisjen në banesë?”, ka për qëllim të 

analizojë sesi ndikon në ajrosjen e banesës, forma e njësisë së banimit dhe elementët e 

hapësirës. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 538 persona nga 555 të anketuar, pra 96.9% e tyre 

(tabela 44). Nga të dhënat rezulton se 68.59% nuk kanë probleme me ajrosjen në banesat e tyre, 

ndërsa 31.41% e të anketuarve kanë probleme me ajrosjen në banesat e tyre.  

 

   
 

Tabela 44 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19/2 (Keni probleme me ajrisjen në banesë?) 

 

Ajrisja e banesës ka të bëjë me shumë faktorë, një prej të cilëve është dhe orientimi i banesës 

në lidhje me organizimin e bllokut të banimit, sidomos në rastet e formave të mbyllura të tij. 

Ky problem është ekzistent në ato raste kur blloqet ekzistuese të banimit janë mbyllur me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

po 211 38.0 39.1 39.1 

jo 329 59.3 60.9 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

po 169 30.5 31.4 31.4 

jo 369 66.5 68.6 100.0 

Total 538 96.9 100.0  

Missing System 17 3.1   

Total 555 100.0   
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ndërtime pa studiuar drejtimin e fryrjes së erërave, ose duke zënë orientimet nga veriu. 

Problemet e ajrisjes natyrale në banesat e këtyre viteve janë shfaqur në vitet e fundit, por ky 

është një problem që zgjidhet me ajrosje lokale. ÇPothuajse çdo familje ka mundësi të instalojë 

sisteme të ajrisjes në banesën e tij. 

Pyetja numër 19/4 e pyetësorit “Keni probleme me zhurmat në banesë?”, ka për qëllim të 

analizojë se si ndikon zhurma e ambjentit në banesë. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 540 persona 

nga 555 të anketuar, pra 97.3% e tyre (tabela 45). Nga të dhënat rezulton se 67.78% kanë 

probleme me zhurmat në banesat e tyre, ndërsa 32.22% e të anketuarve nuk kanë probleme me 

zhurmat në banesat e tyre. 
 

   
 

Tabela 45 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19/4 (Keni probleme me zhurmat në banesë?) 

Ky rezultat i marrë nga pyetësori është në vlera të larta si problematikë.  

Nuk ka përllogaritje se sa është shkalla dhe niveli i zhurmës, nisur nga fakti se për banorët 

është problematike, lind nevoja për analizimin e situatës, shkaqet dhe të realizohen 

rekomandime për rregullimin e kësaj problematike.  

Nga vëzhgimet e banesës shumfamiljare, rezulton se zhurmat ndodhin për shumë arsye por 

disa prej tyre, ato që varen nga pozicionimi i banesës në hapësirën urbane, kanë të bëjnë me 

distancën e afërt me banesat e reja të ndërtuara pas viteve 1990.  

Transferimi i zhurmës mes njësive është një problem dhe banorët kanë pritshmëri të mëdha për 

zbutjen e zhurmave sot.  

Rregulloret e ndryshme për ndërtimin e banesave duhet të ofrojnë një nivel minimal të zhurmës 

brenda ndërtesave të banimit. Një metodë e ndjekur në vendet kryesisht të perëndimit është 

ndjekja e një rregulli të orëve të qetësisë.  

Në bashkëpunim me komunitetin, në këto raste vendoset një rregullore e cila duhet të 

shoqërohet me sanksione. Për shembull, shkelja e parë dhe e dytë do të ishte një paralajmërim, 

e treta do të ishte një gjobë. Ndërtesa dhe mjedisi i jashtëm janë një burm i madh i zhurmave. 

Zhurma mund të kalojë nga një ambjent në tjetrin, ose nëpërmjet ajrit përreth (zhurma në ajër) 

ose nga vetë struktura e ndërtimit (zhurma e strukturës). Ekzistojnë disa mënyra të përhapjes 

së zhurmave.  

• Zhurma ajrore që transmetohet nëpërmjet ajrit,një shembull i përditshmërisë është zëri 

i televizorit, radios, instrumenteve muzikore etj. 

• Zhurma nga ndërtesat sociale përreth. Një gamë e gjerë e zhurmave mund të gjenerohet 

nga një ndërtesë, duke përfshirë tubacionet e ujit, zilet e alarmit, zhurma e qepenave të 

dyqaneve kur ulen e ngrihen, zhurmat nga ambjentet e shërbimit apo të gatimeve nga 

lokalet, paisjet e kondicionerëve qendror, mbledhja dhe largimi i koshave të plehrave, 

palestrat me muzikën dhe goditjet ritmike, ashensorët, etj, etj. 

• Zhurmat që transmetohen nga strukturat e banesës, ku një strukturë vibrohet direkt dhe 

vibrimi transmetohet përmes strukturës në të gjitha drejtimet ku kjo energji vibron në 

një hapësirë. Disa shembuj janë vibrimi i automjeteve që lëvizin jo vetëm në rrugët 

kryesore por dhe në rrugicat e brendëshme, zhurmat e ashensorëve, të kalimtarëve në 

rrugë apo banorëve kur ngjiten nëpër shkallë. Pra zhurma e fqinjësisë, nga aktivitetet e 

gjalla të jetesës, televizori, muzika, dushi, tubat e shkarkimeve dhe të furnizimit në 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

po 366 65.9 67.8 67.8 

jo 174 31.4 32.2 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   
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tualet apo në ambjentet e gatimit, një makinë larëse në kontakt me një dysheme druri, 

një tigan që bie në dyshemenë e kuzhinës. 

• Zhurma e aspiratoreve apo kondicionereve, biseda me zë të lartë ose muzika, të qarat e 

foshnjave ose fëmijëve, kafshët shtëpiake ose festat brenda apartamenteve në orët e 

vona të natës. Disa zhurma të tjera mund të gjenerohet dhe nga dyshemetë e forta, duke 

u kthyer në një nga burimet e mëdha të ankesave në apartamente banimi. Dyshemet 

duhet të jenë të izoluara nga zhurma dhe kjo nënkupton që fqinji në katin e poshtëm, 

nuk duhet të dëgjojë nga tavani i tij, banorët që ecin në këmbë, kërcitjet e karrigeve dhe 

tavolinave mbi dysheme të forta, fëmijët duke luajtur me topa, makina e armë lodër, 

etj. Zhurma e ajrit mund të gjenerohet dhe të kalojë nëpër struktura të pakta si muret e 

hollë apo edhe dyshemetë ose tavanet në dhomat e tjera dhe apartamentet e ngushta.  

• Zhurmat e jashtme ,të krijuara nga jashtë kompleksit te banimit, përfshijnë festimet në 

lokale, fishekzjarrët për dasma, ditëlindje apo festa të qytetit, pijetore në rrugë, zhurma 

e trafikut, aparatet e jashtëm të kondicionerëve apo gjeneratorët. 

 

Të gjitha këto problematika janë të zgjidhshme me rekomandimet e duhura, duke siguruar që 

zhurmat të minimizohen duke vendosur kushte si për ambjentet tregëtare e rekreative, që janë 

shtuar së tepërmi në mes të njësive të banimit ashtu dhe në përdorimin e elementëve ndërtimor 

në banesat e reja për të eliminuar transmetimin e këtyre zhurmave. 

Pyetja numër 19/5 e pyetësorit “Keni probleme me pluhurat në banesë?”, është bërë me 

qëllimin për të kuptuar sa problematik është pluhuri për banorët dhe a ndikon në jetueshmërinë 

e tyre. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 540 persona nga 555 të anketuar, pra 97.3% e tyre (tab.46). 

Nga të dhënat rezulton se 74.63% kanë probleme me pluhurat në banesat e tyre, ndërsa 25.37% 

e të anketuarve nuk vlerësojnë probleme me pluhurat. Këto rezultate janë shqetësuese, sepse 

pluhuri ndikon direkt në shëndetin e njeriut. Brenda apartamenteve, çdokush mund të 

minimizojë grumbullimin e pluhurit, simbas kushteve ekonomike të tij, sidomos në dhomat ku 

kalon shumë kohë, si dhomat e ditës dhe dhomat e gjumit. Gjithashtu në çdo derë të jashtme, 

duhet të përdoren fshirëse për kepucët për të hyrë në shtëpi. Dritaret duhet të pajisen me rrjeta 

për pengimin e futjes së pluhurave në brendësi të banesës. Pavarësisht të gjitha metodave më 

sipër, më e rëndësishmja në lidhje me masat që duhen marrë kundër pluhurit është parandalimi 

i tij.  

 

  
 

Tabela 46 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19/5 (Keni probleme me pluhurat në banesë?) 

 

Pyetja numër 20 e pyetësorit “ A ndiheni komod dhe në intimitet në apartamentin tuaj?”, është 

bërë me qëllimin për të kuptuar sa ndikojnë problematikat e elementëve të hapësirës në 

intimitetin dhe komoditetin në banesë. Kësaj pyetje i janë përgjigjur 533 persona nga 555 të 

anketuar, pra 96% e tyre (tabela 47).  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

po 403 72.6 74.6 74.6 

jo 137 24.7 25.4 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   
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Tabela 47 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 20 (A ndiheni komod dhe në intimitet në apartamentin 

tuaj?) 

 

Rezultatet e pyetësorit për këtë pyetje japin të dhënat që 46.34% janë shprehur që janë 

relativisht komodë por jo  plotësisht në apartamentin ku jetojnë, sepse kanë problematika të 

ndryshme që lidhen me të. Nga të intervistuarit, 39.21% janë përgjigjur që janë komod në 

banesën e tyre sepse e kanë rregulluar për të qënë e rehatshme, ndërsa 14.45% e të anketuarve 

nuk janë komod në apartamentin ku jetojnë. Kjo pyetje, përveç përgjigjes me tre opsione, ju 

krijon mundësinë që të shprehin mendime të lira të tyre. Mendimet e dhëna kanë qënë të shumta 

ku do të përmblidhnim: “Ambjent i vogël i rrethuar nga pallatet”. “Apartamenti ku jetoj është 

komod, por hapësira është pak e vogël dhe të kushtëzon në veprimtari”. “Apartamenti më ofron 

komoditetin dhe intimitetin që dua”. “Banoj në shtëpi private dhe kam hapësirë të madhe, 

ndihem komod”. “Banorët janë të rregullt”. “Çdo gjë është mirë përveç zhurmave të makinave 

që nuk ndalen”. “Deri diku po, por ka akoma për të ndryshuar pasi shtëpitë ndodhen afër njëra 

tjetrës”. “Disi, komod por në disa pjesë të ditës ka zhurma dhe lëvizje makinash”. “Disi, pasi 

na ndikojnë zhurmat dhe pengesa e djellëzimit”. “Duhen zgjeruar rrugët”. “Duhen hequr 

rrjetet ajrore të telekomunikacionit”. “Duhen prishur shtesat anësore se hapësira ndërmjet 

banesave nuk mjafton”. “Duhen shtruar rrugët, shtohen ambjentet rekreative, hapësira të lira 

publike”. “Duhen shtuar hapësirat publike, dhe të rregullohet ndriçimi i rrugëve”. “Duhet të 

rrish mbyllur që mos hyjë zhurma e pluhuri”. “Edhe nuk jam sepse i japin me qera 

apartamentet, ka lloj-lloj njerëzish”. “Është shumë problematike po kush mendon për këtë 

oborr”. “Është shumë shqetësuese e stresante e të ndikon dhe brenda në shtëpi zhurmat që 

vijnë nga jashtë”. “Hapësira ndërmjet banesave nuk ekziston dhe nuk ndjehemi komod”. “Jam 

në katë të tetë dhe nuk kam probleme të tilla”. “Jo dhe aq komod sepse zhurma është pjesë e 

çdo ore të ditës”. “Jo dhe aq, ka shumë zhurmë”. “Jo intim sepse dëgjohen zhurmat, janë pa 

izolim”. “Jo nuk fle dot gjumë nga zhurma e disa klubeve dhe makinave”. “Jo nuk ndihemi 

komod për shkak të ambjenteve lokale, lloto etj. që e rrethojnë banesën”. “Jo pasi banesa është 

shumë pranë rrugës dhe nuk ka izolim”. “Jo se duhet të hiqen shtesat dhe lokalet”. “Jo shumë 

komod, nga amortizimi i objektit”. “Jo shumë pasi në pallat ndihen zhurma të kateve lart dhe 

posht”. “Jo shumë sepse apartamenti është i ftohtë në mbrëmje dhe mëngjes, kushtet që duam 

nuk janë shumë të mira”. “Jo, pasi dritaret, ballkonet janë shumë afër, aq sa mund të dëgjosh 

çdo bisedë te fqinjët”. “Jo, sepse pallati përball është më pak se 10 m larg”. “Ka mungesa 

hapësirash se ka mbipopullim, nuk janë të mjaftueshme”. “Ka ndotje akustike si rrjedhojë e 

qarkullimit të madh të mjeteve”. “Ka shumë mangësi me ndricimin natyral, pasi bllokohet nga 

pallati përballë”. “Ka shumë papastërti”. “Mendoj që banorët e kësaj hapësire kanë 

problemet”. “Mjaftueshëm”. “Mund të bëhet dhe më mirë”. “Muret janë të holla dhe 

transmetojnë zhurmat”. “Ndërtese e izoluar nga zhurmat”. “Ndërtime pa kriter”. “Sepse 

duhet të plotësohen disa kushte të tjera”. “Sepse ka shumë zhurmë dhe lëvizje të shumta në 

rrugë”. “Sepse ka zhurma nga ndërtimet shumë afër me pallatin”. “Sepse kam oborr në 

shtepinë time private”. “Sepse mungon diellëzimi dhe zhurmat e rrugës futen brenda”. “Sepse 

muret janë shumë të hollë”. “Sepse pallatet janë shumë afër me njëri tjetrin”. “Sepse pallatet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

jo 77 13.9 14.4 14.4 

disi 247 44.5 46.3 60.8 

po 209 37.7 39.2 100.0 

Total 533 96.0 100.0  

Missing System 22 4.0   

Total 555 100.0   
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janë shumë pranë njëri tjetrit”. “Po, sepse qetësia e lagjes është e mjaftueshme për këtë 

komoditet”. “Jo, sepse zhurmat e rrugës prishin qetësinë”. “Shqetësim i madh janë zhurmat e 

punimeve në një apartament, por do jetë e përkohshme”. “Shqetësohem nga zhurmat dhe pse 

nuk banoj në këtë zonë”. “Shtëpitë ndodhen shumë afër njëra-tjetrës dhe prishet qetësia 

ndonjëherë”. “Shtëpia e djalit ndodhet në një zonë të mirë”. “Shumë komod”. “S’ka intimitet 

ndërmjet objekteve, hapësirë shumë e vogël”. “Tani për tani po, në të ardhmen s'e di”. “Unë 

ndihem shumë komod dhe mendoj që hapësira është shumë e bollshme”. “Zhurma dhe pluhurat 

janë faktor pakënaqësie”. “Zhurmë akustike, pallate pa termoizolim”. “Zhurmat e rrugëve dhe 

e pazarit”. “Zona ku banoj ka shumë zhvillim dhe nuk ka shumë qetësi”. 

Nga opinionet e të anketuarve në lidhje me marrëdhënien që ka hapësira me banesën dhe 

ndikimi në komoditetin dhe intimitetin e saj, rezulton që banesat e reja nuk kanë izolimet e 

duhura në elementët e tyre ndërtimor, kanë mangësi në muret rrethuese, soletat, etj. Banesat e 

vjetra kanë probleme me zhurmat dhe pluhurat dhe disa nga elementët e këtyre banesave, që 

mund të paraqesin problem janë dritaret, që mund të mos jenë të tipit zë izoluese, gjithashtu 

dhe shkallët e banesave të vjetra nuk janë të mbyllura, faktor ky që paraqet problematikë në 

transmetimin e zhurmave. Distanca e afërt e objekteve të reja me ato ekzistueset sjell dhe 

mungesën e intimitetit e komoditetit të tyre.  

Pyetja numër 21 e pyetësorit “Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës”, 

është bërë me qëllimin për të evidentuar cilat janë problematikat konkrete të hapësirës që 

rrethon banesën e që ndikojnë negativisht për një jetesë komode dhe në intimitet brenda saj. 

Kjo pyetje ka disa opsione përgjigjeje, disa prej të cilave janë: Ndotja akustike (prej makinave 

që kalojnë në hapësirën rreth banesës, prej lokaleve e qendrave tregëtare pranë banesës); Ndotje 

nga pluhurat e rrugës dhe mbetjet urbane; Mungesa e ventilimit dhe e djellëzimit; Prania e 

lokaleve e bareve në katet përdhe; Shtesat anësore dhe të kateve. Të anketuarit kanë patur 

mundësinë të përgjigjen në tre alternativa.  

Si alternativë të parë, për 555 të anketuar janë përgjigjur 544 prej tyre, pra 98% e të 

anketuarve kanë zgjedhur opsionin e parë problematik të hapësirës që ndikon negativisht në 

komoditetin dhe intimitetin e jetesës në banesën e tyre. Nga këta, 56.99% kanë renditur të parën 

problemin e ndotjes akustike (Tab 48). Kjo ndotje rrjedh nga zhurmat që gjenerojnë prej 

automjeteve apo makinave të furnizimit, të lokaleve e dyqaneve tregtare të cilat nuk kanë orare 

të kufizuar për qarkullim në zonat e banuara. Sidomos këto të fundit përcjellin problematikën 

e zhurmave gjatë qarkullimit, furnizim, shkarkimit, etj., ndërsa automjetet e qytetarëve, duke 

patur probleme me pamjaftueshmërinë e parkimeve, janë të detyruara të vazhdojnë lëvizjen e 

përsëritur nëpër rrugicat e brendshme të bllokut të banimit, duke shkaktuar zhurmë, ndotje, 

stres, nervozizëm, pasiguri tek banorët.  

 

 
 

Tabela 48 Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 21 (Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës) 

Alternativa 1 
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14.89% e të anketuarve janë përgjigjur për opsionin problematika e ndotjes nga pluhurat e 

rrugës dhe mbetjet urbane dhe vazhdojnë më tej duke cilësuar problematikë praninë e lokaleve 

në katet përdhe të banesave, si dhe shtesat anësore e të kateve. Nga kjo rrjedh konkluzioni se 

në njësitë e banimit duhet të eliminohen apo minimizohen ato objekte që gjenerojnë zhurma. 

 

Si alternativë të dytë, për 555 të anketuar janë përgjigjur 378 prej tyre, pra 68.1% e të 

anketuarve kanë zgjedhur opsionin problematik të hapësirës që ndikon negativisht në 

komoditetin dhe intimitetin e jetesës në banesën e tyre. Nga këta, 45.24% kanë renditur të parën 

problemin e ndotjes nga pluhurat (Tab. 49), zhurma e cila gjenerohetprej automjeteve apo 

makinave të furnizimit, të lokaleve e dyqaneve tregtare, të cilat nuk emetojnëvetëm zhurmat, 

por edhe pluhurat. 23.02% e të anketuarve janë përgjigjur se paraqet problematikë prania e 

lokaleve në katin përdhe të banesave dhe vazhdojnë më tej me mungesën e ventilimit dhe të 

diellëzimit, shtesat anësore e të kateve, si dhe ndotjen akustike dhe zhurmat. Nga kjo lind 

sugjerimi që në njësitë e banimit duhet riparë mënyra e qarkullimit të automjeteve, rrugët e të 

cilave nuk duhet të jenë ngjitur me banesat, në pamundësi të vendosen barriera gjelbërimi, etj. 

 

 
 

Tabela 49 Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 21 (Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës) 

Alternativa 2 

 

Si alternativë të tretë, për 555 të anketuar janë përgjigjur 186 prej tyre, pra 33.5% e të 

anketuarve kanë zgjedhur opsionin problematik të hapësirës që ndikon negativisht në 

komoditetin dhe intimitetin e jetesës në banesën e tyre. Nga këta, 39.25% kanë renditur të parën 

shtesat anësore dhe të kateve (Tab. 50).  

 

 
 

Tabela 50 Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 21 (Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës) 

Alternativa 3 

Pra, prej automjeteve apo makinave të furnizimit të lokaleve e dyqaneve tregtare, gjenerohen 

zhurma, por edhe pluhurat. 35.48% e të anketuarve janë përgjigjur për opsionin problematiktë 
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pranisë së lokaleve në katin përdhe dhe vazhdojnë më tej duke cilësuar problematike mungesën 

e ventilimit dhe diellëzimit, ndotjen nga pluhurat dhe ndotjen akustike. 

Nga rezultatet e përftuara nga tre alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse (tabela 

51) arrihet në konkluzionin se banorët kanë shumë problematika në njësitë e tyre të banimit, 

që reflektohen e ndikojnë dhe në banesën e tyre. Kur ndikimi i faktorëve të hapësirës së jashtme 

është pozitiv, jetesa bëhet më e sigurtë dhe rritet mirqënia, ndërsa kur ndikimi është negativ, 

rrjedhimisht ndikon në cilësinë e jetës, rrit problemet sociale dhe ekonomike, ndikon në 

psikologjinë dhe anën shëndetësore të banorëve. 

 
 

Tabela 51 Frekuenca dhe Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 21 (Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin 

e banesës) Përmbledhje e tre alternativave 

 

Në tabelën 51, bazuar në vlera, nxirret konkluzioni se problemi kryesorë në jetën e banorëve 

të Tiranës, kryesisht brenda unazës, është ndotja akustike, pra zhurmat. Nga të dhënat rezulton 

që pas zhurmave, problemi i dytë është ndotja nga pluhurat. Një problematikë është dhe prania 

e lokaleve në katet përdhe, me tendencë rritje të numrit të tyre. Ky fenomen jo vetëm ndikon 

në gjenerimin e zhurmave, por tjetërson dhe përdorimin e asaj hapësire të vogël që ka mbetur. 

Sipas figurës 43 më tej renditen mungesa e ajrosjes dhe diellëzimit e në fund shtesat anësore 

dhe të kateve. 

Pyetja numër 22 dhe e fundit e pyetësorit është: “Mendoni se ndikon hapësira që rrethon 

banesën në jetën tuaj?” 

Për këtë pyetje 63 nga të anketuarit nuk i janë përgjigjur pyetjes, e cila nuk është e ndërtuar me 

opsione por jepet mundësia e shprehjes së mendimit të tyre. Nga ata që janë përgjigjur, 21 

persona mendojnë që nuk ndikon, ndërsa pjesa tjetër mendon që hapësira ndërmjet banesave 

është shumë e rëndësishme dhe ndikon shumë në jetën e banorëve të saj. Disa nga mendimet 

konkrete të banorëve të intervistuar janë të renditura më poshtë:  

“Ballkonet dhe oborri janë njësoj dhe duhet t’i kenë të gjitha elementët, ndryshe jeta bëhet 

stresuese”. “Duhet të jetë më e qetë, si dikur, tani është rrëmujë”. “Duhet të rregullohen se 

ndikojnë, po kemi aq strese sa nuk e kuptojmë se nga vjen”. “Duke qenë një vajzë e re mendoj 

se edhe shumë vajza të tjera si unë do të donin të kishin sa më shumë ambjëente të hapura apo 

terrene sportive, prandaj mendoj se hapësira ndikon shumë në jetën tonë”. “Duke u shtuar 

numri i lokaleve dhe ndërtesave shumëkatëshe hapësira vjen duke u zvogëluar dhe banorët 

kanë shumë probleme”. “Është një faktor kryesor në afrimin e komoditetit dhe sigurisë në 

banesën ku jetoj. Ajo ndikon drejtpërdrejtë në aktivitetin tim të përditshëm”. “Është shumë e 

rëndësishme, ne nuk kemi nevojë vetëm për mure, por dhe për ambjentin jashtë shtëpisë, për 

parkim, parqe, kosha mbeturinash etj”. “Hapësira që rrethon banesën është shumë e 

rëndësishme në jetën tonë sepse është e lidhur ngushtë dhe me gjendjen e përditëshme 

emocionale e shpirtërore”. “Hapësira është ajo çfare ka më shumë rëndësi në aktivitetin 

jetësor për aq kohë sa aty ndërveprojnë, ana shëndetësore, mardhëniet mes njerezve, etj.” 

“Hapësira ndikon se aty mund të komunikosh me fqinjët”. “Hapësira ndikon sepse mosha jonë 

nuk ka ku ta kalojë ditën dhe domosdo duhet të krijohen kushte dhe për ne jo vetëm lokale”. 

“Hapësira ndikon shumë në jetën tonë pasi nën ndikimin e saj kushtëzohen një sërë 

Frequency Percent

Ndotja akustike ( makinat, 

lokalet )

322 29.06%

Ndotja  (pluhurat e 

rruges/mbetjet urbane)

259 23.38%

Mungesa e 

ajrisjes/diellezimit

160 14.44%

Prania e lokaleve ne katin 

perdhe te baneses

217 19.58%

Shtesat anesore dhe te 

kateve

150 13.54%

Total 1108 100.00%

Valid
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veprimtarish që ne realizojmë në përditshmërinë tonë. Hapësira ndikon shumë sa do të mirë ta 

keshë apartamentin brenda”. “Hapësira që rrethon banesën është më e rëndësishmja, sepse 

ka elementët bazë si ajri, gjelbërimi, uji, që njeriu ka shumë nevojë. Hapësira që rrethon 

banesën ndikon në mënyrë të tërthortë ose drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës”. “Jetoj prej vitesh 

në këtë lagje, por sa më shumë vite ikin aq më tepër e vështirë po na bëhet jetesa ne banorëve 

të kësaj lagjeje, dhe kjo për shkak të hapësirës që rrethon banesat tona”. “Mendoj që hapësira 

që rrethon banesën, ndikon shumë në jetën tonë. Do më pëlqente shumë të kisha mundësi të 

kaloja kohën time të lirë në ndonjë lulishte dhe jo detyrimisht në kafe. Mendoj që duhet të jetë 

mikpritëse”. “Mendoj se po, pasi për një jetë të lumtur është shumë e rëndësishme që të ndihesh 

komod në vendin ku jeton. Ndikon në psikologjinë dhe shëndetin e njeriut duke rritur apo 

zvogëluar jetëgjatësinë”. “Natyrisht që ndikon në jetën tonë, po jemi me shumë strese dhe nuk 

e kërkojmë dot që të na plotësohen kushtet jashtë shtëpisë dhe nuk mirëmbahet nga banorët”. 

“Ndikon disi pasi shtimi i lokaleve dhe i ndërtimeve të reja ka shtuar ndotjen akustike dhe 

rritjen e nivelit të ndotjes në ajër”. “Ndikon në jetën e përditëshme, sepse njerëzit lëvizin çdo 

ditë, shumë herë dhe përballen me problemet që ka ajo”. “Ndikon patjetër se nuk kemi asnjë 

mundësi të kënaqim fëmijët pranë shtëpisë. Na duhet t’i çojmë larg për t’i argëtuar. Ashtu siç 

ndikon një njeri i keq ta kesh pranë, ashtu ndikon dhe ambjenti i keq rreth shtëpisë sime”. 

“Ndikon shumë, sepse do e shijoja më shumë të kaloja kohën e lirë në një park se sa nëpër 

cepa rrugësh apo bare”. “Ndikon shumë sepse sa më e mbyllur, aq më e vështirë për të jetuar 

qetë. Unë jetoj në pallat por sërish nevojitet hapësira, sepse ka pallate që janë shumë ngjitur 

me njëri tjetrin dhe kur del në ballkon mund të shohësh çdo gjë që bën tjetri në ndërtesën 

përballë”. “Ndikon shumë, sidomos për fëmijët. Nuk kanë hapësira të mjaftueshme për të 

luajtur. Natyrisht që ndikon shumë. Hapësira e gjerë dhe e gjelbër është shumë mirë, hapësira 

e ngushtë të shton stresin”. “Ndikon, njeriu duhet të jetë i rrethuar në banesën e tij nga një 

hapësirë e sigurt dhe e këndshme. Ndotja akustike është problemi më i madh. Ndikon në të 

gjitha dimensionet”. “Për mua nuk ndikon sepse thuajse nuk më lidh asgjë me hapësirat, por 

mendoj se për moshat e mëdha ndikon pasi ata duan ambjente për t’u shlodhur e relaksuar”. 

“Po hapësira që rrethon banesën tonë ndikon në jetën tonë nga çdo pikëpamje dhe element 

arkitektonik. Thjesht impakti i disa ndërtesave përreth krijon gjendje emocionale tek njeriu. Sa 

më shumë hapësirë dhe komoditet, sepse kanë ndikim të drejtpërdrejtë në jetesë. Për mendimin 

tim jetesa më e qetë dhe më e shëndetëshme është në periferi”. 

 

4.2.4 Pёrfundime 

1. Nga shqyrtimi i përgjigjeve dhe rezultatet e pyetesorit per qytetin e Tiranes, del perfundimi 

që në njësitë e banimit është cënuar sipërfaqja e gjelbërimit, e cila fillimisht u përkiste banorëve 

të saj. Kjo sipërfaqe gjelbërimi fillimisht ishte projektuar e qetë, pa zhuram, e sigurtë, intime 

dhe rekreative..Banorët, ashtu si dhe kalimtarët, kanë koncepte të qarta për destinacionin dhe 

elementët që duhet të përmbajë njësia e banimit, si: lulishte, gjelbërim, kënde lojrash për 

fëmijë, rrugica e trotuarë, parkim, mobilim urban, ambjente ndihmëse së bashku me kontenieret 

e mbeturinave, etj. 

Ky mjedis shumë i afërt me banesën e tyre do ju shërbente si një hapësire e përbashkët, pasi 

janë vende kolektive ku mund të mblidhen dhe bashkëveprojnë njerëz të ndryshëm, 

rrjedhimisht është shumë e nevojshme dhe jetike për ta. Në situatën ekzistuese, kjo hapësirë 

nuk u ofron asgjë banorëve në raport më pritshmëritë.Një tjetër problematikë është dhe 

mungesa e ndriçimit, si pasojë e mosmirëmbajtjes. 

Një rëndësi të veçantë ka dhe pjesa e hyrjes, së bashku me shkallën, që, për ata të cilet banojnë 

në me përzierje të funksioneve, në rastet e pazgjidhura si duhet, mund të sjellë shumë pasiguri 

dhe diskomfort. 
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Në disa raste kalimtarët apo banorët e ndjejnë vetën të huaj në mjedisin rreth banesës, sepse e 

përdorin këtë hapësirë s vetëm për të hyrë dhe dalë nga banesa apo lokali, ku ata banojnë, 

punojnë apo frekuentojnë. Në këtë formë hapësira shfrytëzohet për qëllime teknike e jo për 

qëllime rekreacioni, komunikimi, apo për të lehtësuar jetën e përditëshme duke rritur 

komunikimin ndërmjet banorëve. 

Nga rezultatet e pyetësorit, konkludohet që kjo hapësirë ka ndryshuar, është transformuar nga 

një mjedis rekreativ, pjesë e jetës së përditëshme e pa kosto, në një hapësirë që nuk i përket me 

publikut por pjesës së biznesit ose kalimtarëve që e përdorin vetëm për akses dhe jo për 

rekreacion. Në një pjesë të rasteve, banorët mendojnëë që dhe përpjekjet për sistemime në zona 

të ndryshme janë grupime të sforcuara dhe i largon nga banesa e tyre, duhet rritur dhe koston, 

pasi rekreacioni është spostuar në ambjente baresh e lokalesh që ka kosto. 

Hapësirës i është ndryshuar forma, përmbajtja dhe rrjedhimisht përdoruesit.Njësia e banimit ka 

nevojë urgjente për shtim të sipërfaqeve të gjelbërta me bimë medicinale dhe dekorative.  

Ka nevojë urgjente për kënde rekreacioni për fëmijë të grupmoshave të ndryshme, sidomos 

moshat e treta , por edhe për të rinjtë.  

 

2. Nga rezultatet e pyetësorit , ata që janë përdorues të autoveturave, banorë apo kalimtarë, por 

dhe ata që nuk zotërojne mjet privat, kanë shprehur shqetësim në lidhje me parkimet e hapura. 

Numri i vendeve te destinuara si për banorët, ashtu dhe për vizitorët e rastit është vendosur pa 

një përllogaritje të saktë, bazuar ne rregulloret e normave te projektimit, duke iu referuar 

shembujve të vendeve të tjera.. Pjesa më e madhe e atyre që kanë automjet, parkojnë në rrugët 

e brendshme të kompleksit, duke e kthyer procesin e parkimit problematik në aspektin e ndotjes 

akustike por njëskohësisht dhe kimike të ajrit, duke u përkthyer dhe në stres apo pasiguri. 

Bazuar ne këto të dhëna, rrjedh konkluzioni ka një sërë problemesh të cilat shfaqen nga zënia 

e rrugëve të brendshme me makina të parkuara në anë të tyre. Shtimi i popullsisë dhe numri në 

rritje i automjeteve nga viti në vit, e bën situatën më komplekse nga sfidat që dalin si rezultat i 

mungesës së parkimeve për banorët e Tiranës.  

Rezultati i marrë nga pyetësori dhe me vlerat më të larta si problematikë është niveli i lartë i 

zhurmës. Nga vëzhgimet e banesës shumëfamiljare, rezulton se zhurmat ndodhin për shumë 

arsye, por disa prej tyre, ato që varen nga pozicionimi i banesës në hapësirën urbane, kanë të 

bëjnë me distancën e afërt me banesat e reja të ndërtuara pas viteve 1990.  

Rregulloret e ndryshme për ndërtimin e banesave duhet të ofrojnë një nivel minimal të zhurmës 

brenda ndërtesave të banimit. Problematikat dalin dhe në lidhje me mungesën apo pamundësinë 

e ventilimit, diellëzimit, etj. 

 

3. Për gjithë zonën e banimit të Tiranës, brenda unazës, asnjë nga njësitë e banimit nuk përmban 

vende të organizuara për të luajtur fëmijët, apo moshat e treta të kenë vendet e tyre për kalimin 

e kohës së lirë, pa qënë e nevojshme të ulen nëpër kafene. Kjo problematikë e krijuar në 

aspektin urban por dhe social, ka një sërë zgjidhjes të mundshme, referuar aplikimeve të 

ngjashme. Madhësia e hapësirës, tashmë e transformuar dhe e zvogëluar, nuk është e 

rëndësishme sa cilësia e saj. Projektuesit duhet të japin zgjidhje imediate e të studiuara për 

gjetjen e detajeve  në aplikimin e këtyre elementeve tëdomosdoshem në njësinë e banimit. 

 

4. Nga rezultatet e përftuara, nxirret konkluzioni se banorët kanë një sërë problematikash 

objektive në njësitë e tyre të banimit që reflektohen e ndikojnë dhe në banesën e tyre.  

Nuk ka elementë që e bëjnë hapësirën të veçantë, por banorët e saj vlerësojnë vetëm pozicionin 

gjeografik dhe distancën e vogël nga qendra, njerëzit dhe reputacionin e mirë të njësisë ku 

banojnë, duke ndikuar kështu drejtpërdrejtënë jetën dhe sigurinë e tyre. Hapësira nuk ju ofron 

asgjë të veçantë në lidhje me elementët që duhet të përmbajë ajo, si parkimi, forma apo 

mobilimi urban. Nga të anketuarit, 6.5% janë shprehur që kjo hapësirë nuk ju ofron asgjë.  
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Nga rezultatet e përftuara të anketuarit do të donin të rregullonin e rijetësonin në hapësirat ku 

ata jetojnë e punojnë: këndet e lojrave dhe ato sportive, lulishtet dhe gjelbërimin e tyre, të 

zgjerojnë hapësirat e lira publike për banorët, të organizojnë parkimet publike, të zgjerojnë 

rrugicat e brendshme, të heqin shtesat anësore dhe lokalet në katet përdhe, si dhe të eliminojnë 

linjat ajrore të telekomunikacionit e internetit. Një tjetër rekomandim nga vetë banorët është se 

duhet të plotësojnë mobilime të thjeshta urbane ato mjedise ekzistuese, sado të vogla të jenë 

për t’i bërë jo vetëm efiçente këto hapësira urbane, por edhe cilësore. 

4.3 Pyetesori i zonës në studim (Eksperimenti) 

Problematikat e evidentuara nga analizimi i skenarëve të ngritur në pyetësorin e Tiranës lidhen 

kryesisht me me zvogëlimin e hapësirave ndërmjet banesave dhe transformimin e tyre nga 

sipërfaqe të përbashkëta për banorët e njësive të banimit, në hapësira publike për gjithë 

qytetarët e Tiranës si qëllim i studimit. Ky konstatim bën të nevojshëm eksperimentimin në një 

kompleks banimi. Për këtë, është analizuar në detaje Kompleksi i banimit “50-Vjetori i 

Pavarësisë” në Tiranë.  

 

4.3.1 Hyrje. Metodologjia e pёrdorur pёr pyetёsorin e Kompleksit tё banimit “50 vjetori i 

Pavarёsisё” nё Tiranё. 

Kompleksi i banimit i marrë si rast studimor përbëhet nga disa njësi banimi në formë blloku. 

Forma e njësive të banimit, si dhe përbërja e tyre, ndikojnë në hapësirën ndërmjetëse (Fig. 86). 

Ky është një kompleks që ka ndryshuar në kalimin e viteve, si në formë urbane në plan e 

altimetri, ashtu dhe në përbërje. 

 

 
 

Figura 86 Pamje satelitore e Kompleksit të banimit “50-Vjetori i Pavarësisë” në Tiranë, i marrë si rast studimor 

Kompleksi i banimit rrethohet nga rrugë kryesore në të katër anët e tij. Në anën veriore, 

kufizohet nga rruga “Myslym Shyri”, në anën jugore nga Bulevardi “Gjergj Fishta”, në anën 

perëndimore nga rruga “Muhamet Gjollesha” dhe në anën lindore nga rruga “Dëshmorët e 4 

Shkurtit”, e cila e kufizon nga lulishtja “Tajvani”. 

 

4.3.2 Metodologjia e përdorur 

Pyetesori i kompleksit te banimit, rasti i marre ne studim 

 

Pёr tё patur tё dhёna tё plota nё studim është analizuar hapёsira ndёrmjet blloqeve tё banimit 

brenda Kompleksit “50-Vjetori i Pavarësisë”, duke pёrjashtuar hapёsirat e akseve rrugore 
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kryesore që e rrethojnë atë, si rruga “Myslym Shyri”, aksi i Bulevardit “Gjergj Fishta”, rruga 

“Muhamet Gjollesha” në Unazë dhe rruga “Sami Frasheri” tek Drejtoria e Policisë, rruga 

“Dëshmorët e 4 Shkurtit”, si dhe të gjitha rrugët dytësore brenda kompleksit (Fig. 87). 

Janë përcaktuar blloqet e banimit për zhvillimin e pyetësorit, duke i vendosur çdo godine 

banimi emërtime me numra, varur nga shtrirja lineare e saj. Ky numër i banesës korespondon 

me numrin e vendosur në pyetësor, i cili është realizuar duke intervistuar banorë ose kalimtarë 

të përzgjedhur në mënyrë të rastësishme. Janë plotësuar 189 pyetësorë. Pyetësori përmban 

gjithsej 21 pika, nga të cilat 7 të parat kanë të bëjnë me informacionin bazë për të anketuarit, 

ndërsa 14 pyetje janë me tematike për hapesirën ndërmjet banesave dhe elementët e saj. 

 

 
 

Figura 87 Emërtimet e godinave të banimit në kompleksin “50-Vjetori i Pavarësisë” në Tiranë, i marrë si rast studimor. 

 

Nё pjesёn e parё, pyetjet nga 1 deri në 7 pyetёsori pёrmbajnë tё dhёnat bazё tё anketuarit, i cili 

sipas dёshirёs ka vendosur dhe emrin e tij. Informacioni bazё pёrmban tё dhёnat nё lidhje me 

gjininё, grup moshёn, nivelin e edukimit, statusin dhe sektorin e punёsimit si dhe marrëdhёnien 

e tё anketuarit me hapёsirёn si banor apo punonjёs nё godinat rreth hapësirës ku u anketua. I 

anketuari është përgjigjur për numrin e anëtarëve ,pra përbërjen, por edhe moshën e pjesëtarëve 

të familjes së tij. Pyetjet e pyetësorit përmbajnë problematika në lidhje me hapësirën ndërmjet 

banesave, që ndikon në jetën e banorëve të saj. Për këtë arsye i intervistuari në përgjigjen e tij 

ka patur parasysh interesat e gjithë anëtarëve të familjes në lidhje me kushtet e jetesës, mënyra 

se si ndikon në të hapësira që e rrethon banesën. Gjithashtu në këtë pjesë, pyetësori përmban 

pyetje në lidhje me zotërimin e automjetit dhe për vendparkimet e atyre të cilëve e disponojnë 

automjetin. 

Nё pjesёn e dytё, nga pyetja 8 deri në 15, pyetësori përmban pyetje që gjenerojnë të dhëna mbi 

kuptimin që kanë të anketuarit në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave, cilën pjesë të saj 

shfrytëzojnë, sa herë në ditë apo javë, për çfarë e përdorin dhe a është e rëndësishme për ta. 

Nё pjesёn e tretё, nga pyetja 16-21, pyetësori përmban pyetje që lidhen me problematikat që 

hasin në këtë hapësirë në jetën e përditëshme të tyre. Gjithashtu mblidhet informacion nëse ka 

ndikim në jetën e tyre dhe si vlerësohet ky ndikim, nëse përgjigjia është po. Përveç pyetjeve 

me alternativa, janë shtruar dhe pyetje ku i anketuari shpreh me fjalët e tij opinionin nëse kjo 

hapësirë është transformuar apo jo, si dhe ndikimin e elementëve të hapësirës në komoditetin 

e jetës në banesën e tij. 

Kjo metodë e përdorur ka për qëllim të krijojë një bazë të dhënash reale nga banorët dhe 

kalimtarët në lidhje me hapësirën përreth godinave në njësitë e banimit, për zonat kryesore të 

banimit në Tiranë. Përpunimi dhe analizimi i këtyre të dhënave do të shërbejnë për të kuptuar 

e evidentuar faktorët që kanë ndikim në ambjentin që rrethon godinën e banimit dhe në jetën e 

qytetarëve. Të dhënat e pyetësorëve, ashtu si dhe për pyetësorët për qytetin e Tiranës, janë 
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përpunuar në programin IBM*SPSS* Statistics Versioni 22 si dhe në programin Microsoft 

Excel, të cilat në formën e tabelave dhe të figurave gjenden të paraqitura në pjesët në vijim. 

 

4.3.3 Rezultatet e drejtpërdrejta, tabelat 

Nё pjesёn e parё të pyetësorit, ku bëjnë pjesë pyetjet me të dhënat bazë të të anketuarve, 

paraqiten të dhëna nga intevistimi i 189 banorëve e kalimtarëve, të cilët kanë paraqitur 

opinionin e tyre të lirë e mbi hapësirën rreth banesës, të mbështetur mbi gjendjen reale të saj si 

dhe nga elementë e memories së tyre. 

  
 

Tabela 52 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e përbërjes gjinore të anketuarve. 

 

Nё tabelёn 52 janё rezultatet e 189 tё intervistuarve, nga tё cilёt 105 janё femra dhe 84 janё 

meshkuj, ndërsa e shprehur nё pёrqindje respektivisht 55.6% dhe 44.4%. Kjo analizë është 

realizuar për të treguar një shpërndarje të drejtë të pyetësorëve, duke marrë opinione nga dy 

gjinitë. Nga krahasimi i këtyre të dhënave me ato të pyetësorit për Tiranën, rezulton e njëjta 

situatë, pra numri mё i madh qё kanё pranuar t’i pёrgjigjen pyetёsorit janё femra.  

 

   
 

Tabela 53 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e përbërjes së grupmoshave të anketuarve. 

 

Nё tabelёn 53 janё rezultatet e grupmoshave tё intervistuar, nga tё cilёt nё vend tё parё ёshtё 

grupmosha 25-44 vjeç. Duke e krahasuar me pyetësorin për qytetin e Tiranës, vërehet që kjo 

kategori e të intervistuarve në këtë rast përkthehet në një shifër më të madhe prej 65.1%. Nё 

vend tё dytё është grupmosha 44-64 vjeç me 22.2%, nё vend tё tretё me 9% renditet grupmosha 

18-24 vjeç dhe me 3.7% grupmosha mbi 65 vjeç. Ky pyetësor është realizuar duke intervistuar 

pa përzgjedhje, por në mënyrë të rastësishme dhe në orare të ndryshme. Arsyeja që janë 

përgjigjur më shumë të grupmoshave 25-64 vjeç tregon që kjo moshë është aktive dhe me 

propabilitet të shfrytëzojë më shumë hapësirën ndërmjet banesave. Gjithashtu dhe kompleksi i 

banimit i përzgjedhur përmban larmi të elementëve urban në lidhje me llojet e banesave, 

objekteve të ndryshme social-kulturore e hapësirave. 

Nё tabelёn 54 janё rezultatet e informacionit të nivelit të edukimit të intervistuarve. Kësaj 

pyetje janë përgjigjur 100% të intervistuarve, ku ata me arsim universitar përbëjnë 70.9%, dhe 

kjo tregon për nivelin e përgjigjes, që është mbi atë mesataren e pritshme. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Femer 105 55.6 55.6 

Mashkull 84 44.4 44.4 

Total 189 100.0 100.0 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 18-24 17 9.0 9.0 

25-44 123 65.1 65.1 

45-64 42 22.2 22.2 

mbi 65 7 3.7 3.7 

Total 189 100.0 100.0 
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Tabela 54 Frekuenca dhe Vlera në përqindje  e nivelit të edukimit të anketuarve 

 

Në figurën 5 jepet vlera në përqindje e nivelit të edukimit të anketuarve, ku shihet që me arsim 

të mesëm nga të intervistuarit janë 20.6%, me arsim 8-vjeçar 4.8% dhe me arsim pasuniversitar 

3.2%. Në ndryshim me pyetësorin e Tiranës, në këtë tabelë ka opsion më të detajuar, si rasti i 

evidentimit të nivelit të edukimit “pa shkollim” që nga të dhënat e tabelës rezulton 0.5% e të 

anketuarve. 

 

   
 

Tabela 55 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e statusit të punësimit të anketuarve 

Nё tabelёn 55 pasqyrohen rezultatet e statusit tё punёsimit tё 188 tё intervistuarve nga 189 

gjithsej, 42.3% ndjekin shkollën (universitare apo të mesme), 14.8% tё papunё, 37% janё nё 

punё, dhe 5.3% pensionist. Është e evidentueshme se pjesa më e madhe e të intervistuarve, 

79.3% janë të angazhuar me punë, shkollë apo aktivitete të tjera, ndërsa pjesa më e vogël është 

kategoria e pensionistëve dhe përsonave të papunë, nisur dhe nga mosha e tyre.  

   
 

Tabela 56 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e sektorit të punësimit të anketuarve 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Pa shkollim 1 .5 .5 

8 vjecar 9 4.8 4.8 

I mesem 39 20.6 20.6 

universitar 134 70.9 70.9 

pasuniversitar 6 3.2 3.2 

Total 189 100.0 100.0 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid I punesuar 36 19.0 19.1 

I vetepunuesuar 34 18.0 18.1 

Student 80 42.3 42.6 

Pensionist 10 5.3 5.3 

I papune 28 14.8 14.9 

Total 188 99.5 100.0 

Missing System 1 .5  

Total 189 100.0  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Bujqesi/Blegtori 3 1.6 3.4 

Ndertim 10 5.3 11.5 

Transport 2 1.1 2.3 

Industri e lehte 5 2.6 5.7 

Sherbime publike (zyre, 

tregeti, qendra tregtare) 

67 35.4 77.0 

Total 87 46.0 100.0 

Missing System 102 54.0  

Total 189 100.0  
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Duke i krahasuar me të dhënat e marra nga pyetësori i Tiranës, ku 70.06% rezultojnë të jenë të 

angazhur me studime apo punë, del përfundimi përgjithësues se pjesa më e madhe e shoqërisë 

është e angazhuar dhe e zë një pjesë të madhe të ditës me punë, studime apo aktivitete të 

ndryshme. 

Nё tabelёn 56 pasqyrohen tё dhёnat e sektorit tё punёsimit ku punojnё tё intervistuarit. Nga 

tabela shihet qё 54% nuk i janё pёrgjigjur pyetjes mbi vendin ku punojnё. Nga 46% qё janё 

përgjigjur, 35.4% janë shprehur se punojnё nё shёrbime publike, 5.3% nё ndёrtim, 2.6% nё 

industri tё lehtё, 1.6% nё bujqёsi e blegtori dhe 1.1% nё transport. 

Pyetjes “Cila ёshtё marrëdhёnia juaj me hapёsirёn?” i janё pёrgjigjur 100% tё intervistuarve 

(Tab. 57).  

 

   
 

Tabela 57 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e mardhënies së intervistuarve me hapёsirёn. Alternativa 1 

Nё tabelen 57, pasqyrohen tё dhёnat pёr marrёdhёnien qё kanё tё intervistuarit me hapёsirёn 

ku është realizuar pyetësore. Nga tё dhёnat, rezulton se ata qё jetojnё e punojnё nё kёtё hapёsirё 

janё 57.2% e tё anketuarve. Pjesa tjetёr, 31.2% e vizitojnё shpesh pёr arsye tё ndryshme si 

blerje, frekuentim lokalesh, stёrvitje nё palestra, terrene sportive, pёr tё kaluar kohёn e lirё etj, 

dhe 11.6% janё kalimtarё tё rastit tё cilёt ndodhen nё kёtё hapёsirё pёr arsye tё ndryshme qё i 

kanё dhёnё nё pyetёsor si; vizitё tek tё afёrm, shoqёrues tё nipёrve e mbesave nё shkollё, 

frekuentues tё njёsive tregёtare, kalim i kohës së lirë nё lokalet e hapёsirёs, shitёs ambulant, 

takimi me miqtё e tё afёrm tё tyre, etj. Duke e krahasuar me tё dhёnat e marra nga pyetёsori i 

Tiranёs, rezulton qё numri i vizitorёve nё kёtё kompleks ёshtё 18.9% më i lartë. Ky rezultat 

tregon qё rasti i marrё nё studim ёshtё njё zonё me reputacion dhe zё njё pozicion tё veçantё 

nё lidhje me zonat e tjera tё qytetit. 

 

   
 

Tabela 58 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e përbërjes së familjes të anketuarit 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Valid Jetoj atje 62 32.8 32.8 

Punoj atje 29 15.3 15.3 

E vizitoj shpesh 59 31.2 31.2 

Te tjera 22 11.6 11.6 

Jetoj dhe punoj 17 9.0 9.0 

Total 189 100.0 100.0 
 

Frequency Percent

1 2 persona 20 10.6

2 3. persona 28 14.8

3 4. persona 72 38.1

4 5. persona 47 24.9

5 6. persona 14 7.4

6 7. persona 2 1.1

7 Total 183 96.8

8 Missing 6 3.2

9 Total 189 100
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Në tabelën 58 jepen të dhënat në lidhje me numrin e anëtarëve të familjeve të personave të 

intervistuar. Për të krijuar një ide mbi tipologjinë e familjeve, është hartuar kjo pyetje, e cila 

do të shërbejë gjithashtu për të evidentuar dhe nevojat tipike të familjeve. Pyetjes i janë 

përgjigjur 96.8% e të anketuarve, ndërsa ata që nuk janë përgjigjur rezultojnë të jenë kalimtarë. 

Nga 183 të anketuarit rezulton që familjet me numër prej katër dhe pesë personash janë në 

përqindje më të madhe, rreth 63%. Nga tabela 58 rezulton që familjet me dy deri në tre anëtarë 

zënë 25.4% të anketuarve, ndërsa pjesa tjetër shkon për familjet me më shumë se tre breza në 

përbërjen e tyre. Për tipin e banesave që përmban zona e marrë në studim, kjo përbërje 

familjare, tregojnë se në pak raste familjet kanë më pak se dy breza në strukturë, për këtë arsye 

dhe kërkesat e tyre për hapësirën ndyshojnë. Tjetër qëndrim ndaj saj mban një person në moshë 

shkolle apo i aftë për punë, që në pjesën më të madhe të kohës, hapësirën e shfrytëzon si rrugë 

kalimi, ose për të lëvizur me automjet dhe për ta parkuar atë. Kjo hapësirë vlerësoher prej tyr 

se do të ishte efiçente e do ju shërbente në orë të caktuara për një shëtitje, nëse do të përmbante 

dy deri në tre sheshe për gjithë zonën, me vegla të thjeshta gjimnastikore. Nga ana tjetër,  

moshat e treta, si dhe fëmijët e vegjël, kanë më shumë nevojë për një hapësirë të gjelbëruar, të 

pajisur me mobilim urban, të diellëzuar e ndriçuar, me kënde lojrash e rekreacioni dhe të sigurtë 

njëkohësisht.  

Në tabelën 59 tregohet numri i anëtarëve të familjes për secilin  person të intervistuar,  si dhe 

ndarja në grupmoshat deri në 18 vjeç, 18-65 vjeç dhe mbi 65 vjeç. Të gjithë të intervistuarit, 

përpara se t’u drejtohej pyetja në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave (oborrin) ju është bërë 

e qartë që gjatë përgjigjes duhet të kenë parasysh dhe anëtarët e tjerë të familjes, pra në rast se  

i intervistuari është 18 vjeç, në përgjigje të marr në konsideratë interesin e të gjithë familjarëve 

të tij në lidhje me pyetjen. 

 

 

Tabela 59 Vlera në përqindje e Numri i anëtareve të familjeve të anketuarve sipas grupmoshave. 

 

Kjo pyetje kishte për qëllim të krijohej një ide se kush është mosha e banorëve që e shfrytëzojnë 

këtë hapësirë ndërmjet banesave. Kjo do të shërbejë për të kuptuar se për çfarë janë më së 

shumtu të interesuar banorët e saj. Duke analizuar përbërjen familjare, kuptohet se si duhet të 

organizohen hapësirat, nëse janë të nevojshëm ambjentet rekrative dhe sportive, mobilimi 

urban, etj. 

Nё pjesёn e dytё të pyetësorit janë formuluar pyetje që duam të marrim sa më shumë 

informacion mbi numrin e automjeteve që zotërojnë të anketuarit dhe vendin ku i parkojnë ato, 

mbi hapësirën ndërmjet banesave dhe elementët e domosdoshëm të saj, a janë ekzistente dhe 

çfarë ju mungon; sa të rëndësishme janë për ta, për çfarë e përdorin më shumë dhe sa herë e 

përdorin atë; a janë transformuar këto elementë në vite apo jo, etj. 
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Tabela 60 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e numrit të automjeteve që ka familja e të anketuarit. 

 

Pyetjes numër 8 të pyetësorit  “A keni automjet dhe sa keni në familjen tuaj”, i janë përgjigjur 

100% e të intervisuarve (tabela 60). Në figurën 11 tregohet në përqindje numri i automjeteve 

që kanë në familjet e tyre të intervistuarit. Nga të dhënat, rezulton që numrin më të madh e 

kanë ata që zotërojnë një automjet (110 persona) dhe përbëjnë 66% të të intervistuarve, ndërsa 

34% nuk kanë automjet, kryesisht familjet me përbërje familjare të moshuar. Duke e krahasuar 

me të dhënat e marra nga pyetësori i Tiranës, rezulton që numri i personave që kanë automjet 

në këtë kompleks është 13% më i lartë. 

Rezultati i mësipërm tregon jo vetëm nivelin më të lartë ekonomik të banorëve të kësaj zone, 

por dhe rritjen e problematikës në lidhje me parkimet, ndotjen akustike dhe ndotjen ambjentale. 

Pyetjes ”Cili është vendi ku parkoni automjetin kryesisht (në parkim personal, parkim kolektiv 

apo në rrugët e brendshme ndërmjet banesave)? (Tab. 61) i janë përgjigjur të gjithë personat e 

anketuar. 

 

Tabela 61 Vlera në përqindje e vendit ku parkojnë automjetin. 

Nga rezultatet kuptohet se pjesa më e madhe, 43% e atyre që kanë automjet parkojnë në rrugët 

e brendshme të kompleksit. Pjesa tjetër, e cila përbehet nga 23% e të intevistuarve, shfrytëzojnë 

parkimet kolektive e private, që mund të jenë të organizuara në katet nëntokë të godinave të 

reja shumkatëshe si dhe në hapësirat private të banorëve të zonës, në oborret e banesave private. 

Nga këto të dhëna dalin në pah problemet që rrjedhin nga zënia e rrugëve të brendshme me 

makina të parkuara në anë të tyre. Shtimi i popullsisë në këtë kompleks dhe numri në rritje i 

automjeteve nga viti në vit, shton problemet e shumta që dalin si rezultat i mungesës së 

parkimeve për banorët e zonës. Në hapësirat ndërmjet banesave dallohen vetëm makina të 

parkuara të cilat përveçse e zënë këtë hapësirë dhe e bëjnë të pa shfrytëzueshme prej fëmijëve 

apo moshat e treta, sjellin dhe zhurma, ndotje, kaos, mungesë sigurie, etj. Përveç kësaj, në anën 

tjetër, ekziston problemi i stresit të drejtuesve të mjeteve, që harxhojnë kohë për të gjetur 

parkim, gjobat që mund të marrin nga parkimi i gabuar, etj. 

Frequency Percent

1 asnje 65 34.4

2 Nje 110 58.2

3 Dy 11 5.8

4 Tre 3 1.6

5 Total 189 100
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Pyetja numër 10 “Cilat janë (hapësirat ndërmjet banesave) ambjentet e përbashkëta për ju?”, 

është formuluar për të kuptuar nocionin që kanë të anketuarit për hapësirën ndërmjet godinave 

të banimit dhe se çfarë përmban ajo konkretisht. Përgjigjet e të anketuarve janë përmbledhur 

në tabelë sipas opsioneve: Lulishte; hapësirë e gjelbër; kënde lojrash; rrugë të brendëshme; 

trotuare; terrene sportive; parkim; ambjente ndihmëse; kontenierë; shërbime tregtare; shërbime 

rekreative; bar; restorant; mobilim urban etj.(Fig. 13). Nga këto opsione i anketuari mund të 

zgjidhte tre alternativa. Disa nga të anketuarit janë shprehur me shumë opsione. 

Për alternativën e parë janë përgjigjur 100% e të anketuarve. Nga të dhënat, rezulton që 76.2% 

e të anketuarve mendojnë që rrugicat e brendëshme janë elementi që bëjnë pjesë në hapësirën 

e përbashkët të njësisë së banimit, ndërsa rreth 13% mendojnë që duhet të jetë lulishtja, hapësira 

e gjelbër së bashku me këndin e lojrave. 

 

 
 

Tabela 62 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilat janë (hapësirat ndërmjet banesave) ambjentet e përbashkëta 

për ju?” Alternativa 1 

 

Të njëjtës pyetje, por si alternative të dytë i janë përgjigjur 121 persona nga 189. (Tab.63). 

Nga të dhenat rezulton se 32.3% mendojnë që hapësira e gjelbër, me lulishte e kënde lojrash 

është pjesë e përbashkë për banorët e njësisë së banimit. Gjithashtu dhe vendparkimet zënë 

vend të rëndësishem në këtë hapësitë të përbashkët 

 

 
 

Tabela 63 Vlera ne perqindje e pergjigjeve per pyetjen “Cilat janë (hapësirat ndermjet banesave) ambjentet e perbashketa 

për ju?” Alternativa 2 

 

Pyetjes 10, por si alternativë të tretë (Tab. 64) i kanë dhënë përgjigje 43 persona nga 189 të 

anketuar, ku opsionit për parkime dhe lulishte i shtohet dhe hapësirat për terrene sportive, 

shërbime rekreative e mobilim urban.  
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Tabela 64 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilat janë (hapësirat ndërmjet banesave) ambjentet e përbashkëta 

për ju?” Alternativa 3 

 

Përveç këtyre tre opsioneve, të anketuarit janë shprehur dhe për elementë të tjerë të hapësirës 

së përbashkët si: ambjentet brenda pallatit si shkallë e korridore, pasazhe e ashensorë, tarracat 

e banesave, etj.  

Një pjesë e madhe e tyre është konkretisht se hapësira që ju takon banorëve është zënë nga 

bizneset e menaxhohen prej tyre për qëllime tregëtie e fitimi.  

Të anketuarit janë shprehur që nuk ka hapësira të nevojshme, u mungon mobilimi urban, këndet 

e lojrave për fëmijë si dhe terrenet sportive.  

Ata mendojnë që lulishtet, hapësira e gjelbër ndërmjet banesave, këndet e lojrave duhet të jenë 

të banorëve të këtyre banesave. 145 të intervistuar mendojnë që ata (banorët) mund të 

shfrytëzojnë nga hapësira e përbashkët vetëm rrugët e brendshme dhe trotuarët që lidhin 

banesat e tyre me ambjentin përreth dhe nga pjesa tjetër nuk ju ka mbetur pothuajse asgjë.  

Një pjesë e të intervistuarve konceptojnë si të përbashkët pjesën e terreneve sportive, 

konkretisht fushat e tenisit që ndodhen në mes të kompleksit (pranë shkollës Dora d’Istria). 

Disa të tjerët janë shprehur se vetëm vendet e hedhjes së mbeturinave ju kanë mbetur si 

ambjente të përbashkëta.  

Të anketuarit kanë shprehur pakënaqësi për shkak të mundesës së hapësirave të nevojshme, 

kënde lojrash për fëmijë, terrene sportive për më të rriturit, mobilime urbane si stola, 

shatërvane, vepra arti etj, që në shumicën e rasteve mungojnë tërësisht, Kështu banorëve ju ka 

mbetur si “e përbashkët” vetëm pjesa brenda pallatit, hyrjet për në banesë, shkallët, ashensorët, 

korridoret, sepse sipas tyre hapësirat ndërmjet banesave janë zënë nga lokalet dhe bar kafetë, 

dhe ato hapësira që kanë mbetur janë të keq-menaxhuara. 

 

Tabela 65 Përmbledhje e frekuencës për pyetjen “Cilat janë (hapësirat ndërmjet banesave) ambjentet e përbashkëta për 

ju?” 

ALTERNATIVAT PERGJIGJA 1 PERGJIGJA 2 PERGJIGJA 3 TOTAL Perqindja

Rruge te brendshme / trotuare 144 1 0 145 39.40%

Lulishte/Hapesire e gjelbert/Kende lojerash 25 61 1 87 23.64%

Parkim 6 34 12 52 14.13%

Ambiente ndihmese (konteniere, etj) 2 9 9 20 5.43%

Sherbime rekreative (bar restorant) 5 5 5 15 4.08%

Tjeter 15 4.08%

Terrene sportive 2 5 7 14 3.80%

Sherbime tregtare (dyqane) 3 4 4 11 2.99%

Mobilim urban 2 2 5 9 2.45%

TOTAL 368 1
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Për këtë pyetje me tre alternativa përgjigje, për të marrë rezultatin përfundimtar se çfarë janë 

hapësirat e përbashkëta për banorët në njësinë e banimit, janë përmbledhur të dhënat, ku 

tregohet përmbledhja e frekuencës së përgjigjeve të të anketuarve.  

Nga tabelat 65 e 66 në vijim, rezulton që banorët si hapësirë të përbashkët kanë rrugët e 

brendshme e trotuarët, e për këtë janë shprehur 39.4%, pra një përqindje e konsiderueshme e 

të anketuarve. Nga kjo del që për banorët, hapësira rreth banesës nuk ofron shërbim tjetër të 

kualifikuar përveç rrugëve e trotuareve. Duke qënë një zonë pranë qendrës dhe në përbërje të 

saj ka objekte të llojeve të ndryshme, si shkolla, kopështe e çerdhe, hotele, Drejtoria e policisë, 

Gjykatë, si dhe shumë lokale të njohur e me emër si dhe e shërbime tregtare, kjo ka bërë që 

rrugët e brendshme të kompleksit të jenë kaluese për të gjitha automjetet e qyteti dhe jo vetëm 

të banorëve. Rrjedhisht hapësira rreth banesës nuk i përket më banorëve specifikisht, ata nuk e 

shohin më si një vend i qetë dhe intim, pa zhurma e ndotje nga pluhurat e gazi i makinave. 

 

 
 

Tabela 66 Grafiku përmbledhës i vlerave në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilat janë (hapësirat ndërmjet banesave) 

ambjentet e përbashkëta për ju?” 

Rrugët e brendshme në pjesën më të madhe në këtë kompleks janë të pajisura me trotuarë për 

këmbësorët, por ndriçimi nuk është i plotë. 23.64% e të anketuarve janë shprehur që në 

ambjentin që rrethon banesën duhet të kishte lulishte e hapësira të gjelbërta, kënde lojrash për 

fëmijë, etj.  

 

 
 

Tabela 67 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “A janë hapësirat të rëndësishme për Ju?” 

 

Të dhënat në tabelën 67 kanë të bëjnë me pyetjen 11 të pyetësorit drejtuar të intervistuarve: 
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“A janë hapësirat të rëndësishëm për ju dhe përse?” 

Kësaj pyetje, nga 189 të intervistuar nuk është përgjigjur vetëm një, dhe nga 188 të tjerët, 

61.4% mendojnë se hapësira ndërmjet banesave është e rëndësishme për jetën e tyre, 33.9% 

mendojnë se hapësira ndërmjet banesave është shumë e rëndësishme për jetën dhe anën 

psikologjike të banorëve. Vetëm 4.9% janë më indiferentë e mendojnë se hapësira ndërmjet 

banesave nuk është e rëndësishme për jetën e tyre.  

 

 
 

Tabela 68 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Cilët elementë të hapësirës janë të rëndësishme dhe përse? 

 

Në tabelën 68 tregohet numri prej 11 të intervistuarve të cilët kanë shprehur mendimin e lirë 

jashtë pyetësorit. Ata mendojnë që hapësira ndërmjet banesave ka rëndësi jetike dhe ndikon në 

psikologjinë e banorëve, vënë në dukje e sugjerojnë që: 

• Duhet të kishte më tepër hapësirë ndërmjet banesave; 

• Hapësira ndërmjet banesave është e vetmja mënyrë për t’u ajrosur, djellëzuar në 

mënyrë natyrale; 

• Kompleksi në shqyrtim është pranë rrugëve kryesore të qytetit të Tiranës, si rruga 

“Myslym Shyri” dhe Bulevardi “Gjergj Fishta”, ka shumë lëvizje makinash e 

automjetesh e për këtë duhet të ruhen të paprekura nga lokalet ato hapësira ndërmjet 

banesave që kanë qenë prej krijimit të kompleksit; 

• Kompleksi e bën detyrues kalimin e një pjesë të madhe të kohës së lirë nëpër lokalet, 

ambjentet tregtare dhe ato të shërbimit, sepse nuk kanë mundësi tjetër, duke marrë në 

konsideratë se janë bërë pjesë kompleksit; 

• Hapësira ndërmjet banesave është po aq e rëndësishme sa dhe liria për njeriun; 

• Ka rëndësi sepse të krijon mundësi të lëvizësh lirshëm, prandaj hapësirat janë të 

nevojshme; 

• Ndikon për mirë në psikologjinë e njeriut; 

• Hapësira shërben për të lidhur ambjentet e ndryshme të gjithë aktiviteteve tregtare dhe 

banesave ndërmjet tyre; 

Frequency Percent

178 94.2

1 duhet te kishte me teper hapesire 1 0.5

2 e vetmja menyre per tu ajrosur, 

djellezuar natyralisht

1 0.5

3 ka lidhje me rrugen kryesore 1 0.5

4 kaloj pjesen me te madhe te 

kohes

1 0.5

5 liria eshte e rendesishme 1 0.5

6 mundesojne ajrim, drite natyrale, 

lirshmeri, intimitet

1 0.5

7 ndikojne psikologjikisht, 

sigurojne diellezim e ajrosje

1 0.5

8 ndikon ne psikologjin, intimitetin, 

ajrosjen

1 0.5

9 per kohen e lire 1 0.5

10 sherben per te lidhur ambjentet 1 0.5

11 sigurohet ndricim natyral dhe 

privatesia

1 0.5

12 Total 189 100
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• Hapësira brenda normave të projektimit, krijon mundësitë e ndriçimit me dritë natyrale 

si dhe privatësinë e apartamenteve, etj. 

 

 
 

Tabela 69 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilën pjesë të hapësirës së përbashkët përdorni më shumë?” 

 

Tabela 69 jep të dhënat që kanë të bëjnë me pyetjen 12 të pyetësorit drejtuar të intervistuarve: 

“Cilën pjesë të hapësirës së përbashkët përdorni më shumë?” 

Nga rezultatet del që nga 189 të intervistuar 102 persona nga hapësira e përbashkët e gjithë 

kompleksit, ju ka mbetur të përdorin vetëm rrugicat e brendshme të hapësirës. Hapësirën 

ndërmjet banesave e përdorin si një pjesë kaluese, 21.7% e të intervistuarve, pavarësisht se ajo 

nuk ofron asnjë komoditet apo kusht si një lulishte me hapësira të gjelbëra, pemë e shkurre dhe 

kënde lojrash për fëmijë. Pjesa tjetër shkon për terrene sportive (3.2%), ku marrin pjesë fushat 

e tenisit dhe ambjentet e shkollave 9 vjeçare “Pjetër Budi” e “Dora D’Istria”, vendet e hedhjes 

së mbeturinave dhe për mobilim urban. Nga rezultatet e marra është mjaft e dukshme që banorët 

e kompleksit si dhe kalimtarët nuk e shfrytëzojnë aspak hapësirën ndërmjet banesave në 

funksion për të cilin është krijuar. Në këtë hapësirë nuk ka fëmijë që të luajnë, nuk ka banorë 

apo kalimtarë të moshës së tretë që të kenë kushte për t’u ulur në stola apo ambjente bisedash 

të cilat nuk ekzistojnë. Kjo hapësirë nuk përmban asnjë elementë të mobilimit urban si 

shatërvane, stola, instalacione, basene apo vepra arti. Duke i krahasuar këto rezultate të 

pyetësorit në kompleksin e banimit, me atë të Tiranës, janë në raport gati të njëjta, që hapësira 

e përbashkët ndërmjet banesave është thjesht kaluese dhe jo për qëllime rekreacioni, 

komunikimi, për të lehtësuar jetën e përditëshme apo për të rritur komunikimin ndërmjet 

banorëve. Vërtet ndërmjet banesave ka shumë lokale që janë të shfrytëzuara pa orar të kufizuar 

në çdo orë të ditës, nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë dhe shpesh të mbushura plot me njerëz, 

por këto janë vende ku je i detyruar të paguash shërbimin apo produktin, pra të shpenzosh për 

t’u shplodhur në hapësirën ndërmjet banesave. Këto të ardhura nuk shkojnë për interesin e vetë 

banorëve. 

Për pyetjen 13 të pyetësorit “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë”, të intervistuarit 

kanë patur mundësi të përzgjedhin tre nga opsionet e dhëna: Asgjë; Pozicioni gjeografik / 

Aksesi; Qetësia / siguria; Kushtet e mira (gjelbërim / lulishte); Kushte të mira (parkimi); 

Shërbimet (rekreative, tregtare, etj); Prania e institucioneve të rëndësishme; E kompletuar me 

gjithçka; Reputacioni i mirë i lagjes? Kjo pyetje është formuluar për të kuptuar se a përmbajnë 

në ditët e sotme, hapësirat ndërmjet banesave elementë të veçantë që e bëjnë atë tërheqëse dhe 

komode për banorët e saj, a janë ekzistente, përmbushin veçori, etj. 

Në alternativën e parë kësaj pyetje janë përgjigjur 183 persona nga 189, pra 96.8% e të 

intervistuarve. Të dhënat nga pyetësori janë jo të mira, për faktin që 38% janë përgjigjur që kjo 

hapësirë nuk ka asgjë të veçantë. Duke gjykuar që zona e marrë në studim, ka një zhvillim në 
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rritje dhe ndodhet pranë qendrës së Tiranës dhe rrethuar me rrugë me emër si ajo “Myslym 

Shyri”, apo Bulevardi në anë të lumit të Lanës (Tab. 70). Një pjesë e rëndësishme e të 

anketuarve mendojnë që këtë hapësirë e bënë të veçantë pozicioni gjeografik dhe aksesi që ka 

në lidhje me qytetin, qetësia e siguria për faktin që ka institucione shtetërore, parkim, kushte 

gjelbërimi dhe që zona ka shërbime tregëtare, rekreative e reputacion të mirë.  

 

 

Tabela 70 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë”? Alternativa 1 

Me alternativën të dytë, kësaj pyetje i janë përgjigjur vetëm 13 persona nga 189, pra 7% e të 

intervistuarve. 

 

Tabela 71 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë”? Alternativa 2 

Në përgjigjet e tyre, të anketuarit kanë shprehur si elementë të veçantë shërbimet tregtare dhe 

rekreative, qetësinë dhe sigurinë, kushtet e mira të parkimit, etj. (Tab. 71) Duke e krahasuar 

me të dhënat e marra nga pyetësori i Tiranës, rezultojnë të njëjtët elementë të veçantë si 

pozicioni gjeografik, qetësia dhe siguria, shërbimet tregëtare, etj. Nga rezultatet e marra 

kuptohet që hapësira që rrethon banesën nuk përmban elementë të veçantë e nuk ju ofron asgjë 

në lidhje me elementët që duhet të përmbajë ajo, si parkimi, forma, gjelbërimi apo mobilimi 

urban. Për këtë pyetje, të anketuarit janë shprehur me fjalët e tyre, jashtë opsioneve të ofruara 

në pyetësor. 

Ata mendojnë që hapësira ndërmjet banesave ka rëndësi jetike, ka të veçantë që në ato njësi, 

ku banesat nuk janë shumëkatëshe, arrin të jetë e djellëzuar dhe e mbrojtur. Gjithashtu, 

mendojnë që forma e bllokut  të banimit mund të ndikojë në zvogëlimin e zhurmave. 

Nga rezultatet e marra nga dy alternativat, të hedhura në tabelat përmbledhëse, (Tab. 72,73) 

kuptohet se hapësira ndërmjet banesave për zonën e marrë në studim nuk ka elementë që e 

bëjnë hapësirën të veçantë. 
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Tabela 72 Përmbledhëse e Frekuencave për përgjigjet e pyetjes “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë”? 

 

 

Tabela 73 Përmbledhëse e Vlerave në përqindje të përgjigjeve për pyetjen “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të 

veçantë”? 

Nga shumatorja e të gjitha përgjigjeve e të anketuarve 37% e tyre kanë përzgjedhur opsionin 

“asgjë” për pyetjen “Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? Siç shihet nga grafiku, të 

anketuarit vlerësojnë sipas rradhës: pozicionin gjeografik dhe distancën e vogël nga qendra, 

kushtet e mira të gjelbërimit, shërbimet tregtare dhe qetësinë e sigurinë. Kjo ndikon në jetën 

dhe sigurinë e tyre. Hapësira nuk ju ofron asgjë të veçantë në lidhje me elementët që duhet të 

përmbajë ajo, si parkimi, forma apo mobilimi urban.  

Pyetja numër 14 e pyetësorit është: “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?” Kjo pyetje 

është formuluar për të kuptuar se kush është qëllimi i shfrytëzimit të hapësirës nga banorët, dhe 

për të nxjerrë konkluzin se si shfrytëzohet ajo. Për këtë pyetje i anketuari ka mundësi për të 

zgjedhur opsionet e paraqitura si: takim me shokë / të njohur; të kalosh kohën e lirë; për blerje; 

për shëtitje; për të luajtur, për parkim, për aktivitete të tjersa si psh, për punë, për studim, për 

bashkëveprim ose për komunikim, etj. Për të marrë rezultatet e kësaj pyetje, të anketuarit kanë 

patur mundësinë të përgjigjen në tre alternativa. Në alternativën e parë kësaj pyetje i janë 

përgjigjur 187 persona nga 189 gjithsej. Nga të dhënat rezulton që kjo hapësirë përdoret për t’u 

takuar me shokë e të njohur, për të kaluar kohën e lirë, për blerje, etj. (Tab.74) Evidentohet më 

tej që kjo është një hapësirë aktive e mbushur me ambjente shërbimi tregëtare dhe banorët i 

sigurojnë këto shërbime duke shfrytëzuar ambjentet e lokaleve që kanë zënë një pjesë të 

konsiderueshme të këtyre hapësirave. Përqindja shumë e vogël (1.1%) për opsionin “për të 

luajtur”, bën të kuptohet që në këto hapësira nuk kanë kushte për argëtimin e fëmijëve apo për 

moshat e reja e të treta. 

 

Alternat. 1 Alternat. 2 Total %

Asgje 72 0 72 36.92%

Pozicioni gjeografik / Aksesi 41 0 41 21.03%

Qetesia / siguria 17 3 20 10.26%

Kushtet e mira (gjelberim /lulishte) 23 4 27 13.85%

Kushte te mira (parkimi) 6 1 7 3.59%

Sherbimet (rekreative, tregtare, etj) 15 4 19 9.74%

Prania e institucioneve te rendesishme 2 0 2 1.03%

E kompletuar me gjithcka 1 0 1 0.51%

Reputacioni i mire i lagjes 6 0 6 3.08%

TOTAL 195 1
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Tabela 74 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë?” Alternativa 1 

 

Në alternativën e dytë të kësaj pyetje janë përgjigjur 83 persona nga 189 gjithsej, pra 44% e 

tyre. Nga të dhënat (Tab. 75) rezulton që kjo hapësirë përdoret për parkim, shëtitje, për të kaluar 

kohën e lirë, si dhe për blerje. 

 

 

 

Tabela 75 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë”? Alternativa 2 

 

Në alternativën e tretë kësaj pyetje i janë përgjigjur 14.3% e të intervistuarve. Nga të dhënat 

(Tab. 76) rezulton që kjo hapësirë përdoret për parkim, si dhe për aktivitete të tjera, për 

shembull si rrugë kalimi për të shkuar në punë, shkollë, etj.  
 

 
 

Tabela 76 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë”? Alternativa 3 
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Nga analiza e të gjitha përgjigjeve të të anketuarve, nxirret konkluzioni se kjo hapësirë përdoret 

si element fizik, ku banori është kalimtar për të hyrë e dalë në banesë, punë apo qendrat e tjera 

kulturore e tregtare, përdoret për kalimin e automjeteve dhe parkimin e tyre, përdoret nga 

bizneset dhe gjithë komuniteti. 

 

Tabela 77 Përmbledhëse e Frekuencave për përgjigjet e pyetjes “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë”? 

 
 

Tabela 78 Tabela përmbledhëse e vlerave në përqindje, të përgjigjeve për pyetjen “Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë 

hapësirë”? 

 

Hapësirat ndërmjet godinave që ndodhen në zonën e marrë në studim i shërben jo vetëm 

banorëve, por gjithë komunitetit. Kjo ndikon dhe në rezultatin e përmbledhjes së kësaj pyetje. 

Hapësira në pjesën më të madhe, rrethohet me ambjente me karakter tregtar dhe shërbime si 

bare, kafeteri, piceri, me rrugë ku kalojnë shumë automjete. Rrjedhimisht kjo hapësirë përballet 

me flukset jo vetëm të banorëve, por gjatë orëve të ditës nga ata që e shfrytëzojnë realisht këtë 

hapësirë, që nuk janë banorë, por kalimtarë të gjithë komunitetit. Pjesa më e madhe e hapësirës 

është e zënë me parkim, i cili gjithashtu nuk shfrytëzohet vetëm nga banorët, por nga përdorues 

të gjithë qytetit. Për faktin që banesat kanë ambjente shoqërore tregtare, automjetet që 

shfrytëzojnë këto parkime janë të stafit të punësuar, klientëve, mjetet e furnizimit, etj. Kjo 

hapësirë nuk ka kushtet e plotësuara me komoditetet e duhura, për këtë arsye të gjitha takimet 

dhe koha e lirë kryhet në ambjentet lokaleve që kanë zënë një pjesë të madhe të hapësirave 

ndërmjetëse. Pjesa tjetër shkon për shëtitje në trotuarët e rrugëve kryesore, për aktivitete të tjera 

si rrugë kalimi për të shkuar nga një hapësirë tek tjetra për aktivitete jetësore. 

Pyetjes numër 15 të pyetësorit “Sa shpesh e përdorni hapësirën?” i kanë dhënë përgjigje të 

gjithë të anketuarit (Tabela 79). Qëllimi i hartimit të kësaj pyetje është për të kuptuar se sa 

shfrytëzohet kjo hapësirë. Kjo pyetje ka katër opsione përgjigjeje, ku pjesa më e madhe janë 

shprehur që e përdorin çdo ditë. Është e kuptueshme se ky rezultat rrjedh nga fakti që mosha e 

atyre që janë të intervistuar janë aktivë, në marrëdhënie pune, shkolle, që ju duhet të dalin 

përditë nga banesa. Pjesa e atyre që janë përgjigjur “rrallë” e shfrytëzoj hapësirën, ka të bëjë jo 

vetëm me moshën, si konkretisht grupmosha e tretë e cila nuk shpenzon shumë kohë jashtë 

banesës, por edhe për faktin që në të nuk ndodhen elementë që të tërheqin për ta shfrytëzuar në 

të gjithë elementët e saj. Më problematike është që moshat e vogla, konkretisht fëmijët, janë 

Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Total %

Takim me shoket/te njohur 41 0 0 41 13.80%

Te kalosh kohen e lire 39 14 0 53 17.85%

Shopping 25 13 2 40 13.47%

Shetitje 15 15 2 32 10.77%

Per te luajtur 2 4 3 9 3.03%

Evente publike 0 1 1 2 0.67%

Parkim 40 20 10 70 23.57%

Aktivitete te tjera 25 16 9 50 16.84%

TOTAL 297 1
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ata që mungojnë në këtë hapësirë, si dhe mundësit për të luajtur në të me lojrat e krijuara nga 

ata vetë nuk ofrohet në asnjë formë. 

 
 

Tabela 79 Frekuenca dhe Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Sa shpesh e përdorni hapësirën? 

 

Nga të dhënat e marra nga grafiku në tabelen 79 rezulton që hapësirat e kompleksit nuk janë të 

pa shfrytëzuara, ato preken nga fluksi i lëvizjes së këmbësorëve dhe i mjeteve të ndryshme. 

Nё pjesёn e tretё, dhe të fundit të pyetësorit, pyetjet kanë të bëjnë me problematikat dhe cilësitë 

e hapësirës që rrethon banesat, me evidentimin e kërkesave të banorëve, me idetë dhe mendimet 

për përmirësimin e kushteve të saj. 

Pyetja numër 16 e pyetësorit është: “Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga 

ana cilësore çfarë do ndërmerrnit?” Kjo pyetje provokon idetë që kanë banorët për ambjentin 

që rrethon banesën e tyre, për evidentimin e problemeve që mund të evidentohen e të 

rregullohen, për elementët që janë dhe si duhet të përmirësohen, për plotësimin e atyre 

elementëve që mungojnë, ndërsa për studimin vlen sepse mund të gjenerojnë ide të reja në 

lidhje me hapësirën rreth banesave dhe ndryshimet që ajo pëson në vite. Disa nga opsionet më 

të spikatura për përgjigje janë: Çfarë do të rregullonit apo rikualifikonit në ambjentin që rrethon 

banesën tuaj: parkimet, lulishtet dhe gjelbërimin e tyre, hapësirat e lira, këndet e lojrave dhe 

ato sportive, do të mirëmbanit fasadat, do të zgjeronit hapësirën, vendet e hedhjes së 

mbeturinave, apo do të riorganizonit çdo gjë nga e para? Për këtë pyetje, të anketuarit kanë 

patur mundësinë të përgjigjen me dy alternativa.  

Në alternativën e parë janë përgjigjur të 189 të anketuarit dhe disa nga elementët që duhet të 

rregullohen e ndryshohen nga ana cilësore (tabela 80), për të cilët të anketuarit janë shprehur e 

që tërheqin më shumë vëmendjen janë: Për rregullimin e lulishteve dhe gjelbërimin 40.2 % e 

të anketuarve.  

 

 

Tabela 80 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore, çfarë 

do ndërmerrnit?” Alternativa 1 

 Frequency Percent 

Valid Cdo dite 83 43.9 

Nje here te jave 12 6.3 

Disa here ne jave 36 19.0 

rralle 58 30.7 

Total 189 100.0 
 

Frequency Percent

Asgje 10 5.3

Parkime publike 14 7.4

Lulishte/Gjelberim 76 40.2

Mirembajtje fasadash 5 2.6

Shtrim e zgjerim rrugesh/trotuaresh 18 9.5

Hapesira te lira, publike 7 3.7

Kende lojerash e sportive 7 3.7

Prishje shtesash kati e anesore/lokalesh 29 15.3

Heqje e tregjeve/shitesve ambulante 1 0.5

Vendosja e konteniereve / Pastrimi 3 1.6

Shtimi i ambienteve rekreative 2 1.1

Eleminimi i rrjeteve ajrore te telek. 2 1.1

Cdo gje nga e para (Riorganizim) 15 7.9

Total 189 100
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Duke e krahasuar me pyetësorin e Tiranës, rezultatet janë “po” për të njëjtin opsion, ndryshimi 

qëndron tek përqindja sepse në rastin e kompleksit rezulton 22.7% më i lart. 15.3 % nga të 

anketuarit janë shprehur për opsionin “Prishje shtesash anësore e katesh dhe prishje të lokaleve 

në katet përdhe”, duke u shprehur më tej për shtrim e zgjerim të rrugëve të brendëshme, shtim 

të numrit të parkimeve etj. Për opsionin që çdo gjë duhet të riorganizohet nga e para, pra 

riorganizim e riaftësim, janë përgjigjur 8% e të anketuarve. Nga këto të dhëna rezulton së pari 

që elementi kryesor i hapësirave që rrethon banesën si lulishtet dhe gjelbërimi,  mungon ose ka 

nevojë të ngutshme për rikualifikim. Ky problem qëndron dhe vërteton rezultatin e pyetësorit 

të Tiranës dhe problematikat që gjeneruan prej tij. 

Me një alternativë të dytë janë përgjigjur 131 prej 189 të anketuarve. Disa nga elementët që 

do t’ju duhet të ndryshonin e rregullonin nga ana sasiore e cilësore (tabela 81), për të cilët të 

anketuarit janë shprehur e që tërheqin më shumë vëmendjen janë: Parkimet e automjeteve të 

banorëve, opsion që kanë zgjedhur si më të rëndësishmin në masën 37% të anketuarve. Më tej 

është prishja e shtesave anësore dhe të katit, si dhe të lokaleve në katet perdhe; për rregullimin 

e këndeve të lojrave e sportive janë shprehur 12.2%; për shtrim e zgjerim rrugësh 11.5 % e më 

tej për mirëmbajtje fasadash, shtimin e kontenierëve të mbeturinave, etj. Përfundimisht, edhe 

nga të dhënat e alternativës së dytë të përgjigjes rezulton që elementët kryesor të hapësirave që 

rrethon banesën kanë nevojë për rikualifikim. 

 

Tabela 81 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore, çfarë 

do ndërmerrnit?” Alternativa 2 

Nga rezultatet e përftuara nga shuma e dy alternativave të dhena, të përpunuara në tabelën 

përmbledhëse (tabela 82) rrjedh konkluzioni se të anketuarit do të donin të rregullonin e 

riaftësonin në hapësirat ku ata jetojnë e punojnë, konkretisht një e katërta e tyre, do të 

ndërmerrnin rregullimin e lulishtetve ndërmjet banesave dhe gjelbërimin e tyre, do të 

rregullonin parkimet për banorët, do të ndërmerrnin prishjen e shtesave dhe të lokaleve në katin 

përdhe të cilat i konsiderojnë si një pushtim të hapësirave dhe shkaktarin kryesor të problemeve 

në këtë hapësirë. 

Duke parë shpërndarjen e përqindjeve në grafikët e treguar në tabelën 83, është e qartë që 

shumë elementë të hapësirës kanë nevojë për rikualifikim. Duke krahasuar të dhënat e 

kompleksit me ato të pyetësorit të Tiranës, është mjaft e dukshme që opsioni “Çdo gjë nga e 

para” është në diferencë 8% më pak. Kjo ka të bëjë së pari me vlerësimin e pamundësisë për të 

ndryshuar gjithçka sipas preferencave të ndryshohen. Një shembull konkret është fakti që 

godinat e reja shumëkatëshe të ndërtuara në mes të banesave ekzistuese nuk mund të prishen 

më. 

Frequency Percent

Asgje 2 1.1

Parkime publike 48 25.4

Lulishte/Gjelberim 5 2.6

Mirembajtje fasadash 9 4.8

Shtrim e zgjerim rrugesh/trotuaresh 15 7.9

Hapesira te lira, publike 6 3.2

Kende lojerash e sportive 16 8.5

Prishje shtesash kati e anesore/lokalesh 20 10.6

Heqje e tregjeve/shitesve ambulante 2 1.1

Vendosja e konteniereve / Pastrimi 5 2.6

Shtimi i ambienteve rekreative 1 0.5

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit
2 1.1

Total 131 69.3

Missing System 58 30.7

Total
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Tabela 82 Tabela përmbledhëse e Frekuencave të përgjigjeve për pyetjen “Nese do kishit në dorë të ndryshonit diçka në 

zonë nga ana cilësore, çfarë do ndërmerrnit?” 

Megjithatë nga ana tjetër, disa aspekte mund të përmirësohen. Opsioni i “Vendosja e 

kontenierëve të mbeturinave” rezulton gati i njëjtë në 2.5% me 2.1%, si dhe opsioni 

“Mirëmbajtje fasadash” 4.4% me 4.8%. Këto rezultate tregojnë që ambjentet e vendosjet e 

kontenjerëve të mbeturinave të cilat janë vlerësuar si problem në tërësi në qytetin e Tiranës, 

gjejnë një aplikim konkret në zonën në studim. Vërejtjet e bëra për këtë opsion kanë të bëjnë 

më shumë me mënyrën e shpërndarjes së tyre nëpër njësitë e banimit, mënyrën e tërheqjes dhe 

pastrimit të tyre si dhe vendosjen në bazë jo të një studimi në lidhje me impaktin që kanë. Në 

lidhje me mirëmbajtjen e fasadave, kuptohet që ky element ndikon në hapësirën që e rrethon 

banesën dhe si problem është i përgjithshëm. 
 

 
 

Tabela 83 Tabela përmbledhëse e Frekuencave të përgjigjeve për pyetjen “Nese do kishit në dorë të ndryshonit diçka në 

zonë nga ana cilësore, çfarë do ndërmerrnit?” 

 

Në këtë grafik bie në sy që pavarësisht se zona, bën pjesë në një pozicion gjeografik të 

kënaqshëm në lidhje me qytetin, përsëri banorët janë shprehur që do ndërmerrnin: prishjen e 

shtesave të katit dhe lokaleve në katet përdhe, plotësimin me kënde sportive, sistemimin me 

elementë rekrative, heqjen e tregjeve ambulante, shtimin e hapësirave të lira, sistemimin dhe 

zgjerimin e rrugëve të brendëshme, eliminimin e rrjeteve ajrore të telekomunikacionit e 

internetit. Vetëm 3.8% janë shprehur që nuk do ndërmerrin asnjë veprim. 

Me pyetjen 17 “Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit, në raport me 

qytetin?”, qëllimi kryesor ësht evidentimi i të gjitha elementët që e bëjnë këtë zonë banimi të 

Alt.1 Alt.2 total %

Asgje 10 2 12 3.75%

Parkime publike 14 48 62 19.38%

Lulishte/Gjelberim 76 5 81 25.31%

Mirembajtje fasadash 5 9 14 4.38%

Shtrim e zgjerim rrugesh/trotuaresh 18 15 33 10.31%

Hapesira te lira, publike 7 6 13 4.06%

Kende lojerash e sportive 7 16 23 7.19%

Prishje shtesash kati e anesore/lokalesh 29 20 49 15.31%

Heqje e tregjeve/shitesve ambulante 1 2 3 0.94%

Vendosja e konteniereve / Pastrimi 3 5 8 2.50%

Shtimi i ambienteve rekreative 2 1 3 0.94%

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit
2 2 4 1.25%

Cdo gje nga e para (Riorganizim) 15 0 15 4.69%

TOTAL 320 1
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jetë e apo jo e pëlqyeshme në raport me pjesën tjetër të qytetit; për çfarë konkretisht pëlqehet 

dhe a kanë lidhje këto me elementët e hapësirës ndërmjet banesave. Të intervistuarit janë 

përgjigjur në dy alternativa, duke patur disa opsione përgjigje (Tab. 84). Në alternativën e parë 

i janë përgjigjur 100% të intervistuarit, ku siç shihet pjesa më e madhe e tyre (36%) kanë 

zgjedhur të përgjigjen si alternativë e parë me opsionin “Asgjë”, pra që kjo zonë me elementët 

e saj nuk përmban asgjë të veçantë në lidhje me pjesët e tjera të qytetit. Duke e analizuar këtë 

rezultat, të vendosur në rolin e banorit, kuptohet qartësisht që ky kompleks banimin në lidhje 

me kushtet optimale të elementëve që duhet të përmbajë një njësi banimi, nuk paraqet ndonjë 

gjë të veçantë.  

 
 

Tabela 84 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit në raport 

me qytetin?” Alternativa 1 

 

Edhe në këtë zonë mbas viteve 1990, ka ndodhur një zënie të hapësirave me ndërtime të reja 

shumëkatëshe, shtesa anësore, shtesa në drejtimin gjatësor dhe shtesa kati nëpër godinat 

ekzistuese, gjithashtu katet përdhe të banesave, dhe jo vetëm, kanë ndryshuar destinacion nga 

banesë në ambjent tregëtar apo shoqëror. Koncepti i banorëve për vetë banesën ka ndryshuar, 

ajo shihet jo vetëm si një ambjent për të banuar por edhe si aset, për të nxjerrë fitim. Si 

alternativë e parë, një përqindje e konsiderueshme e të anketuarve (30%), kanë zgjedhur të 

përgjigjen për opsionin “Pozicioni gjeografik / Aksesi”. Ky rezultat tregon që një nga treguesit 

për ta konsideruar banesën të vecantë, apo zonën ku ndodhet ajo, është distanca e afërt me 

qendrën e qytetit dhe arteriet urbane, rrugët apo institucionet si shkollat, kopshtet, etj. Këto 

zona pëlqehen dhe për arsyen se banorët ndihen më të sigurtë e të qetë në jetën e përditshme të 

tyre. Për të njëjtën pyetje, por si alternativë të dytë, të intervistuarit kanë zgjedhur si opsion 

“Reputacioni i mirë i lagjes”, e më tej vlerësojnë kushtet e mira të gjelbërimit, si dhe sigurinë 

e qetësinë, praninë e institucioneve të rëndësishme, shërbimet rekreative dhe tregtare. 
 

 

Tabela 85 Tabela përmbledhese e Frekuencave të përgjigjeve për pyetjen “Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e 

banimit në raport me qytetin?” 

Alt.1 Alt.2 total %

Asgje 68 0 68 34.52%

Pozicioni gjeografik / Aksesi 56 0 56 28.43%

Qetesia / siguria 18 1 19 9.64%

Kushtet e mira (gjelberim /lulishte) 5 2 7 3.55%

Kushte te mira (parkimi) 2 0 2 1.02%

Sherbimet (rekreative, tregtare, etj) 17 1 18 9.14%

Prania e institucioneve te rendesishme 10 1 11 5.58%

E kompletuar me gjithcka 8 0 8 4.06%

Reputacioni i mire i lagjes 5 3 8 4.06%

TOTAL 197 100%
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Në përmbledhje të dy alternativave, përgjigjet e të anketuarve, në tabelën 85 dhe 86, tregojnë 

që ky kompleks banimi, në lidhje me kushtet e një hapësire të plotësuar me elementët e duhur 

nuk përmban asgjë të veçantë në raport me qytetin. Nga të dhënat e marra, rezulton që kjo zonë 

e marrë në studim nuk kënaq banorët e saj, për kushtet e gjelbërimit, parkimit, etj. 
 

 

Tabela 86 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit në raport 

me qytetin?” 

 

Ky kompleks vlerësohet si i veçantë për pozicionin gjeografik në lidhje me qytetin, pasi 

ndodhet pranë qendrës së qytetit, që ju sjell atyre siguri e qetësi, për shërbimet rekreative e 

tregëtare, reputacion të mirë të lagjes, që njihet si një lagje me emër për dyqanet e saja në rrugën 

“Myslym Shyri”, si dhe praninë e institucioneve të rëndësishme si Drejtoria e Policisë për 

Tiranën, Gjykata e Tiranës, shkollat 9-vjeçare, etj. Vlen për t’u përmendur që askush nga të 

intervistuarit nuk ka përmendur që banesa e tyre rrethohet nga kushte shumë të mira gjelbërimi, 

parkimi, kënde rekreacioni, diellëzimi, ajrisje, etj. 

Për pyetjen 18 të pyetësorit “A janë të mjaftueshëm elementët e hapësirave ndërmjet banesave, 

cfarë ju mungon?”, kemi patur si qëllim të marrim një përgjigje konkrete për të patur të dhënat 

se cili element i hapësirës ju mungon konkretisht banorëve të zonës. Disa nga opsionet për 

përgjigje janë: Lulishtet; Trotuarët; Rrugët; Parkimet; Numri i shkollave; Numri i kopësht 

çerdheve; Ambjentet tregëtare; Vendet e depozitimit të mbeturinave. Në lidhje me përfshirjen 

në opsion për numrin e shkollave e të kopshteve, është bërë për arsyen sepse këto institucione 

janë shtetërore dhe në hapesirat e tyre përmbajnë ambjente sportive që mund t’ju përmbushin 

kërkesat banorëve të zonës. Në konceptimin e komplekseve të banimit para viteve 1990, fushat 

sportive të shkollave 9-vjeçare përmbanin një fushë futbolli, dy fusha basketbolli, dy deri në 

tre fusha volejbolli, si dhe këndet me vegla gjimnastikore, ambjente shlodhje, etj. Objektet 

kopësht çerdhe, përmbanin vetëm ambjente me stola, gjelbërim e lulishte me pemë e gjelbërim 

të thjeshtë, por të diellëzuara e të ajrisuara si dhe të sigurta  në lidhje me rrugët e brendëshme 

të njësisë së banimit. Për këtë pyetje, të anketuarit kanë patur mundësi të përgjigjen në tre 

alternativa. 

Ne tabelen 87 jepet grafiku i rezultateve të marra nga të anketuarit në alternativën e tyre të parë. 

Kësaj pyetje i janë përgjigjur 186 persona nga 189 të anketuar. Elementi më i rëndësishëm që 

ju mungon për të cilën janë shprehur 80% e të anketuarve është opsioni “Lulishtja”.  
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Tabela 87 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “A janë të mjaftueshëm elementët e hapësirave ndërmjet banesave, 

çfarë ju mungon?” Alternativa 1 

 

Ky rezultat i marrë nga përgjigjet e të anketuarve tregon se gjelbërimi ndërmjet banesave në 

këtë zonë është pothuaj inekzistent, në pamje të parë në blloqet e banimit të ndërtuara rreth 

viteve 1965 duket që ka disa njolla gjelbërimi, por në raport me numrin e banesave, numrin e 

banorëve, rrugëve që e rrethojnë, automjeteve të parkuara, flet qartë që ato njolla të vakta nuk 

janë për banorët por shërbejnë për lokalet e katëve përdhe, që në vitet e fundit vetëm shtohen, 

pra duke e përkeqësuar këtë tregues. Blloqet e reja të banimit si ai i kullave të ngritura në 

lulishten e dikurshme në të dy anët e ish ekspozitës “Shqipëria Sot”, nuk kanë hapësira 

gjelbërimi, kënde relaksi, kënde sportive, mobilim urban, instalacione apo basene. Me tej, nga 

grafiku, rezulton që 11% të të anketuarve shprehen se ju mungon parkimi, duke vazhduar 

përqindje më të ulta për mungesën e trotuarëve, vendet e depozitimit të mbeturinave, rrugët e 

brendëshme. 

Me një alternativë të dytë për këtë pyetje shprehen 156 të anketuar nga 189, pra 83% (Tab. 88). 

Në rezultatet e marra kuptohet që elementi që u mungon është parkimi, trotuarët, vendet e 

depozitimit të mbeturinave, si dhe këndet sportive apo të lojrave për fëmijë, këndet e 

rekreacionit për të gjitha moshat, mobilimi urban, etj. 

 

 
 

Tabela 88 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “A janë të mjaftueshëm elementët e hapësirave ndërmjet banesave, 

çfarë ju mungon?” Alternativa 2 

Me një alternativë të tretë për pyetjen 18, shprehen 104 të anketuar nga 189, pra 55% (Tab. 

89). Dhe nga këto rezultate të marra, kuptojmë që elementi që ju mungon është vendi i 

depozitimit të mbeturinave, parkimi, trotuarët, si dhe këndet sportive apo të lojrave për fëmijë, 

trotuarët, këndet e rekreacionit për të gjitha moshat, mobilimi urban, etj.   

Nga rezultatet e përftuara nga të tre alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse (tabela 

90) kuptojmë se të gjitha problematikat e ngritura në këtë kërkim, janë dhe problemet që kanë 

ngritur banorët në plotësimin e pyetësorit. 
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Tabela 89 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “A janë të mjaftueshëm elementët e hapësirave ndërmjet banesave, 

çfarë ju mungon?” Alternativa 3 

Elementët kryesor që mungojnë në hapësirën ndërmjet banesave është lulishtja, parkimet, 

rrugicat e brendëshme, trotuarët dhe bëndet e depozitimit të mbeturinave. Duke e krahasuar me 

pyetësorin e Tiranës, rezultojnë të njëjtat probleme si renditje. Duke munguar elementi i 

rëndësishëm lulishte dhe sipërfaqe gjelbërimi ndërmjet banesave, është e qartë që mungojnë 

dhe elementë si kënde lojrash për mosha të ndryshme, mobilimi urban, etj.  

 
 

Tabela 90 Tabela përmbledhëse e Frekuencave të përgjigjeve për pyetjen “A janë të mjaftueshëm elementët e hapësirave 

ndërmjet banesave, çfarë ju mungon?” 

Në lidhje me mungesën e parkimeve nëpër rrugicat e brendëshme të kompleksit, problemi ka 

ardhur duke u rritur për vetë faktin që dhe ky kompleks, mbart banesa të ndërtuara para viteve 

1990 që projektoheshin e zbatoheshin pa parkime nën apo mbi tokë. Përveç këtyre banesave, 

në vitet e para të ndryshimit të sistemit, banesat shumëfamiljare u ndërtuan fillimisht pa 

parkime nëntokësore, por me kate shoqërore të karakterit tregtar. Kështu, të gjitha hapësirat 

ndërmjet banesave janë zënë nga parkimet e automjeteve të banorëve, të punonjësve dhe të 

klinteve të ambjenteve të shumta tregtare të ndërtimeve të reja dhe atyre ekzistuese. 

Pyetja numër 19 e pyetësorit për Kompleksin e banimit “50 - Vjetori i Pavarësisë” është “ 

Çfarë problematike themelore përmban hapësira?” 

Një hapësirë ndërmjet banesave, përveç se duhet të përmbajë elementët e nevojshëm si 

distancën ndërmjet godinave, koeficientët e ndërtimit, të shfrytëzimit, densitetin, aksesibilitetin 

dhe sigurinë, duhet të sigurojë dhe një diellëzim, ajrisje, qetësi dhe infrastrukturë për të patur 

një jetë të shëndetshme në rradhë të parë të banorëve të saj. Për këtë qëllim u hartua kjo pyetje, 

plotësimi i së cilës me katër përgjigje alternative për opsionet e bëra dhe me një mundësi për 

shprehje të lirë, bën të mundur evidentimin e problemeve themelore në njësitë e banimit, jo 

vetëm për banesën por dhe në hapesirën rreth saj. 

Kjo pyetje u nda në tre grupe kryesore problematikash: a) Probleme mjedisore; b) Probleme të 

mungesës së infrastrukturës; c) Probleme social ekonomike; Komente të tjera. Të gjitha 

paraqiten në tre grafike që lidhen me tre alternativa të dhëna nga të anketuarit. 

Alt.3 Alt.2 Alt.1 total %

Lulishte 1 1 150 197 26.62%

Trotuaret 4 33 8 60 8.11%

Rruget 4 8 3 142 19.19%

Parkimet 22 85 20 146 19.73%

Numri i shkollave 12 7 0 33 4.46%

Numri i kopesht/cerdheve 10 4 0 30 4.05%

Ambientet tregtare 11 5 0 74 10.00%

Vendet e depozitimit te mbeturinave 40 13 5 58 7.84%

Total 740 1
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Me një përgjigje si alternativë të parë, për 189 të anketuar janë shprehur 180 prej tyre, pra 

95.2 % e të anketuarve (figura 91). Nga rezultatet e marra, del që problematika themelore në 

njësitë e banimit, në zonën e marrë në studim është ndotja akustike, pra zhurmat. Arsyeja 

kryesore, njësoj si dhe në gjithë qytetin e Tiranës, në banesat shumëfamiljare të sistemit të para 

viteve 1990 pjesa e kateve përdhe kishin funksione banimi. Në ditet e sotme gjenden të 

tjetërsuara, të kthyera në ambjente si lokale, palestra, për shërbime tregtare që funksionojnë me 

orare që nuk kontrollohen nga asnjë institucion, por as nga sindikatat e punëtorëve. Të 

ndërtuara me materiale të thjeshta ndërtimore, gjatë ndërtimit të tyre, nuk është përdorur asnjë 

material për të izoluar zhurmat që vijnë nga sistemet e ajrimit, të furnizimit me energji, 

gjeneratorët, bokseve të muzikës, etj. Një problem tjetër që shprehet si alternativë e parë është 

ventilimi, i cili nuk plotëson kushtet e duhura për shkak të zënies së hapësirave me ndërtime 

pa studime të faktorëve ambjentalë apo të oreintimit. I treti për nga renditja është problemi i 

djellëzimit, duke vazhduar më tej me mungesën e infrastrukturës, mungesën e hapësirave të 

lira për banorët, pamjaftueshmërine e trotuarëve, etj. Po të bëjmë krahasimin me rezultatet e 

pyetësorit të Tiranës është e njëjta problematikë edhe si renditje, njëkohësisht me ndryshime 

shumë të vogla në përqindje. 

 
 

Tabela 91 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfare problematike themelore përmban hapësira?” Alternativa 1 

Si alternativë të dytë, për 189 të anketuar janë përgjigjur 153 prej tyre, pra 81% e të anketuarve 

(Tab. 92), kanë dhënë dy elementë problematikë për hapësirën ku ata banojnë. Nga 

përmbledhja e informacionit renditet në vend të parë problemi i infrastrukturës rrugore. Ky 

element ndikon në shumë aspekte në jetën e banorëve. Mungesa e rrugicave dhe trotuareve me 

dimensionet e duhura nëpër njësitë e banimit, e ndriçimit të tyre, paisja me gjelbërimin pedonal 

për pengimin e zhurmave dhe pastrimit të ajrit, vështirësojnë jetën e përditëshme të banorëve 

dhe e bëjnë të pasigurtë atë. Lëvizshmëria në rrugicat e errëta, pa trotuare nëpër njësitë e 

banimit, krijon pa siguri dhe vende e qoshe, ku rritet mundësia e kriminalitetit. Të intervistuarit, 

më tej rendisin problemin e zhurmave, duke vazhduar sipas shkallës së problematikës me 

mungesën e trotuareve, mungesën e diellëzimit, të shesheve sportive dhe problemet e ndryshme 

sociale. 

 

 

Tabela 92 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfarë problematike themelore përmban hapësira?” Alternativ 2 
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Si alternativë të tretë, për 189 të anketuar janë përgjigjur 68 prej tyre, pra 36% e të anketuarve 

kanë dhënë tre elementë problematikë për hapësirën ku ata banojnë. Nga këta, 29.3% kanë 

renditur të parën problemin e mungesës së infrastrukturës (tabela 93). Banorët kërkojnë të ecin 

të qetë gjatë lëvizjeve të tyre nëpër hapësirën nëpër njësitë e banimit. Shpesh këto trotuare ose 

mungojnë, ose janë me dimensione jo të favorshme për lëvizshmërinë e këmbësorëve. Ka raste 

kur pemët e mbjella përgjatë trotuareve, zënë më shumë hapësirë se sa gjërësia e lënë për 

kalimin e këmbësorëve. 

 
 

Tabela 93 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfarë problematike themelore përmban hapësira?Alternativa 3 

 

Si alternativë të katërt, për 189 të anketuar janë përgjigjur 27 prej tyre, pra 14.3% e të 

anketuarve ku si problematikë themelore shprehin mungesën e infrastrukturës, mungesës së 

shesheve e hapësirave të lira për banorët si dhe mungesën e trotuarëve. ( Tab. 94) 

 
 

Tabela 94 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Çfarë problematike themelore përmban hapësira?”Alternativa 4 

Nga rezultatet e përftuara nga të katër alternativat, të përpunuara në tabelën përmbledhëse 95, 

kuptojmë se banorët kanë disa problematika në njësitë e tyre të banimit, që kanë ndikim të 

drejtpërdrejtë dhe në jetën e tyre brenda banesës. 

 
 

Tabela 95 Tabela përmbledhëse e Frekuencave të përgjigjeve për pyetjen “Çfarë problematike themelore përmban 

hapësira?” 

Në tabelën 96 lexohet qartë që problemi kryesor në jetën e banorëve të Tiranës, brenda unazës, 

është zhurma. Godinat e banimit, jo vetëm ato që shtrihen përgjatë rrugës kryesore por dhe ato 

në rrugët dytësore, janë shumë pranë tyre, pa distancat e duhura, i kanë shumë pranë 

ambjenteve të banimit. Siç kemi analizuar dhe në kapitujt e mësipërm, banesat më parë 

rrethoheshin me hapësira të lira gjelbërimi dhe rrugët së bashku me trotuarët, i vendosnin në 

distancë me ambjentet e godinave të banimit, ndërsa në ditët e sotme i gjejmë pa gjelbërim dhe 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 total %

Ajrisja 53 0 0 53 13.22%

Diellezimi 35 28 0 63 15.71%

Zhurmat 72 31 20 123 30.67%

infrastruktura rrugore 14 51 23 88 21.95%

Sheshet publike 5 14 9 28 6.98%

Trotuaret 1 29 16 46 11.47%

TOTAL 401
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shumë pranë trotuarëve të vegjël të këmbësorëve, si dhe të rrethuara nga rrugë dytësore ku 

lëvizin automjetet.  

 
 

Tabela 96 Vlera në përqindje për rezultatet e pyetjes 19 (Çfarë problematike themelore përmban hapësira?) Përmbledhëse 

për të tre alternativat e dhëna 

 

Rol negativ në përkeqësimin e këtij problemi kanë luajtur e luajnë dhe lokalet e hapura në katet 

përdhe, brenda oborreve të banesave që gjenerojnë zhurma jo vetëm për aktivitetin e tyre por 

dhe nga makinat e furnizimit e të klienteve të tyre. Këto lokale shërbejnë në orare të pakufizuar. 

Mungesa e infrastrukturës, del si problematikë e dytë dhe vazhdon më tej me mungesën e 

diellëzimit që rezulton për shkak të vendosjeve të objekteve pa u bazuar në studime të mirëfillta 

ambjentale, jo vetëm për ato vetë si godina, por dhe impaktin negativ për ato ekzistuese. 

Për pyetjen 19, të anketuarit kanë patur mundësinë të shprehen me fjalët e tyre, jashtë opsioneve 

të sugjeruar. Ata janë shprehur me mendime të ndryshme në lidhje me problematikën themelore 

të hapësirës që rrethon banesën e tyre, ku do të veçonim disa prej tyre: “Është e  

mbipopulluar”; “Ka pluhur në rrugët e brendëshme”; “Ka vjedhje”;“Komunikimi me njerëzit 

mungon”; “Mungesa e hapësirave të gjelbra per banoret”; “Nuk ka gjelbërim”; “Nuk ka 

siguri në ambjetet përreth”; “Ka përdorues të narkotikëve në hapësirat e godinave”; “Ka 

shumë probleme social- ekonomike”; “Sheshet publike që na mungojnë”; “Shih e shkruaj janë 

hapësirat rreth pallateve”; “Mungojnë trotuaret”; “Zënia e kateve përdhe nga pjestarët e 

komuniteti rom”; “Zhurmat në mbrëmje nga lokalet janë shumë shqetësuese”, etj. 

Pyetja numër 20 e pyetësorit përmban gjashtë opsione që kanë të bëjnë me problemet që mund 

të lindin në banesë nga mënyra se si qëndron godina në shesh, në lidhje me ndriçimin natyral, 

diellëzimin, rrugët e brendëshme, orientimin, etj.  

a) Probleme me lagështinë në banesë.  

b) Probleme me diellëzimin në banesë.  

c) Probleme me ventilimin në banesë.  

d) Probleme me zhurmat në banesë.  

e) Probleme me pluhurat në banesë.  

Të intervistuarit i është dhënë mundësia të zgjedhi ato opsione që i paraqiten si problematikë 

në banesën e tij, pa limtuar numrin e tyre. Kësaj pyetje i janë përgjigjur të gjithë të anketuarit. 

Në rast se forma e njësisë së banimit krijon mungesë të diellëzimit apo të ajrosjes, kjo sjellë 

lagështirë në ambjentet e apartamenteve të qytetarëve duke ndikuar në cilësinë e jetës. Një rol 

të rëndësishëm kanë dhe projektimi e pozicionimi i ambjenteve të apartamentit brenda godinës, 

në lidhje me drejtimet e horizontit. Gjithashtu një rol të rëndësishëm ka dhe distanca e banesës 

nga rruga ku lëvizin mjetet, masat që janë marrë për të minimizuar ndotjet akustike dhe 
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mjedisore. Të gjitha problematikat që mund të ketë ambjenti që rrethon banesën, ndikojnë 

direkt në vetë banesën e si pasojë tek banorët, në cilësinë e jetës së tyre.  

Pyetja numër 20-a e pyetesorit është “Keni probleme me lagështinë në banesë?”.Prej saj 

rezulton që 87% nuk kanë probleme me lagështinë në banesë. Kompleksi i banimit i marrë në 

studim, ka shtrirje lineare në anën jugore, që krijon mundësinë e depërtimit të rrezeve të diellit 

në brendësi të hapësirave të bllokut të banimit (Tabela 97). Pjesa prej 13% e të anketuarve që 

janë përgjigjur në opsionin që kanë probleme me lagështirën, janë pjesë e godinave që u janë 

dëmtuar kushtet e diellëzimit. Kjo situatë vjen si rezultat i hijëzimit nga godinat shumkatëshe 

të ndërtuara në anën lindore, shtesave e ndërtimeve informale të ndërtuara në shtrirjet lineare 

të tyre si dhe për shkak të amortizimit të tyre, pasi janë banesa të ndërtuara para viteve 1990. 

Në këtë kategori, bëjnë pjesë dhe banorë të ndërtimeve të reja, ku i gjithë apartamenti ka 

orientim të vetëm, nga veriu. Duke bërë krahasimin me të dhënat e pyetësorit të Tiranës, në 

këtë kompleks, rezulton 13% më pak, pra ka kushte më të mirë lagështie në raport me gjithë 

qytetin.   

 

 
 

Tabela 97 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Keni probleme me lagështinë në banesë?” 

Pyetja numër 20-b e pyetësorit “Keni probleme me diellëzimin në banesë?”, rezulton nga të 

dhënat që 72% nuk kanë probleme me diellëzimin në banesë. Problemi i diellëzimit, ashtu si 

dhe problemi i lagështisë lidhet me formën e bllokut të banimit, me hapësirën që e rrethon, me 

siluetin e banesave përreth e lartësinë e tyre, me zgjidhjet planimetrike të banesës dhe raportet 

volumore në fasadë, me vendosjen në plan etj. (Tabela 98). Pjesa prej 28% e të anketuarve që 

janë përgjigjur në opsionin që kanë probleme me diellëzimin, janë pjesë e godinave që u janë 

dëmtuar kushtet e diellëzimit. Problemet e diellëzimit në banesat e para viteve 1990, janë 

shfaqur me ndërtimet e reja në hapesirat rreth tyre, të objekteve me lartësi kati të madhe në 

raport me ato ekzistueset. Po të krahasohen këto të dhëna me rezultatet e pyetësorit të Tiranës, 

në këtë kompleks, rezulton 11% më pak, pra ka kushte më të mirë diellëzimi në raport me 

pjesën tjetër të qytetit.   

 

 
 

Tabela 98 - Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Keni probleme me diellëzimin në banesë?” 

Pyetja numër 20-c e pyetësorit “Keni probleme me ajrisjen në banesë?”, nga përpunimi i të 

dhënave ka nxjerrë rezultatin që 71% nuk kanë probleme me ajrisjen në banesë (Tabela 99). 

Ajrisja e banesës ka të bëjë me shumë faktorë, një prej të cilëve është dhe orientimi i banesës 

në lidhje me pozicionin që ka ai në bllokun e banimit ku bën pjesë. Ky problem është ekzistent 

në ato raste kur blloqet e banimit janë mbyllur me ndërtime, pa studiuar drejtimin e fryrjes së 

erërave, ose duke zënë orientimet nga veriu. Në ndërtimet para viteve 1990, projektuesit 

kujdeseshin të projektonin apartamentet që të ajroseshin në mënyrë natyrale, pasi ato nuk 

përmbanin pajisje aspirimi individuale apo qëndrore. Me kusht teknik, apartamentet me 

organizim 2+1, 3+1 projektoheshin që të mos kishte i gjithë apartamenti të njëjtin orientim. 

Frequency Percent Valid Percent

Valid po 25 13.2 100

System 164 86.8

189 100Total

Frequency Percent Valid Percent

Valid po 52 27.5 100

System 137 72.5

189 100Total
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Vetëm në rastet e apartamenteve 1+1 mund të gjeje pozicionime vetëm në një orientim. Po të 

krahasojmë të dhënat e përpunuara për pyetësorin e kompleksit me të dhënat e pyetësorit të 

Tiranës, rezulton që kanë të njëjtat vlera, ndryshimi është me 2% më pak në zonën e marrë në 

studim. 

 

 
 

Tabela 99 - Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Keni probleme me ajrisjen në banesë?” 

 

Pyetja numër 20-d e pyetesorit “Keni probleme me zhurmat në banesë?” rezulton me 

përgjigjen që 67% e kanë këtë problem (Tabela 100). Qëllimi i formulimit të kësaj pyetje është 

të marrim informacion se a është problematike për jetën e banorëve, zhurmat që krijohen në 

hapësirën që rrethon banesën. Nga përpunimi i të dhënave, krahasuar me ato të qytetit të 

Tiranës, rezulton që kemi të njëjtën problematik për gjithë njësitë e banimit.  

Nga vëzhgimet e banesës shumfamiljare të zonës së marrë në studim, rezulton se zhurmat 

ndodhin për shumë arsye por disa prej tyre, ato që varen nga pozicionimi i banesës në hapesirën 

urbane, kanë të bëjnë me distancën e afërt me banesat e reja të ndërtuara pas viteve 1990 si dhe 

me zhurmat që gjenerojnë nga lokalet, baret e restorantet e hapura në katet përdhe të godinave 

ekzistuese e atyre të reja. Ato qëndrojnë hapur për gjatë gjithë ditës deri në mbrëmje vonë. 

Përveç tyre, janë dhe zhurmat e automjeteve të banorëve, të klientëve, mjetet e furnizimit që 

nuk kanë orare furnizimi të përcaktuar me rregullore nga njësia vendore të shërbimeve tregëtare 

e rekreative.  

Transferimi i zhurmës mes njësive është një problem dhe banorët kanë pritshmëri të mëdha për 

zbutjen e zhurmave që përmban ambjenti që rrethon apartamentet e tyre në godinat 

shumfamiljare.  

Ndërtesa dhe mjedisi i jashtëm janë një burim i madh i zhurmave dhe për arsyen sepse në 

godinat e para viteve 1990, muret perimetral të apartamenteve, realizoheshin me mure tulle të 

plota jo më të holla se 25 cm të suvatuara në anën e brendëshme të tyre. Ato nuk kanë qenë të 

pajisura me veshje zë izoluese. Por as banesat e ndërtuara pas viteve 1990 në këtë zonë, nuk 

përmbajnë në muret perimetrale, veshje me materiale zë izoluese. Për këtë arsye, në këtë 

problematikë futet dhe zhurma nga apartamente fqinje për faktin që muret ndarëse 20 cm 

realizohen me tulla të lehtësuara, me bira.  
 

 
 

Tabela 100 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Keni probleme me zhurmat në banesë?” 

Pyetja numër 20-e e pyetësorit “Keni probleme me pluhurat në banesë?”, rezulton nga 

përpunimi i të dhënave që 68% nuk e kanë këtë problem (tabela 101). 

Ajrisja e ambjenteve te baneses nuk kryhet me duke hapur dritaret. 

Frequency Percent Valid Percent

Valid po 54 28.6 100

System 135 71.4

189 100Total

Frequency Percent Valid Percent

po 126 66.7 99.2

jo 1 0.5 0.8

Total 127 67.2 100

System 62 32.8

189 100

Valid

Total
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Tabela 101 Frekuenca e përgjigjeve për pyetjen “Keni probleme me pluhurat në banesë?” 

Pjesa më e madhe e banorëve, në apartamentet e tyre përdorin paisje për ajrim dhe rregullim 

temperature, ngrohje-ftohje e kushte të tjera të komfortit termik. Kjo vlerësohet si arsyeja 

kryesore përse dritaret nuk hapen apo mbyllen vazhdimisht, rrjedhimisht pjesa më e madhe e 

të anketuarve nuk përballen me problematikën e pluhurave në banesë.  

Pyetja numër 21 e pyetësorit “A ndjeheni komod në apartamentin tuaj?”, rezulton nga 

përpunimi i të dhënave që 35.5%  nuk ndihen komod ne apartamentin e tyre dhe hapesira 

rrethuese ndikon ne prishjen e ketij intimiteti. (tabela 102), Ndërkohë 36.5%  janë pergjigjur 

që ndihen komod në banesen e tyre  dhe 22% hasin disi probleme me intimitetin dhe 

komoditetin në banesën e tyre. 

 

 

Tabela 102 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “A ndjeheni komod në apartamentin tuaj?” 

Pyetja numër 22 e pyetësorit “Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës tuaj?” 

rezulton nga përpunimi i të dhënave që 23.8%  zhurmen, ndotjen akustike e konsiderojne si nje 

problematike qe ndikon ne prishjen e qetesise ne apartamentin e tyre.. (tabela 103),  

Nderkohe 60.9%  nuk i jane pergjigjur pyetjes sepse banojne ne katet me te larta apo ne skaje 

ku nuk ndikojne faktoret, zhurme, pluhura e ajrosje.  

 

 

Tabela 103 Vlera në përqindje e përgjigjeve për pyetjen “Problematikat e hapësirës që ndikojnë në intimitetin e banesës 

tuaj?” 

Frequency Percent Valid Percent

po 129 68.3 99.2

jo 1 0.5 0.8

Total 130 68.8 100

System 59 31.2

189 100

Valid

Total
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Rreth 7% bejne percaktojne pluhurat, si shkaktar qe ndikojne negativisht qe nuk ndihen komod 

ne banesen e tyre. Nga te anketuarit, 5.8 %  percaktojne si problematike pranine e lokaleve ne 

katin perdhe  dhe 2.65% e kane disi probleme me mungesen e ajrosjes ne apartamentin e tyre, 

per shkak te mbylljes se hapesirave dhe krijimin e qosheve e pozicioneve, të cilat më parë se 

të bëheshin ndërtime, nuk e kanë patur këtë problem. 

 

4.3.4 Pёrfundime 

1. Shtimin e sipërfaqes së gjelbër në hapësirën ndërmjet banesave vetëm për banorët, 

përcaktohet si element kryesor që ndikon direkt rritjen e interesimit e tyre për ta shfrytëzuar 

këtë hapësirë.  

Elementët kryesor që mungojnë në hapësirën ndërmjet banesave është lulishtja, parkimet, 

rrugicat e brendshme, trotuarët dhe vendet e depozitimit të mbeturinave. Duke e krahasuar me 

pyetësorin e Tiranës, rezultojnë të njëjtat probleme si renditje. Duke munguar elementi i 

rëndësishëm lulishte dhe sipërfaqe gjelbërimi ndërmjet banesave, është e qartë që mungojnë 

dhe elementë si kënde lojrash për mosha të ndryshme, mobilimi urban, etj. 

Në trajtimin e hapësirës ndërmjet banesave, distancat optimale shihen si e vetmja mënyrë për 

ventilimin dhe diellëzimin optimal në mënyrë natyrale. 

Lëvizja e makinave dhe automjeteve pranë hyrjeve të godinave te banimi, vendosja e lokaleve 

dhe e bareve në hapësirat e gjelbra konsiderohen nga banorët si problematika që duhen 

rregulluar.  

Sipas anketuesve, në këtë kompleks je i detyruar të kalosh një pjesë të madhe të kohës së lirë 

nëpër lokalet, ambjentet tregtare dhe ato të shërbimit, sepse nuk kanë mundësi tjetër, pasi 

ndikimi është i ndjeshëm dhe brenda banesës. Ata shprehen se hapësira ndërmjet banesave 

është po aq e rëndësishme sa dhe liria për njeriun, jo vetëm sepse të krijon mundësi të lëvizësh 

lirshëm, por që ndikon për mirë në psikologjinë e njeriut. 

Hapësira brenda normave të projektimit, krijon mundësitë e ndriçimit me dritë natyrale si dhe 

privatësinë e apartamenteve, e kjo duket që ju është cënuar. Hapësira e përbashkët ndërmjet 

banesave është thjesht kaluese dhe jo për qëllime rekreacioni, apo për të lehtësuar jetën e 

përditëshme apo për të rritur komunikimin ndërmjet banorëve. Vërtet ndërmjet banesave ka 

lokale që janë të shfrytëzuara pa orar të kufizuar në çdo orë të ditës, të mbushura plot me njerëz 

dhe qe janë vende ku je i detyruar të shpenzosh për t’u shplodhur. Këto të ardhura nuk shkojnë 

për interesin e këtyre banorëve.  

Gjelbërimi ndërmjet banesave në këtë zonë është pothuaj inekzistent, në pamje të parë në 

blloqet e banimit të ndërtuara rreth viteve 1965 duket që ka disa njolla gjelbërimi, por në raport 

me numrin e banesave, numrin e banorëve, rrugëve që e rrethojnë, automjeteve të parkuara, 

flet qartë që ato njolla të vakta nuk janë për banorët por shërbejnë për lokalet e katëve përdhe, 

që në vitet e fundit vetëm shtohen, pra duke e përkeqësuar këtë tregues.  

Blloqet e reja të banimit si ai i kullave të ngritura në lulishten e dikurshme në të dy anët e ish-

ekspozitës “Shqipëria Sot”, nuk kanë hapësira gjelbërimi, kënde relaksi, kënde sportive, 

mobilim urban, instalacione apo basene.  

Një problem tjetër është mungesa e ajrosjes e cila ndodh për shkak të zënies së hapësirave me 

ndërtime pa studime të faktorëve ambjentalë, drejtimit te fryrjes se ererave apo të orientimit. 

2. Të anketuarit shprehen se ju mungon parkimi, vendet e depozitimit të mbeturinave, mbushen 

me shumë prej lokaleve të shërbimit, dyqanet etj. duke ndikuar dhe në ndotjen e ajrit në rrugët 

e brendshme dhe hapësirën rrethuese. 

Mbipopullimi në këtë kompleks dhe numri në rritje i automjeteve nga viti në vit, shton 

problemet e shumta që dalin si rezultat i mungesës së parkimeve te llogaritura për banorët në 

këtë kompleks.  
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Në hapësirat ndërmjet banesave ne shikojmë vetëm makina të parkuara të cilat,  përveçse e 

zënë këtë hapësirë dhe e bëjnë të pashfrytëzueshme prej fëmijëve apo moshat e treta, sjellin 

dhe zhurma, ndotje, kaos, mungesë sigurie, etj. Përveç kësaj, në anën tjetër, ekziston problemi 

i stresit të drejtuesve të mjeteve që harxhojnë kohë për të gjetur parkim, gjobat që mund të 

marrin nga parkimi i gabuar.  

Një problematika themelore në njësitë e banimit, në zonën e marrë në studim është ndotja 

akustike, pra zhurmat.  

Arsyeja kryesore, njësoj si dhe në gjithë qytetin e Tiranës, në banesat shumëfamiljare të 

sistemit të para viteve 1990 pjesa e kateve përdhe kishin funksione banimi. Sot i gjejmë të 

tjetërsuara, të kthyera në ambjente si lokale, palestra, shërbime tregtare, etj. që funksionojnë 

pa orare te kontrolluara nga institucione, apo sindikata.  

Këto objekte janë kryesisht të ndërtuara me materiale të thjeshta ndërtimore, pa materiale 

izoluese, objektet sociale, gjenerojne zhurma që vijnë nga sistemet e ajrimit, të furnizimit me 

energji, gjeneratorët, bokseve të muzikës, etj.  

Një shqetësim tjetër për të anketuarit, është problemi i diellëzimit duke vazhduar më tej me 

mungesën e infrastrukturës, mungesën e hapësirave të lira për banorët, pamjaftueshmërine e 

trotuarëve, etj.  

Nëse bëhet krahasimi me rezultatet e pyetësorit të Tiranës është e njëjta problematikë si 

renditje, njëkohësisht me ndryshime shumë të vogla në përqindje.  

Nga vëzhgimet e banesës shumëfamiljare të zonës së marrë në studim, rezulton se zhurmat 

ndodhin për shumë arsye por disa prej tyre, ato që varen nga pozicionimi i banesës në hapësirën 

urbane, kanë të bëjnë me distancën e afërt me banesat e reja të ndërtuara pas viteve 1990 si dhe 

me zhurmat që gjenerojnë nga lokalet, baret e restorantet e hapura në katet përdhe të godinave 

ekzistuese e atyre të reja.  

Ato qëndrojnë hapur për gjatë gjithë ditës dhe në kohëen e pushimit për moshat e treta e fëmijët 

e vegjël, deri në mbrëmje vonë. Përveç tyre, janë dhe zhurmat e automjeteve të banorëve, të 

klientëve, mjetet e furnizimit që nuk kanë orare furnizimi të përcaktuar me rregullore nga njësia 

vendore të shërbimeve tregtare e rekreative.  

3. Mungesa e këndeve të lojrave për fëmijë në blloqet e banimit, shihet si një problematike që 

duhet të zgjidhet e mund të zgjidhet, në mënyrë që hapësirat në këto blloqe të jenë efiçentë për 

banorët e saj.  

Ata mendojnë që lulishtet, këndet e lojrave duhet të jenë të vetë të zonës, në mënyrë që ata të 

mos kthehen thjesht në përdorues të saj. Në gjendjen ekzistuese, shfrytëzohen pothuajse vetëm 

rrugët e brendshme dhe trotuarët që lidhin banesat e tyre me ambjentin përreth dhe nga pjesa 

tjetër.  

Një pjesë e të intervistuarve konceptojnë si të përbashkët pjesën e terreneve sportive, 

konkretisht fushat e tenisit që ndodhen në mes të kompleksit (pranë shkollës Dora d’Istria).  

Ka pakënaqësi që nga banorët për arsye se nuk disponohen hapësirat e nevojshme, kënde 

lojrash për fëmijë, terrene sportive për më të rriturit, mobilime urbane si stola, shatërvane, 

vepra arti etj.  

Përdoruesve ju ka mbetur si e përbashkët vetëm pjesa brenda pallatit, hyrjet për në banesë, 

shkallët, ashensorët, korridoret, sepse sipas tyre hapësirat ndërmjet banesave janë zënë nga 

lokalet dhe bar kafetë, dhe ato hapësira që kanë mbetur janë të keq menaxhuara. 

4. Plotësimi i hapësirave ndërmjet banesave me mobilime urbane si stola, instalacione, basene 

ujore, auiola lulesh, bën që kjo hapësirë të jetë mikëpritëse e të rrisi komunikimin njerëzor mes 

banorëve e të përmirësojë jetën publike të tyre.  

Nga kjo del që për banorët, hapësira rreth banesës nuk ju ofron shërbim të dedikuar për ta, 

përvec rrugëve e trotuarëve. Për këtë arsye ata e konceptojnë qartë që hapësira përreth banesës, 

nuk ju përket më atyre.  
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Nga këto të dhëna rezulton së pari që elementi kryesor i hapësirave që rrethon banesën si 

lulishtet dhe gjelbërimi,  mungon ose ka nevojë të ngutshme për rikualifikim. Ky problem 

qëndron dhe vërteton rezultatin e pyetësorit të Tiranës dhe problematikat që gjeneruan prej tij. 

Problemi kryesor në jetën e banorëve të Tiranës, brenda unazës, është zhurma.  

Godinat e banimit, si ato që shtrihen përgjatë rrugës kryesore  apo në rrugët dytësore, janë 

shumë pranë tyre, pa distancat e duhura dhe shumë pranë ambjenteve të banimit.  

Nga analiza e kapitujve të mësipërm, rezulton se banesat më parë rrethoheshin me hapësira të 

lira gjelbërimi dhe rrugët së bashku me trotuarët, i vendosnin në distancë me ambjentet e 

godinave të banimit, ndërsa në ditët e sotme gjenden pa gjelbërim dhe shumë pranë trotuarëve 

të vegjël të këmbësorëve, si dhe të rrethuara nga rrugë dytësore ku lëvizin automjetet. 

 

Të anketuarit shprehen qartë: 

“Zona është e  mbipopulluar”; “Ka baltë, pluhur e shumë zhurme në rrugët e brendshme”; “Ka 

vjedhje”;“Komunikimi me njerëzit mungon”; “Mungesa e hapësirave të gjelbra”; Nuk ka siguri 

në ambjetet përreth”; “Ka përdorues të narkotikëve në hapësirat e godinave”; “Ka shumë 

probleme social-ekonomike”; “Zënia e kateve”; “Zhurmat në mbrëmje nga lokalet janë shumë 

shqetësuese”, etj. 

KAPITULLI 5: STUDIM I THELLUAR I RASTIT STUDIMOR 

 

Pas rezultateve të marra nga pyetesori i Tiranës dhe ai i specifikuari në Kompleksin e banimit 

“50-Vjetori i Pavarësise”, u thellua studimi mbi eksperimentin, me një kërkim më të detajuar. 

Nga kjo analizë e thelluar, konceptojmë cfarë ka ndodhur me elementët e hapësirës, rolin që 

kanë në përditshmërinë e jetës, në sistemet e ndryshme që kanë kaluar, si dhe ndikimin në 

planin urban të qytetit. (Ding, 2013) Për këtë, u përzgjodhën në studim tre njësi banimi, duke i 

analizuar aspektet pozitive dhe negative të elementëve të HNB që ato kanë përmbajtur e 

përmbajnë në fazat e ndryshme ku ka kaluar jeta politike në vend. Analizohen duke i paraqitur 

edhe grafikisht, për të nxjerrë konkluzionet 

1. Si u projektuan? 

2. Si u zbatuan? 

3. Si u shfrytëzuan në vite? 

4. Si janë sot, sa janë transformuar HNB ? 

Janë analizuar tre njësi banimi, të projektuara në kohë të ndryshme dhe nga arkitektë të 

ndryshëm, brenda Kompleksit të banimit “50 - Vjetori i Pavaresise”perkatesisht: 

a - Njësia e banimit me emërtimin “Godinat e Nëpunësve”, e projektuar nga arkitektë italianë 

dhe e ndërtuar ne 1940-1941. 

B - Njësia e banimit me emërtimin “Pallatet me dy koka” nga arkitektë shqiptar dhe e ndërtuar 

ne 1960-1965. 

c- Njësia e banimit me emërtimin “Kullat tek ish-ekspozita Shqiperia Sot” nga arkitektë 

shqiptar dhe e ndërtuar pas 1990. 

Për të patur një paraqitje të plotë në fillim analizojmë se cilët janë ato elementët e 

domosdoshëm, plotësues, që duhet të përmbajë hapësira ndërmjet banesave, për të rritur 

cilësinë e jetës së banorëve të saj.  
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5.1. Elementët e hapësirës 

Disa nga elementët që e përbëjnë hapësirën ndërmjet banesave të shfrytëzueshme, për qëllimin 

e ndërtuar dhe që përmirësojnë direkt në cilësinë e banorëve të saj janë konceptuar si të 

domosdoshëm, janë listuar në tabelën e parë. 

 

Elementët e domosdoshëm 

Nr Elementët e hapësirës Paraqitja grafike 

1 Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet 

banesave. 

 
2 Orientimi optimal i HNB për të qënë e 

diellëzuar. 

 
3 Orientimi optimal i HNB për të qënë e 

ventiluar. 

 
4 Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB. 

 

5 Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

 
6 Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjeç. 

 
7 Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

 
8 Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të 

mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj.  

9 Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

 
10 Sipërfaqe parkimi për banorët. 

 
11 Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet 

kundrazjarrit etj. 

 
12 Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e 

kalimtar. 

 
13 Shtresat optimale të përdorura në HNB. 
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14 Ndriçimi artificial i hapësires për orët e 

mbrëmjes. 

 
15 Elementët arkitektonik për eliminimin e 

zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB. 

 
16 Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera 

shëndetësore për banorët. 

 
Tabela 104 Elemente te domosdoshem qe duhet te permbaje hapesira ndermjet banesave kolektive 

Këto elemente janë faktorë të rëndësishëm teknik dhe psikologjik jo vetëm gjatë lëvizshmërisë 

nëpër hapësirat rrethuese të banesave por dhe për jetën e shëndetëshme brenda në banesë. Një 

hapësirë e orientuar në kushte optimale të ndricimit, djellëzimit dhe ajrosjes, krijon mundësinë 

e qëndrimit komod në natyrë. Gjelbërimi i ulët dhe i lartë, ndikon në mikroklimën, në 

absorbimin e zhurmave që gjenerojnë prej lëvizshmërisë së mjeteve në brendësi të bllokut. 

Shtresat e përdorura në rrugët e rrugicat e brendëshme ndikojnë në konfortin termik, të 

ambjentit të jashtëm por edhe në apartamentet e kateve të para, në banesat e njësisë së banimit. 

(Tola, Maliqari, & Tashi, 2015) Një sipërfaqe e shtruar me asfalt, ka përcjellshmeri më të lartë 

termike në stinën e verës, nqs nuk do jetë e kufizuar me barrjera gjelbërimi.  

 

Elementët plotësues qe ndikojne pozitivisht 

 

Nr Elementët e hapësirës Paraqitja grafike 

17 Përmasat (optimale) në plan të banesave, që 

rrethojnë hapësirën. 

 
18 Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë 

hapësirën dhe pamja rreth saj. 

 
19 Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth 

hapësirës. 

 
20 Elementët arkitektonik në fasadat e banesave 

që rrethojnë hapësirën. 

 
21 Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që 

rrethojnë hapësirën. 

 
22 Elementët si mure guri, perde gjelbërimi, që 

mund  të rrethojnë hapësirën apo njësinë e 

banimit nga pjesa tjetër e qytetit.  
23 Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene 

ujore, vepra arti, auiola lulesh etj. 

 
24 Planet e pjerrëta për të hyrë në parkimet 

nëntokësore dhe detajet e tyre. 

 
25 Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 

vjec, në distanca të afërta. 
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26 Kënde sportive për banorët, në distanca të 

afërta. 

 
27 Siguria në HNB. 

 
28 Distanca e njësisë së banimit nga rrugët 

kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 
Tabela 105 Elemente plotesues qe ndikojne pozitivisht ne hapesira ndermjet banesave kolektive 

Elementet plotësues kanë të bëjnë me anën estetike që ndikojnë në psikologjinë e atyre që 

shfrytezojnë hapësirën si duke ndenjur në të, ashtu dhe nga soditja ndërmjet llozhave apo 

dritareve të apartamentit. Kur oborri rrethues, ka dimensione optimale, dhe linjat e banesave 

rrethuese, kanë logjik, lineare apo vertikale, kjo varet nga kondicionet apo përzgjedhja e 

projektuesit, ato ndikojnë jo vetëm estetikisht por edhe në ndjenjën e sigurisë tek banori. 

Elementët plotësues që ndikojne shumë negativish 

Nr Elementet e hapësires Paraqitja grafike 

29 Ndërtimet civile të fortifikimit. 

 

30 Linjat ajrore të telekomunikacionit dhe 

internetit. 

 
Tabela 106 Elemente plotësues që ndikojnë negativisht në hapësira ndërmjet banesave kolektive 

Në sisteme të ndryshme janë shfaqur disa elemente të hapësirës sidomos në njësitë e banimit. 

(29, 30) Në sistemin monopartiak, pas viteve 1960, strehimet u vendosen kryesisht në mes 

oborreve, e shesheve, duke zënë hapesirat me optimale për rekreacion, kënde lojrash për femije, 

etj. Këto objekte, në pjesën më të madhe të tyre u prishen, pas viteve 2000. Ato nuk shërbyen 

asnjëherë për qellimin që u ndërtuan, por patën kosto ekonomike, psikologjike dhe dëmtuan 

treguesit teknik të projektimit të hapësirave. Pas viteve 2000 në sistemin pluripartiak, hapësirat 

ndërmjet banesave pësuan nje fenomen tjetër, kalimin e linjave ajrore të telekomunikacionit 

dhe internetit. Ato paraqesin përvec shëmtisë e mungesës estetike dhe rrezikshmëri për 

shëndetin e jetën e banorëve. 

Për të kuptuar cfarë ka ndodhur me hapësirat ndërmjet banesave në tre sistemet e ndryshme që 

ka kaluar vendi ynë, këto elemente do të analizohen në vijim në tre njësi banimi, të projektuar, 

zbatuara e shfrytëzuara në kohë të ndryshme, në sistemin monarkik, monopartiak dhe 

pluripartiak. 

5.2 Krahasimi i blloqeve të banimit në tre sisteme 

5.2.1. Shembull i transformimit të bllokut të banimit të ndërtuar në sistemin monarkik. 

 

GODINAT E NËPUNËSVE 

Kjo njësi banimi me katër godina 4 kate mbi tokë dhe 1 kat bodrum nëntokë u projektua nga 

Piero Bartolini në 12.06.1940,  ndërsa plani i sistemimit mban datën 10.10.1941. 
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5.2.1.a. Si u projektua  

 

   
 

Figura 88 Plan vendosje dhe paraqitje 3D e bllokut të banimit sipas projektit te vitit 1940. Burimi: Autori. 

Volumi i paraqitur bazohet në projektet e ruajtura në AQTN. Ndërtesa është e lartë 12.6m, 

ndërsa në pjesën ku kafazi i shkallës del mbi tarracën e shfrytëzuar është 14.7 m. Skema e kësaj 

njësie banimi i referohet përdorimit të vendosjeve të ndërtesave me shtrirje lineare, paralele 

ndërmjet tyre duke krijuar bllokun e banimit të hapur. Çdo ndërtesë ka shtrirje lineare prej 

60.8m dhe gjerësi 12.4m. Vendosja në drejtimin veri-jug, perpendikular me rrugën kryesore, 

si dhe drejtimin e rrjedhjes se lumit  “Lana”, jep një zgjidhje urbane shumë të veçantë për 

qytetin e Tiranës, që deri në këtë periudhë përmbante banesa të shkëputura e individuale, pa 

ndonjë studim të veçante urbanistik. 

 

 
 

Figura 89 Planimetria e katit tip. Burimi: AQTN. 

Distanca ndërmjet ndërtesave varion nga 31.48 m në 33.26 m. Kjo vendosje plotëson kushtet 

e diellëzimit dhe ventilimin të faqeve lineare të tyre dhe njëkohësisht ndriçim, ventilim dhe 

diellëzim shumë të mirë të hapësirës ndërmjet tyre e cila është sistemuar me gjelbërim, rrugë 

të brendshme e hapësira që plotësojnë kushtet për të krijuar zona rekrative për fëmijë të 

moshave të ndryshme si dhe moshave të treta. Format simetrike të aulave të gjelbërimit në 

hapësirën ndërmjet ndërtesave, janë të tilla që i shkojnë ritmit të dritareve horizontale të 

kafazeve të shkallëve, duke krijuar një lidhje të planit sheshit me hapësirën vertikale të fasadës. 

Ky projekt i zbatuar, shënon hapin e parë të krijimit të njësisë së banimit kolektive ku për 

banorët dhe kalimtarët kjo zgjidhje do kishte ndikim shumë pozitive si në aspektin fizik ashtu 

edhe psikologjik. Çdo ndërtesë përmbante dy seksione me nga dy apartamente në kat, e u 

projektua për nëpunësit e shtetit të asaj kohe prandaj mori emrin “Case degli impiegati- Tirana”. 

Kjo njësi banimi përmban trajtim të detajuar arkitektonik në të katër anët e saj, me fasada të 

trajtuar me elementë arkitektonik, si korniza, suvatime , koloneta, etj.  

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ventiluar. 

- 4. Përmasa optimale, për t’i quajtur oborre, HNB. 
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- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit etj. 

- 14. Ndriçimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët. 

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj janë mirë, 

sepse ky kompleks ka një trajtim me ballkonet pjesërisht lineare në fasadë, që 

zvogëlojnë lartësinë e objektit dhe krijon arkitekturë gjeometrike jo monotone. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 20. Përdorimi i elementeve arkitektonik ne fasade, korrniza, suvatim me kuadrate, qe 

ndikojne  ne edukimin estetik  te banoreve dhe pelqyeshmerine e banesave. 

- 22. Elementët  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, nuk kishte por 

permbante auiola lulesh etj. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta. 

- 27. Hapesira ndermjet banesave eshte e sigurt. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore dhe qendra e qytetit dhe integrimi. 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave që ndikojnë negativisht në 

jetën e banorëve. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjeç. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 12.Rrugica e trotuare të brendshme për banorë, kalimtarë etj. 

- 13.Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën është e ftohtë, 

ngjyre gri që nuk ka qënë tradicionale për Tiranën. 

- 24. Planet e pjerrëta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

5.2.1.b. Si u zbatua e u shfrytëzua (1945-1990) 
 

Ky projekt u zbatua dhe përfundoi duke ju përmbajtur plotësisht projektit me ndryshime shumë 

të vogla në formë të sistemimeve të gjelbërimit. Kompleksi u trashëgua në sistemin 

monopartiak, që e ruajti me të njëjtat kondicione, pa ndryshuar asgjë në planin arkitektonik dhe 

urban. Megjithatë, shumë e rëndesishme është të theksohet që numri i familjeve që banuan, 

nuk ishte më për nëpunës e këshilltar, por u mbush me banorë të ardhur që kishin nevojë për 

strehim. Kështu, apartamenti i parashikuar për një familje, shërbeu për dy dhe tre familje. Kjo 

solli mbipopullim të kësaj të njësie, duke qënë se numri u banorëve u shtua, por numri i 

apartamenteve apo sipërfaqja e tyre jo.  
 

Ky sistem monopartiak, instaluar pas Luftës së Dytë Botërore, pati rast shumë të mirë e  

trashëgoi një shembull ndërtimi të njësisë së banimit, me karakteristika të Arkitekturës 

Moderne Perëndimore. Kjo skemë ishte perdorur dhe ne vende të tjera në Tiranë dhe fare mirë 

mund të shërbenin si një shembull i konceptimit të njësisë bazë të projektimit bashëkohore. 

Megjithatë zhvillimi i njësive të banimit, nuk vazhdoi më këtë frymë. 
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Figura 90 Paraqitje 3D e bllokut të banimit e zbatuar prej vitit 1945 deri ne 1990 ne sistemin monopartiak. Burimi: Autori. 

Projektueset e asaj periudhe, të ndikuar e të kontrolluar nga sistemi, patën orientim të 

drejtoheshin nga arkitektura lindore për faktin që specializimet i kryenin në këto vende dhe 

sollën prej andej eksperiencat dhe literaturën e tyre, që u aplikua deri në fund të viteve 1990. 

Megjithatë, elementët e HNB, të parashikuara në rregulloret kësaj periudhe, përfshinin pothuaj 

të gjithë elementet e saj, me ndryshimin që këto hapësira nuk kishin sipërfaqe parkimi për 

mjetet e banorëve sepse këto nuk ekzistonin.  

Të veçantë nga projekti, në sistemim shihet që porta e hyrjes së mjeteve, në mënyrë simetrike 

ka dhe dy porta për hyrjen e banorëve. Rrethimi perimetral i gjithë njësisë së banimit, ka një 

pjesë kufizuese me mure guri dhe sipër me kangjella druri që lejojnë transparencë dhe 

lexueshmëri të hapësirave nga pjesa tjetër e qytetit. 

Kjo njësi banimi për periudhën 1945 - 1990 u banua nga banorë të ndryshëm, mbi kapacitetin 

për të cilën ishte parashikuar në projektim, gjë që solli dhe amortizim të ndërtesës. Kjo ndikoi 

negativisht në mirëmbajtjen e objektit. Në këtë sistem, nuk u ndërhy në trajtimin e objektit apo 

të hapësirës, nuk u prek funksioni i saj, vetëm apartamentet nuk funksiononin sipas projektit. 

Objektet përmbajnë ballkone nga të gjitha anët, gjë që e bën të aksesueshem hapësirën 

vizualisht si dhe një sipërfaqe lehtësisht të kontrollueshme nga brenda jashtë. Nepër to, filluan 

të shfaqeshin ndërhyrjet e para, pavarësisht se nuk lejohej, por filluan të mbusheshin me stivat 

e druve apo sende që shtëpiake të cilat duhet të vendoseshin nëpër depo. Kjo si rezultat i 

mbipopullimit të apartamenteve. Pavarësisht kësaj, nga ballkonet, prindërit mund të vështronin 

e kontrollonin fëmijët tek luanin jashtë, nga brenda banesës. 

Taracat vashdojnë të jenë të shfrytëzueshme nga shkalla. Banesat përmbajnë hyrjen kryesore 

dhe dalje në të dy anët e ndërtesës për në oborrin e brendshëm, për të gjithë banorët. Hapësira 

përmbante stola, gjelbërime dhe sipërfaqe të bollshme për të luajtur fëmijët e të gjitha moshave, 

si dhe qëndrimin për moshat e treta. Rrugët e brendshme lejonin kalimin e mjeteve të shërbimit, 

shpërndarjes së druve të zjarrit, zjarrëfiksëve, ambulancave etj.  

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndricimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ventiluar. 

- 4. Përmasa mese optimale, për ti quajtur oborre, HNB. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit etj. 

- 14. Ndricimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 
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- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB. 

Muret rrethuese dhe bimesia minimizojne pluhurat dhe zhurmat 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët. 

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj është i 

plotësuar, sepse ky kompleks ka një trajtim me ballkonet pjesërisht lineare në fasadë, 

që zvogëlojnë lartësinë e objektit dhe krijon arkitekturë gjeometrike jo monotone. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 20. Përdorimi i elementeve arkitektonik në fasadë, korrniza, suvatim me kuadrate, që 

ndikojnë  në edukimin estetik  të banorëve dhe pëlqyeshmërine e banesave. 

- 22. Elementët si mure guri, perde gjelbërimi, që mund të rrethojnë hapësirën apo njësinë 

e banimit nga pjesa tjetër e qytetit. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit auiola lulesh etj. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta. Për këtë grup 

moshe, shërbejnë hapësirat e shkollës që gjendet pranë njësisë së banimit. 

- 26. Kënde sportive për banorët. 

- 27. Hapësira ndërmjet banesave është e sigurt. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore dhe qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në 

jetën e banorëve. 

 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjec. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 12.Rrugica e trotuare të brendshme për banore e kalimtaret. 

- 13.Shtresat optimale të përdorura në HNB. Nuk ka diferencime shtresash për të ndarë 

trotuarin nga rrugët e brendshme, është e shtruar e gjitha me çakëll. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën është e ftohtë, 

ngjyrë gri që nuk ka qënë tradicionale për Tiranën. 

- 24. Planet e pjerrëta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre, mungojnë 

sepse nuk ka as parkime nëntokësore. Podrumet janë si ambjente shërbimi për banorët. 

Fatmirësisht, ky kompleks banimi, sëbashku me hapësirën ndërmjet banesave nuk u cënua nga 

ndërtimi i shtesave të katit, që pësuan pothuaj të gjitha banesat e Tiranës, në vitet 1978 e deri 

në 1990. Pra, hapësira ndermjet banesave dhe funksioni i saj nuk u cënuan. Në fund të sistemit 

monopartiak, ky kompleks banimi, ruante hijëshinë dhe elementët që trashëgoi nga sistemi i 

mëparshem monarkik. Ishte po aq luksoz, i pëlqyeshëm dhe shumë i këndshëm për banorët e 

saj, si dhe për qytetarët e tjerë të Tiranës. Një tjetër elementë, që dëmtoi imazhet e oborreve, 

kanë qënë dhe fortifikimet civile, të quajtura vendstrehime, të cilat në këtë kompleks nuk u 

ndërtuan, pasi godinat përmbanin podrume. Rënia e sistemit, pasqyrohej në fasadën e këtij 

kompleksi, që dukshëm tregonte varfërinë, mungesën e mirëmbajtjes së fasadave dhe 

elementëve të saj. Dëmtimet e suvatimeve, të dritareve të shkallëve, zbardhja e lyerjeve të 

fasadës, mungesa e xhamave dhe dyert e pa lyera prej shumë vitesh, tregonin qartazi që dhe ky 

kompleks, pasqyronte varfërinë ekonomike, sociale e politike, të mbarë sistemit të rënë.  

Në hapësirat e brëndshme të këtij kompleksi, nuk u ndërtuan objekte fortifikuese, sepse kishin 

bodrume. Ky element, strehimi që në njësitë e tjera të banimit vendosej në pozicione 

dominuese,  që të kishin akses nga hyrjet e banesave, këtu nuk u aplikuan. Pra mungon elementi 

me numer 29 ne tabelen 106,  që kishte impakt negativ. 
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5.2.1.c. Si u transformua nga 1990-2000 ( Vitet e para pas ndryshimit te sistemit politik) 

 

Fundi i vitit 1990 dhe fillimi i vitit 1990 me rënien e sistemit monopartiak dhe me ardhjen e 

sistemit të ri demokratik, pluripartiak, tregonin se ndryshimet e mënjeherëshme do pësonin jo 

vetëm jeta politike e vendit por gjithçka, jeta shoqërore, ekonomike si dhe situata urbane në 

mbarë vendin do të kalonin në një sërë transformimesh rrënjësore në të gjitha aspektet e saja. 

Prej viti 1990 deri në vitet 2000, ashtu si në gjithë Shqipërinë, pati një tranzicion të gjatë e 

transformues, që ndikoi shumë në strukturën urbane të mbarë territorit të Shqipërisë, qytete e 

fshatra, fusha, kodra, male e bregdete. As kryeqyteti nuk mbeti jashtë ndryshimeve, që u 

pasqyrua jo vetëm në jetën social-ekonomike e politike por dhe në transformimin e strukturës, 

formës, ligjeve urbane. Pati shumë ndërtime informale me dhe pa leje. Po ndërtohej pa kritere 

të mirëfillta e norma projektimi, mbi bazën e eksperiencës apo shembulli të mirë nga vendet 

perëndimore. Filloi të ndërtohej brenda e jashtë qytetit, ku kishte hapësira të lira, me dhe pa 

leje. Edhe kur ndërtoheshin me leje, studimet e tyre ishin pjesore dhe nuk bazoheshin në një 

plan studimor e planifikimi urban apo strategji nga instancat përkatëse. 

 

   
 

Figura 91 Paraqitje 3D e bllokut të banimit prej vitit1990-2000 Burimi: Autori. 

 

Nga volumet e paraqitura, të cilat janë përgatitur në bazë të hartave ekzistuese e materialet 

hartografike që i përkasin atyre viteve, shihet qartë që njësia e banimit, të kompleksit që kemi 

marrë në studim, ka pësuar ndryshime shumë të medha. Skemës së kësaj njësie banimi me 

vendosje të ndërtesave me shtrirje lineare, paralele ndërmjet tyre duke krijuar bllokun e banimit 

të hapur i janë shtuar kulla në anën veriore të tyre duke ndryshuar jo vetëm fizikisht, por duke 

prishur pothuaj të gjithë treguesit urban. 

 
 

Figura 92 Plan i bllokut të banimit. Burimi: Autori. 
 

Gjëja e parë, u prishën muret rrethues, që krijonin ndjenjën e sigurisë, por njëkohësisht ruanin 

dhe intimitetin e hapësirave. U prish sistemi i rrugëve të brendshme që bënin të mundur lëvizjen 

e fluksit të makinave të shërbimit, në anën veriore të kompleksit, si dhe kushteve klimaterike 

të ajrosjes, ndriçimit. Hapësira ndërmjet banesave, u zu me ndërtime informale të tipit garazhe, 
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lokale e dyqane. Objektet ekzistues, pësuan ndryshime të brendshme e të jashme. Apartamentet 

filluan të transformohen, me punime të brendshme, prishje muresh e ndryshime destinacioni 

nga banim në ambjente tregtare. U shfaqën me shpejtësi, shtesa në faqet lineare të godinave, si 

dhe shtesa kati nga subjekte të ndryshme. Godinat që prej zbatimit e deri në 1990 kishin 

shërbyer për banim, u transformuan në objekte polifunksionale pa asnjë lloj studimi 

konstruktiv. Këtë fat pati dhe çdo gjë rreth tyre. Hapësira e qetë, e gjelbër e me pemë ndërmjet 

banesave, humbi tërësisht identitetin e saj duke degraduar në sipërfaqe pa gjelbërim që 

shërbente për parkimin e automjeteve  pa asnjë lloj rregulli, të çdokujt që kishte mundësinë të 

aksesonte në të. Shërbeu si vend ku tavolinat e lokaleve dhe bareve e kthyen në një “pistë gare” 

kush e kush të uzurponte me shumë vend. Në këtë periudhë, kjo hapësirë nuk kishte asgjë që 

ta bënte pjesë të territorit të banimit dhe në funksion të banorëve. 

Nga analiza cilësore që i bëhet kësaj periudhe konkludjojmë në dy aspekte bazë: 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave ka mbetur disi, sepse godinat shume 

kateshe jane ndertuar ne anen veriore dhe nuk pengon tërësisht ekspozimin nga jugu. 

- 2. Orientimi i pjesshëm i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët, por jo vetëm dhe  pa asnjë studim. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ajrosur është cënuar me bllokimin e anës 

veriore të hapësirës me ndërtimet e kullave 8 kate.  

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB janë cënuar pjesërisht. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar, që dikur shërbenin vetëm për banorët, pothuaj 

janë inekzistente.  

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjeç nuk ka. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta nuk ekzistojnë dhe nuk kanë hapësirëpër t’u 

krijuar. 

- 8. Hapësirat ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj., nuk ka të mirëfillta për banorët, përkundrazi, janë grupuar me 

ato të lokaleve duke sjellë shqetësim, ndotje e imazh negativ. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore që ekzistonte më parka pësuar degradim, madje në 

disa raste shkatërrim total. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit funksionojnë nga ana e rrugës 

kryesore, sepse rruga dytësore është bllokuar nga ndërtimet. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e kalimtarët janë zënë nga bizneset dhe 

vështiresojne aksesin e tyre. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB jane tërësisht të degraduara 

- 14. Ndriçimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes mungon. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB jo 

vetëm që nuk u shtuan por u shkatërruan dhe ato mundësi që ekzistonin për t’u bërë. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët nuk u mbollën të 

tjera, por u prenë e u dëmtuan dhe një pjesë e atyre ekzistuese.  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën ekzistuese, u 

cënuan me ndërtimin e shtesave informale. 
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- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj nuk 

përbënte me asgjë, sepse objektet që u ndërtuan nuk menduan fare për impaktin që do 

linin tek banorët si atyre ekzistues dhe për të rinjtë. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës u cënua me shtesat e vendosura në 

faqet lineare të godinave ekzistuese. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën, janë dëmtuar 

dhe nuk ekzistojnë më. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën janë ndryshuar. 

- 22. Elementët  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh etj. 

- 24. Planet e pjerrëta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

- 27. Siguria në HNB. Nuk ka intimitet e siguri. 

Pra rezulton që elementët e domosdoshëm që duhet të përmbante hapësira ndërmjet banesave 

në këtë periudhë, në kompleksin banimit të projektuar me shumë elementë të plotësuar, në 1942 

dhe që i rezistoi një periudhë shumë të gjatë, duke i patur në efiçencë këto elementë, në 

dhjetëvjeçarin e parë pas 1990, ato jo vetëm që nuk u plotësuan por u transformuan dhe ato që 

ishin. 

 

5.2.1.d. Si është sot (2000-2019) 

 

Nuk ka një datë të saktë se u hasën ndryshimet e para të kësaj njësie, e cila është e pozicionuar 

në një lokacion mjaft strategjik në qytetin e Tiranës, si nga ana e banimit ashtu dhe e 

shërbimeve. Megjithatë, ndryshimet janë lehtësisht të identifikueshme.  

 

   

   
 

Figura 93 Paraqitje 3D e bllokut të banimit. Burimi: Autori. 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave ka mbetur disi, sepse godinat shumë 

katëshe janë ndërtuar në anën veriore dhe nuk pengon tërësisht ekspozimin nga jugu. 

- 2. Orientimi i pjesshëm i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB. 
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- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar, që dikur shërbenin vetëm për banorët,  por 

akoma nuk janë në shërbim të tyre, pasi një pjesë e madhe e katit të parë e të bodrumeve 

janë kthyer në lokale.  

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore dhe pa pellgje uji, pasi është shtruar me asfalt dhe ka 

pjesë gjelbërimi me tapete bari. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët dhe bizneset, por pa ndonjë studim për të siguruar 

parkimin e automjeteve banorëve, pasi dihet që banesat nuk kanë parkime nëntokësore. 

- 14. Ndriçimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes janë vendosur. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët nuk u mbollen, por 

janë vendosur pa ndonje plan gjelbërimi dhe nuk janë përzgjedhur të jenë medicinale.  

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ventiluar është cënuar me bllokimin e anës 

veriore të hapësires me ndërtimet e kullave 8 kate, si dhe shtesave të kateve e anësore. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjeç nuk janë parashikuar. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta nuk plotësohen nga disa stola të vendosura pa 

studim, pasi janë ngjitur me parkimet. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. nuk ka të mirefillta për banorët, përkundrazi, janë grupuar me ato 

të lokaleve duke sjellë shqetesim, ndotje e imazh negativ. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit funksionojne nga ana e rrugës 

kryesore, sepse rruga dytësore është bllokuar nga ndërtimet. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e kalimtarët janë zënë nga bizneset dhe 

vështirësojnë aksesin e tyre pasi duhet të kalojnë midis tavolinave të lokaleve. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB janë për lëvizjen e makinave jo për banorët 

dhe rekreacionin e tyre. Janë shtresa me asfalt që në stinën e ngrohtë të verës, reflekton 

nxehtësi. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB jo 

vetëm që nuk u shtuan por u shkatërruan dhe ato mundësi që ekzistonin për t’u bërë. 

Një burim zhurmash i shtuar janë dhe numri tepër i madh i lokaleve të hapura në të 

gjitha godinat e kompleksit. 

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën ekzistuese, u 

cënuan me ndërtimin e shtesave informale që vazhdojnë të jenë ekzistente. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj nuk 

merret përsipër nga njësia bashkiake. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës u cënua pjesërisht nga shtesat e 

vendosura ne faqet lineare te godinave ekzistuese. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën, jane dëmtuar 

dhe nuk ekzistojnë më. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën janë ndryshuar, 

por nuk janë me studim, por në dëshirën e secilit subjekt privat që e lyen pjesën e vet 

sipas interesit të biznesit. 

- 22. Elementët  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit mungojnë. Këto hapësira nuk janë më për 

banorët por për bizneset. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh etj. nuk 

jane ekzistente. 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

155 

- 24. Planet e pjerrta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre nuk ekzistojne 

ne kete kompleks. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta, mungojnë. 

- 26. Kënde sportive për banorët nuk ka, në distanca të afërta. 

- 27. Siguria në HNB. Është cënuar, nuk ka intimitet e siguri. 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE PËR NDRYSHIMET QË KANË NDODHUR ME 

ELEMENTËT E HAPËSIRËS NDËRMJET BANESAVE NË NJËSINË E BANIMIT 

GODINAT E NËPUNËSVE 
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5.2.2 Shembull i transformimit të bllokut të banimit të ndërtuar në sistemin monopartiak. 

Blloku i banimit të pallateve me dy koka 

 

PALLATET ME DY KOKA 

Zona e marrë në studim, nga sistemi monarkik trashëgonte disa studime urbane, që e 

parashikonte zonën e banimit  me kuartalle kuadratike, rrethuar me rruge dytësore e gjelbërim 

rrugor. Nuk ka ndonjë plan specifik të hartuar në lidhje me hapësirën ndërmjet banesave dhe 

detaje të tyre. Fragmenti i gjendjes ekzistuese të vitit 1958 paraqet studimin e planvendosjes së 

bllokut të banimit në këtë zonë. Në fillim u vendosën katër godina, dy me tarraca të pa 

shfrytëzuara dhe dy me çati vendi, paralele ndërmjet tyre në drejtimin veri- jug. Godinat ishin 

me katër kate. Kjo skemë është e ngjashme  me planin e vendosjes së “ Godinave të 

nëpunësve”. Më tej, dy godinat e para që ishin me tarace, ne anen veriore u shtuan me një 

seksion me 5 kate duke u mbyllur pjesërisht në anën veriore, nga ana e rrugës “Myslym Shyri” 

dhe në 1965 dhe dy  godinat e tjera që ishin me çati, u shtuan me një seksion 5 kate, duke 

krijuar një bllok banimi me skemë blloku banimi pjesërisht të mbyllur. Zgjidhja planimetrike 

e banesave i referohet tipit të banesës 59/1. Projekti u realizua nga projektues shqiptar Eqerem 

Dobi dhe Ibrahim Prushi në 06.12.1962.  

 

   
 

Figura 94 Fragment nga plani rregullues i Tiranës. Viti 1943(majtas)  dhe plani 1958( djathtas) Burimi: AQTN 

 

Një godinë përmbante 5 seksione banimi me dy apartamente në kat. Distanca ndërmjet 

ndërtesave varion nga 32 m në 33 m. Kjo vendosje e godinave, siguronte plotësisht kushtet e 

diellëzimit dhe ajrosjes së faqeve linare të tyre dhe njëkohësisht ndriçim, ajrosjen dhe diellëzim 

shumë të mirë të hapësirës ndërmjet tyre. 

Në vitin 1965 për Kompleksin e banimit “50 Vjetori i Pavarësisë” u bënë disa konkurse, ku 

projektuesit shqiptar, bënë shumë studime dhe u paraqitën disa variante.  

Ky bllok banimi ne projekt parashikonte trajtim arkitektonik modest në të katër anët e saj, me 

fasada të suvatuara si dhe xokolatura me gur në dukje. Njëkohësisht ballkonet  në ndryshim me 

tipin 59/1 i gjejmë të trajtuara në të katër anët e godinave, në forma drejtkëndore  dhe me harqe. 

Në disa variante llozhe, gjysëm llozhe dhe konsol.  

 

 
 

Figura 95 Projekti dhe dataje te  bllokut të banimit te Pallateve me dy koka”. Burimi: AQTN 
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Në to parashikoheshin elementë dekorative si kangjella hekuri me korimano druri si dhe govata 

betoni për të mbajtur lule. Këto godina nuk përmbanin kate nëntokësore për ambjente shërbimi 

për banorët, apo parkime nëntokësore. Popullata në atë kohe nuk kishte të drejtë të mbante 

autovetura apo automjete të tjera personale por vetëm motorre dhe biçikleta. Lëvizja urbane 

dhe interurbane, kryhej me mjete të transportit publik, autobus, trena e taxi. 

Lëvizja urbane dhe interurbane, kryhej me mjete të transportit publik, autobus, trena e taxi. 

Tarracat ishin të pashfrytëzueshme, kafazet e shkallëve nuk përmbanin ashensor dhe nuk dilnin 

mbi tarracë.  

Në çdo seksion ka dy apartamente tip për gjithë godinat. Banesat përbëheshin nga apartamente, 

kryesisht me dy dhoma gjumi, një ambjent gatim ngrënie e parashikuar si ambjent i veçantë në 

një dhomë të veçante, depo, tualet, ballkon. 

 
5.2.2.a. Si u projektua 

Sic shihet ne planin e studimit te sistemim gjelberimit te njesise se banimit, projektuesit, 

parashikonin nje sistemim te hapesirave urbane me plane gjelberimi, peme, kende lojrash per 

moshat deri 5 vjec, kende per lojra per moshat 5-15 vjec, kende rekreacioni per moshat e treta, 

rruge te brendeshme e rrugica per kembesoret.  

 

 
Figura 96 Fragment plan studimor i bllokut të banimit “Pallatet me dy koka”. Burimi: AQTN. 

Orientimi i njesise se banimit, me godina lineare, veri jug dhe mbyllje te pjeseshme nga ana e 

veriut, krijon hapesira mese te favorshme ne funksion te banoreve, te ajrosura, ndricuara dhe 

diellezuara shume mire. Kendet e lojrave dhe te rekreacionit, jane te larguara nga rruget 

kryesore, te orientuara dhe te vendosura jo nga rruga brendeshme e godines, ku ndodhet kafazi 

i shkalleve, por ne pjesen me te qete, te sigurt e te mbrojtur te hapesires. 

Ne keto hapesira, anes rrugeve te brendeshme dytesore, ndodhen vendhedhjet e mbeturinave 

qe largohen ne orar te caktuar dhe sperkaten e dezinfektohen. Ato ndodhen larg hapesirave te 

gjelbra dhe kendeve te lojrave e rekreacionit. 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ventiluar. 

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjeç. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit etj. 
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- 12. Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e kalimtarë. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 14. Ndriçimi artificial i hapësirës për orët e mbrëmjes. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB nuk 

kishte por vetë pozicionimi dhe distanca nga rruga kryesore e izolonte nga zhurmat, 

pluhuri dhe ndotja. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët te vendosura ne 

pozicione të tilla që mbronin nga rrezet e diellit, këndet e lojrave për fëmijë.  

Nga analiza del që përveç hapësirave për parkim dhe parkimeve nëntokësore, që mungonin, të 

gjithë elementët e domosdoshëm janë parashikuar të aplikohen në njësinë e banimit. Përveç 

tyre, nga elementet plotësues që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve ishin parashikuar dhe:  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

- 27. Siguria në HNB. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën janë ngjyra te 

ftohta, gri e hapet me korniza te bardha. 

- 22. Elementët  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit nuk janë përdorur por hapësirat janë të 

siguruara për faktin që ndodhen në distancë nga rruga kryesore. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh 

mungojnë në këtë studim. 

- 24. Planet e pjerrëta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre nuk 

ekzistojne sepse nuk parashikoheshin qe qytetaret te kishin autovetura personale. 

 

   
 

Figura 97 Pamje 3D dhe plani i organizimit të hapësirës në bllokun e banimit, projektuar 1965 Burimi: Autori. 

Nga analiza, del qartë, që përveç faktit që apartamentet ishin tepër modeste, sepse pushteti i 

atij sistemi, nuk e trajtonte si banim por si strehim, pra nga terminologjia konsiderohet si strehë 

- vend për të futur kokën dhe jo për një banim në kushte luksoze.  
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5.2.2.b. Si u zbatua 1965-1990 

Nga plani i sistemimit të hapësirës përreth banesave nuk zbatuan disa nga elementët e 

rëndesishëm të saj si këndet e lojërave për fëmijët deri 5 vjec, pra nuk ju përmbajtur plotësisht 

projektit. Hapësira nuk përmbante mobilime urbane të tipit, basene, shatërvane, skulptura, pasi 

qyteti i Tiranës nuk kishte traditën e saj elementë të tille. Si kënd  lojërash për fëmijë mbi 5 

vjeç, shërbenin hapësirat sportive të shkollës 8-Vjecare e ndodhur shumë pranë njësisë së 

banimit dhe që përmbante, fushë futbolli, fusha basketbolli e volejbolli si dhe vegla të thjeshta 

gjimnastike, paralele, trate ekuilibri etj. Gjithashtu, në afërsi të kësaj njësie, ndodhej lulishte e 

madhe e pajisur me stola, basen ujore dhe pemë e drure dekorativ dhe jo vetëm.  

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ventiluar. 

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vëndet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 11. Rrugë të brendëshme shërbimi për mjetet zjarrfikeset, makinat e druve, te 

ambulancave, funeralit, etj. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendëshme për banorë e kalimtar. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 14. Ndricimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB nuk 

kishte por vete pozicionimi dhe distanca nga rruga kryesore e izolonte nga zhurmat, 

pluhuri dhe ndotja. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët si bli, akacie, 

meshtekna, mimoza etj.  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj. 

- 19. Ndricimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta sic ishte oborri 

i shkolles 8 – vjecare  

- 27. Siguria në HNB. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në 

jetën e banorëve. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjec nuk u ndërtuan të veçanta por 

shfrytëzohej gjithe hapesira e gjelber. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët nuk ekzistonin 

- 21. Ngjyrat e perdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën jane ngjyra te 

ftohta, gri e hapet me korniza te bardha. 

- 22. Elementët  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit nuk jane perdorur por hapesirat jane te 

siguruara per faktin qe ndodhen ne distance nga rruga kryesore. 
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- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh 

mungojne ne kete hapesire, por ndodhen ne lulishten prane kompleksit. 

- 24. Planet e pjerrta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre nuk ekzistojne 

sepse nuk parashikoheshin qe qytetaret te kishin autovetura personale. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 
 

 
 

Figura 98 Pamje 3D e bllokut të banimit,  projektuar ne 1965 Burimi: Autori. 
 

Nuk janë parashikuar vende parkimi. Banesat janë pa kate bodrumi për parkime nëntokësore. 

Hapësira nuk përmban mobilime urbane. Ka hapësira të bollshme gjelbërimi që shërbenin si 

kënde lojrash për fëmijë. 
 

   
 

Figura 99 Paraqitje 3D e organizimit të hapesires në bllokun e banimit, 1965-1978. Burimi: Autori. 

 

Në fillimet e krijimit të njësisë së banimit, hapësirat ndërmjet banesave ishin tërësisht në 

funksion të banorëve për të gjitha moshat.  

 

Në fillim të viteve 1970 në këto hapësira u ndërtuan objektet fortifikime për popullaten civile, 

që quheshin vendstrehim në raste bombardimesh. Këto objekte të pozicionuara në mes të 

hapësirës, të ndertuara pjesërisht nëntokë dhe pjesërisht mbi të, shënojne cënimin e parë të 

hapësirave e oborreve, sepse pavarësisht që u ndërtuan me qëllim që të siguronin jetën e 

banorëve në rast lufte, krijonin impaktin negativ, impaktin e shëmtisë e të presionit psikologjik. 

Ato ishin vende aspak të këndeshme, që shpesh krijonin kushte të mbledhjes së mbeturinave e 

si pasojë bartëse mikrobesh që rrezikonin shëndetin e banorëve. Të pasigurta, të 

pamirëmbajtura, pa dritë, ato ishin vende të papreferuara për banorët e të rrezikshme. 

Në hapësirat e brëndshme të këtij kompleksi, u ndërtuan objekte fortifikuese. Ky element, 

strehimi (Nr.29 ne tabelen 106) vendosej në hapesirat e njësive të banimit në pozicione 

dominuese,  që të kishin akses nga hyrjet e banesave. 

Kjo njësi banimi, ruajti pothuaj të njëjtën fizionomi, deri kur në 1978-1980, për të ulur kostot 

dhe për të plotësuar kërkesat në rritje për strehim, nga Komiteti Ekzekutiv i asaj kohe, u dha 

orientimi  që ndërtesat të shtoheshin me nga nje kat. Kështu banesat lineare 4 kate- u bënë 5 

kate. 
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Ky ka qënë cënimi i dytë i hapësirës ekzistuese ndërmjet banesave, në këtë sistem, sepse me 

rritjen e lartësisë së objekteve përreth, nuk pati ndikim vetëm në jetën e banorëve të pallatit dhe 

në arkitekturen e banesave, por në hapësirën ndërmjet tyre. Pavarësisht se diellëzimi, ventilimi 

dhe ndriçimi nuk pësuan ndryshim të madh, impakti vizual ishte aq negativ, sa dhe në ditët e 

sotme, është lehtësisht e dallueshme cilësia e dobët e ndërtimeve, cilësisë së materialeve. Nga 

kjo periudhe e në vazhdim, hapësira ndërmjet banesave filloi degradimin. 

 

5.2.2.c. Si u transformua nga 1990-2000 ( NDRYSHIMI I SISTEMIT) 

 

Si ne gjithe qytetin e Tiranes, as kjo njesi banimi nuk mbeti jashte asaj cfare ndodhi ne 

strukturen urbane te saj. Filloi te ndertohej ku kishte hapesira te lira, me dhe pa leje. U ndertuan 

garazhe, oficina, dyqane ne mes te hapesire, ku te jepej mundesia. Lejet per to, jepeshin nga 

zyrat e lagjeve si leje ndertimi te perkoheshme. Cdokush qe kishte mundesi ekonomike, me nje 

leje provizore mund te ndertonte ku te kishte mundesine dhe pa qene pronar i siperfaqes ku 

ndertonte. Ndertimet me leje te banesave shumkateshe qe filluan te ndertoheshin kryesisht ne 

ato vende ku nuk kishte pronar, zinin hapesirat e lulishteve qe ishin prona shteterore. Ndertohej 

ne ane te banesave kolektive, mes te shtrirjes lineare, ndertohej 1 kat 2, 3 duke filluar nga toka, 

por kishte raste qe ndertohej dhe duke dale konsol ne fasade. Katet perdhe qe deri ne keto vite, 

nuk ishin te preferuara, u ben me te kerkuarat. Keto siperfaqe qe ishin projektuar per banim, u 

kthyen ne siperfaqe per qellime komerciale. Per kete u prishen mure mbajtese, themele e 

mbushje, per te krijuar sa me shume siperfaqe per keto ambjente. Ndertohej mbi tarracen 

ekzistuese 1 deri 2 kate, me cati e pa cati. Ndertohej kudo, nga kushdo qe kishte mundesi si 

ekonomike ashtu dhe guximin per te ndertuar pa leje ndertimore.  

Kjo gje, solli forcim te pozitave ekonomike te atyre familjeve qe paten mundesine dhe guximin 

te benin keto ndryshime e transformime me banesen e tyre e si pasoje, shihej si mundesi e mire 

per tu pershatur me ekonomine e tregut, qe eshte baza e sistemin demokratik. 

Nga kjo anarshi ndertimore, karakeristike e vendeve ne tranzicion, u demtua hapesira ndermjet 

banesave qe deri ne fund te vitit 1990 ishte dhe trajtohej si siperfaqe banimi, si territor banimi. 

Ajo u kthye ne nje siperfaqe, ne funksion te kujtdo qe do kishte mundesi te ndertonte ne te.  

Pervec faktorit ekonomik dhe funksionit per parkimin e autoveturave per banoret, ne lidhje me 

hapesiren ndermjet banesave nuk pati asnje aspekt pozitiv 

 

   
Figura 100 Paraqitje 3D e hapesires ndermjet banesave ne bllokun e banimit, 1990-2000. Burimi: Autori. 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët.  

- 11. Rrugë të brendëshme shërbimi për mjetet kundrazjarrit, te cilat ne pjesen me te 

madhe, u bene te pa aksesueshme nga zjarrfikset per shkak te zenies pa ndonje studim 

te tyre.etj. 
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- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

 

Nuk kishte me asnje element qe kjo hapesire ndermjet banesave te ishte ne funksion te banoreve 

per qellimet qe ishte krijuar. Ajo u transformua ne nje hapesire pothuaj komerciale por jo per 

te gjithe banoret. 

- 1. Ndricimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave ishte cenuar me ndertimet pa studim 

ne te gjitha anet e godinave te banimit. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar u cenua. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ajrosur u cenua. 

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur oborr, HNB u bene ne te shumtat e rasteve 

inekzistente. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar degraduan e u zune. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjec as nuk kishin ekzistuar por as nuk u 

krijuan te reja. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta u shkaterruan e u zhduken. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vëndet e koshave të mbeturinave, u grupuan e u larguan nga 

pozicioni qe kishin me pare.  

- 9. Hapësira qe me pare llogaritej te ishte pa ujëra sipërfaqësore pellgje e kanale, u 

demtua. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendëshme për banorë e kalimtar u demtuan. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB u ndryshuan per shkak te ndertimeve. 

- 14. Ndricimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes u demtua. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB ishin 

inekzistente dhe me pare. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët u prene e u demtuan.  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën u demtuan. 

- 18. Trajtimit te linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamjen rreth saj nuk i 

kushtohej aspak rendesi dhe u demtua dhe ajo elemente modest qe ekzistonin me pare.  

- 19. Ndricimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës u demtuan per shkak te shtesave 

ne faqet lineare te objekteve, per pjesen me te madhe te tyre. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën u cenuan. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën nuk u përfillen. 

Secili merrej me banesën e vet. 

- 22. Elementët si mure guri, perde gjelbërimi, që mund të rrethojnë hapësirën apo njësinë 

e banimit nga pjesa tjetër e qytetit as kishin ekzistuar me pare dhe as nuk u krijuan te 

reja. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh u prishen  

- 24. Planet e pjerrta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre per ato objekte 

që u bënë të reja, në fillim u përdorën nga firmat e ndërtimit si pronë e tyre dhe nuk 

ishin pjesë e hapësirës. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta u zhdukën 

dhe ato që ishin pranë. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta nuk u ndërtuan e nuk u 

parashikuan. 

- 27. Siguria në HNB u cënua. 

 

Ndërtimet civile të fortifikimit disa u perdorën fillimisht për magazina personale e disa u 

prishën për të ndërtuar mbi to. 
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Në hapësirën ndërmjet banesave, përvec atyre që përshkruam më lartë u shfaqen dhe  

elementët si; transformatorët, oxhakë tymi, elementët të sistemit të ajrimit të lokaleve e 

restoranteve, që përvec zhurmave, ndotjes e mungesën e intimitetit, sollën dhe cënimin e 

sigurisë. 

Ndërsa fasadat godinave, tarracat e mbetura dhe kafazet e shkallëve u mbushën me rezervuaret 

e ujit, antenat individuale të pa grupuara, pompat e ujit, transformatoret, kondicionerët, disqet 

satelitore, faktor këto, që ndikojnë në imazhin dhe siluetin e një njësie banimi dhe hapesirës që 

e rrethon atë. 

 

5.2.2.d. Si është sot (2000-2019) 

 

Me kalimin e fazës së parë të tranzicionit të kalimit nga sistemi monopartiak me një ekonomi 

të centralizuar me kalimin në sistemin demokratik me një ekonomi tregu të lire, kemi një 

koncept tjetër, si për njësitë e banimit ashtu dhe për hapësirat ndërmjet tyre. Këto hapësira sot 

i gjejmë në funksione të tjera, ndryshe nga trajtimi që kiin në sistemin e para viteve 1990. 

Njerëzit, banorët, në kohë të ndryshme i perceptojnë ato në mënyra të ndryshme. Para viteve 

1945, në sistemin monarkik këto hapësira ishin private dhe zhvilloheshin në deshirën e atij që 

i zotëronte. Në sistemin monopartiak, u konceptuan si territor banimi, pra sipërfaqja ndërmjet 

banesave hynte ne sipërfaqen e territorit të banimit. Në ditët e sotme, këto hapesira, trajtohen 

si sipërfaqe publike dhe pavarësisht se banesat janë në pronësi të banorëve, sipërfaqja rreth saj 

menazhohet nga njësia vendore, duke i trajtuar si të vetat dhe duke ndryshuar funksionin e saj 

pa ndonje studim të vecantë. Nqs nje subjekt, kërkon ta ndryshoj destinacionin e banesës nga 

banim, në biznes, mjafton të pajiset me leje nga njësia vendore dhe bashkë me ndryshimin e 

destinacionit të hapësirës brenda, ndryshon dhe hapësirën përreth. Duke shtuar problematika 

të shumta si të aspektit social ashtu dhe konstruktiv të objektit. 

Hapësira ndërmjet banesave, pas viteve 2000, u pastrua nga pjesa më e madhe e ndërtimeve pa 

leje ose me leje provizore, u sistemuan me rrugë të brendëshme, me siperfaqe gjelberimi, pemë, 

ndricuesa e trotuare për kalimtaret. Por sipërfaqet e gjelbërimit dhe trotuaret, në pjesën më të 

madhe, pak nga pak janë zënë me tavolina nga lokalet e baret të hapura në katet përdhe, me 

leje nga njësia vendore. 

 

 
 

Figura 101 Paraqitje 3D organizimit te hapesires ne bllokun e banimit, 2000-2019. Burimi: Autori. 

Hapësirat ekzistojnë por nuk përmbajnë shumë nga elementët bazë për njësinë e banimit, si 

kënde rekreacioni për femijët e grupmoshave të ndryshme apo për moshat e treta. Edhe nqs 

nëpër këto hapësira të gjelbëruara janë vendosur stola, pa ndonjë studim të vecante, ato nuk 

jane vetëm për banoret, por janë për këdo kalimtar që e frekuenton atë. 
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Figura 102  Paraqitje 3D e hapesires ndermjet banesave ne bllokun e banimit, 2000-2019. Burimi: Autori. 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 4. Përmasa optimale, për t’u quajtur, HNB u rikrijuan ne ato raste ku ndertimet ishin 1 

kat, ndersa aty ku u zune me banesa shumekateshe vazhdojne te jene inekzistente. 

- 5. Sipërfaqet e gjelbra të mbjella me bar u rikthyen pjeserisht. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta mendohet qe e luajn si funksion disa stola te 

vendosura pa ndonje studim te mirefillt. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vëndet e koshave të mbeturinave, u grupuan e u larguan nga 

pozicioni qe kishin me pare dhe jane te sistemuara per cdo njesi banimi. 

- 9. Hapësira e shtruar me asfalte per rruge dhe trotuare, eshte pa ujëra sipërfaqësore 

sepse jane te organizuara ne pjesen me te madhe. 

- 11. Rrugë të brendëshme shërbimi për zjarrfikset, ambulancat etj. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendëshme për banorë e kalimtar jane krijuar, por me permasa 

me te vogla se normat e projektimti. 

- 14. Ndricimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes u rehabilitua. 

- 25. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi 

vazhdon ta beje kete hapesire te pelqyeshme. 

- 27. Siguria në HNB nuk eshte se i eshte kthyer por fakti qe ndodhet prane qendres dhe 

institucioneve e ben me te sigurt. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

 

Nuk kishte më asnjë element që kjo hapësire ndërmjet banesave të ishte në funksion të banorëve 

për qëllimet që ishte krijuar. Ajo u transformua në një hapësirë pothuaj komerciale por jo për 

të gjithë banorët. 

- 1. Ndricimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave vazhdon te jete i cënuar me ndertimet 

pa studim ne te gjitha anet e godinave te banimit sepse vetem nje pjese e tyre u prishen, 

ato qe ishin të orientuara nga rruga kryesore. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar u cënua. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ajrosur u cënua. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjec, nuk u krijuan te reja. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët eshte ne sasi te limituar dhe jo ne baze te nje studimi 

të mirëfilltë sesa është kerkesa aktuale per to. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB nuk i përmbahen ndonje studimi të mirefillt 

në lidhje me konfortin termik. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB ishin 

inekzistente dhe më parë. 
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- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë u mbollen por jo me vlera shëndetësore për banorët. 

Nuk ka ndonje studim per impaktin alergjik te tyre tek banoret. 

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën u permiresuan 

pjeserisht. 

- 18. Trajtimit të linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamjen rreth saj nuk i 

kushtohet rendesi, ato lyehn me inisiativa të banorëve të secilës godinë.  

- 19. Ndricimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës që u dëmtuan për shkak tështesave 

në faqet lineare të objekteve, vazhdojnë të jenë problematike. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën nuk janë 

përmirësuar. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën nuk u përfillën. 

Secili merret me banesën e vet. 

- 22. Elementët si mure guri, perde gjelbërimi, që mund të rrethojnë hapësirën apo njësinë 

e banimit nga pjesa tjetër e qytetit as kishin ekzistuar me pare dhe as nuk u krijuan të 

reja. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh nuk ka. 

- 24. Planet e pjerrta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre për ato objekte 

që u bënë të reja, në fillim u përdorën nga firma e ndërtimit si pronë e tyre dhe nuk janë 

pjesë e përbashkët e njësisë së banimit por cënojne hapësirën perreth. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec, në distanca të afërta nuk ka sepse 

oborret e shkollave janë të mbyllura, nuk janë të aksesueshëm për banorët. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta nuk u ndërtuan e nuk u 

parashikuan. 
 

TABELA PËRMBLEDHËSE PËR NDRYSHIMET QË KANË NDODHUR ME 

ELEMENTËT E HAPËSIRËS NDËRMJET BANESAVE NË NJËSINË E BANIMIT 

PALLATET ME DY KOKA 
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5.2.3 Shembull i transformimit të bllokut të banimit të ndërtuar në sistemin demokratik. 

 

Si rast të tretë të marrë në studim, për të bërë krahasimin e njësisë së banimit dhe hapësirën 

rreth saj, si dhe ndikimin e sistemeve në transformimin e funksionit të saj, ka shërbyer njësia e 

banimit e ndërtuar tek lulishtja e ish ekspozitës “Shqiperia Sot”. 

 

KULLAT TEK LULISHTJA E ISH-EKSPOZITËS 

Gjendja ekzistuese e sheshit në vitin 1937-1943 

Hapësira e marrë ne studim, në këtë periudhë nga harta e gjendjes ekzistuese eTiranës në vitin 

1937, tregon që pjesa më e madhe e saj ka qenë shtrati i vjetër i lumit të “Lanës” përpara 

sistemimit, ndërsa pjesa tjetër, toka bujqësore për pemtari. 

Në hartën e viteve 1940-43, paraqitet studimi i bërë nga projektues urbanist italian që e 

parashikojnë si zonë banimi me rrjete kuadratike të rregullta drejtkëndore, me lumin e Lanës 

të sistemuar pjesërisht. 

 

   
Figura 103 Fragment nga hartat e Tiranës, 1937 dhe 1940-43. Burimi: AQTN. 

Paraqitja në 3D e kësaj hapësire, i referohet gjendjes ekzistuese në vitet 1959-62 marrë nga 

AQTN. Kjo hapësirë, në këtë periudhë, përmban banesa tiranase vila individuale, rrethuar nga 

kopeshtet private, në anën e majtë Rr. “Adem Seit Kruja”, sipërfaqe pemtore, hapësira të lira 

të pa sistemuara, që shërbente si pikë grumbullimi e shperndarje e lendës drusore për djegje, si 

dhe një fushe futbolli. Lumi i Lanës është duke u sistemuar dhe pjesa tjetër në vazhdim sipas 

projektit që kishin nisur italianët përpara clirimit.  

 

 
Figura 104 Paraqitje 3D e gjendjes ekzistuese të sheshit në vitin 1959-62. Burimi: Autori. 

 

  



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

167 

Figura 105 Paraqitje 3D e gjendjes ekzistuese të sheshit në vitin 1959-62. Burimi: Autori. 

5.2.3.a. Si u projektua 1965 

Për këtë sipërfaqe, përvec planit të sistemim gjelbërimit që u hartua nga projektuesit shqiptar 

pati dhe disa variante për ndërtimin e një blloku të ri banimi me ndërtesa më të larta se ato 

përreth që parashikonin një sistemim të hapësirave ndërmjet tyre me plane gjelbërimi, pemë, 

kënde lojrash për moshat deri 5 vjec, kënde për lojra për moshat 5-15 vjec, kënde rekreacioni 

për moshat e treta, rrugë të brendëshme e rrugica për këmbësoret, kënde sportive si fusha 

futbolli qëndra shërbimi e tregëtare etj. 

 
Figura 106 Fragment plai i nje prej varianteve te studimit per kompleksin e banimit 50- Vjetori i Pamvaresise ne Tirane, ne 

vitin 1965. Burimi:AQTN. 

 

Orientimi i njësisë së banimit, me godina lineare, lindje perëndim në brendësi të sheshit dhe 

me tip kulla 7 kate në anë të rrugës kryesore dhe mbyllje të pjesëshme nga ana e veriut, krijon 

hapësira të mëdha të orientuara nga jugu, që ndërlidhen ndërmjet tyre, të ajrosura, ndricuara 

dhe diellëzuara shumë mirë. 

 

 
Figura 107 Fragment plani i nje varianti studimi për kompleksin e banimit “50- Vjetori i Pavarësisë” në Tiranë, në vitin 

1965. Burimi:AQTN. 

 

Këndet e lojrave dhe të rekreacionit, për grup moshat deri në 5 vjec , të ndara nga ato për grup 

moshat 5-15 vjec, janë ndërmjet banesave, dhe lidhen ndërmjet tyre me rrugica vetëm për 

këmbësoret, larg nga rruga e makinave, në pjesën e qetë, të sigurt e të mbrojtur. Hapësira të 

gjelbra, pemë e lule dekorative që rrethojnë këndet sportive e të rekreacionit. 

Kjo menyrë organizimi, ndryshon në koncept nga ato të mëparshmet, ka një tendencë të 

orientimit të hapësirave të brendëshme ne drejtim me rruget kryesore, lehtesisht te lexueshme 

e të aksesueshme dhe nga pjesa tjetër e qytetit. Njëkohesisht, vendosja lineare e godinave të 

reja, mbulon banesat e mëparshme që nuk kishin trajtim të vecantë në fasadë, përvec 

dimensioneve të proporcionuara, ato ishin me tulle të kuqe dhe të pa suvatuara. Gjithashtu, 

hapësirat që ndodheshin ndërmjet tyre, mbeteshin të pa cënuara nga këto studime të reja. I 

gjithë sheshi, rrethohej me rrugë të brendshme të shoqëruara me trotuare, ndricim e pemë.  

Lumi i Lanës është i sistemuar dhe në dy anet e saj janë dy bulevarde, për kalimin e transportit 

rrugor shoqëruar me trotuare e gjelbërim të lartë, shkurre dekorative, pemë dhe lule. 
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Figura 108 Paraqitje 3D e planeve studimore të hartuara në vitin 1965. Burimi: Autori. 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave, që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 1. Ndricimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi optimal i HNB për të qënë e ajrosur. 

- 4. Përmasa mese optimale, për t’u quajtur oborr, HNB. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 6. Kënde lojra për fëmijë të moshës deri 5 vjec. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vëndet e koshave të mbeturinave, etj. 

- 9. Hapësira te sistemuara pa ujëra sipërfaqësore. 

- 11. Rrugë shërbimi për mjetet kundrazjarrit etj. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendëshme për banorë e kalimtar. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 14. Ndricimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB me 

breza gjelberimi. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët te vendosura ne 

pozicione të tilla që mbronin nga rrezet e diellit, këndet e lojrave për fëmije.  

Nga analiza del që pervec hapësirave për parkim dhe parkimeve nëntokësore, që mungonin, të 

gjithë elementët e domosdoshëm janë parashikuar të aplikohen në njësinë e banimit. Përvec 

tyre nga elementët plotësues që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve ishin parashikuar dhe:  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj duke 

ndërthurur banesa lineare me ato tip kulle. 

- 19. Ndricimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 -15 vjec. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

- 27. Siguria në HNB. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët në këtë sistem nuk parashikoheshin. 

- 21. Ngjyrat e perdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën janë të 

papërcaktuara, pra nuk merrej në konsideratë që ndikonte në hapësirën ndërmjetëse. 
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- 22. Elementët si mure guri, druri apo metalike, që mund të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit nuk janë përdorur. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh 

mungojnë në këtë hapësirë. 

- 24. Planet e pjerrta për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre nuk ekzistojne 

sepse nuk parashikoheshin që qytetarët të kishin autovetura personale. 

 

5.2.3.b. Si u zbatua e u shfrytezua (1945-1990) 

Sic shihet nga paraqitja 3D që është mbështetur në hartat e gjëndjeve ekzistuese marrë në 

AQTN, këto projekte nuk u zbatuan dhe kjo sipërfaqe u organizua e sistemua si lulishte e cila 

përmbante në anën e saj të djathtë ish-Ekspozitën kineze. Një ndërtim ky provizor me tuba 

celiku, e ndërtuar nga kinezet, për të ekspozuar mallrat e tyre dhe që nuk u prish, por qëndroi 

si ekspozitë dhe u quajt më vonë me emrin Ekspozita “Shqiperia Sot”. Ky ndërtim provizor 

qëndroi deri në vitet 2010 e më tej u prish, dhe sot rezulton një hapësirë e rrethuar me materiale 

provizore, si pronë private.  

Lulishtja, në anën e majtë kufizohet nga një hapësirë e pa sistemuar që e ndan nga objekt 

institucion shtetëror i rrethuar me mure. 

 

 
Figura 109 Paraqitje 3D e lulishtes tek ish-ekspozita “Shqipëria Sot” 1983. Burimi: Autori. 

Kjo lulishte qëndroi si e tillë deri në vitet 1991. Ajo përmbante sipërfaqe të mëdha gjelberimi 

me bar, shkurre dekorative e pemë medicinale si akacie, bli, pisha, mimoza, bredha, mështekna 

etj. Njëkohësisht ishte e mbushur me stola e kende shlodhje, hapësira të vogla që shërbenin për 

të luajtur fëmijët e moshës deri në 5 vjeç, të cilët shoqëroheshin nga prindërit, si dhe grupmosha 

deri në 15 vjeç. Në anën e djathtë të saj, nga ana e ish ekspozitës, kishte një basen ujor me 

shatërvan, rrethuar me bordure që shërbente për t’u ulur banorët e zonës përreth si dhe për 

kalimtarët që e frekuentonin zonën. 

  
Figura 110 Paraqitje 3D e lulishtes tek ish-ekspozita “Shqipëria Sot”, 1983. Burimi: Autori. 

Elementët e lulishtes që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- Një lulishte me impakt shumë pozitiv, jo vetëm për banorët e saj, por edhe për qytetin 

e Tiranës, që i shërbeu dhe u shfrytëzua deri në fund të sistemit në 1991. 

Elementët që i mungojnë lulishtes e që ndikojnë negativisht në jetën e banorëve. 
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- Nuk përmbante elementë arkitektonik apo vepra arti,  

- Nuk përmbante lojëra specifike për fëmijët e moshave të ndryshme. Lojërat e tyre, 

fëmijet i improvizonin vetë. 

 

5.2.3.c. Si u projektua në 1998 ( NDRYSHIMI I SISTEMIT NGA MONOPARTIAK NË PLURIPARTIAK) 

Studimi përfshin një kompleks banimi me ndërtesa shumkatëshe, 10-15 kate të tipit të 

kombinuar linear dhe kullë. Ndërmjet tyre krijohen tre hapësira të brendshme në bazë të skemës 

tip bllok i mbyllur. Këto hapësira janë të aksesueshme si nga banorët, ashtu edhe nga kalimtarët 

ndërmjet pasazheve të kalimit.  

Godinat shumë katëshe parashikojnë në dy katet e para ambjente shërbimi e dyqane, ndërsa 

pjesa tjetër shfrytëzohet për banim. 

   
Figura 111  Paraqitje 3D e studimit tek lulishtja e ish-ekspozitës “ShqipëriaSot”. Viti1998. Burimi: Autori. 

Godinat e banimit janë objekte të projektuara nga arkitektë shqiptar, me koncepte te reja 

bashëkohore për banesën kolektive. Tipi i apartamenteve është i larmishëm, rrjedhimisht dhe 

përbërja e familjeve dhe banorët e saj janë të grupmoshave të ndryshme. Për këta banore është 

parashikuar dy hapësira të shkëputura me sipërfaqe gjelbërimi të shtruar me tapet bari e 

mobilime urbane si shatërvane, basene e vend për vepra arti në hapësirën e qendrës. 

   
Figura 112 Paraqitje 3D e studimit tek lulishtja e ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”. Viti1998. Burimi: Autori. 

Objektet e konceptuara përgjatë rrugës kryesore janë parashikuar të tipit kulle, me lartësi të 

konsiderueshme, ndërkohë që objektet e pozicionuara në anët e sheshit, ashtu si pjesa që 

shërben si brez ndarës me banesat e trashëguara nga sistemi i mëparshëm, janë lineare dhe me  

dy hapësira boshe. Këto hapësira, nga ana veriore e tyre, krijojnë rryma ajri për ventilim të 

hapësirave të brendshme. 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 3. Orientimi minimal nga skema e përdorur, e hapur nga veriu, krijon mundësine që 

HNB të jetë e ventiluar. 

- 5.  Sipërfaqe të gjelbra, të mbjella me bar. 
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- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave, lavanteri, depo uji, dhoma 

transformatorësh, etj. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 10. Sipërfaqe parkimi për banorët. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e kalimtarë të rastit. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 14. Ndriçim artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 22. Elementët si: mure guri, perde gjelbërimi, etj., që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit nuk ka, por vetë objektet shërbejnë si “mure” 

shumë të larta të cilët rrethojnë hapësirën. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh etj. 

- 24. Planet e pjerrëta (rampat) për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre. 

- 27. Siguria në HNB. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

  

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i HNB. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 4. Përmasa optimale për t’u quajtur oborr, HNB. 

- 6. Kënde lojrash për fëmijë të moshës deri 5 vjeç. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 11. Rrugë të brendshme shërbimi për mjetet e emergjencës mungojnë. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët.  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 

- 25. Kënde lojra për fëmijë të moshës nga 5 deri në 15 vjec, në distanca të afërta. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

 

5.2.3.d. Si është sot (2000-2019) 

Zbatimi i këtij projekti u realizua pjesë-pjesë, e gjithashtu nuk u zbatuar tërësisht në përputhje 

me atë të miratuar. Gjurma e godinave 15 kate në zbatim u zgjerua dhe u lartësua. Çarjet në 

anën veriore, lindore e perëndimore të objekteve lineare u zunë. Kështu, ndryshuan jo vetëm 

kushtet klimaterike të banesave, por ndikoi dhe në ventilimin e hapesires, diellëzimin dhe 

ndriçimin. Pasojat e këtij fenomeni ishin të ndjeshme drejtpërdrejtë në bimësi, pasi nuk u 

ofruan kushtet normale të diellëzimit të nevojshëm për të. Pjesa e mbetur e hapësirës 

ndërmjetëse ka përmasa shumë më të vogla në raport me studimin e miratuar, dhe vetëm 1/3 e 

saj është në funksion të banorëve, ndërkohë që pjesa më e madhe e mbetur është zënë nga 

lokalet dhe restorantet. Nga kjo zonë minimale e mbetur e lirë, shumë pak është e gjelbëruar 

apo me stola për qëndrimin e banorëve si kënd rekreativ, një sipërfaqe të konsiderueshme e 

zënë dhe autoveturat e parkuara në rrugët minimale të brendshme të kalimit. Në këtë kompleks 

banimi, vetëm 1/3 e godinave kanë parkim nëntokësor; pjesa tjetër katin e dedikuar për to e ka 

kthyer në funksion lokale shërbimi, dyqane, apo bar e restorante. 

Densiteti i lartë i ndërtimit kërkonte që në këtë zone, ndërtimet nëntokë për parkime të ishin 

me shumë se 2 kate. Në mungesë të saj, reduktohet në një masë të theksuar hapësira për vende 
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parkimi e domosdoshme jo vetëm për banorët, por dhe për punonjësit e klientët e ambjenteve 

shoqërore. 

   
Figura 113 Paraqitje 3D kompleksit te banimit tek lulishtja e ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”. Viti2018. Burimi: Autori. 

   
Figura 114 Paraqitje 3D kompleksit të banimit tek lulishtja e ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”. Viti 2018. Burimi: Autori. 

 

Elementët e hapësirës ndërmjet banesave që ndikojnë pozitivisht në jetën e banorëve. 

- 8. Hapësira ekonomike, si vendet e koshave të mbeturinave janë ruajtur. 

- 12. Rrugica e trotuare të brendshme për banorë e kalimtarë. 

- 13. Shtresat optimale të përdorura në HNB. 

- 14. Ndriçimi artificial i hapësires për orët e mbrëmjes. 

- 20. Elementët arkitektonik në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 21. Ngjyrat e përdorura në fasadat e banesave që rrethojnë hapësirën. 

- 28. Distanca e njësisë së banimit nga rrugët kryesore, qendra e qytetit dhe integrimi. 

   

Elementët që i mungojnë hapësirës ndërmjet banesave e që ndikojnë negativisht në jetën 

e banorëve. 

- 1. Ndriçimi natyral i hapësirës ndërmjet banesave. 

- 2. Orientimi optimal i HNB për të qënë e diellëzuar. 

- 3. Orientimi minimal nga skema e përdorur e hapur nga veriu krijon mundësinë që HNB 

të jetë e ventiluar. 

- 4. Përmasa optimale për t’u quajtur oborr, HNB. 

- 5. Sipërfaqe të gjelbra të mbjella me bar. 

- 6. Kënde lojrash për fëmijë të moshës deri në 5 vjeç. 

- 7. Kënde rekreacioni për moshat e treta. 

- 9. Hapësira pa ujëra sipërfaqësore. 

- 10. Sipërfaqja dedikuar parkimit për banorët nuk plotëson nevojat e tyre. 

- 11. Rrugët e brendshme të shërbimit për mjetet e emergjencës mungojnë. 

- 15. Elementët arkitektonik për eliminimin e zhurmave, pluhurit e ndotjes në HNB. 

- 16. Bimësi, lule, shkurre e pemë me vlera shëndetësore për banorët.  

- 17. Përmasat (optimale) në plan të banesave, që rrethojnë hapësirën. 

- 18. Trajtimi i linjave të objekteve që e rrethojnë hapësirën dhe pamja rreth saj. 

- 19. Ndriçimi i faqeve të objekteve përreth hapësirës. 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

173 

- 22. Elementë  si mure guri, perde gjelbërimi, që mund  të rrethojnë hapësirën apo 

njësinë e banimit nga pjesa tjetër e qytetit nuk ka. 

- 23. Mobilimet urbane të tipit shatërvane, basene ujore, vepra arti, auiola lulesh etj. 

- 24. Planet e pjerrëta (rampat) për të hyrë në parkimet nëntokësore dhe detajet e tyre 

janë shumë problematike dhe jo të projektuara brenda standardeve. 

- 25. Kënde lojrash për fëmijë të moshës nga 5 deri në 15 vjec, në distanca të afërta. 

- 26. Kënde sportive për banorët, në distanca të afërta. 

- 27. Siguria në HNB. 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE PËR NDRYSHIMET QË KANË NDODHUR ME 

ELEMENTËT E HAPËSIRËS NDËRMJET BANESAVE NË NJËSINË E BANIMIT 

KULLAT TEK ISH-EKSPOZITA “SHQIPËRIA SOT” 
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Nga kjo analizë mund të gjenerohen shumë koncepte, studime, zgjidhje e zbatime të njësive të 

banimit dhe hapësires ndërmjetëse në sistemet politike që ka përjetuar Shqipëria. Duke i 

krahasuar, kuptohet si kanë evoluar e si janë transformuar në vite, si ka ndikuar ndryshimi i 

sistemeve ekonomike në funksionimin e tyre dhe si mund të kthehen në inovative e të 

qëndrueshme.  

Një rregull kryesor i hapësirave të mira është ky, sugjeron Uilliam Uajt: - Nga oferta lind 

kërkesa. Nëse një shesh i ri është i mirë, ai është në gjendje të ndryshojë zakonet e njerëzve. 

(Kenneth K. Baar, 2004) 

Nisur nga kjo, kuptohet rëndësia e organizimit të shesheve për banorët, kalimtarët e të gjithë 

përdoruesit që e shfrytëzojnë këtë hapësirë. 

 

 
 

Figura 115 Tabela përmbledhëse 
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5.3. Pёrfundime 
 

Krahasimi i mësipërm është realizuar në aspektin e studimit, projektimit, zbatimit, shfrytëzimit 

dhe situatës në ditët e sotme. Analiza e realizuar është analizë cilësore.  

Njësitë e banimit dhe hapësira ndëmjet tyre u projektuan dhe zbatuan për herë të parë 

formalisht në sistemin monarkik.  

Jo vetëm Tirana, por gjithë Shqipëria, nuk dispononte një traditë të mirëfilltë planifikimi apo 

nuk ishin të informuar mbi shembuj të ndërtimit të njësive të banimit të tipit kuartalle, blloqe, 

lagje apo komplekse banimi. Pavarësisht kësaj, në Planin Rregullues të 1943 u hodhën hapat e 

parë dhe u krijuan njësitë e para të banimit me banesa kolektive, në bazë të një plani të miratuar.  

Ky ishte plani i parë studimor, i cili shërbeu më pas për zbatimin e komplekseve të ndërtimit 

të banesave kolektive, si një plan urbanistik modern, projektuar nga urbanistë me eksperiencë 

në perëndim.  

Për herë të parë gjeti zbatim ndërtimi në bazë blloku e kompleksi ndërtimi me banesa lineare, 

të grupuara në grupe prej katër deri në gjashtë banesa kolektive, me hapësira optimale ndërmjet 

tyre, të cilat përmbanin të gjithë elementët e domosdoshëm si ndriçim, gjelbërim, sistemim, 

rrugica e parkime të hapura për banorët e tyre.  

Këto banesa u projektuan e ndërtuan për të jetuar shoqëria e shtresave të larta të periudhës, elita 

e kësaj kohe. 

Komplekset u shfrytëzuan gjithashtu në sistemin monopartiak, duke ruajtur të gjithë 

elementët e mëparshëm e duke shtuar ambjentet e rekreacionit, ashtu si dhe këndet sportive 

apo të lojërave për fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Në ndryshim nga sistemi i mëparshëm, 

në këto banesa u strehuan qytetarët e thjeshtë të kësaj periudhe.  

Në sistemin pluripartiak e deri në ditët e sotme, këto komplekse kanë pësuar transformim jo 

vetëm në altimetrinë dhe planimetrinë e banesave, por dhe në funksionin dhe shfrytëzimin e 

tyre.  

Një tjetër transformim rrënjësor kanë pësuar dhe hapësirat ndërmjet këtyre banesave. Në një 

pjesë të hapësirave apo oborreve janë hequr muret rrethuese, janë rikompozuar gjelbërimet 

duke u kthyer në sipërfaqe parkimi, ndërsa pjesa e gjelbërimit i është dedikuar plotësisht njësive 

tregtare. Këndet e rekreacionit apo lojërave për fëmijë dhe të rritur janë inekzistente në pjesën 

më të madhe të komplekseve të banimit. 

Në sistemin monopartiak, menjëherë pas çlirimit lindi domosdoshmëria e ndërtimit të 

banesave kolektive për strehimin e popullsisë së gjerë, e cila rritej në vazhdimësi.  

Tipologjitë e njësive të banimit nisën të aplikoheshin në vitet e para, me vendosje në forma të 

ndryshme si lineare, blloqe të hapur apo me forma të rregullta gjeometrike. Së bashku me 

banesat, edhe hapësirat ndërmjetëseme elementët e tyre, ishin në koherencë me zhvillimin e 

banesës qytetare dhe në vendet e tjera (shih faqe 20-30). Studimet dhe planet rregulluese u 

projektuan kryesisht nga arkitektë e urbanistë shqiptarë, e në disa raste dhe të huaj si rumunë, 

bullgarë apo rusë. 

Njësitë e banimit të kësaj kohe përmbanin të gjithë elementët e duhur, dhe merrnin si referencë 

shembujt e studimeve të thelluara, duke dëshmuar qartësisht për aplikimin e të gjithë 

komponentëve urbanë në projektet e periudhës deri në 1965. Komplekset e kësaj periudhe u 

zbatuan në përputhje me planet, por nuk u aplikuan të gjithë elementët si mobilimet urbane, 

apo këndet e lojërave specifike për fëmijët e vegjël.  

Degradimi i sistemit monopartiak u reflektua dhe në fasadat e banesave, ashtu si dhe në 

elementët e oborreve të tyre.  

Në mes të hapësirave gjendeshin gjithashtu në shumicën e rasteve vendstrehimet, lulishtet, 

bordurat e trotuaret, të cilat me kalimin e viteve u kthyen në zona të degraduara dhe jo të 

mirëmbajtura.  
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Në vitet e para të sistemit pluripartiak, komplekset pësuan transformimet e evidentueshme 

në pamje, siluetë e përdorim. Të njëjtin transformim e pësuan dhe hapësirat ndërmjet tyre, të 

cilat fillimisht u zunë e u pushtuan nga sipërfaqet e parkimeve individuale, të ndërtuara në 

mënyrë formale dhe informale, dyqane, pika tregtare e biznesi etj.  

Këto reforma nuk u bazuan në një plan të mirëfilltë urban, por në informalitet.  

Pavarësisht ekzistencës së rregullores së urbanistikës, e cila përmbante pothuajse të gjithë 

treguesit e mëparshëm teknikë, një pjesë e komplekseve zbatohej në bazë të projekteve pjesore 

nga arkitektë të licencuar. Edhe në këtë rast, goditja më e madhe u ndje në hapësirat ekzistuese 

ndërmjet banesave.  

Periudha e viteve 1990 deri në 2000 u karakterizua nga një numër i lartë ndërtimesh, të cilët 

nuk patën marrë në konsideratë asnjërin prej treguesve urbanë, kryesisht të lidhur me 

gjelbërimin dhe për këndet e rekreacionit për fëmijë e të rritur.  

Pas viteve 2000 nisi një frymë risistemimi e hapësirave, duke realizuar prishje të disa objekteve 

në mes të tyre.  

Megjithatë, asnjë plan rregullues nuk i solli në dimensionet apo gabaritet e projekteve fillestare. 

Në ditët e sotme hapësira ndërmjet banesave trajtohet si pjesë e hapësirës publike dhe 

menaxhohet nga njësia vendore. (Co-PLAN,PLGP, AKPT, 17.11.2015) 

Ndërtimet e njësive të banimit kryhen duke patur parasysh distancat ndërmjet banesave, bazuar 

në Rregulloren e Urbanistikës. Pavarësisht kësaj,  koefiçentë në lidhje me elementët që duhet 

të kenë banesat ndërmjet tyre nuk ekzistojnë në bazë të njësive të banimit, por jepen të dhëna 

të përgjithshme për zhvillimin e gjithë qytetit.  

Anës komerciale të shërbimit i dedikohet një rëndësi të veçantë në ditët e sotme, në raport me 

analizën e jetës së banorit.  

Kjo nuk zbatohet vetëm për ndërtimet e reja të pas viteve 1990, por edhe për ato njësi banimi 

që nuk i kanë patur komoditetet e gjelbërimit, ventilimit apo diellëzimit. 

 

KAPITULLI 6: PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

6.1. Përfundime 

 

a) Transformimi i hapësirave ka ndodhur jo vetëm për shkak të ndryshimeve sociale dhe 

ekonomike, ndryshimit të sistemeve, të qëndrimit ndaj pronës, por edhe si rezultat i 

ndikimit të rrymave në projektuesit  të cilët kanë punuar mbi to.  

Para viteve 1945 ishin projektuesit e huaj perëndimor ata që sollën konceptet e para të 

njësisë së banimit shumëfamiljare dhe hapësirat rreth tyre.Gjatë viteve 1945-1990 pati 

ndikim jo vetëm literatura, por dhe vendi ku studiuan arkitektët.  

Pas 1990, me liberalizimin në të gjitha fushat e sektorët, edhe projektimi u ndikua e 

vazhdon dhe në ditët e sotme të ndikohet në të gjitha aspektet, në koncept, në projektim, 

në ide, materiale, etj.; pra,jo vetëm si rrymë, por si qëndrim personal i projektuesit. Nuk 

ka orientim të mirëfilltë. Qytetet, organizimin e shesheve në qendrat e tyre e kanë 

pothuaj me të njëjtën fizionomi, si për një qytet malor ashtu dhe bregdetar apo fushor.  

b) Ndryshimet në këtë hapësirë, ritmi i shpejt i ndryshimeve, ka sjellë ndryshime 

rrënjësore si në hapësirën ekzistuese, duke e kthyer nga lulishte në banim me intensitet 

shumë të lartë, ashtu dhe në mënyrën e organizimit të njësisë së banimit.  

c) Nëse shtrohet pyetja: Sa inovative janë këto organizimet dhe sistemimet e HNB sot në 

krahasim me atë të mëparshme, rezulton se që nuk kanë asgjë të re, por përkundrazi 

kanë mangësi të theksuara.  

d) Hapësirat dikur të dedikuara, sot nuk i përkasin më banorëve, ato janë hapësira publike 

dhe kjo bën që banori ta ndjejë veten tërësisht të shkëputur prej tyre në përditshmëri. 
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e) Në ditët e sotme, një dyqan apo biznes i mbyllur, pasqyron gjendjen ekonomike, duke 

e kthyer në më të lexueshëm problemin tek banorët. Në qytet, rëndom hasen qepena të 

mbyllura të ambjenteve tregëtare, që shpesh ndryshojnë detinacionin në bare, restorante 

etj. Kjo sjell impakt negativ tek banorët, si në aspektin ekonomik e social dhe në atë 

psikologjik, pasi ngjall pasiguri dhe stres jo vetëm për jetën aktuale, por dhe 

perspektivën e saj. 

f) Oborret që rrethojnë banesat sot, për nga sipërfaqja janë shumë më të vegjël në raport 

më sipërfaqet optimale të studiuara në shembuj efiçentë përdorimi.Sipërfaqja e cila 

mbetet rreth baneses asnjeherë nuk llogaritet në bazë të një formulë apo koefiçenti. 

Sipërfaqet ekzistuese me gjelbërim dhe me kënde lojërash për fëmijë, më shumë se të 

projektuara për një qëllim specifik, krijohen si rezultat i distancave urbane, shpesh në 

funksion të bizneseve që ushtrohen në katet shoqërore të godinave. Si të tilla, ato nuk 

janë as të qëndrueshme dhe as të aksesueshme nga të gjitha grup moshat. 

g) Korsitë e biçikletave janë ato që duhet të mbizotërojnë nëpër qendrat e banuara. Rrugët 

e brendshme në njësitë e banimit nuk duhet të jenë të rënduara nga lëvizjet e 

automjeteve, por duhet të plotësohen me një sistem qarkullimi të llogaritur e mbi t në 

qendrat e tyre gjitha jo të pjesshëm, por në rang qyteti. 

h) Njësitë e banimit në situatën e sotme urbane, ekonomike dhe sociale duhet të trajtohen 

me të gjithë elementët për një jetë të shëndetshme të banorëve të saj. 

i) Në rastin e Tiranes, shembulli i qendrës së saj është projektuar më një koncept të ri, të 

tillë që t’i shërbejë qytetarëve dhe të shfrytëzohet prej tyre maksimalisht. Në të njëjtën 

qasje, edhe hapësira ndërmjet banesave duhet t’i dedikohet banorëve të saj. Të gjithë 

elementët bazë si rrugët e brendshme, trotuarët, gjelbërimi, mobilimi urban, këndet e 

lojërave dhe të rekreacionit për grupmoshat e ndryshme, vendet e depozitimit të 

mbeturinave etj., nuk janë në funksion të banorëve dhe të jetës së përditshme të tyre, 

por janë të mbingarkuara nga funksionet e veprimtarisë së bizneseve. 

j) Duke vlerësuar ngarkesën e madhe të rrugëve të brendshme në njësitë e banimit, si dhe 

trafikun në rrugët kryesore e dytësore të qytetit rrjedh, konkluzioni se përmirësimi i 

transportit publik është i domosdoshëm. 

k) Përdorimi i rrugëve, parkimi, ndotja, mungesa e aktivitetve shëndetësore publike etj., 

jane një paketë e cila domosdoshmërisht duhet të analizohet e të zgjidhet nga njësia 

vendore, e mbi të gjitha të trajtohet me prioritet. Faktorët e kësaj pakete përfshijnë 

lëvizsshmërinë në njësitë e banimit, kapacitetet, dendësia, peizazhi, numri i ambjenteve 

të shërbimit, format e banesave etj. Të gjithë këta faktorë janë një sfidë e punës së 

njësive vendore në rradhë të parë, por dhe e projektuesve njëkohësisht.  

l) Arkitektura e godinave, si dhe hapësira e formuar ndërmjet tyre, duhet të bashkëjetojnë 

në simbiozë me njëra-tjetrën.  

m) Pozicionimi i ambjenteve të shërbimit e kryesisht ato tregtare në katet përdhe të 

banesave nga njëra anë është pozitiv, pasi krijon lehtësi në aksesin e tyre nga banorët 

në përditshmëri. Megjithatë, me tejkalimin e masës së tyre, banori “shkëputet nga toka”, 

duke marrë në konsideratë që kjo sipërfaqe kthehet në hapësirë komerciale fitimprurëse, 

duke e humbur funksionin e përmirësimit të jetesës.  

n) Trajtimi i banesave në planimetri e në mobilim është mjaft i plotësuar, pavarësisht 

ndryshimeve të jetës shoqërore. Një pjesë e madhe e aktiviteteve të cilat më parë 

kryheshin brenda banesës, si martesa, ditëlindje apo përcjelljet, zhvillohen në bare, 

restorante e ambjente të tjera. Në këtë këndvështrim, banesa është kthyer në një 

ekspozitë.  

o) Këndet e lojrave për fëmijë të moshës nga 5 deri në15 vjeç jo domosdoshmërisht janë 

kusht i projektimit të njësisë së banimit. Megjithatë, këto hapësira kanë efekt shumë 

pozitiv në mirëqënien e banorëve. Këndet mund të pozicionohen në distancë të afërt, 
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për të qënë të aksesueshme nga fëmijët e grupmoshave 6 deri në 10 vjeç, pasi kjo moshë 

përgjithësisht është e detyruar të shoqërohet nga prindërit dhe nuk është e sigurtë të 

lëvizë në distanca të largëta pa mundësinë e mbikqyrjes.  

p) Politikat urbane, të përkthyera në zgjidhjen e hapësirës e kryesisht shesheve, kanë patur 

tendencën të largojnë njerëzit prej saj, për t’i drejtuar nga shërbimet, duke patur 

parasysh dhe mungesën e kushteve optimale.  

 

6.2. Rekomandime 
 

• Të shfrytëzohet sipërfaqja nëntokë e hapësires ndërmjet banesave, atje ku ofrohet 

mundësia dhe plotësohen kushtet teknike, duke parashikuar parkime pjesërisht 

nëntokësorë, të dedikuar kryesisht banorëve të ndërtesave. Këto vendparkime duhet të 

plotësojnë standardin minimal prej 1 vendparkimi për familje. Ky investim mund të 

realizohet nga njësia vendore, pas një studimi të plotë të treguesve teknik dhe 

njëkohësisht atyre socialë, me planifikim nga taksa që paguajnë qytetarët për 

infrastrukturën.  

• Njësitë e banimit, lagjet, kompleksete blloqet e banimit, të reja dhe ekzistuese, duhet të 

plotësohen me elementët bazë të hapësirave jetësore ndërmjet banesave, për të rritur 

komoditetin, sigurinë, aksesin, dhe të gjithë faktorët ambjental të rendesishem jetesor, 

ndricim natyral, diellëzim e ventilim. (Lund, 2003) 

Hapësirat e krijuara me ndryshime në nivel mund të plotësohen me shkallare dhe 

disnivele të shfrytëzueshme për kënde shplodhjeje apo lojërash. Ky imazh është një 

vazhdimësi e jetës në qytete si Gjirokastra, Berati apo Korça, ku sokakët ishin hapësirat 

kryesore të socializimit dhe aktivitetit, si pika komunikimi ndërmjet banorëve. 

Elementë të tjerë të trashëguar mund të jenë dhe vendosja e aulave të luleve, si në 

qytetet e Beratit dhe Përmetit, apo trajtimi me basene e skulptura si Vlora, Durrësi etj. 

• Hapësirat e jashtme, të cilat i dedikohen plotësisht lokaleve, mund të zëvendësohen nga 

sipërfaqet e gjelbra. Gjithashtu mund të rishikohen mundësitë e aksesit të banesave nga 

rrugicat e brendshme dhe jo nga sipërfaqet me gjelbërim. 

• Hapësirat e gjelbra, pavarësisht sipërfaqes së vogël të tyre, duhet të rijetësohen, për t’iu 

dedikuar lojërave të fëmijëve dhe grupmoshave të ndryshme. Kjo duhet të realizohet 

bazuar në analizën e gjendjes ekzistuese. 

• Përpara çdo studimi apo vendimmarrjeje duhet të hartohet një pyetësor nga projektuesit 

ku të përfshihen të gjithë banorët apo përdoruesit e njësisë së banimit, duke i dhënë 

prioritet elementëve që duhet të përmbajë hapësira dedikuar banorëve të saj. 

• Projektimi i hapësirës, ashtu si edhe i banesave, duhet të konceptohet pët të kthyer 

memorien e tyre. Në aspektin e modelimit të hapësirës dhe shfrytëzimit të tyre, duhet 

të rikthehen aspektet pozitive të zbatimit përpara viteve 1990, ndërthurur me aspektet e 

rinj. 

• Shtesat anësore apo katet e dedikuara lokaleve në katet përdhe mund t’i rikthehen 

hapësirës së përbashkët publike, zgjerimit të rrugëve të brendshme, shtrimit të 

vendparkimeve etj.  

• Njësia mund të vazhdojë të menaxhojë hapësirën ashtu si në gjendjen aktuale. 

Megjithatë, mbi elementët e hapësirës ndërmjet banesave duhet të hartohen dhe 

rivendosen disa norma, duke i ndarë në disa kategori:  

a- Oborre ekzistuese të zëna, që nuk mund të kenë prishje apo mundësi rijetëzimi, për 

shkak të kostove të larta. 

b- Oborre ekzistuese të zëna, por ku mund të ketë prishje të pjesshme të strukturave apo 

shtesave, për rikthimin e elementëve të munguar të hapësirës apo sipërfaqeve të gjelbra, 
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pavarësisht sipërfaqeve të vogla të tyre, për një performim më të mirë të njësive të 

banimit. (Kending, 1980) 

c- Komplekse të reja banimi që do të ndërtohen, për të cilat duhet të vendosen norma 

për hapësirën ndërmjet banesave që në fazën e projektit.  

• Zonat e banimit duhet të përmbajnë gjithashtu elementë identifikues në hapësirat e tyre, 

dhe jo të karakterizohen vetëm nga pozicioni i tyre gjeografik apo rrugët të cilat i 

rrethojnë. 

• Njësitë e banimit me forma planare të bllokut kuadratik duhet të trajtohen më zonime 

funksionale të ndryshme. Në hapësirën e përbashkët duhet të pozicionohen kënde për 

grupmosha të ndryshme, fëmijët të pozicionohen në pjesët qëndrore dhe hapësirat 

dedikuar të rriturve në anë të tyre, për mbikqyrje. 

• Trajtimi i hapësirës, organizimi i shesheve rreth banesave, rijetëzimi i tyre me elementët 

e domosdoshëm etj., nuk duhet të ketë të njëjtin trajtim standard për të gjitha njësitë. 

Ai duhet të jetë i dedikuar dhe i trajtuar për secilën njësi në varësi të formës, orientimit, 

dendësisë dhe pozicionit gjeografik. 

• Në trajtimin e njësive me banesa shumëkatëshe, të tipi kullë, projektuesit duhet të 

marrin në konsideratë se komunikimi dhe ndërveprimi i objektit me hapësirën është 

mjaft i mirë në 2 katet e para, dhe i mundshëm deri në katet e pesta, në katet më të larta 

komunikimi është minimal dhe zbehet. Në këtë aspekt, katet e para përgjithësisht 

shfrytëzohen nga shërbimet, duke i kthyer në më të zhurmshme dhe duke i larguar nga 

banorët. Duhet të studiohet gjithashtu hyrja në banesë, preferohet që të propozohet në 

anët e brendshme të hapësirës, në mënyrë që banori të ketë akses në oborr dhe jo vetëm 

bizneset, punonjësit dhe frekuentuesit e tyre. 

• Në shumë raste në qytetin e Tiranës, jo vetëm banesat në vetvete, por në disa raste edhe 

njësi të plota banimi, kanë mbetur si ishuj banimi të rrethuar nga rrugë me lëvizje të 

shumta të mjeteve në të gjitha anët e saj. Ka shume raste, ku përveç rrugës kryesore së 

bashku me trotuarët, të cilat karakterizohen nga flukse të larta lëvizjeje, krijohen dhe 

lidhje me rrugica të brendshme paralele, gjithashtu të mbingarkuara nga lëvizjet e 

mjeteve e parkimeve. Në këtë situatë, ka lëvizje të shumta dhe trafik të shpejtë, duke 

kushtëzuar qëndrimin e banorëve për shkak të mungesës së sigurisë. Trafiku kushtëzon 

jetën e qetë të qytetit, duke sjellë gjithnjë kalimtarë të cilët frekuentojnë shërbimet, të 

cilët janë më të shumtë në numër në raport me gjithë banorët që jetojnë në zonë. Lagjia 

urbane ka gjallëri kur lëvizjet janë të ngadalta. Në qytetin e Tiranës, rritja e numrit të 

lokaleve nëpër lagjet e banimit sjell rritjen e numrit të njerëzve të cilët e frekuentojnë. 

Ky faktor nuk është pozitiv në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve, duke qënë se 

shoqërohet me zhurmë, mbipopullim, prishje e qetësisë dhe komoditetit, zënie e 

parkimeve etj. Interesi i bizneseve rritet për zonën, por jo ai i banorëve. Tendeca e rritjes 

së shërbimeve tregtare në katet përdhe, plotësisht për arsye fitimi në vitet e fundit (pas 

ndyshimit të sistemit politik dhe ekonomik) dëshmon mbi mungesën e interesit nga 

pronarët e bizneseve për mirëqenien e banorëve. Ky fenomen ka ndikuar ndjeshëm 

negativisht në cilësinë e jetesës duke ndryshuar funksionin e hapësirës, nga një 

sipërfaqe e territorit të banimit të kthyer në sipërfaqe publike komerciale. (Churchman, 

1999) Për këtë arsyee, për përmirësimin e jetueshmërisë në njësitë e banimit në Tiranë, 

ashtu si në shembujt e qyteteve të mëdha, është kusht i domosdoshëm rijetësimi i 

hapësirave ndërmjet banesave në funksion të banorit, dhe jo të bizneseve. 

• Të “pastrohet” pamja vizuale e të gjithë rrjeteve të telekomunikacionit, antenave, 

internet e tv nga hapësira ndërmjet banesave, të jetë e shëndetëshme në rradhë të parë, 

për ta përmirësuar vizualisht atë, por dhe nga ana psikologjike të ketë ndikim pozitiv. 
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A. Shtojcat 

 

A.1 Pyetësori i Tiranës 

 

P Y E T Ë S O R 

Hapësira ndërmjet banesave (oborret) 

Nr. i pyetësorit ________  Emri , Mbiemri 

____________________________________ 

INFORMACIONI BAZË 

1. Gjinia     1.   Femër   2.   Mashkull 

2. Mosha (në vjet) 

1.   Nën 18 2.   18 ÷ 24      3.   25 ÷  44 4.   45 ÷ 65  5.   mbi 65 

3. Niveli i edukimit 

1.   Pa shkollë   2.   8 vjeçar      3.   I mesëm 4.   Universitar 5.  

Pasuniversitar 

4. Statusi i punësimit 

1.   I punësuar   2.   I vetpunësuar 3.   Student 4.   Pensionist  5.   I 

papunë 

5. Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

1.   Jetoj atje ? 1a.   Prej sa kohësh? __________________  

                     1b. Kur është ndërtuar objekti? (Nqs e dini) 1.    Para 1944 (periudha 

monarkike) 

                                                                  2.   Gjatë 1944-1970 (mbas 

çlirimit)  

                                                                  3.    Gjatë 1970-1990 (sist. 

socialist) 

                                                                  4.     Pas 1990 (sistemi 

demokratik) 

2.   Punoni atje 

3.   E vizitoni shpesh?   3.a Përse ? 

______________________________________ 

4.   Të tjera  5.   Jetoj dhe punoj 

P Y E T J E 

6. Keni automjet? 

1.   Po           2.   Jo                   *   Prej sa anëtarësh përbehet familja 

juaj?_______________ 

7. Vendi ku e parkoni automjetin? 
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1.   Parkim personal 2.   Parkim kolektiv  3.   Në rrugicat e brendshme 

8. Çfarë janë hapësirat e përbashkëta për ju (oborret)? (Përshkruaj) 

0.   Asgjë 1.   Lulishte / hapësira gjelbërim / kënd lojrash 

2.   Rrugicat e brendshme / trotuarët  3.   Terrenet sportive 

4.   Parkimi  5.   Ambientet ndihmëse, kontenierë mbeturinash, etj. 

6.   Shërbime tregtare (dyqane)  7.   Shërbime rekreative (lokale, bar, restorante, 

etj) 

8.   Mobilim urban (stola, shatërvane)  9.   Tjetër. 

9. A janë hapësirat ndërmjet banesave (oborret) të rëndësishme për Ju? 

1.   Sh. të rëndësishme     2.   Të rëndësishme      3.   Indiferent 4.   Jo të 

rëndësishme 

10. Cilët elementë të hapësirës janë të rëndësishëm për ju? Përshkruaj 

_________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 

11. Cilët elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

0.   Asgjë 1.   Pozicioni gjeografik 2.   Forma 3.   Qetësia / Siguria 

4.   Kushtet e mira (gjelbërimi / lulishtja) 5. Kushtet e mira (parkimi) 6.Njerëzit, 

banorët 

7.   Shërbimet (rekreative, tregtare) etj  8.   E kompletuar me gjithçka 

9.   Prania e institucioneve e objekteve të rëndësishme 10.   Reputacioni i mirë i 

lagjes 

 

12. Cilën hapësirë (elementë) të përbashkët përdorni më shumë? 

0.   Asgjë 1.   Lulishte / hapësirë e gjelbër / kënd lojrash 2.   Terrene 

sportive  

3.   Rrugë të brendshme / trotuare 4.  Parkim 5. Ambiente ndihmës (kont. 

mbeturina) 

6.   Shërbime tregtare (dyqane, etj) 7.   Shërbime rekreative (bar, restorant, kinema, 

etj) 

8.   Mobilim urban (stola, basene ujore, etj) 9.   Tjetër 

 

13. Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

1.   Takim me shokë /të njohur  2.   Të kalosh kohën e lirë 3. Për shopping 

(blerje) 

4.   Shëtitje 5.   Për të luajtur 6.   Evente publike 7.   Parkim 

8.   Aktivitete të tjera 9.   Asgjë 
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14. Mendoni se kjo hapësirë ka pësuar transformim nga qëllimi përse është krijuar? 

Përshkruaj 

_________________________________________________________________ 

 

15. Sa shpesh e përdorni këtë hapësirë (oborrin)? 

1.   Çdo ditë 2.   Një / në javë 3.   Disa herë në javë  4.   Rrallë  

 

16. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në këtë hapësirë, nga ana cilësore, çfarë 

do të ndërmerrnit? Përshkruaj 

_____________________________________________________ 

0.   Asgjë 1.   Parkim 2.   Lulishte / gjelbërim 3.   Mirëmbajtje objektesh 

4.   Shtrim e zgjerim rrugësh e trotuarësh 5.   Hapësira të lira publike 

6.   Kënde lojrash për fëmijë, kënde sportive për çdo moshë 7.   Heqje e tregjeve 

ambulant 

8.   Prishje e shtesave anësore, të kateve, të lokaleve në katet përdhe, etj 

9.   Vendosja e kontenierëve të mbeturinave 10.   Shtimi i ambjenteve rekreative 

11.   Eliminimi i sistemimi e rrjeteve ajrore të telekomunikacionit 

12.   Rregullimi i ndriçimit të hapësirës 13. Çdo gjë nga e para (riorganizim, 

rivitalizim) 

17. A janë të mjaftueshme elementët e hapësirave (oborreve) ndërmjet banesave? 

Çfarë ju mungon? 

1.   Lulishtet   2.   Trotuarë       3.   Rrugët      4.   Parkimet 5.   Numri i 

shkollave 

6.   Numri i kopsheve / çerdheve      7.   Ambjente tregëtare      

8.   Vendet e depozitimit të mbeturinave 9.   Të tjera 

18. Çfarë problematike themelore (sipas opinionit tuaj) përmban hapësira ndermjet 

banesave (oborri)? 

1.   Ajrisja 

1.a   Mjedisore 2.   Diellëzimi 

 3.   Zhurmat 

4.   Infrastruktura rrugore 

2.   Probleme sigurie 5.   Sheshet sportive 

6.   Trotuarët 

3.   Social ekonomike 7. 

4.   Të tjera 

 

19. Keni probleme me: 
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1.   Lagështinë në banesë Po Jo 

2.   Mungesën e djellëzimit Po Jo 

3.   Ajrosjen në banesë  Po Jo 

4.   Zhurmat   Po Jo 

5.   Pluhrat   Po Jo 

 

20. A ndiheni komod dhe në intimitet në apartamentin tuaj? Përshkruaj 

_______________ 

______________________________________________________________________

_____ 

1.   Jo  2.   Disi 3.   Po 

___________________________________________________________________________

____ 

 21.    Problematikat që ndikojnë në intimitetin e banesës nga transformimi që ka 

pësuar hapësira në vite. 

1.   Ndotja akustike (makinat, lokalet)    2.   Ndotja (pluhrat e rrugës, mbetjet urbane) 

3.   Mungesa e ventilimit / diellëzimit    4. Prania e lokaleve në katet përdhe të 

banesave 

5.   Shtesat anësore dhe të kateve. 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? Përshkruaj  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

FALEMINDERIT PËR KOHËN TUAJ! 
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A.2 Rezultatet e pyetësorit të Tiranës 

 

GET 

  FILE='C:\Users\Lenovo\Desktop\pyetesori i Tiranes\4. Pyetesori-i-Tiranes-MARS-2018_.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=p.01 p.01.1 p.02 p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.5_tjeter p.5.1a p.5.1b p.5.3a p.6 

p.6.1 p.7 p.8.1 p.8.2 p.8.3 p.8.4 p.8.tjeter p.9 p.10 p.11.1 p.11.2 p.11.3 p.12 p.12.1 p.12.2 p.13.1 

p.13.2 p.13.3 p.14.1 p.14.tjeter p.15 p.16.1 p.16.2 p.16.3 

p.16.tjeter p.17.1 p.17.2 p.17.3 p.18.1 p.18.2 p.18.3 p.18.4 p.18.tjeter p.19.1 p.19.2 p.19.3 p.19.4 

p.19.5 p.20 p.20.1 p.21.1 p.21.2 p.21.3 p.22 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 27-SEP-2020 02:42:05 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Lenovo\Desktop\pyetesori i Tiranes\4. 

Pyetesori-i-Tiranes-MARS-2018_.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
555 

Missing Value Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data. 
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Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=p.01 p.01.1 p.02 p.1 p.2 

p.3 p.4 p.5 p.5_tjeter p.5.1a p.5.1b p.5.3a p.6 p.6.1 p.7 

p.8.1 p.8.2 p.8.3 p.8.4 p.8.tjeter p.9 p.10 p.11.1 p.11.2 

p.11.3 p.12 p.12.1 p.12.2 p.13.1 p.13.2 p.13.3 p.14.1 

p.14.tjeter p.15 p.16.1 p.16.2 p.16.3 

p.16.tjeter p.17.1 p.17.2 p.17.3 p.18.1 p.18.2 p.18.3 

p.18.4 p.18.tjeter p.19.1 p.19.2 p.19.3 p.19.4 p.19.5 

p.20 p.20.1 p.21.1 p.21.2 p.21.3 p.22 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:08.28 

Elapsed Time 00:00:06.69 

[DataSet1] C:\Users\Lenovo\Desktop\pyetesori i Tiranes\4. Pyetesori-i-Tiranes-MARS-2018_.sav 

Statistics 

 Nr. i pyetesorit Ndarja ne zona Raporti i te 

intervistuarit 

ndaj zones 

Gjinia Mosha 

N 

Valid 555 555 555 555 555 

Missing 0 0 0 0 0 

Statistics 

 Niveli i edukimit Statusi i 

punësimit 

Cila është 

marrëdhenia juaj 

me hapsirën? 

Cila është 

marrëdhenia juaj 

me hapsirën? 

Prej sa vitesh 

banoni ne zone? 

N 

Valid 555 551 553 555 555 

Missing 0 4 2 0 0 

Statistics 

 Në çfarë 

periudhe është 

ndërtuar objekti 

ku banoni? 

Pse e vizitoni 

shpesh zonen? 

A keni automjet Prej sa 

personash 

përbëhet familja 

juaj? 

Vendi ku parkoni 

automjetin 
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N 

Valid 389 555 553 1 260 

Missing 166 0 2 554 295 

Statistics 

 Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa për 

ju? (alternativa e 

pare) 

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa për 

ju? (alternativa e 

dyte) 

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa për 

ju? (alternativa e 

trete) 

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa për 

ju? (alternativa e 

katert) 

Cfarë janë 

hapësirat e 

perbashketa për 

ju? (tjeter) 

N 

Valid 554 413 326 127 555 

Missing 1 142 229 428 0 

Statistics 

 A janë hapësirat 

të rëndësishme 

për Ju? 

Cilet elemente te 

hapesires jane te 

rendesishme per 

ju? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

N 

Valid 555 555 554 293 137 

Missing 0 0 1 262 418 

Statistics 

 Cilën hapësirë të 

përbashket 

përdorni më 

shumë? 

Cilën hapësirë të 

përbashket 

përdorni më 

shumë? 

Cilën hapësirë të 

përbashket 

përdorni më 

shumë? 

Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

N 

Valid 554 299 139 550 191 

Missing 1 256 416 5 364 

Statistics 

 Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

Mendoni se kjo 

hapesire ka 

pesuar 

transformim nga 

qellimi perse 

eshte krijuar? 

Mendoni se kjo 

hapesire ka 

pesuar 

transformim nga 

qellimi perse 

eshte krijuar? 

Sa shpesh e 

përdorni 

hapësirën? 

Nese do kishit 

ne dore te 

ndryshonit dicka 

ne zone nga ana 

cilesore cfare do 

ndermerrnit? 
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N 

Valid 77 484 555 555 555 

Missing 478 71 0 0 0 

Statistics 

 Nese do kishit 

ne dore te 

ndryshonit dicka 

ne zone nga ana 

cilesore cfare do 

ndermerrnit? 

Nese do kishit ne 

dore te 

ndryshonit dicka 

ne zone nga ana 

cilesore cfare do 

ndermerrnit? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Nder elementet e 

hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

Nder elementet 

e hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

N 

Valid 408 52 555 555 400 

Missing 147 503 0 0 155 

Statistics 

 Nder elementet 

e hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

N 

Valid 243 546 433 232 89 

Missing 312 9 122 323 466 

Statistics 

 Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Keni probleme 

me lageshtine ne 

banese? 

Keni probleme 

me mungesen e 

diellezimit? 

Keni probleme 

me ajrisjen ne 

banese? 

Keni probleme 

me zhurmat? 

N 

Valid 555 541 540 538 540 

Missing 0 14 15 17 15 

Statistics 
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 Keni probleme 

me pluhurat? 

A ndjeheni 

komod dhe ne 

intimitet ne 

apartamentin 

tuaj? 

A ndjeheni 

komod dhe ne 

intimitet ne 

apartamentin 

tuaj? 

Problematikat e 

hapesires qe 

ndikojne ne 

intimitetin e 

baneses 

Problematikat e 

hapesires qe 

ndikojne ne 

intimitetin e 

baneses 

N 

Valid 540 533 555 544 378 

Missing 15 22 0 11 177 

Statistics 

 Problematikat e hapesires qe 

ndikojne ne intimitetin e baneses 

Mendoni se ndikon hapësira që 

rrethon banesën në jetën tuaj? 

N 

Valid 186 555 

Missing 369 0 

Frequency Table 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

01/01E 1 .2 .2 .2 

01/02E 1 .2 .2 .4 

01/03E 1 .2 .2 .5 

01/04E 1 .2 .2 .7 

02/01E 1 .2 .2 .9 

02/02E 1 .2 .2 1.1 

02/03E 1 .2 .2 1.3 

02/04E 1 .2 .2 1.4 

03/01E 1 .2 .2 1.6 

03/02E 1 .2 .2 1.8 

03/03E 1 .2 .2 2.0 

03/04E 1 .2 .2 2.2 
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04/01E 1 .2 .2 2.3 

04/02U 1 .2 .2 2.5 

04/03U 1 .2 .2 2.7 

04/04E 1 .2 .2 2.9 

05/01E 1 .2 .2 3.1 

05/02U 1 .2 .2 3.2 

05/03E 1 .2 .2 3.4 

05/04E 1 .2 .2 3.6 

06/01E 1 .2 .2 3.8 

06/02E 1 .2 .2 4.0 

06/03E 1 .2 .2 4.1 

06/04E 1 .2 .2 4.3 

07/01E 1 .2 .2 4.5 

07/02E 1 .2 .2 4.7 

07/03E 1 .2 .2 4.9 

07/04E 1 .2 .2 5.0 

08/01E 1 .2 .2 5.2 

08/02E 1 .2 .2 5.4 

08/03E 1 .2 .2 5.6 

08/04E 1 .2 .2 5.8 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 09/01E 1 .2 .2 5.9 

09/02E 1 .2 .2 6.1 
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09/03E 1 .2 .2 6.3 

09/04E 1 .2 .2 6.5 

10/01E 1 .2 .2 6.7 

10/02E 1 .2 .2 6.8 

10/03E 1 .2 .2 7.0 

10/04E 1 .2 .2 7.2 

100/01A 1 .2 .2 7.4 

100/02A 1 .2 .2 7.6 

100/03A 1 .2 .2 7.7 

100/04A 1 .2 .2 7.9 

101/01A 1 .2 .2 8.1 

101/02A 1 .2 .2 8.3 

101/03A 1 .2 .2 8.5 

101/04A 1 .2 .2 8.6 

102/01A 1 .2 .2 8.8 

102/02A 1 .2 .2 9.0 

102/03A 1 .2 .2 9.2 

102/04A 1 .2 .2 9.4 

103/01A 1 .2 .2 9.5 

103/02A 1 .2 .2 9.7 

103/03A 1 .2 .2 9.9 

103/04A 1 .2 .2 10.1 

104/01A 1 .2 .2 10.3 

104/02A 1 .2 .2 10.5 
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104/03A 1 .2 .2 10.6 

104/04A 1 .2 .2 10.8 

105/01A 1 .2 .2 11.0 

105/02A 1 .2 .2 11.2 

105/03A 1 .2 .2 11.4 

105/04A 1 .2 .2 11.5 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 106/01A 1 .2 .2 11.7 

106/02A 1 .2 .2 11.9 

106/03A 1 .2 .2 12.1 

106/04A 1 .2 .2 12.3 

107/01A 1 .2 .2 12.4 

107/02A 1 .2 .2 12.6 

107/03A 1 .2 .2 12.8 

107/04A 1 .2 .2 13.0 

108/01A 1 .2 .2 13.2 

108/02A 1 .2 .2 13.3 

108/03A 1 .2 .2 13.5 

108/04A 1 .2 .2 13.7 

109/01A 1 .2 .2 13.9 

109/02A 1 .2 .2 14.1 

109/03A 1 .2 .2 14.2 

109/04A 1 .2 .2 14.4 
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11/01E 1 .2 .2 14.6 

11/02E 1 .2 .2 14.8 

11/03E 1 .2 .2 15.0 

11/04E 1 .2 .2 15.1 

110/01D 1 .2 .2 15.3 

110/02D 1 .2 .2 15.5 

110/03D 1 .2 .2 15.7 

110/04D 1 .2 .2 15.9 

111/01D 1 .2 .2 16.0 

111/02D 1 .2 .2 16.2 

111/03D 1 .2 .2 16.4 

113/01D 1 .2 .2 16.6 

113/02D 1 .2 .2 16.8 

113/03D 1 .2 .2 16.9 

113/04D 1 .2 .2 17.1 

115/01C 1 .2 .2 17.3 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 115/02C 1 .2 .2 17.5 

115/03C 1 .2 .2 17.7 

115/04C 1 .2 .2 17.8 

116/01C 1 .2 .2 18.0 

116/02C 1 .2 .2 18.2 

116/03C 1 .2 .2 18.4 
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116/04C 1 .2 .2 18.6 

117/01C 1 .2 .2 18.7 

117/02C 1 .2 .2 18.9 

117/03C 1 .2 .2 19.1 

117/04C 1 .2 .2 19.3 

118/01C 1 .2 .2 19.5 

118/02C 1 .2 .2 19.6 

118/03C 1 .2 .2 19.8 

118/04C 1 .2 .2 20.0 

119/01C 1 .2 .2 20.2 

119/02C 1 .2 .2 20.4 

119/03C 1 .2 .2 20.5 

119/04C 1 .2 .2 20.7 

12/01E 1 .2 .2 20.9 

12/02E 1 .2 .2 21.1 

12/03E 1 .2 .2 21.3 

12/04E 1 .2 .2 21.4 

120/01C 1 .2 .2 21.6 

120/02C 1 .2 .2 21.8 

120/03C 1 .2 .2 22.0 

120/04C 1 .2 .2 22.2 

121/01C 1 .2 .2 22.3 

121/02C 1 .2 .2 22.5 

121/03C 1 .2 .2 22.7 
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121/04C 1 .2 .2 22.9 

122/01C 1 .2 .2 23.1 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 122/02C 1 .2 .2 23.2 

122/03C 1 .2 .2 23.4 

122/04C 1 .2 .2 23.6 

123/01C 1 .2 .2 23.8 

123/02C 1 .2 .2 24.0 

123/03C 1 .2 .2 24.1 

123/04C 1 .2 .2 24.3 

124/01C 1 .2 .2 24.5 

124/02C 1 .2 .2 24.7 

124/03C 1 .2 .2 24.9 

124/04C 1 .2 .2 25.0 

125/01C 1 .2 .2 25.2 

125/02C 1 .2 .2 25.4 

125/03C 1 .2 .2 25.6 

125/04C 1 .2 .2 25.8 

126/01C 1 .2 .2 25.9 

126/02C 1 .2 .2 26.1 

126/03C 1 .2 .2 26.3 

126/04C 1 .2 .2 26.5 

127/01C 1 .2 .2 26.7 
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127/02C 1 .2 .2 26.8 

127/03C 1 .2 .2 27.0 

127/04C 1 .2 .2 27.2 

128/01C 1 .2 .2 27.4 

128/02C 1 .2 .2 27.6 

128/03C 1 .2 .2 27.7 

128/04C 1 .2 .2 27.9 

129/01C 1 .2 .2 28.1 

129/02C 1 .2 .2 28.3 

129/03C 1 .2 .2 28.5 

129/04C 1 .2 .2 28.6 

13/01E 1 .2 .2 28.8 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 13/02E 1 .2 .2 29.0 

13/03E 1 .2 .2 29.2 

13/04E 1 .2 .2 29.4 

130/01C 1 .2 .2 29.5 

130/02C 1 .2 .2 29.7 

130/03C 1 .2 .2 29.9 

130/04C 1 .2 .2 30.1 

131/01C 1 .2 .2 30.3 

131/02C 1 .2 .2 30.5 

131/03C 1 .2 .2 30.6 
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131/04C 1 .2 .2 30.8 

132/01C 1 .2 .2 31.0 

132/02C 1 .2 .2 31.2 

132/03C 1 .2 .2 31.4 

132/04C 1 .2 .2 31.5 

133/01C 1 .2 .2 31.7 

133/02C 1 .2 .2 31.9 

133/03C 1 .2 .2 32.1 

133/04C 1 .2 .2 32.3 

134/01C 1 .2 .2 32.4 

134/02C 1 .2 .2 32.6 

134/03C 1 .2 .2 32.8 

134/04C 1 .2 .2 33.0 

135/01C 1 .2 .2 33.2 

135/02C 1 .2 .2 33.3 

135/03C 1 .2 .2 33.5 

135/04C 1 .2 .2 33.7 

14/01E 1 .2 .2 33.9 

14/02E 1 .2 .2 34.1 

14/03E 1 .2 .2 34.2 

14/04E 1 .2 .2 34.4 

142/01D 1 .2 .2 34.6 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 142/02D 1 .2 .2 34.8 

142/03D 1 .2 .2 35.0 

142/04D 1 .2 .2 35.1 

143/01D 1 .2 .2 35.3 

143/02D 1 .2 .2 35.5 

143/03D 1 .2 .2 35.7 

143/04D 1 .2 .2 35.9 

145/01D 1 .2 .2 36.0 

145/02D 1 .2 .2 36.2 

145/03D 1 .2 .2 36.4 

145/04D 1 .2 .2 36.6 

15/01E 1 .2 .2 36.8 

15/02E 1 .2 .2 36.9 

15/03E 1 .2 .2 37.1 

15/04E 1 .2 .2 37.3 

151/01D 1 .2 .2 37.5 

151/02D 1 .2 .2 37.7 

151/03D 1 .2 .2 37.8 

151/04D 1 .2 .2 38.0 

153/01C 1 .2 .2 38.2 

153/02C 1 .2 .2 38.4 

153/03C 1 .2 .2 38.6 

153/04C 1 .2 .2 38.7 

154/01C 1 .2 .2 38.9 
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154/02C 1 .2 .2 39.1 

154/03C 1 .2 .2 39.3 

154/04C 1 .2 .2 39.5 

158/01C 1 .2 .2 39.6 

158/02C 1 .2 .2 39.8 

158/03C 1 .2 .2 40.0 

158/04C 1 .2 .2 40.2 

16/01E 1 .2 .2 40.4 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 16/02E 1 .2 .2 40.5 

16/03E 1 .2 .2 40.7 

16/04E 1 .2 .2 40.9 

17/01E 1 .2 .2 41.1 

17/02E 1 .2 .2 41.3 

17/03E 1 .2 .2 41.4 

17/04E 1 .2 .2 41.6 

18/01E 1 .2 .2 41.8 

18/02E 1 .2 .2 42.0 

18/03E 1 .2 .2 42.2 

18/04E 1 .2 .2 42.3 

19/01E 1 .2 .2 42.5 

19/02E 1 .2 .2 42.7 

19/03E 1 .2 .2 42.9 
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19/04E 1 .2 .2 43.1 

20/01E 1 .2 .2 43.2 

20/02E 1 .2 .2 43.4 

20/03E 1 .2 .2 43.6 

20/04E 1 .2 .2 43.8 

21/01E 1 .2 .2 44.0 

21/02E 1 .2 .2 44.1 

21/03E 1 .2 .2 44.3 

21/04E 1 .2 .2 44.5 

22/01E 1 .2 .2 44.7 

22/02E 1 .2 .2 44.9 

22/03E 1 .2 .2 45.0 

22/04E 1 .2 .2 45.2 

23/01E 1 .2 .2 45.4 

23/02E 1 .2 .2 45.6 

23/03E 1 .2 .2 45.8 

23/04E 1 .2 .2 45.9 

24/01U 1 .2 .2 46.1 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 24/02U 1 .2 .2 46.3 

24/03E 1 .2 .2 46.5 

24/04E 1 .2 .2 46.7 

25/01U 1 .2 .2 46.8 
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25/02U 1 .2 .2 47.0 

25/03E 1 .2 .2 47.2 

25/04E 1 .2 .2 47.4 

26/01U 1 .2 .2 47.6 

26/02U 1 .2 .2 47.7 

26/03E 1 .2 .2 47.9 

26/04E 1 .2 .2 48.1 

27/01U 1 .2 .2 48.3 

27/02U 1 .2 .2 48.5 

27/03E 1 .2 .2 48.6 

27/04E 1 .2 .2 48.8 

28/01U 1 .2 .2 49.0 

28/02E 1 .2 .2 49.2 

28/03E 1 .2 .2 49.4 

28/04E 1 .2 .2 49.5 

29/01U 1 .2 .2 49.7 

29/02E 1 .2 .2 49.9 

29/03E 1 .2 .2 50.1 

29/04U 1 .2 .2 50.3 

30/01U 1 .2 .2 50.5 

30/02U 1 .2 .2 50.6 

30/03U 1 .2 .2 50.8 

30/04U 1 .2 .2 51.0 

31/01U 1 .2 .2 51.2 
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31/02U 1 .2 .2 51.4 

31/03U 1 .2 .2 51.5 

31/04U 1 .2 .2 51.7 

32/01U 1 .2 .2 51.9 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32/02U 1 .2 .2 52.1 

32/03U 1 .2 .2 52.3 

32/04U 1 .2 .2 52.4 

33/01U 1 .2 .2 52.6 

33/02U 1 .2 .2 52.8 

33/03U 1 .2 .2 53.0 

33/04U 1 .2 .2 53.2 

34/01U 1 .2 .2 53.3 

34/02U 1 .2 .2 53.5 

34/03U 1 .2 .2 53.7 

34/04U 1 .2 .2 53.9 

35/01U 1 .2 .2 54.1 

35/02U 1 .2 .2 54.2 

35/03U 1 .2 .2 54.4 

35/04U 1 .2 .2 54.6 

36/01U 1 .2 .2 54.8 

36/02U 1 .2 .2 55.0 

36/03U 1 .2 .2 55.1 
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36/04U 1 .2 .2 55.3 

37/01U 1 .2 .2 55.5 

37/02U 1 .2 .2 55.7 

37/03U 1 .2 .2 55.9 

37/04U 1 .2 .2 56.0 

38/01U 1 .2 .2 56.2 

38/02U 1 .2 .2 56.4 

38/03U 1 .2 .2 56.6 

38/04U 1 .2 .2 56.8 

39/01U 1 .2 .2 56.9 

39/02U 1 .2 .2 57.1 

39/03U 1 .2 .2 57.3 

39/04U 1 .2 .2 57.5 

40/01U 1 .2 .2 57.7 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 40/02E 1 .2 .2 57.8 

40/03E 1 .2 .2 58.0 

40/04U 1 .2 .2 58.2 

41/01U 1 .2 .2 58.4 

41/02U 1 .2 .2 58.6 

41/03U 1 .2 .2 58.7 

41/04E 1 .2 .2 58.9 

42/01U 1 .2 .2 59.1 
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42/02U 1 .2 .2 59.3 

42/03U 1 .2 .2 59.5 

42/04U 1 .2 .2 59.6 

43/01U 1 .2 .2 59.8 

43/02U 1 .2 .2 60.0 

43/03U 1 .2 .2 60.2 

43/04U 1 .2 .2 60.4 

44/01U 1 .2 .2 60.5 

44/02U 1 .2 .2 60.7 

44/03U 1 .2 .2 60.9 

44/04U 1 .2 .2 61.1 

45/01U 1 .2 .2 61.3 

45/02U 1 .2 .2 61.4 

45/03U 1 .2 .2 61.6 

45/04U 1 .2 .2 61.8 

46/01U 1 .2 .2 62.0 

46/02 1 .2 .2 62.2 

46/03 1 .2 .2 62.3 

46/04U 1 .2 .2 62.5 

47/01U 1 .2 .2 62.7 

47/02 1 .2 .2 62.9 

47/03 1 .2 .2 63.1 

47/04U 1 .2 .2 63.2 

48/01U 1 .2 .2 63.4 
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Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 48/02U 1 .2 .2 63.6 

48/03U 1 .2 .2 63.8 

48/04U 1 .2 .2 64.0 

49/01U 1 .2 .2 64.1 

49/02U 1 .2 .2 64.3 

49/03U 1 .2 .2 64.5 

49/04U 1 .2 .2 64.7 

50/01U 1 .2 .2 64.9 

50/02U 1 .2 .2 65.0 

50/03U 1 .2 .2 65.2 

50/04U 1 .2 .2 65.4 

51/01U 1 .2 .2 65.6 

51/02U 1 .2 .2 65.8 

51/03U 1 .2 .2 65.9 

51/04U 1 .2 .2 66.1 

52/01 1 .2 .2 66.3 

52/02U 1 .2 .2 66.5 

52/03U 1 .2 .2 66.7 

52/04 1 .2 .2 66.8 

53/01 1 .2 .2 67.0 

53/02 1 .2 .2 67.2 

53/03 1 .2 .2 67.4 
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53/04 1 .2 .2 67.6 

54/01 1 .2 .2 67.7 

54/02 1 .2 .2 67.9 

54/03 1 .2 .2 68.1 

54/04U 1 .2 .2 68.3 

55/01 1 .2 .2 68.5 

55/02 1 .2 .2 68.6 

55/03U 1 .2 .2 68.8 

55/04U 1 .2 .2 69.0 

56/01 1 .2 .2 69.2 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 56/02 1 .2 .2 69.4 

56/03U 1 .2 .2 69.5 

56/04U 1 .2 .2 69.7 

57/01 1 .2 .2 69.9 

57/02 1 .2 .2 70.1 

57/03U 1 .2 .2 70.3 

57/04U 1 .2 .2 70.5 

58/01 1 .2 .2 70.6 

58/02 1 .2 .2 70.8 

58/03 1 .2 .2 71.0 

58/04U 1 .2 .2 71.2 

59/01B 1 .2 .2 71.4 
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59/02B 1 .2 .2 71.5 

59/03B 1 .2 .2 71.7 

59/04B 1 .2 .2 71.9 

60/01B 1 .2 .2 72.1 

60/02B 1 .2 .2 72.3 

60/03B 1 .2 .2 72.4 

60/04B 1 .2 .2 72.6 

62/01B 1 .2 .2 72.8 

62/02B 1 .2 .2 73.0 

62/03B 1 .2 .2 73.2 

62/04B 1 .2 .2 73.3 

63/01B 1 .2 .2 73.5 

63/02B 1 .2 .2 73.7 

63/03B 1 .2 .2 73.9 

63/04B 1 .2 .2 74.1 

64/01B 1 .2 .2 74.2 

64/02B 1 .2 .2 74.4 

64/03B 1 .2 .2 74.6 

64/04B 1 .2 .2 74.8 

65/01B 1 .2 .2 75.0 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 65/02B 1 .2 .2 75.1 

65/03B 1 .2 .2 75.3 
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65/04B 1 .2 .2 75.5 

66/01B 1 .2 .2 75.7 

66/02B 1 .2 .2 75.9 

66/03B 1 .2 .2 76.0 

66/04B 1 .2 .2 76.2 

67/01B 1 .2 .2 76.4 

67/02B 1 .2 .2 76.6 

67/03B 1 .2 .2 76.8 

67/04B 1 .2 .2 76.9 

68/01B 1 .2 .2 77.1 

68/02B 1 .2 .2 77.3 

68/03B 1 .2 .2 77.5 

68/04B 1 .2 .2 77.7 

69/01B 1 .2 .2 77.8 

69/02B 1 .2 .2 78.0 

69/03B 1 .2 .2 78.2 

69/04B 1 .2 .2 78.4 

70/01B 1 .2 .2 78.6 

70/02B 1 .2 .2 78.7 

70/03B 1 .2 .2 78.9 

70/04B 1 .2 .2 79.1 

71/01B 1 .2 .2 79.3 

71/02B 1 .2 .2 79.5 

71/03B 1 .2 .2 79.6 
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71/04B 1 .2 .2 79.8 

72/01B 1 .2 .2 80.0 

72/02B 1 .2 .2 80.2 

72/03B 1 .2 .2 80.4 

72/04B 1 .2 .2 80.5 

73/01B 1 .2 .2 80.7 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 73/02B 1 .2 .2 80.9 

73/03B 1 .2 .2 81.1 

73/04B 1 .2 .2 81.3 

74/01B 1 .2 .2 81.4 

74/02B 1 .2 .2 81.6 

74/03B 1 .2 .2 81.8 

74/04B 1 .2 .2 82.0 

75/01B 1 .2 .2 82.2 

75/02B 1 .2 .2 82.3 

75/03B 1 .2 .2 82.5 

75/04B 1 .2 .2 82.7 

76/01B 1 .2 .2 82.9 

76/02B 1 .2 .2 83.1 

76/03B 1 .2 .2 83.2 

76/04B 1 .2 .2 83.4 

77/01B 1 .2 .2 83.6 
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77/02B 1 .2 .2 83.8 

77/03B 1 .2 .2 84.0 

77/04B 1 .2 .2 84.1 

78/01B 1 .2 .2 84.3 

78/02B 1 .2 .2 84.5 

78/03B 1 .2 .2 84.7 

78/04B 1 .2 .2 84.9 

79/01B 1 .2 .2 85.0 

79/02B 1 .2 .2 85.2 

79/03B 1 .2 .2 85.4 

79/04B 1 .2 .2 85.6 

80/01B 1 .2 .2 85.8 

80/02B 1 .2 .2 85.9 

80/03B 1 .2 .2 86.1 

80/04B 1 .2 .2 86.3 

81/01B 1 .2 .2 86.5 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 81/02B 1 .2 .2 86.7 

81/03B 1 .2 .2 86.8 

81/04B 1 .2 .2 87.0 

82/01B 1 .2 .2 87.2 

82/02B 1 .2 .2 87.4 

82/03B 1 .2 .2 87.6 
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82/04B 1 .2 .2 87.7 

83/01B 1 .2 .2 87.9 

83/02B 1 .2 .2 88.1 

83/03B 1 .2 .2 88.3 

83/04B 1 .2 .2 88.5 

84/01B 1 .2 .2 88.6 

84/02B 1 .2 .2 88.8 

84/03B 1 .2 .2 89.0 

84/04B 1 .2 .2 89.2 

85/01B 1 .2 .2 89.4 

85/02B 1 .2 .2 89.5 

85/03B 1 .2 .2 89.7 

85/04B 1 .2 .2 89.9 

86/01A 1 .2 .2 90.1 

86/02A 1 .2 .2 90.3 

86/03A 1 .2 .2 90.5 

86/04A 1 .2 .2 90.6 

87/01A 1 .2 .2 90.8 

87/02A 1 .2 .2 91.0 

87/03A 1 .2 .2 91.2 

87/04A 1 .2 .2 91.4 

88/01A 1 .2 .2 91.5 

88/02A 1 .2 .2 91.7 

88/03A 1 .2 .2 91.9 
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88/04A 1 .2 .2 92.1 

89/01A 1 .2 .2 92.3 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 89/02A 1 .2 .2 92.4 

89/03A 1 .2 .2 92.6 

89/04A 1 .2 .2 92.8 

90/01A 1 .2 .2 93.0 

90/02A 1 .2 .2 93.2 

90/03A 1 .2 .2 93.3 

90/04A 1 .2 .2 93.5 

91/01A 1 .2 .2 93.7 

91/02A 1 .2 .2 93.9 

91/03A 1 .2 .2 94.1 

91/04A 1 .2 .2 94.2 

92/01A 1 .2 .2 94.4 

92/02A 1 .2 .2 94.6 

92/03A 1 .2 .2 94.8 

92/04A 1 .2 .2 95.0 

93/01A 1 .2 .2 95.1 

93/02A 1 .2 .2 95.3 

93/03A 1 .2 .2 95.5 

93/04A 1 .2 .2 95.7 

94/01A 1 .2 .2 95.9 
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94/02A 1 .2 .2 96.0 

94/03A 1 .2 .2 96.2 

94/04A 1 .2 .2 96.4 

95/01A 1 .2 .2 96.6 

95/02A 1 .2 .2 96.8 

95/03A 1 .2 .2 96.9 

95/04A 1 .2 .2 97.1 

96/01A 1 .2 .2 97.3 

96/02A 1 .2 .2 97.5 

96/03A 1 .2 .2 97.7 

96/04A 1 .2 .2 97.8 

97/01A 1 .2 .2 98.0 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 97/02A 1 .2 .2 98.2 

97/03A 1 .2 .2 98.4 

97/04A 1 .2 .2 98.6 

98/01A 1 .2 .2 98.7 

98/02A 1 .2 .2 98.9 

98/03A 1 .2 .2 99.1 

98/04A 1 .2 .2 99.3 

99/01A 1 .2 .2 99.5 

99/02A 1 .2 .2 99.6 

99/03A 1 .2 .2 99.8 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

217 

99/04A 1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Ndarja ne zona 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

A 96 17.3 17.3 17.3 

B 104 18.7 18.7 36.0 

C 96 17.3 17.3 53.3 

D 27 4.9 4.9 58.2 

E 105 18.9 18.9 77.1 

U 127 22.9 22.9 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Raporti i te intervistuarit ndaj zones 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

banor 355 64.0 64.0 64.0 

kalimtar 200 36.0 36.0 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Gjinia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Femer 298 53.7 53.7 53.7 

Mashkull 257 46.3 46.3 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Mosha 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nen 18 22 4.0 4.0 4.0 
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18-24 176 31.7 31.7 35.7 

25-44 124 22.3 22.3 58.0 

45-64 165 29.7 29.7 87.7 

mbi 65 68 12.3 12.3 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Niveli i edukimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

8 vjecar 40 7.2 7.2 7.2 

I mesem 240 43.2 43.2 50.5 

universitar 260 46.8 46.8 97.3 

pasuniversitar 15 2.7 2.7 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Statusi i punësimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

I punesuar 147 26.5 26.7 26.7 

I vetepunuesuar 121 21.8 22.0 48.6 

Student 119 21.4 21.6 70.2 

Pensionist 75 13.5 13.6 83.8 

I papune 89 16.0 16.2 100.0 

Total 551 99.3 100.0  

Missing System 4 .7   

Total 555 100.0   

Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Jetoj atje 251 45.2 45.4 45.4 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

219 

Punoj atje 71 12.8 12.8 58.2 

E vizitoj shpesh 68 12.3 12.3 70.5 

Te tjera 63 11.4 11.4 81.9 

Jetoj dhe punoj 100 18.0 18.1 100.0 

Total 553 99.6 100.0  

Missing System 2 .4   

Total 555 100.0   

Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 533 96.0 96.0 96.0 

frekuentoj dyqanet 1 .2 .2 96.2 

Kaloj ne ate rruge 1 .2 .2 96.4 

kam jetuar por jo me prej 10 

vitesh 
1 .2 .2 96.6 

kam shoqerine e femijerise 1 .2 .2 96.8 

Kryesisht nga objektet dhe 

bizneset qe ka rreth e rrotull 
1 .2 .2 96.9 

per studim 2 .4 .4 97.3 

Per te kaluar kohen e lire 2 .4 .4 97.7 

per te takuar te afermit 1 .2 .2 97.8 

shitese ambulante 1 .2 .2 98.0 

Shkoj per vizit tek djali 1 .2 .2 98.2 

Shoqeroj niperit ne shkolle 2 .4 .4 98.6 

Takime me miqte 3 .5 .5 99.1 

Takime me te aferm 4 .7 .7 99.8 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

220 

Vizitoj djalin 1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Prej sa vitesh banoni ne zone? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 281 50.6 50.6 50.6 

0.16 2 .4 .4 51.0 

0.25 1 .2 .2 51.2 

0.4 1 .2 .2 51.4 

0.5 2 .4 .4 51.7 

1 9 1.6 1.6 53.3 

1 1/2 1 .2 .2 53.5 

1.5 1 .2 .2 53.7 

10 24 4.3 4.3 58.0 

11 2 .4 .4 58.4 

12 16 2.9 2.9 61.3 

13 3 .5 .5 61.8 

14 1 .2 .2 62.0 

15 18 3.2 3.2 65.2 

16 5 .9 .9 66.1 

17 3 .5 .5 66.7 

18 6 1.1 1.1 67.7 

19 2 .4 .4 68.1 

2 17 3.1 3.1 71.2 

20 22 4.0 4.0 75.1 
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21 1 .2 .2 75.3 

22 2 .4 .4 75.7 

23 7 1.3 1.3 76.9 

24 1 .2 .2 77.1 

25 5 .9 .9 78.0 

26 1 .2 .2 78.2 

27 1 .2 .2 78.4 

3 10 1.8 1.8 80.2 

30 11 2.0 2.0 82.2 

33 1 .2 .2 82.3 

35 2 .4 .4 82.7 

37 1 .2 .2 82.9 

Prej sa vitesh banoni ne zone? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 38 1 .2 .2 83.1 

39 2 .4 .4 83.4 

4 8 1.4 1.4 84.9 

40 15 2.7 2.7 87.6 

43 1 .2 .2 87.7 

45 1 .2 .2 87.9 

48 1 .2 .2 88.1 

5 21 3.8 3.8 91.9 

50 6 1.1 1.1 93.0 

57 1 .2 .2 93.2 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

222 

58 1 .2 .2 93.3 

6 12 2.2 2.2 95.5 

60 1 .2 .2 95.7 

61 1 .2 .2 95.9 

67 1 .2 .2 96.0 

7 9 1.6 1.6 97.7 

70 1 .2 .2 97.8 

75 1 .2 .2 98.0 

8 7 1.3 1.3 99.3 

9 4 .7 .7 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Në çfarë periudhe është ndërtuar objekti ku banoni? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Para 1944 8 1.4 2.1 2.1 

1944-1970 49 8.8 12.6 14.7 

1970-1990 160 28.8 41.1 55.8 

Pas 1990 172 31.0 44.2 100.0 

Total 389 70.1 100.0  

Missing System 166 29.9   

Total 555 100.0   

Pse e vizitoni shpesh zonen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 551 99.3 99.3 99.3 

jetoj aty 1 .2 .2 99.5 
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per arsye familjare jam 

larguar 
1 .2 .2 99.6 

shites ambulant 1 .2 .2 99.8 

vizitoj prinderit 1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

A keni automjet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Po 259 46.7 46.8 46.8 

Jo 294 53.0 53.2 100.0 

Total 553 99.6 100.0  

Missing System 2 .4   

Total 555 100.0   

Prej sa personash përbëhet familja juaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 1 .2 100.0 100.0 

Missing System 554 99.8   

Total 555 100.0   

Vendi ku parkoni automjetin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Parkim personal 37 6.7 14.2 14.2 

Parkim kolektiv 51 9.2 19.6 33.8 

Ne rruge te brendshme 172 31.0 66.2 100.0 

Total 260 46.8 100.0  

Missing System 295 53.2   

Total 555 100.0   
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Cfarë janë hapësirat e perbashketa për ju? (alternativa e pare) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 15 2.7 2.7 2.7 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
332 59.8 59.9 62.6 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
139 25.0 25.1 87.7 

Terrene sportive 14 2.5 2.5 90.3 

Parkim 19 3.4 3.4 93.7 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
11 2.0 2.0 95.7 

Sherbime tregtare (dyqane) 7 1.3 1.3 96.9 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
10 1.8 1.8 98.7 

Mobilim urban 2 .4 .4 99.1 

Tjeter 5 .9 .9 100.0 

Total 554 99.8 100.0  

Missing System 1 .2   

Total 555 100.0   

Cfarë janë hapësirat e perbashketa për ju? (alternativa e dyte) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 1 .2 .2 .2 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
15 2.7 3.6 3.9 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
183 33.0 44.3 48.2 

Terrene sportive 44 7.9 10.7 58.8 
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Parkim 61 11.0 14.8 73.6 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
39 7.0 9.4 83.1 

Sherbime tregtare (dyqane) 35 6.3 8.5 91.5 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
16 2.9 3.9 95.4 

Mobilim urban 17 3.1 4.1 99.5 

Tjeter 2 .4 .5 100.0 

Total 413 74.4 100.0  

Missing System 142 25.6   

Total 555 100.0   

Cfarë janë hapësirat e perbashketa për ju? (alternativa e trete) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
10 1.8 3.1 3.1 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
13 2.3 4.0 7.1 

Terrene sportive 38 6.8 11.7 18.7 

Parkim 78 14.1 23.9 42.6 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
49 8.8 15.0 57.7 

Sherbime tregtare (dyqane) 49 8.8 15.0 72.7 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
22 4.0 6.7 79.4 

Mobilim urban 67 12.1 20.6 100.0 

Total 326 58.7 100.0  

Missing System 229 41.3   
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Total 555 100.0   

Cfarë janë hapësirat e perbashketa për ju? (alternativa e katert) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
4 .7 3.1 3.1 

Parkim 24 4.3 18.9 22.0 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
27 4.9 21.3 43.3 

Sherbime tregtare (dyqane) 15 2.7 11.8 55.1 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
14 2.5 11.0 66.1 

Mobilim urban 25 4.5 19.7 85.8 

Tjeter 18 3.2 14.2 100.0 

Total 127 22.9 100.0  

Missing System 428 77.1   

Total 555 100.0   

Cfarë janë hapësirat e perbashketa për ju? (tjeter) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 537 96.8 96.8 96.8 

Ambj.ndihmese,  tregetare, 

rekreative. Te gjitha keto 

hapesira jane te perbashketa 

pasi jane vende kolektive ku 

mund te mblidhen dhe 

bashkveprojne njerez te 

ndryshem 

1 .2 .2 96.9 

Arkitekture mizerje. 1 .2 .2 97.1 

cdo gje qe duhet 1 .2 .2 97.3 
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Cdo gje qe ndodhet mes 

pallateve. 
1 .2 .2 97.5 

Eshte hapesire e nevojeshme 

per banoret. 
1 .2 .2 97.7 

Eshte pjese e baneses. 1 .2 .2 97.8 

hapesirat e nevojeshme per 

banoret 
1 .2 .2 98.0 

Jane hapesira qe shfrytezohen 

pa rregull per parkim. 
1 .2 .2 98.2 

Kjo hapesire nuk ka asgje. 1 .2 .2 98.4 

Kjo hapesire nuk ofron gje. 1 .2 .2 98.6 

oborri 1 .2 .2 98.7 

Oborri duhet te permbaje dhe 

mobilim urban 
1 .2 .2 98.9 

Oborri rreth baneses 2 .4 .4 99.3 

Oborri rreth baneses. 1 .2 .2 99.5 

pjese e baneses 1 .2 .2 99.6 

te gjitha elementet e duhura 1 .2 .2 99.8 

Trotuare me ndricim, shkallet 

e pallateve. 
1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

A janë hapësirat të rëndësishme për Ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

shume te rendesishme 288 51.9 51.9 51.9 

te rendesishme 216 38.9 38.9 90.8 

indiferent 39 7.0 7.0 97.8 

jo te rendesishme 12 2.2 2.2 100.0 
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Total 555 100.0 100.0  

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 75 13.5 13.5 13.5 

Ajrosja, higjena 1 .2 .2 13.7 

ambjentet sportive 1 .2 .2 13.9 

ambjenti para pallatit, 

gjelberimi 
1 .2 .2 14.1 

asnje prej tyre ne vecanti 1 .2 .2 14.2 

ato qe u permenden me siper 1 .2 .2 14.4 

baret kalceto 1 .2 .2 14.6 

baret, restorantet 1 .2 .2 14.8 

cdo element ka rendesine e 

vet 
1 .2 .2 15.0 

cdo gje sepse  te njeh me 

njerezit 
1 .2 .2 15.1 

Cilesia, gjelberimi, kontenieret. 1 .2 .2 15.3 

daljete  emergjences,lulishtet 

dhe hapesirat e gjelbra, 

ndricimi mes objekteve 

1 .2 .2 15.5 

diellezimi, ajrosja,qetesia, 

reputacioni i lagjes 
1 .2 .2 15.7 

distanca mes objekteve dhe 

qetesia 
1 .2 .2 15.9 

distanca ndermjet ndertesave 1 .2 .2 16.0 

distanca, forma, ndricimi 1 .2 .2 16.2 

do te thoja gjelberimi dhe 

terrenet sportive 
1 .2 .2 16.4 
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drita, gjelberimi, ajri paster, 

hapesira e lire 
1 .2 .2 16.6 

drita, gjelberimi, dielli 1 .2 .2 16.8 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid duhet distance e 

pershtateshme e banesave 

dhe vende te pershtateshme 

te parkimeve. 

1 .2 .2 16.9 

Dyqanet supermarketet 1 .2 .2 17.1 

dyqanet, lokalet dhe 

hapesirat e gjelbra 
1 .2 .2 17.3 

e gjithe hapesira eshte e 

rendesishme per mua 
1 .2 .2 17.5 

El. e hapesires jane shume 

te rendesishem po ato cfare 

ne kemi jane vetem trotuaret 

1 .2 .2 17.7 

Elemente te rendesishem 

jane rruget e brendeshme, 

mirembjatja e trye,lulishtet 

dhe terrenet sportive. Keto i 

japin gjalleri dhe jete nje 

hapesire ne nje zone banimi 

1 .2 .2 17.8 

Elementet me te 

rendesishem , rruget 

trotuaret 

1 .2 .2 18.0 

Elementet me te 

rendesishem, rruget trotuaret 
1 .2 .2 18.2 

elementet qe i sherbejne 

banoreve te lagjes dhe qe 

mundesojne jetesen me te 

mire 

1 .2 .2 18.4 
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Elementi me i rendesishem 

eshte gjelberimi, hapesirat e 

gjelberta dhe parqet 

1 .2 .2 18.6 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eshte sh i rendesishem, 

terreni sportive per femijet 

dhe rrugicat e brendeshme 

1 .2 .2 18.7 

fasadat 1 .2 .2 18.9 

Fushat sportive dhe 

hapesirat per shplodhje, 

parqet 

1 .2 .2 19.1 

gj, l, mob, trot, infrastruktura 1 .2 .2 19.3 

gjelberim parkim 1 .2 .2 19.5 

Gjelberim, mobilim urban, 

ambjente shlodhese 
1 .2 .2 19.6 

gjelberim, parkim 1 .2 .2 19.8 

gjelberim, parqe, kende 

lojrash, parkim 
1 .2 .2 20.0 

gjelberimi 6 1.1 1.1 21.1 

gjelberimi , parkimi 1 .2 .2 21.3 

gjelberimi , trotuaret per 

kembesore 
1 .2 .2 21.4 

gjelberimi dhe hapesira e lire 1 .2 .2 21.6 

gjelberimi dhe kendet e 

lojrave 
1 .2 .2 21.8 

gjelberimi dhe mobilimi 

urban per te patur nje 

komunikim me banoret e 

tjere 

1 .2 .2 22.0 
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gjelberimi eshte nje arsye qe 

une dal te shetis 
1 .2 .2 22.2 

gjelberimi lulishte trotuare 1 .2 .2 22.3 

gjelberimi rruget mobilimi 

urban dhe qetesia 
1 .2 .2 22.5 

gjelberimi,  njerezit 1 .2 .2 22.7 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid gjelberimi, ambjentet 

sportive 
1 .2 .2 22.9 

gjelberimi, kendet e lojrave 2 .4 .4 23.2 

gjelberimi, mobilimi urban 1 .2 .2 23.4 

gjelberimi, mobilimi urban, etj 1 .2 .2 23.6 

gjelberimi, ndricimi, parkimi 1 .2 .2 23.8 

gjelberimi, organizimi i 

ambjenteve 
1 .2 .2 24.0 

gjelberimi, parkimet qe na 

zene cdo cep te hapesires 
1 .2 .2 24.1 

gjelberimi, parkimi 3 .5 .5 24.7 

gjelberimi, trotuare te 

rregullta, terrene sportive 
1 .2 .2 24.9 

gjelberimi, trotuaret, rrugicat 

e brendeshme 
1 .2 .2 25.0 

gjelberimi, vende per pushim 

dhe sherbime publike 
1 .2 .2 25.2 

gjithshka qe lidhet me 

mundesimin e kushteve te 

nevojshme per  veprimtarine 

e jetes se perditshme. 

1 .2 .2 25.4 
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hap. e pershtashme e 

rrugeve, parkimeve, 

mjdiseve te gjelbra. 

1 .2 .2 25.6 

hapesira e gjelber 1 .2 .2 25.8 

hapesira gjelberimi, lulishte, 

kende lojrash 
1 .2 .2 25.9 

hapesira gjelberimi, parqe etj 1 .2 .2 26.1 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid hapesira me gjelberim dhe 

kendet e lojrave si zona qe 

nuk jane te kalueshme per 

automjetet per femije jane te 

sigurta 

1 .2 .2 26.3 

Hapesira mes banesave, 

mes pallateve, terreni qe 

shfrytezohet nga komuniteti 

per relaks dhe kohen e lire. 

1 .2 .2 26.5 

hapesira ndermjet banesave 

ne raste termetesh 
1 .2 .2 26.7 

hapesira perreth baneses 

dhe cdo hapesire e gjelber e 

cila ndikon drejtperdrejte ne 

mireqenien time dhe atyre 

qe me rrethojne 

1 .2 .2 26.8 

Hapesira, lulishte kend 

lojrash 
1 .2 .2 27.0 

hapesira, ndricimi 1 .2 .2 27.2 

hapesira, qetesia 1 .2 .2 27.4 

hapesirat dhe lulishtet 1 .2 .2 27.6 

hapesirat e gjelbera per te 

kaluar kohen e lire 
1 .2 .2 27.7 
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hapesirat e gjelbera, 

sherbimet rekreative, 

terrenet sportive 

1 .2 .2 27.9 

hapesirat e gjelberimit, 

trotuaret 
1 .2 .2 28.1 

hapesirat e gjelberta jane 

mundesi per te shfrytezuar 

kohen e lire 

1 .2 .2 28.3 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hapesirat e gjelberta, 

ambjentet ndihmese, 

mobilimi urban, pasi mosha 

e trete ka teper nevoje per to 

1 .2 .2 28.5 

hapesirat e gjelberta,stolat, 

konteneret e mbeturinave 
1 .2 .2 28.6 

hapesirat e gjelberuara, 

kendet sportive 
1 .2 .2 28.8 

hapesirat e gjelbra lulishtja 

dhe ambjentet ndihmese 
1 .2 .2 29.0 

hapesirat e gjelbra rrugicat e 

brendeshme trotuaret 
1 .2 .2 29.2 

hapesirat e gjelbra, trotuaret, 

rruget 
1 .2 .2 29.4 

hapesirat e gjelbra, vende 

lojrash 
1 .2 .2 29.5 

hapesirat e komunitetit te 

perbashket. 
1 .2 .2 29.7 

Hapesirat e perbashketa me 

gjelberim. 
1 .2 .2 29.9 

hapesirat ndermjet pallateve 1 .2 .2 30.1 
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hapesirat poshte pallatit dhe 

trotuaret 
1 .2 .2 30.3 

hapesirat publike, parqet 1 .2 .2 30.5 

hapesire e gjelber 1 .2 .2 30.6 

hapesire e lire publike 1 .2 .2 30.8 

Hapesire e mjaftueshme e 

kryerjes se aktiviteteve gjate 

kohes se lire dhe parkimi 

1 .2 .2 31.0 

Hapesire gjelberimi, trotuare, 

parkimi, ambjentet 

ndihmese. 

1 .2 .2 31.2 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid infrastruktura rrugore, 

sinjalistika , trotuaret 
1 .2 .2 31.4 

Infrastruktura, rrugicat, 

rruget, trotuaret 
1 .2 .2 31.5 

infrastrukture, hap. te 

gjelbra, parkim 
1 .2 .2 31.7 

jane gjelberimi, parqet per 

femijet 
1 .2 .2 31.9 

Jane po ku jane? Tr 

rendesishme jane parqet 

sepse skane ku te lozin 

femijet tane, stola per tu ulur 

ska fare 

1 .2 .2 32.1 

jane shume te rendesishme 

lulishtet pasi eshte e vetmja 

menyre per te kaluar kohen 

e lire. 

1 .2 .2 32.3 
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Jane te rendesishme 

lulishte, hapesirat e gjelbra, 

sepse mundesojne kalimin e 

kohes se lire. 

1 .2 .2 32.4 

kaloj pjesen me te madhe te 

kohes 
1 .2 .2 32.6 

kend gjelb. parkim dhe 

trotuare 
1 .2 .2 32.8 

kende lojrash, stola 1 .2 .2 33.0 

kendet e lojrave 1 .2 .2 33.2 

kendet e lojrave dhe 

parkimet 
1 .2 .2 33.3 

kendet e lojrave dhe stolat 

per tu ulur. rruget dhe 

parkimi 

1 .2 .2 33.5 

kendet e lojrave te femijeve. 

Terrenet  sportive per rinine 
1 .2 .2 33.7 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kendet publike per tu takuar 

me te tjeret 
1 .2 .2 33.9 

Kryesisht hapesirat e 

perbashketa , te cilat i 

perdorin njerezit ne mase 

dhe qe jane thuajse jetike 

per perdorim te perditshem 

si; Lulishte dhe parkimi, 

rrugicat 

1 .2 .2 34.1 

kushte te mira per femijet 

dhe moshat e treta e te 

katerta 

1 .2 .2 34.2 
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kushtet e mira parkimi, 

gjelberimi, lulishtja 
1 .2 .2 34.4 

lodrat per femije dhe stola 

per gjyshat 
1 .2 .2 34.6 

lokalet 1 .2 .2 34.8 

lokalet ku kalojme nje kohe 

te koniderueshme me miqte 
1 .2 .2 35.0 

lokalet, baret, restorantet, 

terrenet sportive 
1 .2 .2 35.1 

lul. kendet e lojrave 1 .2 .2 35.3 

lule, vegla sportive dhe stola 

per tu shlodhur 
1 .2 .2 35.5 

lulishte 2 .4 .4 35.9 

lulishte dhe kendet e lojrave 1 .2 .2 36.0 

lulishte dhe rrugica e parkim 1 .2 .2 36.2 

lulishte dhe stola per tu 

qetesuar 
1 .2 .2 36.4 

lulishte e gjelberim 1 .2 .2 36.6 

lulishte e hapesira te 

gjelberta, terrene sportive 
1 .2 .2 36.8 

lulishte e stola 1 .2 .2 36.9 

lulishte e terrene sportive 1 .2 .2 37.1 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid lulishte eparqe ku te 

argeohen femijet e lagjes 
1 .2 .2 37.3 

lulishte gjelberim per femije 

e te moshuar 
1 .2 .2 37.5 
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lulishte kend lorash 1 .2 .2 37.7 

lulishte me park 1 .2 .2 37.8 

lulishte mobilim urban, 

sherbime tregetare 
1 .2 .2 38.0 

lulishte parkim hapesira te 

gjelbera 
1 .2 .2 38.2 

lulishte sherbime tregetare 1 .2 .2 38.4 

lulishte te organizuara me te 

gjitha dhe parkime 
1 .2 .2 38.6 

lulishte trotuare 1 .2 .2 38.7 

lulishte trotuaret mobilimi 

urban 
1 .2 .2 38.9 

lulishte, e rrugica 1 .2 .2 39.1 

lulishte, hapesira  gjelberimi 

sepse ofrojne qetesi, ajer te 

paster, zbukurojne vendin 

dhe pallatin. 

1 .2 .2 39.3 

lulishte, hapesira gjelberimi, 

parkimi 
1 .2 .2 39.5 

lulishte, kend lojrash 1 .2 .2 39.6 

lulishte, kend lojrash, 

hapesira te pa zena nga 

makinat 

1 .2 .2 39.8 

lulishte, parkim 1 .2 .2 40.0 

lulishte, parkim e mobilimi 

urban 
1 .2 .2 40.2 

lulishte, parkim, mobilim 

ambjente ndihmese 
1 .2 .2 40.4 

Lulishte, parqe e lojra per te 

nxjerre niperit 
1 .2 .2 40.5 
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Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Lulishte, trotuare, ambjentet 

ndihmese, lokale. 
1 .2 .2 40.7 

lulishte, trotuare, parkimi 1 .2 .2 40.9 

lulishtet 9 1.6 1.6 42.5 

Lulishtet 3 .5 .5 43.1 

lulishtet , parkimi stolat dhe 

pastertia, mirembajtja 
1 .2 .2 43.2 

lulishtet ambjentet sportive 1 .2 .2 43.4 

lulishtet dhe gjelberimi 1 .2 .2 43.6 

lulishtet dhe hapesirat e 

gjelberta 
1 .2 .2 43.8 

lulishtet dhe hapesirat e 

gjelbra 
1 .2 .2 44.0 

lulishtet dhe parkimet 2 .4 .4 44.3 

lulishtet dhe rruget e 

trotuaret 
1 .2 .2 44.5 

lulishtet dhe rrugicat e 

brendeshme 
1 .2 .2 44.7 

lulishtet dhe trotuaret 1 .2 .2 44.9 

lulishtet dhe vendet e 

qendrimit e per te luajtur 

femijet 

1 .2 .2 45.0 

lulishtet gjelberimi 1 .2 .2 45.2 

lulishtet hapesirat e 

gjelberimit 
1 .2 .2 45.4 

lulishtet kendet e lojrave 

trotuaret dhe parkimi 
1 .2 .2 45.6 
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Lulishtet para pallateve, ku 

mund te kalojme pasditen 

bashke me niperit apo 

shoket e mi. 

1 .2 .2 45.8 

lulishtet parkimi 1 .2 .2 45.9 

Lulishtet parkimi, terrenet 

sportive per femijet. 
2 .4 .4 46.3 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid lulishtet parqet dhe terrenet 

sportive 
1 .2 .2 46.5 

Lulishtet pasi jane vendi 

ideal per te moshuar e 

femije. Rrugicat e 

brendeshme sepse 

frekuentohen cdo 

dite.Parkimi mungon dhe 

banoret vuajne cdo dite.4. 

Ambjentet ndihmese se nuk 

ka vend per plehrat, jane sh 

larg 

1 .2 .2 46.7 

lulishtet rruget dhe ambjente 

ndihmese 
1 .2 .2 46.8 

Lulishtet se aty mund te 

pushoj ne kohen e lire. 
1 .2 .2 47.0 

lulishtet stolat 1 .2 .2 47.2 

lulishtet trotuaret parkimi 1 .2 .2 47.4 

Lulishtet trotuaret, mobilimi 

urban 
1 .2 .2 47.6 

lulishtet, ambjentet publike 1 .2 .2 47.7 

lulishtet, gjelberimi 2 .4 .4 48.1 
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lulishtet, gjelberimi, 

kontenieret per mirembajtjen 

e hapesires 

1 .2 .2 48.3 

lulishtet, hapesira gjelberimi, 

parqe per niperit etj. 
1 .2 .2 48.5 

lulishtet, hapesirat e 

gjelbera. 
1 .2 .2 48.6 

Lulishtet, hapesirat e 

gjelberimit. 
2 .4 .4 49.0 

lulishtet, hapesirat e 

gjelberta dhe kendet e 

lojrave 

1 .2 .2 49.2 

Lulishtet, hapesirate  gjelbra 1 .2 .2 49.4 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid lulishtet, mobilimi urban 2 .4 .4 49.7 

lulishtet, parkimet dhe 

kendet e shlodhjes e te 

lojrave 

1 .2 .2 49.9 

Lulishtet, parkimi dhe 

trotuaret 
1 .2 .2 50.1 

lulishtet, parqet 1 .2 .2 50.3 

Lulishtet, rruget, trotuaret 1 .2 .2 50.5 

lulishtet, stolat gjelberimi, 

parkimi 
1 .2 .2 50.6 

lulishtet, terrenet sportive, 

trotuaret. 
1 .2 .2 50.8 

lulishtet, trotuaret 1 .2 .2 51.0 

lulishtet, trotuaret, parkimi 

dhe sherbimi tregetar. 
1 .2 .2 51.2 
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lulishtja dhe trotuari 1 .2 .2 51.4 

lulishtja oborri, shkallet 1 .2 .2 51.5 

lulishtja per pasterti dhe 

shlodhje 
1 .2 .2 51.7 

Lulishtja trotuaret, 

parkimi,ambj. ndihmese 
1 .2 .2 51.9 

lulishtja, hapesira e 

gjelberuar, kendi i lojrave 
1 .2 .2 52.1 

madhesia, qetesia dhe 

siguria e ambjentit 
1 .2 .2 52.3 

me i rendesishem eshte 

parkimi, terrenet sportive 

dhe sherbimet rekreative. 

1 .2 .2 52.4 

me se shumti trotuaret dhe 

rrugicat 
1 .2 .2 52.6 

me shume rendesi kane 

lulishtet per te kaluar kohen 

e lire 

1 .2 .2 52.8 

me te rendesishem jane 

rruget dhe trotuarte qe 

njerezit dhe makinat te kene 

secili vendin e tyre. 

1 .2 .2 53.0 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid me te rendesishme jane 

hapesirat ndermjet pallateve 

duke perfdhire djellezimin 

ajrisjen etj. 

1 .2 .2 53.2 

me te rendesishme jane 

terrenet sportive 
1 .2 .2 53.3 
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Me te rendesishmet jane 

trotuaret per kalimtaret dhe 

gjelberimi 

1 .2 .2 53.5 

Me thene te drejten mua me 

shqeteson vetem ceshtja e 

parkimit. 

1 .2 .2 53.7 

Mendoj se el te rendesishem 

jane parkimi dhe dyqanet, 
1 .2 .2 53.9 

mire eshte te kete gjelberim, 

trotuare dhe peme 
1 .2 .2 54.1 

mobilim urban, ndricim, 

ajrim, parkim 
1 .2 .2 54.2 

mobilimi urban 2 .4 .4 54.6 

mobilimi urban , parkimi dhe 

rruget e brendeshme 
1 .2 .2 54.8 

mobilimi urban, ambjentet 

ndihmese, konteniere mbet. 

terrenet sportive 

1 .2 .2 55.0 

mobilimi urban, terrenet 

sportive, hapesira gjelberimi 
1 .2 .2 55.1 

mobilimi urban. dhe 

gjelberimi 
1 .2 .2 55.3 

mobilimi urban. klf 1 .2 .2 55.5 

mungese parkimesh per 

banoret 
1 .2 .2 55.7 

ndoshta pak me teper shtimi 

i ambjenteve te parkimit 
1 .2 .2 55.9 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndricimi i oborrit dhe 

gjelberimi 
1 .2 .2 56.0 
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ne fillim duhet te mbyllen te 

gjitha lokalet qe jane hapur 

ne katet e para e pastaj te 

kthehej sic ka qene dikur 

1 .2 .2 56.2 

ne pensionistet kemi shume 

nevoje per nje park, nje 

lulishte ku te takojme ndonje 

shok, t'bejme ndonje 

muhabet, por bashkia s'na 

ka ofruar gje. 

1 .2 .2 56.4 

nuk e di 1 .2 .2 56.6 

nuk ka ndricim 1 .2 .2 56.8 

oborret dhe hapesirat e 

gjelberuara per ti shfrytezuar 

per pushime dhe kohen e 

lire. 

1 .2 .2 56.9 

oborret me lulishte per tu 

argetuar femijet 
1 .2 .2 57.1 

oborret ndermjet shtepive, 

largesia ndermjet objekteve 
1 .2 .2 57.3 

Oborret, lulishtet kendet e 

lojrave per femije. 
1 .2 .2 57.5 

oborri 3 .5 .5 58.0 

Oborri, kendi sportiv, lulishte. 1 .2 .2 58.2 

oborri, lulishtja 1 .2 .2 58.4 

park apo lulishtem parkim i 

sigurt 
1 .2 .2 58.6 

park per te vjetrit 1 .2 .2 58.7 

parkim 1 .2 .2 58.9 

parkim gjelberim 1 .2 .2 59.1 

parkim terrene sportive 1 .2 .2 59.3 
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Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid parkime, lulishte 1 .2 .2 59.5 

parkime, parqet e lojrave, 

hapesirat e gjelberuara 
1 .2 .2 59.6 

parkimet 1 .2 .2 59.8 

Parkimet 1 .2 .2 60.0 

parkimet ambj.ndihmese, 

konteniere makinash 
1 .2 .2 60.2 

parkimet dhe gjelberimi 1 .2 .2 60.4 

parkimet dhe lulishtet 1 .2 .2 60.5 

Parkimet pasi detyrohemi te 

parkojme ne parkim privat 
1 .2 .2 60.7 

parkimet rruget dhe 

gjelberimi 
1 .2 .2 60.9 

parkimet sepse ke mundesi 

te vesh auto,jetin ne nje 

vend te sigurt 

1 .2 .2 61.1 

parkimet, lulishtet, kendet e 

rekreacionit dhe stolat qe 

nuk ekzistojne 

1 .2 .2 61.3 

parkimi 7 1.3 1.3 62.5 

Parkimi dhe dyqanet 1 .2 .2 62.7 

parkimi dhe gjelberimi 1 .2 .2 62.9 

parkimi dhe lulishtet 1 .2 .2 63.1 

parkimi dyqanet etj. 1 .2 .2 63.2 

parkimi e mobilim urban 1 .2 .2 63.4 

parkimi hapesirat e gjelberta 1 .2 .2 63.6 
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parkimi hapesirat e gjelberta 

parqet ambj ndihmese 
1 .2 .2 63.8 

parkimi kryesisht 1 .2 .2 64.0 

parkimi lulishtet 1 .2 .2 64.1 

parkimi mbi te gjitha 1 .2 .2 64.3 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Parkimi pasi ne kete zone 

nuk ka , ambjente shlodhese 

te cilat mungojne, ku mund 

te kalohet koha e lire. 

1 .2 .2 64.5 

parkimi qe duhet te ishte i 

vecuar dhe pemet e kendet 

per femije sic kane qene 

dikur 

1 .2 .2 64.7 

parkimi qe mezi e gjejme te 

lire dhe distanca nga pallati 

ne pallat 

1 .2 .2 64.9 

parkimi rrugicat 1 .2 .2 65.0 

parkimi rrugicat sherbmet 

tregtare 
1 .2 .2 65.2 

parkimi trotuaret dhe 

hapesirat e gjelbra 
1 .2 .2 65.4 

Parkimi trotuaret dhe rruget 2 .4 .4 65.8 

Parkimi, gjendet para 

dyqanit tim dhe kam lehetesi 

kur shkarkoj mallrat 

1 .2 .2 65.9 

parkimi, hapesirat e 

gjelbra.terrenet sportive 
1 .2 .2 66.1 

Parkimi, lulishte, stola 

trotuare 
1 .2 .2 66.3 
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parkimi, lulishtet 2 .4 .4 66.7 

parkimi, lulishtet ambjentet 

ndihmese 
1 .2 .2 66.8 

Parkimi, lulishtet, me shume 

konteniere mbeturinash. 
1 .2 .2 67.0 

parkimi, lulishtja, mobilimi 

urban 
1 .2 .2 67.2 

parkimi, rruget 2 .4 .4 67.6 

Parkimi, rrugicat dhe 

trotuaret 
2 .4 .4 67.9 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid parking dhe hapesira mes 

pallateve 
1 .2 .2 68.1 

parkingu mbi te gjitha 1 .2 .2 68.3 

parkingu, lulishtja 1 .2 .2 68.5 

parkingu, trotuaret 1 .2 .2 68.6 

parqe e sheshe mes 

pallateve 
1 .2 .2 68.8 

parqet dhe lulishtet 1 .2 .2 69.0 

parqet ku mund te luajne 

femijet dhe te rrine te 

moshuarit 

1 .2 .2 69.2 

Parqet ku te pushojme e te 

nxjerrim nipat e mbesat per 

te luajtur. 

1 .2 .2 69.4 

parqet per femijet 1 .2 .2 69.5 

parqet, femijet po behen te 

automatizuar dita dites 
1 .2 .2 69.7 
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parqet, parkim, trotuaret 1 .2 .2 69.9 

parqet, sidomos vendet e 

gjelberuara i konsideroj 

shume te rendesishme 

1 .2 .2 70.1 

parqet, trotuaret 1 .2 .2 70.3 

pastertia 1 .2 .2 70.5 

pastertia, rregulli dhe qetesia 1 .2 .2 70.6 

Per aq kohe sa jetojme ne 

nje komunitet cdo hapesire e 

perbashket eshte e 

domosdoshme. Ajo cka me 

intereson me se shumti jane 

kontenieret e mbeturinave 

qe me duhet te eci 7 minuta 

per ti hedhur ne kontenier. 

jane larg. 

1 .2 .2 70.8 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid per mua jane shume te 

rendesishme  lulishtet dhe 

vendet e lojrave sepse kam 

niper qe i dua shume. 

1 .2 .2 71.0 

pozicioni gjeografik 1 .2 .2 71.2 

prania e institucioneve te 

rendesishme, terrenet 

sportive, qetesia, diellezimi 

1 .2 .2 71.4 

problem shume i madh 

parkimi 
1 .2 .2 71.5 

qetesia 1 .2 .2 71.7 

Qetesia 1 .2 .2 71.9 

qetesia dhe gjelberimi i 

hapesires 
1 .2 .2 72.1 
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qetesia dhe komshinjt 1 .2 .2 72.3 

qetesia rendi , zbukurimi 1 .2 .2 72.4 

rruga dhe lulishtja 1 .2 .2 72.6 

rruget dhe kendet e lojrave 1 .2 .2 72.8 

rruget dhe kendet e lojrave 

neper lulishte 
1 .2 .2 73.0 

Rruget dhe paisja me 

sinjalistike 
1 .2 .2 73.2 

rruget dhe parkimi 1 .2 .2 73.3 

Rruget dhe trotuaret 1 .2 .2 73.5 

rruget e brendeshme 1 .2 .2 73.7 

rruget e brendeshme dhe 

trotuaret per te levizur 

normal per ne banese. 

1 .2 .2 73.9 

rruget e brendeshme, 

lulishte, hapesirat e gjelbra, 

sherbimet tregetare 

1 .2 .2 74.1 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid rruget e brendeshme, 

trotuaret, baret e restorantet 
1 .2 .2 74.2 

Rruget parqet trotuaret 

ambjentet ndihmese 
1 .2 .2 74.4 

rruget trotuaret . hap.e 

gjelbra , kendet e lojrave dhe 

parkimi 

1 .2 .2 74.6 

Rruget trotuaret dhe 

infrastruktura 
1 .2 .2 74.8 
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rruget, kendet e lojrave per 

femije dhe gjelberimi 
1 .2 .2 75.0 

rruget, parkimet dhe 

gjelberimi 
1 .2 .2 75.1 

rruget, trotuaret 1 .2 .2 75.3 

rruget, trotuaret, hapesirat e 

gjelbera 
1 .2 .2 75.5 

rruget, trotuaret, hapesirat 

publike, lulishtet etj. 
1 .2 .2 75.7 

rruget, trotuaret, lulishtet 1 .2 .2 75.9 

rruget, trotuaret, stolat dhe 

kende lojrash. 
1 .2 .2 76.0 

rrugicat dhe mirembajtja e 

tyre 
1 .2 .2 76.2 

rrugicat e brendeshme 1 .2 .2 76.4 

rrugicat e brendeshme , 

trotuaret 
1 .2 .2 76.6 

rrugicat e brendeshme dhe 

konteniere mbeturinash 
1 .2 .2 76.8 

rrugicat e brendeshme dhe 

mobilimi urban 
1 .2 .2 76.9 

rrugicat e brendeshme dhe 

trotuaret 
1 .2 .2 77.1 

Rrugicat e brendeshme dhe 

trotuaret 
2 .4 .4 77.5 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid Rrugicat e brendeshme 

sepse jane shkaterruar. 

Mungesa e trotuareve ben 

qe njerezit e makinat ecin ne 

te njejeten hapesire dhe ka 

rrezik aksidentesh 

1 .2 .2 77.7 

rrugicat e brendeshme 

trotuaret hapesira gjelberimi 
1 .2 .2 77.8 

Rrugicat e brendeshme, 

trotuaret 
1 .2 .2 78.0 

rrugicat e brendeshme, 

trotuaret, mobilimi urban 
1 .2 .2 78.2 

rrugicat e brendeshme, 

trotuaret, parkimi si dhe 

ambjente nd. te cilat kane 

ndikuar ne mirembajtjen e 

hapesires 

1 .2 .2 78.4 

rrugicat e brendshme 2 .4 .4 78.7 

rrugicat e trotuaret me te 

pershtatshem. vendi per te 

parkuar te jete me i 

sistemuar prane baneses. 

Hapesira , kend lojrash. etj. 

1 .2 .2 78.9 

Rrugicat trotuaret 1 .2 .2 79.1 

rrugicat trotuaret lulishtet 

hapesirat e gjelbra 
1 .2 .2 79.3 

rrugicat trotuaret parkimet 1 .2 .2 79.5 

rrugicat, parkimi, terrenet 

sportive 
1 .2 .2 79.6 

S'kane ndonje rendesi te 

madhe 
1 .2 .2 79.8 

sa me shume gjelberim te 

kete 
1 .2 .2 80.0 
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secila ka rendesine e vet 1 .2 .2 80.2 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sh i rendesishem eshte 

gjelberimi, lulishtet te cilat 

mungojne jo vetem ketu po 

ngado ne Tirane 

1 .2 .2 80.4 

sh te rendesishem jane 

lulishte, kontenieret vendet e 

parkimit dhe sherbimet 

rekreative 

1 .2 .2 80.5 

sherbime rekreative, 

restorante 
1 .2 .2 80.7 

sherbime tregetare 1 .2 .2 80.9 

sherbimet dhe hapesirat e 

lira 
1 .2 .2 81.1 

sherbimet rekreative, 

parkime, lulishte 
1 .2 .2 81.3 

sherbimet tregetare, 

trotuare, lokale. 
1 .2 .2 81.4 

sherbimet tregtare, 

rekreative, rrugicat, trotuaret 
1 .2 .2 81.6 

sheshet e pushimit per 

moshat e treta, 

sheshpushimet per 6-8 vjec 

1 .2 .2 81.8 

sheshi i pallatit 1 .2 .2 82.0 

sheshi perpara 1 .2 .2 82.2 

shkolla dhe lulishte ku te 

luajne  femijet 
1 .2 .2 82.3 

shume te rendesishme jane 

ambjentet e gjelberuara 
1 .2 .2 82.5 
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sinjalistika , trotuaret, 

gjelberimi 
1 .2 .2 82.7 

ska infrastrukture 1 .2 .2 82.9 

ska parkim per makinen time 1 .2 .2 83.1 

stola per te moshuarit 1 .2 .2 83.2 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid stola shatervane lulishte 

hapesira te gjelberta 
1 .2 .2 83.4 

stolat dhe shatervanet dhe 

gjelberimi 
1 .2 .2 83.6 

stolat ne lulishte dhe lokalet 1 .2 .2 83.8 

stolat, lulishtet, kendet e 

lojrave 
1 .2 .2 84.0 

te gjitha 20 3.6 3.6 87.6 

Te gjitha 3 .5 .5 88.1 

te gjitha deri sa duhen dhe 

jane mnduar nga specialistat 
1 .2 .2 88.3 

te gjitha elementet duhen 

per te patur nje jete te mire 
1 .2 .2 88.5 

te gjitha gjerat e oborrit 1 .2 .2 88.6 

te gjitha jane te 

domosdodhme 
1 .2 .2 88.8 

te gjitha jane te 

domosdoshme 
2 .4 .4 89.2 

te gjitha jane te rendesishme 2 .4 .4 89.5 
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te gjitha jane te rendesishme 

por vitet e fundit nuk 

plotesohen te gjitha 

elementet 

1 .2 .2 89.7 

te gjitha jane te 

rendesishme...lulishte, 

ndricim, rruge parkim etj 

1 .2 .2 89.9 

te gjitha kane vecorite e veta 1 .2 .2 90.1 

te gjitha po me shume 

rrugicat e brendeshme 
1 .2 .2 90.3 

te gjitha, rrugicat, kendet e 

lojrave etj 
1 .2 .2 90.5 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te gjitha, stolat, bari, pemet 1 .2 .2 90.6 

te gjitha..lulishtet stolat, 

qetesia 
1 .2 .2 90.8 

te gjithe el. jane te 

rendesishem me kryesoret 

jane rruget e brendeshme 

dhe trotuaret 

1 .2 .2 91.0 

Te gjithe elementet e saj se 

prandaj jane krijuar te jene te 

gjitha 

1 .2 .2 91.2 

te kete mobilim urban, peme, 

gjelberim, rruge te 

asfaltuara, parkim 

2 .4 .4 91.5 

te kete vend te mjaftueshem 

per te qendruar me 

shoqerine. Te gjithe 

hapesiren e zene makinat 

1 .2 .2 91.7 
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te rendesishem jane kendet 

sportive 
1 .2 .2 91.9 

te rendesishem jane rrugicat 

e brendeshme, trotuaret si 

dhe lulishtet e hapesirat e 

gjelberta 

1 .2 .2 92.1 

Te rendesishme jane 

rrugicat e trotuaret per 

kembesoret dhe ambjentet 

ndihmese. 

1 .2 .2 92.3 

te rendesishme jane terrenet 

sportive dhe lulishtet 
1 .2 .2 92.4 

te rendesishme mobilimi 

urban dhe terrenet sportive 

pasi keto mungojne ne 

zonen time 

1 .2 .2 92.6 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te rendesishme per mua 

jane hapesirat e gjelberimit 

por dhe sherbimet rekreative 

pasi ne to kalojme nje pjese 

te rendesishme te dites 

1 .2 .2 92.8 

Te rendesishme per mua 

jane lulishtet dhe mobilimi 

urban 

1 .2 .2 93.0 

terrenet sportive 2 .4 .4 93.3 

terrenet sportive i 

apasionuar pas futbollit 
1 .2 .2 93.5 

terrenet sportive me fusha 

basketbolli, gjelberimi 
1 .2 .2 93.7 

terrenet sportive sepse 

argetohemi me shoket 
1 .2 .2 93.9 
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trotuare mobilim urban 

gjelberim, parkim 
1 .2 .2 94.1 

Trotuare, dyqane, fusha 

sportive, lokale, lulishte 
1 .2 .2 94.2 

trotuare, korsite e 

bicikletave, lulishte 
1 .2 .2 94.4 

trotuaret 7 1.3 1.3 95.7 

Trotuaret 1 .2 .2 95.9 

trotuaret , dyqanet 1 .2 .2 96.0 

trotuaret , parkingu 1 .2 .2 96.2 

trotuaret dhe ambientet 

clodhese 
1 .2 .2 96.4 

trotuaret dhe hapesirat e 

gjelbera 
3 .5 .5 96.9 

trotuaret dhe lulishtet 1 .2 .2 97.1 

trotuaret dhe parkimi 2 .4 .4 97.5 

trotuaret dhe pemet qe te 

pengojne zhurmen 
1 .2 .2 97.7 

trotuaret dhe pjeset e 

gjelberuara 
1 .2 .2 97.8 

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid trotuaret dhe vendkalimi i 

bicikletave 
1 .2 .2 98.0 

trotuaret lulishtet kendet e 

lojrave 
1 .2 .2 98.2 

trotuaret, dyqanet 1 .2 .2 98.4 
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trotuaret, eshte e veshtire 

kur ecen pasi jane te zena 

nga lokalet e dyqanet 

1 .2 .2 98.6 

trotuaret, gjelberimi, terrenet 

sportive, parkimet 
1 .2 .2 98.7 

trotuaret, rruget dhe lulishtet 1 .2 .2 98.9 

vende per parkimin e 

bicikletes, fusha loje 
1 .2 .2 99.1 

vendet e parkimit, lulishtet, 

hapesira ndermjet objekteve 
1 .2 .2 99.3 

vendi ku takoj shoket e luaj 1 .2 .2 99.5 

vendpushimet stolat lulishtet 1 .2 .2 99.6 

zonat publike te jene te lira 1 .2 .2 99.8 

zone e qete  dhe e vjeter e 

Tiranes 
1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 64 11.5 11.6 11.6 

Pozicioni gjeografik / Aksesi 174 31.4 31.4 43.0 

Forma 23 4.1 4.2 47.1 

Qetesia/Siguria 130 23.4 23.5 70.6 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
30 5.4 5.4 76.0 

Kushte te mira (parkim) 4 .7 .7 76.7 

Njerezit 51 9.2 9.2 85.9 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
39 7.0 7.0 93.0 
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E kompletuar me gjithcka 10 1.8 1.8 94.8 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
12 2.2 2.2 96.9 

Reputacioni i mire i lagjes 17 3.1 3.1 100.0 

Total 554 99.8 100.0  

Missing System 1 .2   

Total 555 100.0   

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Pozicioni gjeografik / Aksesi 10 1.8 3.4 3.4 

Forma 8 1.4 2.7 6.1 

Qetesia/Siguria 41 7.4 14.0 20.1 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
38 6.8 13.0 33.1 

Kushte te mira (parkim) 9 1.6 3.1 36.2 

Njerezit 66 11.9 22.5 58.7 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
48 8.6 16.4 75.1 

E kompletuar me gjithcka 4 .7 1.4 76.5 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
29 5.2 9.9 86.3 

Reputacioni i mire i lagjes 40 7.2 13.7 100.0 

Total 293 52.8 100.0  

Missing System 262 47.2   

Total 555 100.0   

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Pozicioni gjeografik / Aksesi 4 .7 2.9 2.9 

Forma 3 .5 2.2 5.1 

Qetesia/Siguria 1 .2 .7 5.8 

Kushte te mira (gjelberim, 

lulishte) 
4 .7 2.9 8.8 

Kushte te mira (parkim) 8 1.4 5.8 14.6 

Njerezit 22 4.0 16.1 30.7 

Sherbimet (rekreative, 

tregtare) etj 
14 2.5 10.2 40.9 

E kompletuar me gjithcka 4 .7 2.9 43.8 

Prania e institucioneve dhe 

objekteve te rendesishme 
21 3.8 15.3 59.1 

Reputacioni i mire i lagjes 56 10.1 40.9 100.0 

Total 137 24.7 100.0  

Missing System 418 75.3   

Total 555 100.0   

Cilën hapësirë të përbashket përdorni më shumë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 33 5.9 6.0 6.0 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
121 21.8 21.8 27.8 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
232 41.8 41.9 69.7 

Terrene sportive 14 2.5 2.5 72.2 

Parkim 56 10.1 10.1 82.3 
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Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
21 3.8 3.8 86.1 

Sherbime tregtare (dyqane) 36 6.5 6.5 92.6 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
29 5.2 5.2 97.8 

Mobilim urban 6 1.1 1.1 98.9 

Tjeter 6 1.1 1.1 100.0 

Total 554 99.8 100.0  

Missing System 1 .2   

Total 555 100.0   

Cilën hapësirë të përbashket përdorni më shumë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
1 .2 .3 .3 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
68 12.3 22.7 23.1 

Terrene sportive 12 2.2 4.0 27.1 

Parkim 41 7.4 13.7 40.8 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
43 7.7 14.4 55.2 

Sherbime tregtare (dyqane) 92 16.6 30.8 86.0 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
35 6.3 11.7 97.7 

Mobilim urban 3 .5 1.0 98.7 

Tjeter 4 .7 1.3 100.0 

Total 299 53.9 100.0  

Missing System 256 46.1   
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Total 555 100.0   

Cilën hapësirë të përbashket përdorni më shumë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
1 .2 .7 .7 

Rruge te brendshme / 

trotuare 
3 .5 2.2 2.9 

Terrene sportive 1 .2 .7 3.6 

Parkim 11 2.0 7.9 11.5 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
9 1.6 6.5 18.0 

Sherbime tregtare (dyqane) 55 9.9 39.6 57.6 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
39 7.0 28.1 85.6 

Mobilim urban 18 3.2 12.9 98.6 

Tjeter 2 .4 1.4 100.0 

Total 139 25.0 100.0  

Missing System 416 75.0   

Total 555 100.0   

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Takim me shoket/te njohur 166 29.9 30.2 30.2 

Te kalosh kohen e lire 78 14.1 14.2 44.4 

Shopping 72 13.0 13.1 57.5 

Shetitje 46 8.3 8.4 65.8 

Per te luajtur 1 .2 .2 66.0 
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Evente publike 4 .7 .7 66.7 

Parkim 37 6.7 6.7 73.5 

Aktivitete te tjera 93 16.8 16.9 90.4 

Asgje 53 9.5 9.6 100.0 

Total 550 99.1 100.0  

Missing System 5 .9   

Total 555 100.0   

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Takim me shoket/te njohur 3 .5 1.6 1.6 

Te kalosh kohen e lire 69 12.4 36.1 37.7 

Shopping 31 5.6 16.2 53.9 

Shetitje 34 6.1 17.8 71.7 

Per te luajtur 5 .9 2.6 74.3 

Evente publike 2 .4 1.0 75.4 

Parkim 30 5.4 15.7 91.1 

Aktivitete te tjera 16 2.9 8.4 99.5 

Asgje 1 .2 .5 100.0 

Total 191 34.4 100.0  

Missing System 364 65.6   

Total 555 100.0   

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Te kalosh kohen e lire 2 .4 2.6 2.6 

Shopping 15 2.7 19.5 22.1 
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Shetitje 20 3.6 26.0 48.1 

Per te luajtur 5 .9 6.5 54.5 

Evente publike 2 .4 2.6 57.1 

Parkim 13 2.3 16.9 74.0 

Aktivitete te tjera 20 3.6 26.0 100.0 

Total 77 13.9 100.0  

Missing System 478 86.1   

Total 555 100.0   

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Po, transformim shume te 

dukshem negativ 
151 27.2 31.2 31.2 

Po, transformim shume te 

dukshem pozitiv 
4 .7 .8 32.0 

Po, transformim mesatar 

negativ 
41 7.4 8.5 40.5 

Po, transformim mesatar 

pozitiv 
19 3.4 3.9 44.4 

Po, ndryshime te vogla 43 7.7 8.9 53.3 

Jo, nuk ka pesuar ndryshime 72 13.0 14.9 68.2 

Nuk e di 29 5.2 6.0 74.2 

Tjeter 125 22.5 25.8 100.0 

Total 484 87.2 100.0  

Missing System 71 12.8   

Total 555 100.0   

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 425 76.6 76.6 76.6 

Ajo eshte krijuar jo sic duhej te 

krijohej qe ne fillim dhe per 

keto arsye i ka humbur qellimi( 

lulishtja, kendi i lojrave) 

1 .2 .2 76.8 

besoj qe i pershtatet kohes 1 .2 .2 76.9 

besoj qe po. 1 .2 .2 77.1 

besoj se po 1 .2 .2 77.3 

Besoj se po 1 .2 .2 77.5 

Cdo dite hasim nevojen per 

gjera te ndryshme dhe keto 

lokale e dyqane sa vijne e 

shtohen 

1 .2 .2 77.7 

Deformim trotuaret nuk kane 

pesuar por shpeshhere 

parkojne makinen aty 

1 .2 .2 77.8 

duhet te kishte vend kalim per 

urgjencat 
1 .2 .2 78.0 

duhet te ndryshonte sepse 

eshte shtuar  popullsia 
1 .2 .2 78.2 

duhet te rregullohet e te jete 

me pak e zhurmshme 
1 .2 .2 78.4 

duket qe ka ndryshuar 1 .2 .2 78.6 

eshte gati sic ka qene vetem 

se jane shtuar disa pallate te 

rinj 

1 .2 .2 78.7 

eshte permiresuar nga banoret 1 .2 .2 78.9 

eshte transformuar per moshat 

e treta 
1 .2 .2 79.1 
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Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eshte transformuar rrenjesisht, 

se ka ndryshuar dhe forma dhe 

permbajtja 

1 .2 .2 79.3 

eshte zone e vjeter e Tiranes 

dhe ka ndryshuar 
1 .2 .2 79.5 

H u krijua me te gjitha elem. ne 

kohen kur u ndertua, ishte 

ambj. i kendshem. Sot eshte 

shkaterruar. Jane zhdukur 

stolat, jane thyer pemet, ka 

papasterti 

1 .2 .2 79.6 

Hapesira eshte transformuar 

per parkim 
1 .2 .2 79.8 

Hapesira ka pesuar 

transformime te herepas 

hershme 

2 .4 .4 80.2 

jane ndertuar ndertesa te tjera 

prane e prane 
1 .2 .2 80.4 

Jane qendrat tregetare per 

shopping, shetitje, per te kaluar 

kohen e lire eshte krijuar. 

1 .2 .2 80.5 

jo dhe mendoj se duhet te 

behet dicka per tu permiresuar 
1 .2 .2 80.7 

jo shume ndryshime i jane bere 

kesaj zone qe nga koha kur 

eshte ndertuar 

1 .2 .2 80.9 

jo shume por eshte ndryshuar 

dhe nga njerezit 
1 .2 .2 81.1 

ka me shume levizje se me 

pare 
1 .2 .2 81.3 

ka ndryshim te madh 1 .2 .2 81.4 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

265 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ka ndryshuar  por eshte e 

nevojshme per kete lloj jete 
1 .2 .2 81.6 

ka ndryshuar dhe hapesira si 

dhe mentaliteti 
1 .2 .2 81.8 

ka ndryshuar dhe psikologjia 

sepse me pare luanin femijet 

dhe perdoret me shume nga 

ata, tani perdoret nga biznesi 

dhe jo nga banoret 

1 .2 .2 82.0 

ka ndryshuar koncepti, dikur 

ishte me qetesi 
1 .2 .2 82.2 

Ka ndryshuar menyra e 

shfrytezimit te saj, tani ka me 

shume makina e parkime 

1 .2 .2 82.3 

Ka pesuar sidomos pas viteve 

1990 
1 .2 .2 82.5 

ka transformim ne te gjitha 

aspektet 
1 .2 .2 82.7 

ka transformim te madh 1 .2 .2 82.9 

kane ndryshuar me shume 

njerezit se hapesira 
1 .2 .2 83.1 

kane ndryshuar shume gjera 

sipas kohes 
1 .2 .2 83.2 

Legalizimet e jashteligjshme, 

shtesat, perdorimi i hapesirave 

publike si prone private 

1 .2 .2 83.4 

me kalimin e viteve po, pasi 

banoret ne kete zone kane 

qene te grupmoshave te 

ndryshme 

1 .2 .2 83.6 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

266 

me rregullin e rruges 1 .2 .2 83.8 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mendoj se gjithshka eshte ne 

vebnin e duhur. Mungojne 

kendet e lojrave 

1 .2 .2 84.0 

mendoj se infrastruktura ka 

ndryshuar ndersa qellimi jo. Do 

te shtoja me teper hapesira per 

banoret 

1 .2 .2 84.1 

mendoj se po 4 .7 .7 84.9 

Mendoj se po 1 .2 .2 85.0 

Mendoj se po. 1 .2 .2 85.2 

natyrisht qe eshte transformuar 

se kane ndryshuar dhe sistemi 
1 .2 .2 85.4 

nga viti 1998 jane shtuar 

pallatet 
1 .2 .2 85.6 

nje nder me te populluarat, por 

duhet kishte nje organizim me 

te mire. 

1 .2 .2 85.8 

Njeriu ndryshon e bashke me 

te dhe qellimet e tij e keshtu 

keto qellime ndryshojne 

hapesiren per ta bere ate te 

perdorshme 

1 .2 .2 85.9 

nuk eshte me sic ka qene se 

dhe jeta nuk eshte sic ka qene 
1 .2 .2 86.1 

nuk ja kam idene por mendoj 

se po sepse dhe jeta ka 

ndryshuar 

1 .2 .2 86.3 
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Nuk ka pesuar transformim 

nga qellimi, por si hapesire ka 

ndryshuar 

1 .2 .2 86.5 

pak a shume 1 .2 .2 86.7 

pak pallate mbas 1990 1 .2 .2 86.8 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Patjeter, vitet kalojne dhe 

hapesira eshte njesoj si pallati, 

qe kane ndryshuar njerezit 

1 .2 .2 87.0 

po 13 2.3 2.3 89.4 

Po eshte  dukshme 1 .2 .2 89.5 

po eshte transformuar 1 .2 .2 89.7 

Po jane bere shume ndertesa 1 .2 .2 89.9 

po ka ndryshim 1 .2 .2 90.1 

po ka ndryshuar 2 .4 .4 90.5 

po ka ndryshuar pasi shume 

hapesira boshe u shfrytezuan 

per parkim 

1 .2 .2 90.6 

po ka ndryshuar shume 1 .2 .2 90.8 

Po ka ndryshuar shume. Jane 

shtuar ndertesa e lokalet, por 

nuk ka gjelberim sa duhet. 

1 .2 .2 91.0 

po ka pasur 1 .2 .2 91.2 

Po ka pasur ndryshim, jane 

shtuar lokalet dhe dyqanet. 
1 .2 .2 91.4 

po ka pesuar 2 .4 .4 91.7 

Po ka pesuar 1 .2 .2 91.9 
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po ka pesuar ndryshim 1 .2 .2 92.1 

po ka pesuar shume ndryshe 1 .2 .2 92.3 

Po ka pesuar transformime 2 .4 .4 92.6 

po kjo hapesire ka pesuar nje 

fare ndryshimi 
1 .2 .2 92.8 

po normal 1 .2 .2 93.0 

po patjeter, nuk eshte me ajo 

qe ka qene 
1 .2 .2 93.2 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po per shkak te rritjes se 

numrit te popullesise jane rritur 

kerkesat per banese e parkime 

1 .2 .2 93.3 

po shume 3 .5 .5 93.9 

po shume nga cfare ka qene 1 .2 .2 94.1 

po trotuaret jane zene nga 

ndertimet dhe njerezit 

detyrohen te ecin ne rruge 

1 .2 .2 94.2 

po, afersia me rrugen dhe mos 

perdorimi i hapesirave ne 

dispozicion 

1 .2 .2 94.4 

po, besoj qe po 1 .2 .2 94.6 

po, duhej rruge e gjere por u 

be objekt 
1 .2 .2 94.8 

po, eshte shtuar numri i 

banesave 
1 .2 .2 95.0 

po, jam per shembjen e 

ndertimeve pa leje 
1 .2 .2 95.1 
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po, jane ndertuar shume 

godina te reja ne vitet qe ane 

vijuar 

1 .2 .2 95.3 

po, ka pesuar ndryshime 

rrenjesore per keq. Jane 

shkaterruar stolat dhe 

pemet.Nuk ka kontroll. 

Pastrohet nga bashkia por 

banoret e ndotin perseri. 

1 .2 .2 95.5 

po, ka sh dyqane. 1 .2 .2 95.7 

po, kane ndryshuar disi. 

Hapesira qe zene eshte me e 

madhe qe te ofrojne sa me 

shume mallra. 

1 .2 .2 95.9 

po, kjo hapesire ka pesuar 

transformime. 
1 .2 .2 96.0 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po, natyrisht 1 .2 .2 96.2 

po, por ekzistojne skicat qe 

ishin te planifikuar 
1 .2 .2 96.4 

po, pronari i tokes ka 

ndryshuar gjithshka 
1 .2 .2 96.6 

po, sepse ishte zone e qete pe 

shume per popullin ndersa tani 

eshte kthyer ne zone te 

mbipopulluar me shume 

sherbime. 

1 .2 .2 96.8 

po, sh ambjente rreth baneses 

jane bere pallate dhe bare 
1 .2 .2 96.9 

po, shume 4 .7 .7 97.7 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

270 

po, shume ndryshime. Bashkia 

ka prere pemet e mbjella nga 

banoret 

1 .2 .2 97.8 

Po, shume. 1 .2 .2 98.0 

po, sidomos me shtesat 1 .2 .2 98.2 

po. jane shtuar lokalet eshte 

bere me e populluar 
1 .2 .2 98.4 

po. mendoj qe ka ndryshuar 

sipas sistemit 
1 .2 .2 98.6 

sepse eshte perdorur per 

qellime ndertimi e fitimi 
1 .2 .2 98.7 

shoqeria nderton pa strukture 1 .2 .2 98.9 

Shpesh marrim ndonje karrike 

dhe ulemi prane hyrjeve te 

pallatit. Kjo hapesire eshte 

krijuar si nje kompleks 

pallatesh por mesa duket plani 

ka ndryshuar gjate rruges. 

1 .2 .2 99.1 

Shume e veshtire te gjesh 

parkim 
1 .2 .2 99.3 

Mendoni se kjo hapesire ka pesuar transformim nga qellimi perse eshte krijuar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid transformime ka pesuar, jane 

shtuar sherbimet rekreative. 
1 .2 .2 99.5 

verehen ndryshime por sic ka 

ndryshuar jeta ka ndryshuar 

dhe ana urbane 

1 .2 .2 99.6 

Vetem ndertesa te reja apo 

restaurime rrugesh 
1 .2 .2 99.8 

vetem trotuaret, lokalet e 

shtuara 
1 .2 .2 100.0 
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Total 555 100.0 100.0  

Sa shpesh e përdorni hapësirën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Cdo dite 317 57.1 57.1 57.1 

Nje here te jave 24 4.3 4.3 61.4 

Disa here ne jave 102 18.4 18.4 79.8 

rralle 112 20.2 20.2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Nese do kishit ne dore te ndryshonit dicka ne zone nga ana cilesore cfare do ndermerrnit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 14 2.5 2.5 2.5 

Parkime publike 71 12.8 12.8 15.3 

Lulishte/Gjelberim 97 17.5 17.5 32.8 

Mirembajtje fasadash 34 6.1 6.1 38.9 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
40 7.2 7.2 46.1 

Hapesira te lira, publike 46 8.3 8.3 54.4 

Kende lojerash e sportive 60 10.8 10.8 65.2 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
23 4.1 4.1 69.4 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
11 2.0 2.0 71.4 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
5 .9 .9 72.3 

Shtimi i ambienteve rekreative 5 .9 .9 73.2 
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Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit 
19 3.4 3.4 76.6 

Rregullimi i ndriçimit të 

hapësirës 
52 9.4 9.4 85.9 

Çdo gjë nga e para 

(riorganizim, riaftesim) 
78 14.1 14.1 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Nese do kishit ne dore te ndryshonit dicka ne zone nga ana cilesore cfare do ndermerrnit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Parkime publike 14 2.5 3.4 3.4 

Lulishte/Gjelberim 27 4.9 6.6 10.0 

Mirembajtje fasadash 14 2.5 3.4 13.5 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
40 7.2 9.8 23.3 

Hapesira te lira, publike 54 9.7 13.2 36.5 

Kende lojerash e sportive 86 15.5 21.1 57.6 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
43 7.7 10.5 68.1 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
7 1.3 1.7 69.9 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
12 2.2 2.9 72.8 

Shtimi i ambienteve rekreative 9 1.6 2.2 75.0 

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit 
55 9.9 13.5 88.5 

Cdo gje nga e para 

(Riorganizim) 
47 8.5 11.5 100.0 

Total 408 73.5 100.0  
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Missing System 147 26.5   

Total 555 100.0   

Nese do kishit ne dore te ndryshonit dicka ne zone nga ana cilesore cfare do ndermerrnit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Parkime publike 3 .5 5.8 5.8 

Lulishte/Gjelberim 3 .5 5.8 11.5 

Mirembajtje fasadash 1 .2 1.9 13.5 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
8 1.4 15.4 28.8 

Hapesira te lira, publike 7 1.3 13.5 42.3 

Kende lojerash e sportive 5 .9 9.6 51.9 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
9 1.6 17.3 69.2 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
1 .2 1.9 71.2 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
4 .7 7.7 78.8 

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit 
9 1.6 17.3 96.2 

Cdo gje nga e para 

(Riorganizim) 
2 .4 3.8 100.0 

Total 52 9.4 100.0  

Missing System 503 90.6   

Total 555 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  519 93.5 93.5 93.5 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

274 

Cdo gje mungon 1 .2 .2 93.7 

degradim nga lageshtia, 

kanalizimet 
1 .2 .2 93.9 

Do ndryshoja nga ana 

cilesore. 
1 .2 .2 94.1 

Do ta ndryshoja hapesiren per 

ta bere me te bollshme 
1 .2 .2 94.2 

Do te rregulloja sensin e 

levizjes se makinave 
1 .2 .2 94.4 

Duhet mirembajtje objektesh, 

Hapesira te lira publike. 
1 .2 .2 94.6 

Elementet e hapesirave nuk 

jane te mjaftueshem. 
1 .2 .2 94.8 

Elementet e hapesires nuk 

jane te mjaftueshem 
1 .2 .2 95.0 

hapesira eshte jashte 

funksionit. 
1 .2 .2 95.1 

hapesira rrugesh te vogla qe 

shkaktojne probleme ne rast 

emergjence sepse nuk kalojne 

dot makina te 

medha(zjarrfiksja) 

1 .2 .2 95.3 

Hapesirat nuk jane aspak te 

mjaftueshme 
1 .2 .2 95.5 

hapesiren e perdor per ecje, 

mungojne vendet sportive 
1 .2 .2 95.7 

Higjena 1 .2 .2 95.9 

Jo, elementet e hapesirave 

ndermjet banesave nuk jane 

te mjaftueshme 

1 .2 .2 96.0 

Jo. Te gjitha elementet 

mungojne 
1 .2 .2 96.2 
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Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ka ndotje nga makinat. 1 .2 .2 96.4 

Ka probleme ndricimi, nuk ka 

kende lojrash per femije, ka 

shtesa kati e anesore. 

1 .2 .2 96.6 

Ka shume probleme 1 .2 .2 96.8 

Kushtet jane shume 

skandaloze asgje nuk eshte 

ashtu sic duhet. 

1 .2 .2 96.9 

Mungesa e kopshteve e 

cerdheve 
1 .2 .2 97.1 

Mungojne nisma per pastrimin 

e mjedisit perreth si behej 

dikur 

1 .2 .2 97.3 

Mungojne te gjitha. 1 .2 .2 97.5 

Mungon cdo gje. 1 .2 .2 97.7 

Ndricimi natyral eshte mjaft i 

ulet nga pallatet e larta 
1 .2 .2 97.8 

Ne kete zone nuk ka aspak 

oborre te banesave kolektive. 

Ka shtepi te vjetra tiranase 

1 .2 .2 98.0 

Nuk ka mobilim urban 1 .2 .2 98.2 

Nuk ka pune 1 .2 .2 98.4 

nuk ka zbukurime, lule, stola 

etj. 
1 .2 .2 98.6 

Nuk mbahet higjene e paster 1 .2 .2 98.7 

Objektet jane ngjitur me njera 

tjetren 
1 .2 .2 98.9 
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Parkimet neper rrugica zene 

pjesen me te madhe te 

rrugeve e trotuareve dhe ka 

shume qene rrugeve. 

1 .2 .2 99.1 

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Problematika kane shtesat 

anesore te kateve e te 

lokaleve ne katet perdhe qe 

duhen prishur. 

1 .2 .2 99.3 

rregullimi i tubave e 

shkarkimeve. 
1 .2 .2 99.5 

Shtimi i pallateve pa 

respektuar largesine e 

nevojeshme 

1 .2 .2 99.6 

Si ne vitet 40. Rruget jane me 

keq s'behet. Cilesia eshte kaq 

mizerje sa nuk di nga tja 

fillosh me pare. Duhen bere 

investime urgjent. 

1 .2 .2 99.8 

Te gjitha elementet e nje 

oborri mungojne pasi 

ndertimet kane bere kerdine 

1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte 318 57.3 57.3 57.3 

Trotuaret 72 13.0 13.0 70.3 

Rruget 27 4.9 4.9 75.1 

Parkimet 55 9.9 9.9 85.0 

Numri i shkollave 26 4.7 4.7 89.7 
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Numri i kopesht/cerdheve 5 .9 .9 90.6 

Ambientet tregtare 14 2.5 2.5 93.2 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
22 4.0 4.0 97.1 

Tjeter 16 2.9 2.9 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte 15 2.7 3.8 3.8 

Trotuaret 130 23.4 32.5 36.3 

Rruget 35 6.3 8.8 45.0 

Parkimet 117 21.1 29.3 74.3 

Numri i shkollave 34 6.1 8.5 82.8 

Numri i kopesht/cerdheve 26 4.7 6.5 89.3 

Ambientet tregtare 5 .9 1.3 90.5 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
28 5.0 7.0 97.5 

Tjeter 10 1.8 2.5 100.0 

Total 400 72.1 100.0  

Missing System 155 27.9   

Total 555 100.0   

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte 3 .5 1.2 1.2 

Trotuaret 9 1.6 3.7 4.9 
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Rruget 27 4.9 11.1 16.0 

Parkimet 85 15.3 35.0 51.0 

Numri i shkollave 32 5.8 13.2 64.2 

Numri i kopesht/cerdheve 19 3.4 7.8 72.0 

Ambientet tregtare 13 2.3 5.3 77.4 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
42 7.6 17.3 94.7 

Tjeter 13 2.3 5.3 100.0 

Total 243 43.8 100.0  

Missing System 312 56.2   

Total 555 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ajrisja 133 24.0 24.4 24.4 

Diellezimi 127 22.9 23.3 47.6 

Zhurmat 182 32.8 33.3 81.0 

infrastruktura rrugore 62 11.2 11.4 92.3 

Sheshet sportive 20 3.6 3.7 96.0 

Trotuaret 7 1.3 1.3 97.3 

Probleme social-ekonomike 12 2.2 2.2 99.5 

Tjeter 3 .5 .5 100.0 

Total 546 98.4 100.0  

Missing System 9 1.6   

Total 555 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ajrisja 7 1.3 1.6 1.6 

Diellezimi 70 12.6 16.2 17.8 

Zhurmat 91 16.4 21.0 38.8 

infrastruktura rrugore 101 18.2 23.3 62.1 

Sheshet sportive 70 12.6 16.2 78.3 

Trotuaret 75 13.5 17.3 95.6 

Probleme social-ekonomike 10 1.8 2.3 97.9 

Tjeter 9 1.6 2.1 100.0 

Total 433 78.0 100.0  

Missing System 122 22.0   

Total 555 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ajrisja 3 .5 1.3 1.3 

Diellezimi 4 .7 1.7 3.0 

Zhurmat 46 8.3 19.8 22.8 

infrastruktura rrugore 52 9.4 22.4 45.3 

Sheshet sportive 49 8.8 21.1 66.4 

Trotuaret 68 12.3 29.3 95.7 

Probleme social-ekonomike 8 1.4 3.4 99.1 

Tjeter 2 .4 .9 100.0 

Total 232 41.8 100.0  

Missing System 323 58.2   

Total 555 100.0   
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Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ajrisja 1 .2 1.1 1.1 

infrastruktura rrugore 14 2.5 15.7 16.9 

Sheshet sportive 14 2.5 15.7 32.6 

Trotuaret 41 7.4 46.1 78.7 

Probleme social-ekonomike 10 1.8 11.2 89.9 

Tjeter 9 1.6 10.1 100.0 

Total 89 16.0 100.0  

Missing System 466 84.0   

Total 555 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 542 97.7 97.7 97.7 

asnje problematike 1 .2 .2 97.8 

degradim nga lageshtia, 

kanalizimet 
1 .2 .2 98.0 

higjena 1 .2 .2 98.2 

mungojne nisma per pastrimin 

e mjedisit perreth si behej dikur 
1 .2 .2 98.4 

mungojne te gjitha 1 .2 .2 98.6 

ndihen zhurma nga 

apartamentet dyqane qe jane 

ngjitur. 

1 .2 .2 98.7 

Nuk ka pune 1 .2 .2 98.9 

nuk mbahet higjene e paster 1 .2 .2 99.1 
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pluhurat 1 .2 .2 99.3 

prob. soc. ekonomike 1 .2 .2 99.5 

shtrimi i rrugeve, mungese 

ndricimi 
1 .2 .2 99.6 

shume probleme 1 .2 .2 99.8 

social kulturore 1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Keni probleme me lageshtine ne banese? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 146 26.3 27.0 27.0 

jo 395 71.2 73.0 100.0 

Total 541 97.5 100.0  

Missing System 14 2.5   

Total 555 100.0   

Keni probleme me mungesen e diellezimit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 211 38.0 39.1 39.1 

jo 329 59.3 60.9 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   

Keni probleme me ajrisjen ne banese? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 169 30.5 31.4 31.4 

jo 369 66.5 68.6 100.0 
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Total 538 96.9 100.0  

Missing System 17 3.1   

Total 555 100.0   

Keni probleme me zhurmat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 366 65.9 67.8 67.8 

jo 174 31.4 32.2 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   

Keni probleme me pluhurat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 403 72.6 74.6 74.6 

jo 137 24.7 25.4 100.0 

Total 540 97.3 100.0  

Missing System 15 2.7   

Total 555 100.0   

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

jo 77 13.9 14.4 14.4 

disi 247 44.5 46.3 60.8 

po 209 37.7 39.2 100.0 

Total 533 96.0 100.0  

Missing System 22 4.0   

Total 555 100.0   
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A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 303 54.6 54.6 54.6 

Ambjent i vogel i rrethuar nga 

pallatet 
1 .2 .2 54.8 

Ambjent pune jo banimi 1 .2 .2 55.0 

Ambjenti nuk eshte hapesire e 

mjaftueshme, mungon 
1 .2 .2 55.1 

apartamenti ku jetoj eshte komod 

, por hapesira eshte pak e vogel 

dhe te kushtezon ne veprimtari 

1 .2 .2 55.3 

Apartamenti me ofron komoditetin 

dhe intimitetin qe dua 
1 .2 .2 55.5 

Asnje nga problemet ne fjale nuk i 

pershtatet zones ku jetoj 
1 .2 .2 55.7 

ballkonet e banesave nuk jane ne 

vendin e duhur 
1 .2 .2 55.9 

banoj ne shtepi private dhe kam 

hapesire te madhe 
1 .2 .2 56.0 

banoj ne vile private, ndihem 

komod 
1 .2 .2 56.2 

Banoret jane te rregullt 1 .2 .2 56.4 

Besoj eshte i pershtatshem 

krahas disa gjerave qe i 

mungojne. 

1 .2 .2 56.6 

besoj se po, persa i perket 

apartamenit dhe jo mjedisit 

perreth 

1 .2 .2 56.8 

brenda shtepise po 1 .2 .2 56.9 
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Cdo gje e shte mire pervec 

zhurmave te makinave qe nuk 

ndalen 

1 .2 .2 57.1 

degjohet shume zhurma 1 .2 .2 57.3 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid deri diku ndjehemi komod pasi ka 

disa gjera qe nuk me pelqejne 

shume 

1 .2 .2 57.5 

deri diku pasi apartamenti 

ndodhet shume afer banesave te 

tjera 

1 .2 .2 57.7 

deri diku po dhe deri diku jo 

sepse zhurmat dhe ndotja e ajrit 

jane problematike ne kete zone. 

Ka shume levizje te automjeteve 

1 .2 .2 57.8 

deri diku po, por ka akoma per te 

ndryshuar pasi shtepite ndodhen 

ager njera tjetres. 

1 .2 .2 58.0 

disi komod por ne disa pjese te 

dites ka zhurma dhe levizje 

makinash 

1 .2 .2 58.2 

disi pasi na ndikojne zhurmat dhe 

pengesa e djellezimit 
1 .2 .2 58.4 

Disi sepse nuk jane kushtet e 

duhura 
1 .2 .2 58.6 

disi sepse transmetohen zhurmat 

e makinave 
1 .2 .2 58.7 

do me shqetesonin zhurmat, 

pluhurat 
1 .2 .2 58.9 

duehn zgjeruar rruget 1 .2 .2 59.1 
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duhen hequr rrjetet ajrore te 

telekomunikacionit 
1 .2 .2 59.3 

duhen prishur shtesat anesore se 

hnb nuk mjafton 
1 .2 .2 59.5 

duhen reduktuar shtesat 1 .2 .2 59.6 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid duhen shtruar rruget,shtohen 

ambj. rekreative, hap te lira 

publike 

1 .2 .2 59.8 

Duhen shtuar hapesirat publike, 

dhe te rregullohet ndricimi i 

rrugeve 

2 .4 .4 60.2 

duhet te kete me shume 

konteniere, e te prishen shtesat 
1 .2 .2 60.4 

Duhet te ndricohet hapesira 1 .2 .2 60.5 

duhet te rrish mbyllur qe mos hyje 

zhurma e pluhuri 
1 .2 .2 60.7 

duke qene ambjent qe 

shfrytezohet per pune , po jemi 

komod. 

1 .2 .2 60.9 

e kane banesat fajinse nuk jane 

te ndertuar sipas standartit 
1 .2 .2 61.1 

edhe nuk jamsepse i japin me 

qera ap. , ka lloj llloj njerezish. 
1 .2 .2 61.3 

Eshte lagje e qete 1 .2 .2 61.4 

Eshte larg qendres 1 .2 .2 61.6 

eshte pallat i vjeter dhe ka 

probleme me ujin e ndricimin 
1 .2 .2 61.8 

eshte shtepi private 1 .2 .2 62.0 
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eshte shume problematike po 

kush mendon per kete oborr 
1 .2 .2 62.2 

eshte shume shqetesuese e 

stresante e te ndikon dhe brenda 

ne shtepi zhurmat qe vijne nga 

jashte 

1 .2 .2 62.3 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid eshte vend i qete dhe i 

pershtatshem per jetese 
1 .2 .2 62.5 

Eshte zone me shume pluhura 

mgjth larg qendres 
1 .2 .2 62.7 

Hapesira ndermjet banesave nuk 

ekziston dhe nuk ndjehemi 

komod 

1 .2 .2 62.9 

Intimiteti eshte pothuajse zero 

pasi ndertesat jane shume prane 

njera tjetres dhe per pasoje nuk 

ndihem rehat 

1 .2 .2 63.1 

jam disi, sepse mund te isha me 

mire por duke u krahasuar me te 

tjerat jam ne rregull. 

1 .2 .2 63.2 

jam mesuar tashme me kete zone 1 .2 .2 63.4 

jam ne kat te 7 1 .2 .2 63.6 

jam ne kat te tete dhe nuk kam 

probleme te tilla 
1 .2 .2 63.8 

jane ngjitur apartament 1 .2 .2 64.0 

jane shtepite e tjera shume ngjitur 1 .2 .2 64.1 

jemi komod, nuk na bezdis njeri 1 .2 .2 64.3 

jemi shume afer me ballkonet e 

pallatit tjeter 
1 .2 .2 64.5 
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jetoj ne pallat por ndihem komod 1 .2 .2 64.7 

jetoj ne shtepi private 1 .2 .2 64.9 

Jo dhe aq dhe pse kam bere te 

pamunduren 
1 .2 .2 65.0 

Jo dhe aq komod , pasi pallatet 

jane shume afer. 
1 .2 .2 65.2 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid jo dhe aq komod sepse zhurma 

eshte pjese e cdo ore te dites 
1 .2 .2 65.4 

jo dhe aq, ka shume shurme 2 .4 .4 65.8 

jo intim sepse degjohen zhurmat, 

jane pa izolim 
1 .2 .2 65.9 

jo nuk fle dot gjume nga zhurma e 

disa klubeve dhe makinave 
1 .2 .2 66.1 

jo nuk ndihemi komod per shkak 

te ambjenteve lokale, lloto etj qe 

e rrethojne banesen 

1 .2 .2 66.3 

jo nuk ndihm komod sepse sip e 

apartamentit eshte e vogel dhe 

nuk kemi drite natyrale pasi jemi 

te rrethuar nga objekte te tjere 

1 .2 .2 66.5 

Jo nuk ndjehem rehat pasi nuk ka 

aspak intimitet per shkak te 

pallateve te cilat jane ndertuar 

fare prane 

1 .2 .2 66.7 

jo pasi banesa eshte shume 

prane rruges dhe nuk ka izolim 
1 .2 .2 66.8 

jo plotesisht 1 .2 .2 67.0 

jo se duhet te hiqen 1 .2 .2 67.2 
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jo se ka shume pluhur dhe 

zhurme 
1 .2 .2 67.4 

Jo sepse apartamentet nuk kane 

izolim akustik. Une jetoj ne 

ndertese shumekateshe 

1 .2 .2 67.6 

Jo sepse ka probleme lageshtie 

ajrosje qetesie 
1 .2 .2 67.7 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid jo sepse pluhuri dhe zhurma jane 

stres i madh 
1 .2 .2 67.9 

Jo shume komod,nga amortizimi i 

objektit. 
1 .2 .2 68.1 

jo shume pasi ne pallat ndihen 

zhurma te kateve lart dhe posht 
1 .2 .2 68.3 

Jo shume sepse apartamenti 

eshte i ftohte ne mbremje dhe 

mengjes, Kushtet qe duam nuk 

jane shume te mira 

1 .2 .2 68.5 

jo shume sepse vellai nuk mund 

te luaj me top ne shtepi , nuk 

mund te flasim me ze te laret 

1 .2 .2 68.6 

Jo, eshte hartuar e ngushte 2 .4 .4 69.0 

jo, pallatet shume afer , shtesat e 

disa objekteve na kane bllokuar. 
1 .2 .2 69.2 

Jo, pasi dritaret, ballkonet jane 

shume afer, aq sa mund te 

degjosh cdo bisede te fqinjet 

1 .2 .2 69.4 

Jo, sepse eshte i vjeter ne 

krahasim me pallatet e tjera dhe 

ka shume probleme 

1 .2 .2 69.5 
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jo, sepse pallati perball eshte me 

pak se 10 m larg 
1 .2 .2 69.7 

jo, sepse shume njerez te 

panjohur interesohen per jeten e 

te tjereve 

1 .2 .2 69.9 

jo, sepse zhurmat jane te 

paperballueshme 
1 .2 .2 70.1 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ka me sh pallate se hapesira, 

shume njerez 
1 .2 .2 70.3 

ka mungesa hapesirash se ka 

mbipopullim nuk jane te 

mjaftueshme 

1 .2 .2 70.5 

ka ndotje akustike si rrjedhoje e 

qarkullimit te madh te mjeteve 
1 .2 .2 70.6 

ka shume mangesi me ndricimin 

natyral, pasi bllokohet nga pallati 

perballe 

1 .2 .2 70.8 

ka shume papasterti 1 .2 .2 71.0 

ka shume zhurma 2 .4 .4 71.4 

ka shume zhurma e pluhura por 

nuk merren masa 
1 .2 .2 71.5 

ka shume zhurme 1 .2 .2 71.7 

ka shume zhurme dhe rremuje 

nga njerez qe nuk banojne ne ate 

bllok por vijne ne lokalet qe jane 

aty dhe zene dhe parkimet behet 

dhe shume zhurme gjate gjithe 

drekes 

1 .2 .2 71.9 

ka shume zhurme nga ambjentet 

e lokaleve ne katet e para 
1 .2 .2 72.1 
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ka shume zhurme nga banoret  

epallatit 
1 .2 .2 72.3 

ka shume zhurme rreth e rrotull 1 .2 .2 72.4 

ka zhurma 1 .2 .2 72.6 

ka zhurma dhe sh pluhur 1 .2 .2 72.8 

ka zhurma, ndotje akuastike he 

pluhura 
2 .4 .4 73.2 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kam nje banese te ngrohte 

familjare qe me jep lumturi 
1 .2 .2 73.3 

kemi arritur te krijojme komoditet 

ne apartament. Shqetesimi i 

vetem jane zhurmat. 

1 .2 .2 73.5 

Kemi mungese te ajrit dhe te djellit 

ne banese dhe degjojme 

komshinjte. 

1 .2 .2 73.7 

komod 1 .2 .2 73.9 

komod ndihem 1 .2 .2 74.1 

komod po intimitet jo se ka 

zhurma 
1 .2 .2 74.2 

Kushtet jane ato qe ndikojne ne 

intimitetin e apartamentit 
1 .2 .2 74.4 

lageshtia ndikon negativisht ne 

komoditetin e apartamentit 
1 .2 .2 74.6 

lartesia e baneses 1 .2 .2 74.8 

mbipopullim, zhurmat jane 

problem 
1 .2 .2 75.0 

me problem jane pluhurat 1 .2 .2 75.1 
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mendoj por nuk jetoj aty 1 .2 .2 75.3 

mendoj qe banoret e kesaj 

hapesire  kane problemet qe 

shkruajta me pare 

1 .2 .2 75.5 

mjaftueshem 1 .2 .2 75.7 

mund te behet dhe me mire 1 .2 .2 75.9 

muret jane te holla dhe 

transmetojne zhurmat 
1 .2 .2 76.0 

ndertese e izoluar nga zhurmat 1 .2 .2 76.2 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndertime pa kriter 1 .2 .2 76.4 

ndihem komod dhe ne intimitet ne 

apartamentin tim 
1 .2 .2 76.6 

ndihem komod nuk kam asnje 

problem 
1 .2 .2 76.8 

Ndihem komod por jo ne intimitet, 

degjohet gjithshka nga familja 

ngjitur. 

1 .2 .2 76.9 

Ndihem komod se jetoj ne shtepi 

private 
1 .2 .2 77.1 

Ndihem komod sepse jetoj ne 

shtepi private 
1 .2 .2 77.3 

Ndihem komod vetem brenda 

mureve te apartamentit sepse e 

kam krijuar sipas shijeve te mia 

1 .2 .2 77.5 

ndihemi disi komod por ne pjese 

te ndryshme te dites ka zhurme ne 

rruge 

1 .2 .2 77.7 
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ndikon per keq shtimi i lokaleve, 

ka shume zhurme dhe rremuje 
1 .2 .2 77.8 

ndjehem komod per shkak te 

qetesise 
1 .2 .2 78.0 

ndjehem mjaftueshem mire ne 

apartamentin tim, komod, por mbi 

te gjitha dhe e sigurt 

1 .2 .2 78.2 

ndjehem shume komod sa here 

vizitoj te afermit e mi 
1 .2 .2 78.4 

ndjehemi komod duke qene se 

jemi ne shtepi private 
1 .2 .2 78.6 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndonjehere zhurmat e makinave 

behen te bezdisshme 
1 .2 .2 78.7 

ndotja akustike perben problem 

seriz 
1 .2 .2 78.9 

ndotja akustike, ndoyja, problemet 

e sigurta ne intimitetin e aparta. 
1 .2 .2 79.1 

Ne disa raste po ne disa raste jo. 

Banesat jane pak afer dhe 

ndonjehere te ndodh te 

shqetesohesh dhe te mos ndihesh 

komod 

1 .2 .2 79.3 

Ne dyqan po 1 .2 .2 79.5 

ne shtepine e tij gjithkush ndihet 

komod por shpesh komoditeti e 

qetesia ngaterrohen me zhurmen 

qe vjen nga jashte 

1 .2 .2 79.6 

Ne shtepine time ndihem komode 

ajo cka me shqeteson eshte 

terreni jashte 

1 .2 .2 79.8 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

293 

ne vendin , dyqanin ku punoj 1 .2 .2 80.0 

njehem komod sepse jam e 

plotesuar me te gjitha kushtet 
1 .2 .2 80.2 

nuk banoj aty 3 .5 .5 80.7 

nuk banoj aty po besoj po 1 .2 .2 80.9 

nuk banoj aty po mendoj qe po 1 .2 .2 81.1 

nuk banoj aty por kam te aferm 1 .2 .2 81.3 

nuk banoj ketu 2 .4 .4 81.6 

nuk banoj ne kete zone, jam 

kalimtare 
1 .2 .2 81.8 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nuk banoj po shkoj per vizite 1 .2 .2 82.0 

nuk e di 1 .2 .2 82.2 

nuk eshte dhe shume komod pasi 

nuk ka ajrisje te plote 
1 .2 .2 82.3 

nuk jane korrekt fqinjet me 

higjenen e ambj. te perbashketa 
2 .4 .4 82.7 

nuk jane korrekt me rregullat, ka 

shume zhurme 
1 .2 .2 82.9 

nuk jetoj ketu 1 .2 .2 83.1 

nuk ka hapesire  sepse jane 

ndertuar pallate 
1 .2 .2 83.2 

nuk kam asnje problem sepse 

kam goxha distance 
1 .2 .2 83.4 

nuk kam probleme me intimitetin 1 .2 .2 83.6 

nuk kemi distance nga pallati ne 

pallat 
1 .2 .2 83.8 
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nuk mund te besh zhurme sepse 

degjohet 
1 .2 .2 84.0 

nuk ndihem komod sepse nuk 

zbatohen rregullat  e miqesise 
1 .2 .2 84.1 

nuk ndihem sh komod per shkak 

te zhurmave dhe hyrje dalje te 

mjeteve 

1 .2 .2 84.3 

nuk ndjehem e sigurt 1 .2 .2 84.5 

Nuk ndjehem komod se mungojne 

sh gjera 
1 .2 .2 84.7 

Nuk shqetesohem nga zhurmat 

apo ndotja e makinave 
1 .2 .2 84.9 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid pak a shume sepse ka sh pluhura, 

zhurm, mungese te drites e 

djellezimit 

2 .4 .4 85.2 

pallatet jane shume afer me njera 

tjeteren, pa hapesira 
1 .2 .2 85.4 

pallatet nuk jane ne largesi 

optimale nga nj-tj 
1 .2 .2 85.6 

pallatet shume afer 1 .2 .2 85.8 

pasi kushtet nuk jane te mira 1 .2 .2 85.9 

per mendimin tim duhet te prishen 

gjithe ndertimet pa leje 
1 .2 .2 86.1 

Per moshat e brezit te trete jane 

zhurmat qe na shqetesojne. 
1 .2 .2 86.3 

per shkak te lokaleve qe rrine 

hapur ne ore te vona dhe zhurmes 

se tyre 

1 .2 .2 86.5 
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per shkak te ndotjes akustike 1 .2 .2 86.7 

per shkak te problemeve me 

ajrisjen e diellezimin 
1 .2 .2 86.8 

per shkak te zhurmave 2 .4 .4 87.2 

Perderisa ka shume lageshtire 

dhe mungese djellezimi nuk 

ndihem rehat 

1 .2 .2 87.4 

Pervec zhurmave nga ob e 

ndertimit jam komod 
1 .2 .2 87.6 

pervec zhurmave, ndihem komod 1 .2 .2 87.7 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid pjeserisht sepse ndertesat jane 

ngjitur dhe qielli eshte me tela, e 

nuk ka kende lojrash per femije 

1 .2 .2 87.9 

po 2 .4 .4 88.3 

po jam komod. Nuk kam probleme 

mjedisore. Sa per pluhurat dhe 

zhurmat te gjithe mund te jetojne 

dhe me to 

1 .2 .2 88.5 

po komod se e kam bere sic dua 1 .2 .2 88.6 

Po ndihem komod dhe pse 

ndonjehere zhurmat qe vijne nga 

rruga behen lodhese. 

1 .2 .2 88.8 

po ndihem mire 1 .2 .2 89.0 

po ndjehem komod 1 .2 .2 89.2 

po ndjehem sepse nuk ka shume 

levizje afer baneses 
1 .2 .2 89.4 
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po ndjehem shume komod brenda 

hapesires se baneses por nuk 

mund te them te njejten gje per 

hapesiren rreth saj 

1 .2 .2 89.5 

po pasi kam qetesi, pa zhurma 1 .2 .2 89.7 

po pasi une banoj vetem ne 

apartament dhe nuk kam patur 

shqetesime prej banoreve ashtu 

dhe dicka tjeter 

1 .2 .2 89.9 

po patjeter qe po. ne apartament 

ndjehem komod 
1 .2 .2 90.1 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Po se degjohen shume zhurma 

dhe ka shume njerez 
1 .2 .2 90.3 

po sepse ambjenti ku jetohet 

eshte personal 
1 .2 .2 90.5 

po sepse banesat ishin te 

ekspozuara ndaj zhurmave dhe 

pluhurave te makinave si rezultat i 

mungeses se parkimeve 

1 .2 .2 90.6 

Po sepse i kam te plotesuara te 

gjitha kushtet e nevojeshme. 
1 .2 .2 90.8 

po sepse jam e izoluar 

mjaftueshem 
1 .2 .2 91.0 

po sepse ndodhet ne zone te qete 

por ka probleme me lageshtine 
1 .2 .2 91.2 

po sepse nuk eshte afer me 

banesa te tjera. eshte vile 

personale 

1 .2 .2 91.4 
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po shume, sepse jemi ne katin e 

siperm dhe apartamentet ne ate 

kate jane bosh dhe nuk bezdisemi 

nga fqinjet. 

1 .2 .2 91.5 

po, kam krijuar kushtet modeste 

per nje jete te qete 
1 .2 .2 91.7 

po, komshinjt jane shume te mire. 

Nuk ka zhurma. 
1 .2 .2 91.9 

po, ndihem komod 1 .2 .2 92.1 

po, ndjehem komod 1 .2 .2 92.3 

po, nqs do ti kem krijuar vehtes 

komoditet 
1 .2 .2 92.4 

po, pasi kushtet bejne te jemi 

rehatshem 
1 .2 .2 92.6 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po, pavaresisht problemeve te 

vogla por jo te pa rendesishme 

ambj i brendshem eshte komod 

1 .2 .2 92.8 

Po, po nuk mjafton sepse duhet 

dhe oborri te jete i qete e i 

kulturuar si ambjent 

1 .2 .2 93.0 

po, por duhen hequr telat mbi 

hapesiren 
1 .2 .2 93.2 

po, sepse kam shtepi private dhe 

kam hapesiren time te 

mjaftueshme per te mos tu 

ekspozuar 

1 .2 .2 93.3 

pothuajse. Perderisa banoj ne 

pallat jane marre te gjitha 

parasysh 

1 .2 .2 93.5 

prania e lokaleve dhe makinave 1 .2 .2 93.7 
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semafori perpara biznesit 1 .2 .2 93.9 

sepse duhet te plotesohen disa 

kushte te tjera 
1 .2 .2 94.1 

sepse ka sh zhurme dhe levizje te 

shumta ne rruge 
1 .2 .2 94.2 

sepse ka zhurma nga ndertimet 

shume afer me pallatin. 
1 .2 .2 94.4 

sepse kam oborr ne shtepine time 

private 
1 .2 .2 94.6 

sepse mungon diellezimi dhe 

zhurmat e rruges futen brenda 
1 .2 .2 94.8 

sepse muret jane shume te holle 1 .2 .2 95.0 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sepse pallatet jane shume afer me 

njeri tjetrin 
1 .2 .2 95.1 

sepse pallatet jane shume prane 

njeri tjetrit 
1 .2 .2 95.3 

sepse qetesia e lagjes eshte e 

mjaftueshme per kete komoditet 
1 .2 .2 95.5 

sepse zhurmat e rruges prishin 

qetesine 
1 .2 .2 95.7 

shqetesim i madh jane zhurmat e 

punimeve ne nje apartament, por 

do jete i perkohshem 

1 .2 .2 95.9 

shqetesohem nga zhurmat dhe 

pse nuk banoj ne kete zone 
1 .2 .2 96.0 

Shtepite ndodhen shume afer nj-tj 

dhe prishet qetesia ndonjehere 
1 .2 .2 96.2 
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shtwpia e djalit ndodhet ne nje 

zone te mire 
1 .2 .2 96.4 

shume 1 .2 .2 96.6 

Ska intimitet ndermjet 

objekteve(hapesire shume e 

vogel) 

1 .2 .2 96.8 

tani per tani po, ne te ardhmen 

s'edi 
1 .2 .2 96.9 

Une ndihem sh komode dhe 

mendoj qe hapesira eshte sh e 

bollshme 

1 .2 .2 97.1 

zhurma dhe pluhurat jane faktor 

pakenaqesie 
1 .2 .2 97.3 

zhurma e rruges ndikon ne 

komoditetin ne banese 
1 .2 .2 97.5 

zhurma e te tjereve kryesisht 1 .2 .2 97.7 

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zhurma nga apartamente te tjera 1 .2 .2 97.8 

zhurma nga jashte brenda 3 .5 .5 98.4 

zhurma te shumta nuk fle dot 1 .2 .2 98.6 

zhurmat dhe mos pasja e rrezeve 

te diellit 
1 .2 .2 98.7 

Zhurmat e ambjenteve perreth 

jane shume shqetesuese 
1 .2 .2 98.9 

zhurmat e jashme 1 .2 .2 99.1 

zhurmat e makinave jane 

shqetesuese 
1 .2 .2 99.3 
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zhurme akustike, pallate pa 

termoizolim 
1 .2 .2 99.5 

zhurnat e rrugeve dhe te pazarit 1 .2 .2 99.6 

zona ku banoj ka shume zhvillim 

dhe nuk ka shume qetesi 
1 .2 .2 99.8 

zone e izoluar dhe shumica e 

mureve nuk goditen nga rrezet e 

diellit 

1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

Problematikat e hapesires qe ndikojne ne intimitetin e baneses 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ndotja akustike ( makinat, 

lokalet ) 
310 55.9 57.0 57.0 

Ndotja  (pluhurat e 

rr)uges/mbetjet urbane 
81 14.6 14.9 71.9 

Mungesa e ajrisjes/diellezimit 60 10.8 11.0 82.9 

Prania e lokaleve ne katin 

perdhe te baneses 
64 11.5 11.8 94.7 

Shtesat anesore dhe te kateve 29 5.2 5.3 100.0 

Total 544 98.0 100.0  

Missing System 11 2.0   

Total 555 100.0   

Problematikat e hapesires qe ndikojne ne intimitetin e baneses 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ndotja akustike ( makinat, 

lokalet ) 
9 1.6 2.4 2.4 

Ndotja  (pluhurat e 

rr)uges/mbetjet urbane 
171 30.8 45.2 47.6 
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Mungesa e ajrisjes/diellezimit 63 11.4 16.7 64.3 

Prania e lokaleve ne katin 

perdhe te baneses 
87 15.7 23.0 87.3 

Shtesat anesore dhe te kateve 48 8.6 12.7 100.0 

Total 378 68.1 100.0  

Missing System 177 31.9   

Total 555 100.0   

Problematikat e hapesires qe ndikojne ne intimitetin e baneses 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ndotja akustike ( makinat, 

lokalet ) 
3 .5 1.6 1.6 

Ndotja  (pluhurat e 

rr)uges/mbetjet urbane 
7 1.3 3.8 5.4 

Mungesa e ajrisjes/diellezimit 37 6.7 19.9 25.3 

Prania e lokaleve ne katin 

perdhe te baneses 
66 11.9 35.5 60.8 

Shtesat anesore dhe te kateve 73 13.2 39.2 100.0 

Total 186 33.5 100.0  

Missing System 369 66.5   

Total 555 100.0   

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 63 11.4 11.4 11.4 

 Mungojne trotuari, siguria se nuk 

ka  ndricim. 
1 .2 .2 11.5 

ambjente te qeta per sporte, m 

lulishtet 
1 .2 .2 11.7 
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ambjentet shlodhese, ambj. per 

vrap 
1 .2 .2 11.9 

ballkonet dhe oborri jane njesoj 

dhe duhet ti kene te gjitha 

elementet ndrysh jeta behet 

stresuese 

1 .2 .2 12.1 

Cdo gje qe ka lidhje me banesen 

tone ka lidhje me jeten tone. 
1 .2 .2 12.3 

deri diku po 1 .2 .2 12.4 

duam qetesi 1 .2 .2 12.6 

duhet sa me e plotesuar 1 .2 .2 12.8 

duhet te jete me e qete. si dikur. 

Tani eshte rremuje 
1 .2 .2 13.0 

duhet te rregullohen se ndikojne 

po kemi aq strese sa nuk e 

kuptojme se nga vjen 

1 .2 .2 13.2 

Duke qene nje vajze e re mendoj 

se edhe shume vajza te tjera si 

une do te donin te kishin sa me 

shume ambiente te hapura apo 

terrene sportive, prandaj mendoj 

se hapesira ndikon shume ne 

jeten tone 

1 .2 .2 13.3 

duke u shtuar numri i lokaleve dhe 

ndertesave shumkateshe hapesira 

vjen duke u zvogeluar dhe banoret 

kane shume probleme. 

1 .2 .2 13.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid edhte shume e rendesishme per 

jeten dhe shendetin tone 
1 .2 .2 13.7 
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epo natyrisht qe ndikon per mire 

kur eshte eplotesuar dhe ne te 

kunderten 

1 .2 .2 13.9 

eshte e rendesishme per nje 

pallate kolektiv 
1 .2 .2 14.1 

eshte e rendesishme. se nga 

banesa dalim ne hapesire dhe nga 

ajo hyjme ne banese 

1 .2 .2 14.2 

eshte nje faktor kryesor ne afrimin 

e komoditetitdhe sigurise ne 

banesen ku jetoj. Ajo ndikon 

drejtperdrejte ne aktivitetin tim te 

perditshem 

1 .2 .2 14.4 

eshte nje nga gjerat me ndikim 

direkt ne jeten tone 
1 .2 .2 14.6 

eshte sh e rendesishme te jete e 

plotesuar me te gjitha elementet 

qe t emos kthehet ne stres 

1 .2 .2 14.8 

eshte sh e rendesishme. ne nuk 

kemi nevoje vetem per mure por 

dhe per ambjentin jashte shtepise 

per parkim parqe kosha 

mbeturinash etj. 

1 .2 .2 15.0 

h eshte me e rendesishmja 1 .2 .2 15.1 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid h qe rrethon banesen eshte 

shume e rendesishme ne jeten 

tone sepse eshte e lidhur ngushte 

dhe me gjendjen e perditeshme 

emocionale e shpirterore. 

1 .2 .2 15.3 
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H rreth baneses eshte sh e 

rendesishme, pasi ne varesi te saj 

eshte dhe mbarevajtja e jetes 

sone. Nje banese pa probleme na 

con ne nje jete te lumtur. 

1 .2 .2 15.5 

hapesira e organizuar clodhese e 

rreg, me park, ja ben jeten kujtdo 

me te qete 

1 .2 .2 15.7 

hapesira eshte ajo cfare ka me 

shume rendesi ne aktivitetin 

jetesor per aq kohe sa aty 

nderveprojme, ana shendetesore, 

mardheniet mes njerezve etj. 

1 .2 .2 15.9 

Hapesira favorizon ambjentin ku 

punoj 
1 .2 .2 16.0 

Hapesira ka ndikuar negativisht 1 .2 .2 16.2 

Hapesira krijon kushte relaksi e 

qetesie per cdo njeri prandaj eshte 

e rendesishme si dhe ndikon tek 

ne. 

1 .2 .2 16.4 

hapesira ndikon ne jeten tone 

sociale, shendetesore. Duhet te 

jemi shume te kujdeshem ne 

zgjedhjen e vendit se ku do te jete 

1 .2 .2 16.6 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid hapesira ndikon se aty mund te 

komunikosh me fqinjet 
1 .2 .2 16.8 

Hapesira ndikon sepse mosha 

jone nuk ka ku ta kaloje diten dhe 

domosdo duhet te krijohen kushte 

dhe per ne jo vetem lokale 

1 .2 .2 16.9 
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Hapesira ndikon shume ne jeten 

tone e sidomos ne jeten e brezave 

te rinj qe rriten. Problematike  jane 

shtesat anesore dhe te kateve. 

1 .2 .2 17.1 

Hapesira ndikon shume ne jeten 

tone e sidomos per keq kane 

ndikuar jane shtesat anesore dhe 

te kateve. 

1 .2 .2 17.3 

Hapesira ndikon shume ne jeten 

tone pasi nen ndikimin e saj 

kushtezohen nje sere veprimtarish 

qe ne realizojme ne 

perditshmerine tone. 

1 .2 .2 17.5 

hapesira ndikon shume sado te 

mire ta keshe apartamentin 

brenda 

1 .2 .2 17.7 

hapesira nuk ploteson asnje nga 

kriteret qe duhet te kete nje pallat 

normal per te jetuar 

1 .2 .2 17.8 

Hapesira qe na rrethon eshte 

jetike, pasi ndikon drejtperdrejte 

ne shendetin mendor dhe fizik te 

individit 

1 .2 .2 18.0 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hapesira qe rrethon banesen 

eshte shume me rendesishmja, 

sepse elementet baze si ajri, 

gjelberimi, uji qe njeriu ka sh 

nevoje 

1 .2 .2 18.2 

Hapesira qe rrethon banesen 

ndikon ne menyre te terthorte ose 

drejtperdrejte ne cilesine e jetes. 

1 .2 .2 18.4 
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Hapesira qe rrethon banesen 

ndikon shume ne jeten tone, ajo 

eshte pjese e pandashme e saj 

1 .2 .2 18.6 

hapesira, eshte me e zvogeluar se 

me pare 
1 .2 .2 18.7 

i rehatshem 1 .2 .2 18.9 

Jetoj prej vitesh ne kete lagje, por 

sa me shume vite ikin aq me teper 

e veshtire po na behet jetesa ne 

banoreve te kesaj lagjeje, Dhe kjo 

per shkak te hapesires qe rrethon 

banesat tona. 

1 .2 .2 19.1 

jo 7 1.3 1.3 20.4 

Jo 2 .4 .4 20.7 

Jo aq shume 1 .2 .2 20.9 

jo aspak 1 .2 .2 21.1 

jo nuk ndikon 2 .4 .4 21.4 

Jo nuk ndikon 2 .4 .4 21.8 

jo se shumicen e kohes e kaloj ne 

shkolle 
1 .2 .2 22.0 

Jo sepse ska mjafte qetesi dhe 

qendra tregetare per te vizituar 
1 .2 .2 22.2 

jo shume 1 .2 .2 22.3 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Jo shume sepse thuajse gjate 

gjithe dites jam ne levizje 
1 .2 .2 22.5 

jo, nuk ndikon dhe aq shume. 1 .2 .2 22.7 

ka edhe me mire 1 .2 .2 22.9 
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Ka ndikim. Hapesira e gjelber 

ndihmon ne relaksimin ndersa 

parkimi ndihmon ne sigurimin e 

rendit te parkimit 

1 .2 .2 23.1 

ka shume zhurma 2 .4 .4 23.4 

kemi nevoje per hapesire midis 

pallateve 
1 .2 .2 23.6 

kerkojme qetesi dhe me shume 1 .2 .2 23.8 

krijon lehtesira per problemet qe 

mund te kem ne cdo ore te dites 
1 .2 .2 24.0 

kur eshte qetesi, ndikon per mire 

por ka zhurma te makinave 
1 .2 .2 24.1 

linjat e kabllove te hiqen se 

ndikojne negativisht 
1 .2 .2 24.3 

mendoj qe duhet te jete mikpritese 1 .2 .2 24.5 

Mendoj qe hapesira qe rrethon 

banesen, ndikon shume ne jeten 

tone. Do me pelqente shume te 

kisha mundesi te kaloja kohen 

time te lire ne ndonje lulishte dhe 

jo detyrimisht ne kafe. 

1 .2 .2 24.7 

mendoj qe ndikon 1 .2 .2 24.9 

mendoj qe po 1 .2 .2 25.0 

mendoj qe po, ndikon 1 .2 .2 25.2 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mendoj se ndikon ne psikologjine 

dhe shendetin e njeriut duke rritur 

apo zvogeluar jetegjatesine 

1 .2 .2 25.4 

mendoj se po 1 .2 .2 25.6 
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Mendoj se po, pasi per nje jete te 

lumtur eshte shume  

erendesishme qe te ndihesh 

komod ne vendin ku jeton 

1 .2 .2 25.8 

Mendoj se po. Arsyeja pse mendoj 

keshtu eshte mjafte e qarte dhe e 

thjeshte. Jeta do te duket me e 

bukur dhe e qete nqs jeton ne nje 

hapesire me lulishte trotuare 

ndricim etj. 

1 .2 .2 25.9 

mungese ajrisje e djellezimi 1 .2 .2 26.1 

mungojne sh gjera 2 .4 .4 26.5 

natyrisht , po jemi me shume 

strese dhe nuk e kerkojme dot qe 

te na plotesohen kushtet jashte 

shtepise. dhe nuk mirembahet nga 

banoret 

1 .2 .2 26.7 

natyrisht qe ndikon 1 .2 .2 26.8 

natyrisht qe ndikon per keq kur 

eshte pa te gjitha ato qe duhen 
1 .2 .2 27.0 

Natyrisht qe ndikon, nje hapesire 

e mire te zbukuron jeten 
1 .2 .2 27.2 

Natyrisht qe ndikon.. kur eshte e 

mire ndikon pozitivish. kur eshte e 

zhurmshme ndikon ne perkeqesim 

te jetes 

1 .2 .2 27.4 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid natyrisht, nje ambjent i kendshem 

krijon mundesi dhe njohje e 

komunikimi me njerezit ne 

komunitet 

1 .2 .2 27.6 
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Natyrshem qe do ndikoje se nuk 

eshte e shkeputur pjesa jashte 

baneses me banesen 

1 .2 .2 27.7 

nd ne jeten e perditeshme 1 .2 .2 27.9 

nd ne komoditet e siguri 1 .2 .2 28.1 

nd ne komoditet e siguri e 

mireqenie 
1 .2 .2 28.3 

Ndikojne ne sigurine dhe  

shfrytezimin e kohes se punes 
1 .2 .2 28.5 

Ndikojne shume ne jeten tone, ato 

jane pjese e pandashme e saj 
1 .2 .2 28.6 

ndikojne zhurmat dhe pluhurat 

shume 
1 .2 .2 28.8 

ndikon 3 .5 .5 29.4 

Ndikon 1 .2 .2 29.5 

Ndikon disi pasi shtimi i lokaleve 

dhe i ndertimeve te reja ka shtuar 

ndotjen akustike dhe rritjen e 

nivelit te ndotjes ne ajer 

1 .2 .2 29.7 

ndikon drejtperdrejte ne jeten e 

femijeve tane 
1 .2 .2 29.9 

ndikon mjaftueshem 1 .2 .2 30.1 

ndikon ne aspektin mendor dhe 

jetesor te njeriut 
1 .2 .2 30.3 

Ndikon ne aspektin shendetesor 

disi 
1 .2 .2 30.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid ndikon ne cdo aspekt. Ndikon ne 

uljen e ndotjes, diellezimin, me 

pak ndotje akustike 

1 .2 .2 30.6 

Ndikon ne cilesine e jetes 1 .2 .2 30.8 

ndikon ne cilesine e jetes se 

perditeshme 
1 .2 .2 31.0 

ndikon ne gjendjen emocionale 

dhe shendetesore gjithashtu. 
1 .2 .2 31.2 

ndikon ne jeten time 1 .2 .2 31.4 

ndikon ne jeten tone, kemi nevoje 

per hapesire 
1 .2 .2 31.5 

Ndikon ne jetene perditeshme, 

sepse njerezit levizin cdo dite, 

shume here dhe perballen me 

problemet qe ka ajo. 

1 .2 .2 31.7 

Ndikon ne perditshmerine time. 

Kur shkoj ne pune, femijet ne 

shkolle. 

1 .2 .2 31.9 

ndikon ne permiresimin e jeteses 

dhe ne rritjen e komunikimit 

ndermjet banoreve 

1 .2 .2 32.1 

Ndikon ne rehatine dhe qetesine 

shpirterore dhe fizike te njeriut 
1 .2 .2 32.3 

ndikon ne shume aspekte duke 

filluar nga ana shendetesore , 

psikologjike etj 

1 .2 .2 32.4 

ndikon ne te gjitha aspektet, fizike, 

jetesore, psiqike, ne 

performancene  oborrit. etj 

1 .2 .2 32.6 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndikon ne te gjitha drejtimet 1 .2 .2 32.8 
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ndikon ne uljen e cilesisie se jetes 1 .2 .2 33.0 

ndikon ne uljen e cilesisie se jetes 

ose permiresimin e saj 
1 .2 .2 33.2 

Ndikon negativisht. Nuk jemi te 

qete gjate punes dhe stresohemi 

nga borite( zhurmat) 

1 .2 .2 33.3 

Ndikon pasi jam pjese  

eperditeshme e kesaj hapesire 
1 .2 .2 33.5 

Ndikon pasi kaloj nje pjese te 

konsiderueshme te dites 
1 .2 .2 33.7 

ndikon patjeter  ne jeten e 

perditeshme 
1 .2 .2 33.9 

ndikon patjeter jo vetem hapesira 

ne apartament por dhe 

apartamenti ne hapesire se varet 

nga njerezit 

1 .2 .2 34.1 

Ndikon patjeter se nuk kemi asnje 

mundesi te kenaqim femijet prane 

shtepise. na duhet ti cojme larg 

per ti argetuar 

1 .2 .2 34.2 

Ndikon patjeter, ashtu sic ndikon 

nje njeri i keq ta kesh prane ashtu 

ndikon dhe ambjenti i keq rreth 

shtepise sime 

1 .2 .2 34.4 

ndikon patjeter. nuk ka si te jesh e 

shkeputur nga pjesa jashte. 
1 .2 .2 34.6 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndikon per mire nese hapesira 

eshte emjaftueshme 
1 .2 .2 34.8 

Ndikon per te gjithe qytetaret e 

Tiranes 
1 .2 .2 35.0 
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ndikon plotesisht pasi menyra e 

jeteses varet nga kjo hapesire 
1 .2 .2 35.1 

ndikon por jo dhe aq shume 1 .2 .2 35.3 

ndikon por nuk jam keq 1 .2 .2 35.5 

ndikon pozitivisht 1 .2 .2 35.7 

ndikon se perben perditshmerine 

time 
1 .2 .2 35.9 

ndikon se perben perditshmerine 

tone ne banese 
1 .2 .2 36.0 

ndikon sepse cdo njeri ka ne 1 .2 .2 36.2 

Ndikon sepse ne banese kalojme 

pjesen me te madhe te kohes dhe 

kryejme veprimtari te ndryshme si 

dhe eshte vendi ku qetesohemi 

1 .2 .2 36.4 

ndikon sepse perballemi cdo dite 

me kete hapesire dhe problemet e 

saj 

1 .2 .2 36.6 

Ndikon sh se shton stresin ne 

banese 
1 .2 .2 36.8 

ndikon shume 2 .4 .4 37.1 

ndikon shume dhe eshte e 

rendesishme 
1 .2 .2 37.3 

ndikon shume ne anen 

psikologjike 
1 .2 .2 37.5 

ndikon shume pasi cdo aktivitet i 

joni lidhet me te 
1 .2 .2 37.7 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndikon shume pasi ne te kaloj 

pjesen me te madhe te kohes 
1 .2 .2 37.8 
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ndikon shume per keq 1 .2 .2 38.0 

ndikon shume sepse do e shijoja 

me shume te kaloja kohen e lire 

ne nje park sesa neper cepa 

rrugesh apo bare 

1 .2 .2 38.2 

ndikon shume sepse kryejme 

veprimtarit e e shumta njerezore 
1 .2 .2 38.4 

Ndikon shume sepse ndotja 

akustike eshte e larte dhe 

ambjenti perreth shume i ndotur 

1 .2 .2 38.6 

Ndikon shume sepse sa me e 

mbyllur me e veshtire per te jetuar 

qete Une jetoj ne pallat por serish 

nevojitet hapesira sepse ka pallate 

qe jane shume ngjitur me njeri 

tjetrin dhe kur del ne ballkon mund 

te shohesh cdo gje qe ben tjetri ne 

ndertesen perballe. 

1 .2 .2 38.7 

Ndikon shume, sidomos per 

femijet. Nuk kane hapesira te 

mjaftueshme per te luajtur. 

1 .2 .2 38.9 

Ndikon shume. Hapesira e gjere 

dhe e gjelber eshte shume mire. 

hapesira e ngushte te shton 

stresin 

1 .2 .2 39.1 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ndikon shume. nqs eshte nje lagje 

e qete me diell dhe pa 

zhurmanjeriu ndihet komod dhe i 

lumturdhe jeton mire ne banesen 

e tij 

1 .2 .2 39.3 
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ndikon shume.me shume hapesira 

te gjelberta, parkim terrene 

sportive do permiresonin gjendjen 

e gjithe lagjes dhe zones perreth. 

1 .2 .2 39.5 

Ndikon si jo. Ne disa situata ndosh 

te mos ndihesh i qete dhe komod 
1 .2 .2 39.6 

ndikon tek klientet dhe banoret e 

kesaj lagjeje, rruge etj. 
1 .2 .2 39.8 

Ndikon, ka papasterti dhe zhurme 1 .2 .2 40.0 

Ndikon, ka shume stres dhe 

pluhura, eshte me rremuje 
1 .2 .2 40.2 

Ndikon. njeriu duhet te jete i lire 2 .4 .4 40.5 

Ndikon. njeriu duhet te jete i 

rrethuar ne banesen e tij nga nje 

hapesire e sigurt dhe e 

kendeshme 

1 .2 .2 40.7 

ndotja akustike eshte problemi me 

i madh. ndikon ne te gjitha 

dimensionet. 

1 .2 .2 40.9 

ne e kemi patur ne tradite qe 

banesa te rrethohej nga 

gjelberimi, ashtu sic mbahet 

shtepia private ashtu duhet te 

mbahet dhe shtepia kolektive 

1 .2 .2 41.1 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ne e kemi patur ne tradite ta 

perdornim oborrin keshtu pra qe 

ndikon 

1 .2 .2 41.3 

ne kete kohe qe jetojme duhet te 

ekzistonet ejo te zvogelohej 
1 .2 .2 41.4 
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nese do kishte me shume 

hapesira publike do kaloja me pak 

kohe ne lokale. 

1 .2 .2 41.6 

nje hapesire me e madhe do 

perkthehet nje nje jete me te mire. 
1 .2 .2 41.8 

normal qe ndikon 1 .2 .2 42.0 

Normal qe ndikon pasi aty jetojme 

dhe te kemi nje jetese me te mire 

duhet qe hapesira ndermjet 

banesave te jene te medha. 

1 .2 .2 42.2 

normalisht ka patur ndikimin e saj 

ne aktivitetin tim 
1 .2 .2 42.3 

Normalisht po. Une, te pakten 

ndihem e relaksuar kur shoh 

pasterti e qetesi. 

1 .2 .2 42.5 

Normalisht qe eshte sh e 

rendesishme pasi jeta jone e 

perditshme lidhet me te dhe eshte 

ndikimi kryesor per nje jete te 

lumtur. 

1 .2 .2 42.7 

normalisht, problemet e 

perditeshme madje nga ambjenti 

qe na rrethon shkaktohet me se 

shumti 

1 .2 .2 42.9 

nuk di 1 .2 .2 43.1 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nuk duhet te jete e varfer, duhet te 

jete normale 
1 .2 .2 43.2 

nuk e di 1 .2 .2 43.4 

Nuk ka ndonje ndikim te 

rendesishem 
1 .2 .2 43.6 
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nuk mendoj se ndikon shume. 1 .2 .2 43.8 

oborri eshte i lidhur me banesen 

dhe ne kete e kemi patur tradite 

qe tani eshte prishur 

1 .2 .2 44.0 

padyshim qe ndikon 1 .2 .2 44.1 

padyshim qe po 1 .2 .2 44.3 

padyshim, eshte teper e 

rendesishme per jeten e 

perditeshme 

1 .2 .2 44.5 

pak a sjume 1 .2 .2 44.7 

pak sepse kaloj kohen ne pune 

shumica 
1 .2 .2 44.9 

patjeter 2 .4 .4 45.2 

Patjeter 1 .2 .2 45.4 

patjeter , tek qetesia dhe relaksi 

shpirteror 
1 .2 .2 45.6 

patjeter qe ndikon 1 .2 .2 45.8 

Patjeter qe ndikon. Nje hapesire 

me ambj. shlodhese, vende te 

pershtatshme e te sistemuara 

parkimi. H me ofron qetesi, largon 

stresin e urbanizmit te crregullt 

dhe lehteson sigurine e femijeve. 

1 .2 .2 45.9 

patjeter qe po 1 .2 .2 46.1 

patjeter se sa hap deren 

hapesiren shikon prandaj duhet te 

jete e paster dhe me te gjitha 

elementet 

1 .2 .2 46.3 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid patjeter sepse jane shtuar 

problemet 
1 .2 .2 46.5 

patjeter, jeta nuk ka kuptim pa 

komunikim dhe kete e ben me 

fqinjet ne oborrin e banesave 

1 .2 .2 46.7 

patjeter, njerezit mund te kene nje 

jete me cilesore nese u ofrohet 

hapesira e nevojeshme 

1 .2 .2 46.8 

patjeter, shume 1 .2 .2 47.0 

Patjeter. Na ndikon ne jeten e 

perditshme. Zhurma e lokaleve 

dhe e njerezve ne pergjithesi te 

bezdis. Afersia m institucionet 

kryesore e ben te lehte dhe 

jetesen. 

1 .2 .2 47.2 

Pavaresisht se perdoret vetem per 

qellime pune ndikon shume sepse 

duke shfrytezuar pjesen me te 

madhe te dites aty lind nevoja e 

perdorimit te hapesires. 

1 .2 .2 47.4 

per momentin nuk i kushtoj 

rendesi per arsye se me mungon 

koha te dal ne zonat jashte 

baneses 

1 .2 .2 47.6 

Per mua nuk ndikon sepse thuajse 

nuk me lidh asgje me hapesirat 

por mendoj se per moshat e 

medha ndikon pasi ata duan 

ambjente per tu shlodhur e 

relaksuar. 

1 .2 .2 47.7 

Per ne studentet jo dhe aq shume 1 .2 .2 47.9 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po 31 5.6 5.6 53.5 
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po , besoj qe ndikon shume 1 .2 .2 53.7 

po , patjeter 1 .2 .2 53.9 

po , sa me hapesire te kesh aq me 

kenaqesi. 
1 .2 .2 54.1 

po besoj 1 .2 .2 54.2 

po disi ndikon 1 .2 .2 54.4 

po eshte ajo qe mundeson nje 

sere kushtesh te komoditetit qe 

nuk varen nga ne. 

1 .2 .2 54.6 

po eshte sigurisht shume e 

rendesishme 
1 .2 .2 54.8 

Po hapesira e baneses eshte 

mjafte e rendesishme pasi ndikon 

direkt ne mireqenien dhe 

komoditetin e secilit prej nesh 

1 .2 .2 55.0 

Po hapesira qe rrethon banesen 

tone ndikon ne jeten tone nga cdo 

pikpamje dhe element 

arkitektonik. Thjesht impakti i disa 

ndertesave perreth krijon gjendje 

emocionale tek njeriu. Sa me 

shume hapesire dhe komoditet 

1 .2 .2 55.1 

po hapesirat jane shume te 

rendesishme dhe kane ndikim te 

drejtperdrejte ne jetese, Per 

mendimin tim jetesa me e qete 

dhe me e shendeteshme eshte ne 

periferi. 

1 .2 .2 55.3 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po ka ndikuar pasi nje pjese te 

madhe te jetesi kam kaluar aty me 

shoqerine 

1 .2 .2 55.5 
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po ka ndryshuar, nuk jemi me ne 

qetesine e dikurshme 
1 .2 .2 55.7 

po ka nje ndikim shume te madh 

pasi prania  e tyre me garanton 

nje jete me te mire pavaresisht se 

h eshte e kufizuar 

1 .2 .2 55.9 

Po kur ka pozicion te mire 

gjeografik 
1 .2 .2 56.0 

po mendoj se ndikon 1 .2 .2 56.2 

po mendoj se ndikon dhe ne 

psikologjine e banreve 
1 .2 .2 56.4 

po mendoj se ndikon hapesira qe 

rrethon banesen , ne jeten time 
1 .2 .2 56.6 

po mgjth nuk jetoj ketu, jeta dukej 

stresuese 
1 .2 .2 56.8 

po natyrisht 1 .2 .2 56.9 

po natyrisht qe ndikon 1 .2 .2 57.1 

po ndikon 6 1.1 1.1 58.2 

Po ndikon 1 .2 .2 58.4 

Po ndikon hapesira qe rrethon 

banesen. Madje ka nje ndikim te 

madh. 

1 .2 .2 58.6 

po ndikon mjaftueshem ndaj 

pranise se zhurmave, shtesave te 

kateve. lokaleve qe prishin 

qetesine publike makinave qe 

ngrene pluhurin 

1 .2 .2 58.7 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po ndikon ne anen vizuale qe sjell 

nje shqetesim tek banoret 
1 .2 .2 58.9 
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Po ndikon ne cilesine e jetes. 1 .2 .2 59.1 

po ndikon ne humorin e dites 1 .2 .2 59.3 

po ndikon ne jeten e perditeshme 1 .2 .2 59.5 

po ndikon ne jeten e perditshme 1 .2 .2 59.6 

po ndikon ne psikologjine dhe 

emocionet e tij 
1 .2 .2 59.8 

po ndikon ne rritjen e mundesive 

per aktivitete sportive dhe kalimin 

e kohes se lire pa shume 

shpenzime. 

1 .2 .2 60.0 

po ndikon ne shlodhjene  njeriut 

ose te kunderten 
1 .2 .2 60.2 

Po ndikon negativisht.Kur te tjeret 

bejne zhurme behemi nervoz apo 

ajrisja eshte problem sidomos per 

femijet qe mund te kalojne ne 

probleme me rruget e 

frymemarrjes. 

1 .2 .2 60.4 

po ndikon nga ana emocionale 

nga stresi ose kenaqesia qe ofron 
1 .2 .2 60.5 

po ndikon paksa 1 .2 .2 60.7 

Po ndikon pasi cdo familje ka 

makinat e veta, femije apo pleq 

dhe secili ka nevoje per hapesiren 

e vet 

1 .2 .2 60.9 

po ndikon pasi ketu banoj 1 .2 .2 61.1 

po ndikon pasi njerezit kane 

nevoje per qetesi. 
1 .2 .2 61.3 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po ndikon per keq 1 .2 .2 61.4 
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po ndikon perderisa qendron cdo 

dite ne ate hapesire 
1 .2 .2 61.6 

po ndikon sepse argetohemi ne 

kohen e lire 
1 .2 .2 61.8 

po ndikon sepse aty kalojme 

kohen me te madhe 
1 .2 .2 62.0 

po ndikon sepse eshte ambjenti 

me te cilin ndeshemi cdo dite 
1 .2 .2 62.2 

po ndikon sepse eshte mjedisi 

jone i perditshem. 
1 .2 .2 62.3 

po ndikon sepse jemi ne kontakt 

te perditshem. 
1 .2 .2 62.5 

Po ndikon sepse jeta jone lidhet 

me ambjentin 
1 .2 .2 62.7 

po ndikon sepse ketu kaloj pjesen 

me te madhe te kohes 
1 .2 .2 62.9 

po ndikon sepse kjo hapesire k te 

beje me jeten tone te 

perditeshme. 

1 .2 .2 63.1 

po ndikon sepse ne jetojme ne 

baze te asaj qe na rrethon dhe 

edukohemi ne baze te atij 

ambjenti. I paster apo i ndotur i 

mireorganizuar apo i mbajtur mire. 

1 .2 .2 63.2 

Po ndikon sepse ne kete hapesire 

jkalon pjesen me te madhe te 

kohes. 

1 .2 .2 63.4 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Po ndikon sepse nuk mund te 

jetosh ne nje vend pa diellezim, 

ajrisje, me pluhur e zhurma 

1 .2 .2 63.6 
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po ndikon sepse perballem cdo 

dite me problemet qe ka 
2 .4 .4 64.0 

po ndikon shume 2 .4 .4 64.3 

Po ndikon shume 4 .7 .7 65.0 

Po ndikon shume ne menyren e 

jeteses. Mungesa e elementeve te 

caktuar do te sillte ndryshime ne 

cilesine e aktiviteteve te 

perditeshme 

1 .2 .2 65.2 

Po ndikon shume ne rehatine 

lumturine dhe sigurine tone, ne 

anen psikologjike 

1 .2 .2 65.4 

Po ndikon shume pasi aty ku 

jetojme duhet qe hapesira qe na 

rrethon te jete e plote dhe e 

paster. 

1 .2 .2 65.6 

Po ndikon shume per sa kohe 

neuk shfrytezohet hapesira e 

perbashket 

1 .2 .2 65.8 

po ndikon shume se kalojme 

kohen e lire aty 
1 .2 .2 65.9 

po ndikon shume sepse kam 

makine dhe me nevoitet parkim 
1 .2 .2 66.1 

Po ndikon shume sepse nje vend i 

mire per te jetuar jep fryt nje jete 

me te mire. 

1 .2 .2 66.3 

po ndikon shume te jete e qete 1 .2 .2 66.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Po ndikon shume, dhe zhurma e 

gjeneratoreve, muzika, zhurma. 
1 .2 .2 66.7 
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Po ndikon shume. Ndotja ne 

shendet. Zhurmat ne studim etj. 
1 .2 .2 66.8 

Po ndikon shume.kaloj ne kete 

hapesire shumicen e kohes. 
1 .2 .2 67.0 

po ndikon sidomos ne 

performancen ne pune 
1 .2 .2 67.2 

Po ndikon sigurisht. H qe e 

rrethon banesen ku une jetoj 

eshte shume evogel dhe e 

pamjaftueshme per ne. Mungojne 

sh elemente te saj dhe si pasoje 

kjo mangesi ka ndikuar negativisht 

ne jeten tone te perditeshme. 

1 .2 .2 67.4 

Po ndikon, ka shume levizje 

njerezish dhe ka shume dyqane. 
1 .2 .2 67.6 

Po ndikon, pasi shtepite kane 

nevoje per diellezimdhe ajrosje. 

Me gjithe keto ndertesa hapesira 

behet mbytese. 

1 .2 .2 67.7 

Po ndikon, sa del nga shtepia me 

te hasesh 
1 .2 .2 67.9 

po ndikon, shume se ka ndryshuar 

menyra e shfrytezimit te 

hapesires, nuk eshte me per 

banoret 

1 .2 .2 68.1 

Po ndikon. 1 .2 .2 68.3 

po ndikon. Kur hapesira eshte e 

paster dhe ne ndihemi mire dhe 

bejme nje jete me te mire 

1 .2 .2 68.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid po ndikon. Me ofron kenaqesi dhe 

komoditet prej funksioneve dhe 

sherbimeve te ndryshme qe ofron 

1 .2 .2 68.6 

po ndikon. Secili prej nesh ka 

nevoje per nje hapesire te 

mjaftueshme 

1 .2 .2 68.8 

po ndikon. Zona ne pergjithesi 

eshte e mire si pasoje e poz. 

gjeografik. Duhet te kete ndonje 

terren sportiv per mendimin tim 

1 .2 .2 69.0 

po ndikon..ose ta permirson ose ta 

prish jetesen 
1 .2 .2 69.2 

Po nidikon shume. Mendoj se 

hapesira qe rrethon banesen ka 

po aq rendesi sa banesa 

1 .2 .2 69.4 

po normal qe po...se eshte pjese 

fizike e jona 
1 .2 .2 69.5 

po normale qe ndikon, ne jetojme 

punojme mesojme rreth kesaj 

hapesire dhe ne fakt kjo hapesire 

nuk ekziston eshte e gjitha e zene 

1 .2 .2 69.7 

Po pasi jane keto hapesira qe  

ndikojne ne menyren e jeteses, 

qetesise dhe intimitetit 

1 .2 .2 69.9 

Po pasi mendoj se ato jane shume 

te rendesishme per bashkjetesen 

e te gjithe banoreve te kesaj lagje. 

1 .2 .2 70.1 

po patjeter 2 .4 .4 70.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po patjeter qe ndikon, sidomos ne 

intimitetin e baneses 
1 .2 .2 70.6 
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po patjeter sepse ketu kalojme 

cdo dite 
1 .2 .2 70.8 

po patjeter, ndikon padyshim 1 .2 .2 71.0 

Po patjeter. Po spatem lulishte, 

parkime etj smund te jetojme te 

qete 

1 .2 .2 71.2 

po sa me rregull jashte shtepise 

aq me mire brenda 
1 .2 .2 71.4 

Po sepse aktivitetet e mia lidhen 

me hapesiren ku jetoj 
1 .2 .2 71.5 

po sepse do kishim me shume 

hapesira do ta kalonim kohen e 

lire tek parqet. 

1 .2 .2 71.7 

Po sepse eshte e nevojshme per 

nje jete normale 
1 .2 .2 71.9 

po sepse eshte vendi apo mjedisi 

qe hasim cdo dite dhe ndikon 

drejtperdrejte tek ne. 

1 .2 .2 72.1 

po sepse favorizon qetesine , jep 

mundesi per te shetitur 
1 .2 .2 72.3 

Po sepse jeta jone zhvillohet rreth 

ketij ambjenti dhe eshte kryesor 

ne humorin e perditshem 

1 .2 .2 72.4 

po sepse jeton e studion ne ate 

hapesire. 
1 .2 .2 72.6 

Po sepse me te lidhet jeta jone 1 .2 .2 72.8 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po sepse ne jeten e perditshme 

hasemi me problemet qe u 

permenden. Mund ta bejne te 

veshtire ikjen ne pune ose shkolle. 

1 .2 .2 73.0 
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po sepse ne te rinjte duam ta 

kalojme kohen jashte baneses 

dhe nqs ajo ka sherbime te mira 

kjo gje eshte ne favorin tone. 

1 .2 .2 73.2 

po sepse nje pjese te dites e 

kalojme aty 
1 .2 .2 73.3 

Po sepse nje pjese te 

konsiderueshme te kohes e 

shpenzoj ketu 

1 .2 .2 73.5 

Po sepse nqs kushtet e hapesires 

do ishin te mira dhe jeta do ishte 

me e mire 

1 .2 .2 73.7 

Po sepse nqs kushtet e hapesires 

do ishin te mira kjo gje do te 

ndikonte dhe ne banesen dhe 

jeten time 

1 .2 .2 73.9 

po sepse ofron me shume 

komoditet dhe rehati 
1 .2 .2 74.1 

po sepse pa hapesiren perreth 

shtepia eshte epa kompletuar 
1 .2 .2 74.2 

Po sepse per aq kohe sa jeton ne 

ate zone ndikohesh nga hapesira 

ne cdo aspekt te jetes 

1 .2 .2 74.4 

po sepse qe na rrethon mund  te 

rrisi cilesine e jetes 
1 .2 .2 74.6 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po sepse sa me shume gjelberim 

te kete zona aq me e mire do te 

jete jeta dhe ajri ne shtepine time 

1 .2 .2 74.8 

Po sepse sherbejne per te hequr 

stresin e lodhjen gjate punes e 

aktiviteteve ditore 

1 .2 .2 75.0 
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po sepse varet nga komoditeti ne 

kete hapesire. 
1 .2 .2 75.1 

po shume 1 .2 .2 75.3 

po shume ndikon 1 .2 .2 75.5 

po shume pasi lidhet me shume 

aspekte te jetes 
1 .2 .2 75.7 

po shume sepse sa me shume 

corientim ne lagje aq me shume 

pakenaqesi shfaqen 

1 .2 .2 75.9 

Po shume. 2 .4 .4 76.2 

po si konsultor femijesj mendoj qe 

hapesira jane shume te 

rendesishme per jeten sidomos 

1 .2 .2 76.4 

po si nuk ndikon? sa del nga 

shtepia aty perplasesh tek oborri 
1 .2 .2 76.6 

po sidomos ne rutinen e 

perditeshme , krijon stres 
1 .2 .2 76.8 

po sigurisht pasi eshte pjese e 

jetes son duke qene se ne jetojme 

aty dhe perballemi cdo dite 

1 .2 .2 76.9 

po sigurisht qe ke ndikon 1 .2 .2 77.1 

po sigurisht qe ndikon 1 .2 .2 77.3 

Po sigurisht qe ndikon eshte 

shume thelbesore. 
1 .2 .2 77.5 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Po sigurisht, djellezimi pengohet 

nga shtesat e kateve.Mungesa e 

lulishtes lidhet direkt me jeten tone 

1 .2 .2 77.7 
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Po sigurisht, ndotjet e perftohen 

nga keto hapesira ndikojne 

negativisht ne jeten tone 

1 .2 .2 77.8 

po,  per kohen e lire 1 .2 .2 78.0 

Po, ajo ndikon ne rregullin tone ne 

jeten e perditeshme. 
1 .2 .2 78.2 

po, ama cilesore 1 .2 .2 78.4 

po, besoj qe po 1 .2 .2 78.6 

po, besoj se ndikon 1 .2 .2 78.7 

po, dhe pse nuk jetoj ketu 1 .2 .2 78.9 

po, domosdo sepse hapesirat jane 

pjese e jetes se perditeshme 
1 .2 .2 79.1 

po, eshte e rendesishme po aq sa 

dhe pallati ku jetoj 
1 .2 .2 79.3 

po, eshte e rendesishme se aty 

kalon nje pjese te mire te jetes 
1 .2 .2 79.5 

po, hapesira eshte thelbesore ne 

qetesine e perditeshme 
1 .2 .2 79.6 

po, hapesira ndermjet banesave 

eshte problemi. 
1 .2 .2 79.8 

po, Hapesira qe  errethon 

banesen ndikon sepse perreth saj 

zhvilloj jeten 

1 .2 .2 80.0 

po, hapesirat jane shume te 

rendesishme dhe ndikojne ne 

jeten tone 

1 .2 .2 80.2 

 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

329 

Valid po, hapesirat per mua jane 

shume te rendesishme 
1 .2 .2 80.4 

po, jane shume afer banesat me 

njera tjetren 
1 .2 .2 80.5 

po, jane te rendesishme 1 .2 .2 80.7 

po, jemi te kushtezuar ne cdo 

gje. Nuk shetisim dot as niperit te 

qete. 

1 .2 .2 80.9 

po, ka shume rendesi, ndikon ne 

shendetin dhe komoditetin e 

njerezve 

1 .2 .2 81.1 

po, lidhet me aktivitetin e jetes se 

perditeshme 
1 .2 .2 81.3 

po, me vonon ne aktivit. e 

perditshem 
1 .2 .2 81.4 

po, mendoj se ndikon 4 .7 .7 82.2 

Po, mendoj se ndikon 2 .4 .4 82.5 

po, mendoj se ndikon ne 

aspektin psikologjik 
1 .2 .2 82.7 

Po, mendoj se ndikon sepse 

elementet si diellezimi, ajrisja 

ndikojne ne jeten tone 

1 .2 .2 82.9 

po, mendoj sepse nje pjese te 

kohes kam deshire ta kaloj ne 

natyre por nuk gjej kushtet e 

domosdoshme 

1 .2 .2 83.1 

Po, mjafte e rendesishme se 

qendroj gjithe diten 
2 .4 .4 83.4 

po, ndikojne se duhet te 

lehtesojne problemet e dites e 

duhet te jete relaksuese 

1 .2 .2 83.6 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po, ndikojne shume ne jeten 

tone,sepse e perditshmja jone 

lidhet drejtperdrejte me te 

1 .2 .2 83.8 

po, ndikon 5 .9 .9 84.7 

po, ndikon dhe ne mireqenien 

tone 
1 .2 .2 84.9 

po, ndikon ne cilesine e jetes 1 .2 .2 85.0 

po, ndikon ne psikiken e njeriut 1 .2 .2 85.2 

po, ndikon ne qetesine 

shpirterore 
1 .2 .2 85.4 

Po, ndikon per nje jete te 

shendetshme 
1 .2 .2 85.6 

po, ndikon sepse te gjitha 

elementet mjedisor te hapesires 

ndikojne ne ritmin dhe rrjedhen e 

jetes. 

1 .2 .2 85.8 

po, ndikon shume 2 .4 .4 86.1 

po, ndikon shume madje 1 .2 .2 86.3 

Po, ndikon shume ne jeten e 

perditshme dhe ne jeten tone 
1 .2 .2 86.5 

Po, ndikon, zhurma e makinave, 

pluhuri 
1 .2 .2 86.7 

Po, ndikon. Nqs do kishte me 

teper hapesira , jeta do te ishte 

me e bukure do te mund te 

kalonim momente argetuese ne 

lagje. 

1 .2 .2 86.8 

po, ne sigurine, dhe per kohen e 

lire 
1 .2 .2 87.0 
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po, ne te mund te ushtroj 

aktivitete sportive qe me 

pelqejne shume 

1 .2 .2 87.2 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po, normalisht qe ndikon 1 .2 .2 87.4 

po, nqs hapesira eshte 

emiremenduar, ka efekt pozitiv 

tek mireqenia njerezore 

1 .2 .2 87.6 

po, pasi ajo te mundeson shume 

gjera te mira por dhe disa jo 

shume te kendeshme. 

1 .2 .2 87.7 

po, pasi ndikon shume ne jeten 

tone sepse perballemi cdo dite 

dhe na ndihmon ose pengon ne 

rutinen tone duke shkaktuar stres 

dhe lodhje ne rastet e mungeses 

se kushteve 

1 .2 .2 87.9 

po, Pasi te gjithe kerkojne 

ambjent te qete dhe sa me te 

paster 

1 .2 .2 88.1 

Po, patjeter sepse jane ndertuar 

shume pallate e jane zene 

hapesirat. 

1 .2 .2 88.3 

po, patjeter sepse ndikon ne 

jeten tone nepermjet elementeve 

te mjedisit, diellezimit, ajrosjes, 

prob. sociale, reputacionit etj. 

1 .2 .2 88.5 

po, patjeter. Zhurmat, pluhurat, 

mungesa 
1 .2 .2 88.6 

po, por hapesira mungon 1 .2 .2 88.8 
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po, sa me shume hap te kete aq 

me sh qetesi ka dhe sa me larg 

te jete rruga aq me ajer te paster. 

1 .2 .2 89.0 

po, sa me shume hapesire e 

gjelberim, aq me mire eshte 
1 .2 .2 89.2 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po, se kalojme pj me te madhe te 

dites 
1 .2 .2 89.4 

po, se ne duam lulishte, kende 

lojrash si dhe kosha per 

mbeturina 

1 .2 .2 89.5 

po, sepse  ndertimet e reja kane 

shtuar popullsine, zvogeluan 

hapesiren pushtuan dhe me 

parking sheshin 

1 .2 .2 89.7 

Po, sepse ajo eshte pjese e 

perditshme dhe ka ndikim te 

drejtperdrejte mbi mua dhe 

menyren si jetoj.Duke nisur qe 

nga rrugicat dhe trotuaret te cilat 

jane ngushta, ka ndotje akustike, 

mungese me shume te 

hapesirave te gjelbra, pluhura etj. 

2 .4 .4 90.1 

po, sepse cdo dite jemi ne 

kontak te drjtperdrejte me 

njerezit, banesat dhe hapesirat 

qe na rrethojne. 

1 .2 .2 90.3 

po, sepse eshte vendi ku banoret 

kane nevoje per hapesira per 

femijet qe te luajne 

1 .2 .2 90.5 

po, sepse mungon hapesira e 

duhur per intimitet dhe ambjentet 

publike 

1 .2 .2 90.6 
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po, sepse ndihmon ne 

shfrytezimin e kohes se lire dhe 

perdorimin e h te perbashketa 

1 .2 .2 90.8 

po, sepse po te kishte me shume 

lulishte do kishim ku te kalonim 

kohen 

1 .2 .2 91.0 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Po, sepse QETESIA E 

GJELBERIMI NDIKOJNE NE 

JETEN E NJERIUT 

1 .2 .2 91.2 

po, shfrytezimi me i mire i 

hapesires qe zene banesat e 

voglaprivate, zevendesi,i ,e 

ndertesa shumekateshe, zona 

eshte pak e populluar. 

1 .2 .2 91.4 

po, shume 1 .2 .2 91.5 

po, shume. Nuk ka te ardhme 

ketu 
1 .2 .2 91.7 

po, sigurisht 2 .4 .4 92.1 

po, sigurisht ne cdo aspekt. 1 .2 .2 92.3 

po, sigurisht psh diellezimi i 

penguar nga shtesa e kateve, 

mungesa e lulishteve eshte ne 

lidhje te drejte per drejte ne jeten 

tone. 

1 .2 .2 92.4 

Po, te marresh fryme lirisht 1 .2 .2 92.6 

po, thjeshton me teper jeten e 

perditshme 
1 .2 .2 92.8 
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Po, une mendoj se hapesira qe 

rrethon banesen time ndikon 

shume ne jete. Zhurmat krijojne 

stres, mungesa e trotuareve- 

rrisk. ndtja, probleme 

shendetsore. 

1 .2 .2 93.0 

po,ndikon sepse ajo nderlidhet 

me aktivitetin jetesordhe na 

sherben ne per kohen e lire dhe 

jo vetem. 

1 .2 .2 93.2 

Po. 1 .2 .2 93.3 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po. Brezat e rinje do jene te 

pakenaqur nga kjo qe i ka 

ndodhur zhvillimit urnamistik 

2 .4 .4 93.7 

po. Me ofron komoditet, 

sherbime e ndodhen afer me 

vendin  ku une punoj 

1 .2 .2 93.9 

Po. Ndikon per keq, pisllek 

zhurme , mungese e hapesirave 

publike 

1 .2 .2 94.1 

po. patjeter 1 .2 .2 94.2 

po. perdoret cdo dite 2 .4 .4 94.6 

po. prania e lokaleve 1 .2 .2 94.8 

problematikat ndikojne direkt ne 

cilesine e jetes 
1 .2 .2 95.0 

sa me e bukur te jete aq me e 

mire eshte jeta ne pallat 
1 .2 .2 95.1 

sa me i paster dhe rregullt 

ambjenti aq me mire ndihemi ne. 
1 .2 .2 95.3 
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sherbejne si prezantim i mire i 

pallatit ne hapesire 
1 .2 .2 95.5 

shtesat jane reduktuar, kan qene 

me keq 
1 .2 .2 95.7 

shume ndikon 1 .2 .2 95.9 

shume ne zgjedhjet e miapo me 

kushtezon 
1 .2 .2 96.0 

Shume sepse cdo aktivitet 

yni,lidhet ngushte me kete 

hapesire dhe puna dhe banimi. 

1 .2 .2 96.2 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Si nuk ka. Po nuk pati hapesire 

indvidi, ska si te ndihet rehat ne 

shtepine e tij dhe po nuk u 

ndjeve rehat n banesen tende, 

nuk do ndihesh me mire tek 

shtepia e komshiut ose tek kafja 

e lagjes. Ajo eshte gjeja me 

kryesore nga te gjitha. 

1 .2 .2 96.4 

sigurisht aty kalojme cdo dite 1 .2 .2 96.6 

sigurisht eshte nje fakt shume i 

rendesishem te ndenjurit ne 

natyre, jashte shtepise 

1 .2 .2 96.8 

Sigurisht ndikon. Kur eshte e 

plote dhe ne apartament ndihemi 

te sigurt 

1 .2 .2 96.9 

Sigurisht qe keto hapesira 

ndikojne shume ne jeten tone, 

ato jane pjese e pandashme e 

saj 

1 .2 .2 97.1 
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sigurisht qe ndikon pasi nga 

vendi  ne te cilin jetojme varet 

cilesia e jetes sone 

1 .2 .2 97.3 

sigurisht qe ndikon per mire kur 

eshte e plote me te gjitha dhe 

nuk i mungon as pemet as rruget 

as parkimet.. 

1 .2 .2 97.5 

sigurisht qe ndikon Rrit stresin 

dhe prish ekuilibrin e  

marrdhenies 

1 .2 .2 97.7 

sigurisht qe ndikon, pasi nga 

vendi ne te cilin jetojme varet 

cilesia e jetes sone 

1 .2 .2 97.8 

Mendoni se ndikon hapësira që rrethon banesën në jetën tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sigurisht qe po pasi jane 

elementet shume te rendesishem 

per jeten e cdo njeriu 

1 .2 .2 98.0 

Sigurisht qe po, hapesira rreth 

baneses eshte pjese e 

rendesishme e jetes se 

perditeshme. 

1 .2 .2 98.2 

sigurisht qe po, pasi te gjitha 

keto ndikojne edhe ne shendetin 

tone 

1 .2 .2 98.4 

sigurisht. 1 .2 .2 98.6 

Sigurisht. Hapesira eshte e 

rendesishme pasi ndeshemi cdo 

dite me te. 

1 .2 .2 98.7 

sigurisht. Krijon autoritetin e 

banimit. Je me i sigurt 
1 .2 .2 98.9 

strese nga mungesa e parkimeve 

dhe parqeve 
1 .2 .2 99.1 
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te gjitha keto qe thashe me lart  

ndikojne direkt mbi jeten 
1 .2 .2 99.3 

te jete e plote, e qete 1 .2 .2 99.5 

teper e rendesishme eshte H qe 

rrethon banesen ne jeten e 

njeriut  duke ndikuar dhe ne 

gjendjen emocionale te 

personave dhe aktivitetin e 

perditshem. 

1 .2 .2 99.6 

une nuk mendoj keshtu 1 .2 .2 99.8 

zhurma dhe mung e hapesirave  

shkakton stres 
1 .2 .2 100.0 

Total 555 100.0 100.0  

 

Bar Chart 
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A.3 Pyetësori i Kompleksit të banimit “50-Vjetori i Pavarësisë” -Tiranë 

 

Pyetësor 

Rivitalizimi i hapësirave ndërmjet banesave në kompleksin “50 vjetori” – Tiranë 

Nr. i pyetësorit ________  Emri , Mbiemri 

____________________________________ 

Informacioni 

bazë 

1. Gjinia      Femër              Mashkull 

2. Mosha (në vite) 

         nën 18            18 ÷ 24         25 ÷  44            45 ÷ 65     mbi 65 

3. Niveli i edukimit 

           Pa shkollë   8 vjeçar   I mesëm      Universitar    

Pasuniversitar 

4. Statusi i punësimit 

           I punësuar       I vetpunësuar     Student      Pensionist             I 

papunë 

5. Sektori i punësimit 

           Bujqësi & Blegtori             Ndërtim   Transport            Industri e 

lehtë 

           Shërbime publike (zyrë, tregëti, qendër tregtare, etj) 

6. Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

           Jetoni atje 

  Punoni atje 

          E vizitoni shpesh.Pse? 

   Të tjera 

   

a b c d e 

a b 

a b c d e 

a b c d e 

a b c d 

e 

a 

b 

c 

d 
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7. Prej sa personash përbëhet familja juaj?__ vetë.(pension_marrëdh.pune_shkollë_) 

8. Keni automjet?         1 (një)            2 (dy)   3 (tre) 

9. Vendi ku e parkoni automjetin? 

 

           Parkim personal       Parkim kolektiv     Në rrugë të brendshme 

10. Cilat janë (hapësirat )ambjentet e përbashketa për ju? (përshkruaj) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. A janë hapësirat të rëndësishme për Ju? 

 

__________________________________________________________________________ 

12. Cilën hapësirë të përbashkët përdorni më shumë? 

 

___________________________________________________________________________ 

13. Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 

__________________________________________________________________________ 

14. Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 

           Takim me shokët / të njohur           Të kalosh kohën e lirë   Shopping 

   Shëtitje          Për të luajtur            Evente publike        Parkim 

         Aktivitete të tjera 

15. Sa shpesh e përdorni hapësirën? 

 

     Çdo ditë            1 (një) herë në javë          Disa herë në javë               Rrallë 

16. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit diçka në zonë nga ana cilësore, çfarë do 

ndërmerrnit? 

 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit në raport me qytetin? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

a b

e 

c 

a b c 

a b c 

d e f g 

h 

a b c d 
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18. A janë të mjaftueshme elementët e hapësirave ndërmjet banesave? 

Çfarë ju mungon? 

       Lulishtet            Trotuarët      .......Rrugët Parkimet    Nr. shkollave 

Nr. kopshe + çerdhe           Ambiente tregëtare   Vendet e hedhjes mbeturinave 

___________________________________________________________________________ 

19. (sipas opinionit tuaj) problematike themelore përmban hapësira? 

ventilimin 

         Mjedisore   diellëzimin 

     zhurmat 

      rruga 

         Infrastrukturore    shesh 

      trotuare 

         Social ekonomike   

Komente të tjera 

___________________________________________________________________________ 

20. Keni probleme me: 

 

           Lagështira në banesë 

      Mungesë djellëzimi 

          Ajrisje në banesë 

        Zhurma 

              Pluhura 

___________________________________________________________________________ 

21. A ndiheni komod dhe në intimitet në apartamentin tuaj? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a 

f h g 

e c b d 

a 

c 

b 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 
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A.4 Rezultatet e pyetësorit të Kompleksit të banimit “50-Vjetori i Pavarësisë” -Tiranë 

 

GET 

  FILE='C:\Users\Lenovo\Desktop\Pyetesori i Kompleksit\pyetesor hapesirat mes pallateve banor 

+kalimtar.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=p00 p01 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p6_tjeter p7 p.7.1 p.7.2 p.7.3 p.8 p.9 p.10.1 

p.10.2 p.10.3 p.10.tjeter p.11 p.11.1 p.12 p.13.1 p.13.2 p.13.tjeter p.14.1 p.14.2 p.14.3 p.15 p.16.1 

p.16.2 p.17.1 p.17.2 p.18.1 p.18.2 p.18.3 p.19.1 p.19.2 

p.19.3 p.19.4 p.19.3.tjeter p.20.1 p.20.2 p.20.3 p.20.4 p.20.5 p.21 p.21.2 VAR00001 VAR00002 

VAR00003 

  /PIECHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 27-SEP-2020 03:43:26 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\Lenovo\Desktop\Pyetesori i 

Kompleksit\pyetesor hapesirat mes pallateve banor 

+kalimtar.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
189 

Missing Value Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data. 
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Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=p00 p01 p1 p2 p3 p4 p5 

p6 p6_tjeter p7 p.7.1 p.7.2 p.7.3 p.8 p.9 p.10.1 p.10.2 

p.10.3 p.10.tjeter p.11 p.11.1 p.12 p.13.1 p.13.2 

p.13.tjeter p.14.1 p.14.2 p.14.3 p.15 p.16.1 p.16.2 

p.17.1 p.17.2 p.18.1 p.18.2 p.18.3 p.19.1 p.19.2 

p.19.3 p.19.4 p.19.3.tjeter p.20.1 p.20.2 p.20.3 p.20.4 

p.20.5 p.21 p.21.2 VAR00001 VAR00002 VAR00003 

  /PIECHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:06.39 

Elapsed Time 00:00:05.06 

[DataSet1] C:\Users\Lenovo\Desktop\Pyetesori i Kompleksit\pyetesor hapesirat mes pallateve banor 

+kalimtar.sav 

Warnings 

No valid cases remain for VAR00001. A bar chart or histogram 

cannot be produced. 

No valid cases remain for VAR00002. A bar chart or histogram 

cannot be produced. 

No valid cases remain for VAR00003. A bar chart or histogram 

cannot be produced. 

Statistics 

 p00 Nr. i pyetesorit Gjinia Mosha Niveli i edukimit Statusi i 

punësimit 

N 

Valid 189 189 189 189 189 188 

Missing 0 0 0 0 0 1 

Statistics 

 Sektori i 

punësimit 

Cila është 

marrëdhenia juaj 

me hapsirën? 

Cila është 

marrëdhenia juaj 

me hapsirën? 

Prej sa 

personash 

përbëhet familja 

juaj? 

Prej sa 

personash mbi 

65 vjec përbëhet 

familja juaj? 

N Valid 87 189 189 183 91 
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Missing 102 0 0 6 98 

Statistics 

 Prej sa 

personash 18-65 

vjec përbëhet 

familja juaj? 

Prej sa 

personash nen 

18 vjec përbëhet 

familja juaj? 

Sa automjete 

keni? 

Vendi ku parkoni 

automjetin 

Cilat janë 

(hapësirat) 

ambjentet e 

perbashketa për 

ju? 

N 

Valid 172 166 189 125 189 

Missing 17 23 0 64 0 

Statistics 

 Cilat janë 

(hapësirat) 

ambjentet e 

perbashketa për 

ju? 

Cilat janë 

(hapësirat) 

ambjentet e 

perbashketa për 

ju? 

Cilat janë 

(hapësirat) 

ambjentet e 

perbashketa për 

ju? 

A janë hapësirat 

të rëndësishme 

për Ju? 

Cilet elemente te 

hapesires jane te 

rendesishme per 

ju? 

N 

Valid 121 43 189 188 189 

Missing 68 146 0 1 0 

Statistics 

 Cilën hapësirë të 

përbashket 

përdorni më 

shumë? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

Cilat elementë e 

bëjnë këtë 

hapësirë të 

veçantë? 

Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

N 

Valid 189 183 13 189 187 

Missing 0 6 176 0 2 

Statistics 

 Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

Për çfarë 

aktiviteti e 

përdorni këtë 

hapësirë? 

Sa shpesh e 

përdorni 

hapësirën? 

Nese do kishit ne 

dore te 

ndryshonit dicka 

ne zone nga ana 

cilesore cfare do 

ndermerrnit? 

Nese do kishit 

ne dore te 

ndryshonit dicka 

ne zone nga ana 

cilesore cfare do 

ndermerrnit? 
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N 

Valid 83 27 189 189 131 

Missing 106 162 0 0 58 

Statistics 

 Çfarë e bën 

hapësirën të 

veçantë në 

kompleksin e 

banimit në raport 

me qytetin? 

Çfarë e bën 

hapësirën të 

veçantë në 

kompleksin e 

banimit në raport 

me qytetin? 

Nder elementet e 

hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

Nder elementet e 

hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

Nder elementet 

e hapesirave 

ndermjet 

banesave, cfare 

ju mungon 

N 

Valid 189 8 186 156 104 

Missing 0 181 3 33 85 

Statistics 

 Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

Cfare 

problematike 

themelore 

përmban 

hapësira? 

N 

Valid 180 153 68 27 189 

Missing 9 36 121 162 0 

Statistics 

 Keni probleme 

me lageshtine ne 

banese? 

Keni probleme 

me mungesen e 

diellezimit? 

Keni probleme 

me ajrisjen ne 

banese? 

Keni probleme 

me zhurmat? 

Keni probleme 

me pluhurat? 

N 

Valid 25 52 54 127 130 

Missing 164 137 135 62 59 

Statistics 

 A ndjeheni komod 

dhe ne intimitet ne 

apartamentin tuaj? 

Problematikat e 

hapesires qe 

ndikojne ne 

intimitetin e 

baneses 

VAR00001 VAR00002 VAR00003 
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N 

Valid 177 74 0 0 0 

Missing 12 115 189 189 189 

Frequency Table 

p00 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kalimtar 96 50.8 50.8 50.8 

banor 93 49.2 49.2 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 1/1 1 .5 .5 .5 

A 1/2 1 .5 .5 1.1 

A 1/3 1 .5 .5 1.6 

A 2/1 1 .5 .5 2.1 

A 3/1 1 .5 .5 2.6 

A 3/2 1 .5 .5 3.2 

A 3/3 1 .5 .5 3.7 

A 3/5 1 .5 .5 4.2 

A 4/1 1 .5 .5 4.8 

A 4/2 1 .5 .5 5.3 

A 5/4 1 .5 .5 5.8 

A1/1 1 .5 .5 6.3 

A1/3 1 .5 .5 6.9 
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A2/1 1 .5 .5 7.4 

A3/1 1 .5 .5 7.9 

A3/3 1 .5 .5 8.5 

A3/5 1 .5 .5 9.0 

A4/1 1 .5 .5 9.5 

A5/1 1 .5 .5 10.1 

A5/5 1 .5 .5 10.6 

A6/4 1 .5 .5 11.1 

B1/1 1 .5 .5 11.6 

B1/2 1 .5 .5 12.2 

B2/1 1 .5 .5 12.7 

B2/2 1 .5 .5 13.2 

B2/3 1 .5 .5 13.8 

B4/3 1 .5 .5 14.3 

B5/1 1 .5 .5 14.8 

B5/2 1 .5 .5 15.3 

B5/3 1 .5 .5 15.9 

B5/4 1 .5 .5 16.4 

B6/1 1 .5 .5 16.9 

 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid B6/2 1 .5 .5 17.5 

B6/3 1 .5 .5 18.0 
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C1/1 2 1.1 1.1 19.0 

C1/2 1 .5 .5 19.6 

C1/3 1 .5 .5 20.1 

C1/4 1 .5 .5 20.6 

C1/6 1 .5 .5 21.2 

C2/1 1 .5 .5 21.7 

C2/2 2 1.1 1.1 22.8 

C2/4 2 1.1 1.1 23.8 

C3/1 1 .5 .5 24.3 

C3/2 2 1.1 1.1 25.4 

C3/3 1 .5 .5 25.9 

C3/4 2 1.1 1.1 27.0 

C4/1 1 .5 .5 27.5 

C4/2 2 1.1 1.1 28.6 

C4/3 1 .5 .5 29.1 

C4/4 2 1.1 1.1 30.2 

C5/1 2 1.1 1.1 31.2 

C5/2 2 1.1 1.1 32.3 

C5/3 2 1.1 1.1 33.3 

C5/4 2 1.1 1.1 34.4 

C6/2 1 .5 .5 34.9 

C6/3 1 .5 .5 35.4 

C6/4 2 1.1 1.1 36.5 

D1/1 2 1.1 1.1 37.6 
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D1/2 2 1.1 1.1 38.6 

D1/3 2 1.1 1.1 39.7 

D1/4 1 .5 .5 40.2 

D2/1 2 1.1 1.1 41.3 

D2/2 2 1.1 1.1 42.3 

D2/3 1 .5 .5 42.9 

 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

D2/4 1 .5 .5 43.4 

D3/2 1 .5 .5 43.9 

D3/3 2 1.1 1.1 45.0 

D3/4 1 .5 .5 45.5 

D4/1 1 .5 .5 46.0 

D4/2 2 1.1 1.1 47.1 

D4/3 2 1.1 1.1 48.1 

D4/4 2 1.1 1.1 49.2 

D4/5 1 .5 .5 49.7 

D5/1 2 1.1 1.1 50.8 

D5/2 2 1.1 1.1 51.9 

D5/3 2 1.1 1.1 52.9 

D5/4 1 .5 .5 53.4 

D6/1 2 1.1 1.1 54.5 

D6/2 1 .5 .5 55.0 
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D6/3 2 1.1 1.1 56.1 

D6/4 1 .5 .5 56.6 

E1/1 2 1.1 1.1 57.7 

E1/2 1 .5 .5 58.2 

E1/3 2 1.1 1.1 59.3 

E1/4 2 1.1 1.1 60.3 

E2/1 2 1.1 1.1 61.4 

E2/2 2 1.1 1.1 62.4 

E2/3 2 1.1 1.1 63.5 

E2/4 2 1.1 1.1 64.6 

E3/2 2 1.1 1.1 65.6 

E3/3 2 1.1 1.1 66.7 

E3/4 1 .5 .5 67.2 

E3/5 1 .5 .5 67.7 

E3/6 1 .5 .5 68.3 

E4/1 2 1.1 1.1 69.3 

E4/2 2 1.1 1.1 70.4 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

E4/3 2 1.1 1.1 71.4 

E4/4 2 1.1 1.1 72.5 

E5/1 1 .5 .5 73.0 

E5/2 2 1.1 1.1 74.1 

E5/3 2 1.1 1.1 75.1 
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E5/4 1 .5 .5 75.7 

E5/6 1 .5 .5 76.2 

E6/1 2 1.1 1.1 77.2 

E6/2 2 1.1 1.1 78.3 

E6/3 1 .5 .5 78.8 

E6/4 1 .5 .5 79.4 

E6/5 1 .5 .5 79.9 

F1/1 2 1.1 1.1 81.0 

F1/2 2 1.1 1.1 82.0 

F1/3 2 1.1 1.1 83.1 

F1/4 2 1.1 1.1 84.1 

F2/1 2 1.1 1.1 85.2 

F2/2 2 1.1 1.1 86.2 

F2/3 2 1.1 1.1 87.3 

F2/4 2 1.1 1.1 88.4 

F3/2 2 1.1 1.1 89.4 

F3/3 2 1.1 1.1 90.5 

F3/4 1 .5 .5 91.0 

F4/1 2 1.1 1.1 92.1 

F4/2 1 .5 .5 92.6 

F4/3 2 1.1 1.1 93.7 

F4/4 2 1.1 1.1 94.7 

F5/3 1 .5 .5 95.2 

F6/1 2 1.1 1.1 96.3 
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F6/2 1 .5 .5 96.8 

F6/3 2 1.1 1.1 97.9 

F6/4 2 1.1 1.1 98.9 

Nr. i pyetesorit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

F6/5 2 1.1 1.1 100.0 

Total 189 100.0 100.0 

 

Gjinia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

Femer 105 55.6 55.6 55.6 

Mashkull 84 44.4 44.4 100.0 

Total 189 100.0 100.0 
 

Mosha 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

18-24 17 9.0 9.0 9.0 

25-44 123 65.1 65.1 74.1 

45-64 42 22.2 22.2 96.3 

mbi 65 7 3.7 3.7 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Niveli i edukimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Pa shkollim 1 .5 .5 .5 
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V

a

l

i

d 

8 vjecar 9 4.8 4.8 5.3 

I mesem 39 20.6 20.6 25.9 

universitar 134 70.9 70.9 96.8 

pasuniversitar 6 3.2 3.2 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Statusi i punësimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

I punesuar 36 19.0 19.1 19.1 

I vetepunuesuar 34 18.0 18.1 37.2 

Student 80 42.3 42.6 79.8 

Pensionist 10 5.3 5.3 85.1 

I papune 28 14.8 14.9 100.0 

Total 188 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 189 100.0   

Sektori i punësimit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Bujqesi/Blegtori 3 1.6 3.4 3.4 

Ndertim 10 5.3 11.5 14.9 

Transport 2 1.1 2.3 17.2 

Industri e lehte 5 2.6 5.7 23.0 

Sherbime publike (zyre, tregeti, 

qendra regtare) 
67 35.4 77.0 100.0 

Total 87 46.0 100.0  
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Missing System 102 54.0   

Total 189 100.0   

Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

Jetoj atje 62 32.8 32.8 32.8 

Punoj atje 29 15.3 15.3 48.1 

E vizitoj shpesh 59 31.2 31.2 79.4 

Te tjera 23 12.2 12.2 91.5 

Jetoj dhe punoj 16 8.5 8.5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Cila është marrëdhenia juaj me hapsirën? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

 185 97.9 97.9 97.9 

10vjet 1 .5 .5 98.4 

9vjet 1 .5 .5 98.9 

ne kohen e lire 1 .5 .5 99.5 

Per shoping 1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Prej sa personash përbëhet familja juaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2.0

0 
20 10.6 10.9 10.9 

3.0

0 
28 14.8 15.3 26.2 
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4.0

0 
72 38.1 39.3 65.6 

5.0

0 
47 24.9 25.7 91.3 

6.0

0 
14 7.4 7.7 98.9 

7.0

0 
2 1.1 1.1 100.0 

Tot

al 
183 96.8 100.0 

 

Missing 
Sys

tem 
6 3.2 

  

Total 189 100.0   

Prej sa personash mbi 65 vjec përbëhet familja juaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.0

0 
61 32.3 67.0 67.0 

2.0

0 
30 15.9 33.0 100.0 

Tot

al 
91 48.1 100.0 

 

Missing 
Sys

tem 
98 51.9 

  

Total 189 100.0   

Prej sa personash 18-65 vjec përbëhet familja juaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.0

0 
9 4.8 5.2 5.2 

2.0

0 
140 74.1 81.4 86.6 
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3.0

0 
21 11.1 12.2 98.8 

4.0

0 
2 1.1 1.2 100.0 

Tot

al 
172 91.0 100.0 

 

Missing 
Sys

tem 
17 9.0 

  

Total 189 100.0   

Prej sa personash nen 18 vjec përbëhet familja juaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1.0

0 
78 41.3 47.0 47.0 

2.0

0 
80 42.3 48.2 95.2 

3.0

0 
8 4.2 4.8 100.0 

Tot

al 
166 87.8 100.0 

 

Missing 
Sys

tem 
23 12.2 

  

Total 189 100.0   

Sa automjete keni? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

asnje 65 34.4 34.4 34.4 

Nje 110 58.2 58.2 92.6 

Dy 11 5.8 5.8 98.4 

Tre 3 1.6 1.6 100.0 
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Total 189 100.0 100.0  

Vendi ku parkoni automjetin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Parkim personal 7 3.7 5.6 5.6 

Parkim kolektiv 36 19.0 28.8 34.4 

Ne rruge te brendshme 81 42.9 64.8 99.2 

33.00 1 .5 .8 100.0 

Total 125 66.1 100.0  

Missing System 64 33.9   

Total 189 100.0   

Cilat janë (hapësirat) ambjentet e perbashketa për ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
25 13.2 13.2 13.2 

Rruge te brendshme / trotuare 144 76.2 76.2 89.4 

Terrene sportive 2 1.1 1.1 90.5 

Parkim 6 3.2 3.2 93.7 

Ambiente ndihmese (konteniere, 

etj) 
2 1.1 1.1 94.7 

Sherbime tregtare (dyqane) 3 1.6 1.6 96.3 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
5 2.6 2.6 98.9 

mobilim urban 2 1.1 1.1 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Cilat janë (hapësirat) ambjentet e perbashketa për ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
61 32.3 50.4 50.4 

Rruge te brendshme / trotuare 1 .5 .8 51.2 

Terrene sportive 5 2.6 4.1 55.4 

Parkim 34 18.0 28.1 83.5 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
9 4.8 7.4 90.9 

Sherbime tregtare (dyqane) 4 2.1 3.3 94.2 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
5 2.6 4.1 98.3 

mobilim urban 2 1.1 1.7 100.0 

Total 121 64.0 100.0  

Missing System 68 36.0   

Total 189 100.0   

Cilat janë (hapësirat) ambjentet e perbashketa për ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
1 .5 2.3 2.3 

Terrene sportive 7 3.7 16.3 18.6 

Parkim 12 6.3 27.9 46.5 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
9 4.8 20.9 67.4 

Sherbime tregtare (dyqane) 4 2.1 9.3 76.7 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
5 2.6 11.6 88.4 

mobilim urban 5 2.6 11.6 100.0 

Total 43 22.8 100.0  
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Missing System 146 77.2   

Total 189 100.0   

Cilat janë (hapësirat) ambjentet e perbashketa për ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

li

d 

 174 92.1 92.1 92.1 

 lokalet 1 .5 .5 92.6 

ambjentet brenda pallatit, 

shkallet koridoret ashensoret 
1 .5 .5 93.1 

hapesira ndermjet objekteve 1 .5 .5 93.7 

hapesirat e tjera jane te zena e 

te me mazhuara 
1 .5 .5 94.2 

Kende lojra, mobilimi 

urban,terrenet sportive etj 
1 .5 .5 94.7 

lokale 1 .5 .5 95.2 

lokali 'la voglia' 1 .5 .5 95.8 

nuk ka hapesirat e nevojshme 1 .5 .5 96.3 

oborret 1 .5 .5 96.8 

oborri 2 1.1 1.1 97.9 

oborri, shkallet 1 .5 .5 98.4 

pallati 1 .5 .5 98.9 

shkallet ashensori 1 .5 .5 99.5 

shkallet e pallatit 1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

A janë hapësirat të rëndësishme për Ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

shume e rendesishme 64 33.9 34.0 34.0 
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V

a

l

i

d 

e rendesishme 116 61.4 61.7 95.7 

indiferent 3 1.6 1.6 97.3 

jo e rendesishme 5 2.6 2.7 100.0 

Total 188 99.5 100.0  

M

i

s

s

i

n

g 

System 1 .5 

  

Total 189 100.0   

Cilet elemente te hapesires jane te rendesishme per ju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali

d 

 178 94.2 94.2 94.2 

duhet te kishte me teper 

hapesire 
1 .5 .5 94.7 

e vetmja menyre per tu ajrosur, 

djellezuar natyralisht 
1 .5 .5 95.2 

ka lidhje me rrugen kryesore 1 .5 .5 95.8 

kaloj pjesen me te madhe te 

kohes 
1 .5 .5 96.3 

liria eshte e rendesishme 1 .5 .5 96.8 

mundesojne ajrim, drite 

natyrale, lirshmeri, intimitet 
1 .5 .5 97.4 

ndikojne psikologjikisht, 

sigurojne diellezim e ajrosje 
1 .5 .5 97.9 

ndikon ne psikologjin, 

intimitetin, ajrosjen 
1 .5 .5 98.4 

per kohen e lire 1 .5 .5 98.9 
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sherben per te lidhur ambjentet 1 .5 .5 99.5 

sigurohet ndricim natyral dhe 

privatesia 
1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Cilën hapësirë të përbashket përdorni më shumë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali

d 

Lulishte/Hapesire e 

gjelbert/Kende lojerash 
41 21.7 21.7 21.7 

Rruge te brendshme / trotuare 102 54.0 54.0 75.7 

Terrene sportive 6 3.2 3.2 78.8 

Parkim 16 8.5 8.5 87.3 

Ambiente ndihmese 

(konteniere, etj) 
5 2.6 2.6 89.9 

Sherbime tregtare (dyqane) 8 4.2 4.2 94.2 

Sherbime rekreative (bar 

restorant) 
10 5.3 5.3 99.5 

mobilim urban 1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 72 38.1 39.3 39.3 

Pozicioni gjeografik / Aksesi 41 21.7 22.4 61.7 

Qetesia / siguria 17 9.0 9.3 71.0 

Kushtet e mira (gjelberim /lulishte) 23 12.2 12.6 83.6 

Kushte te mira (parkimi) 6 3.2 3.3 86.9 

Sherbimet (rekreative, tregtare, etj) 15 7.9 8.2 95.1 
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Prania e institucioneve te 

rendesishme 
2 1.1 1.1 96.2 

E kompletuar me gjithcka 1 .5 .5 96.7 

Reputacioni i mire i lagjes 6 3.2 3.3 100.0 

Total 183 96.8 100.0  

Missing System 6 3.2   

Total 189 100.0   

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Qetesia / siguria 3 1.6 23.1 23.1 

Kushtet e mira (gjelberim /lulishte) 4 2.1 30.8 53.8 

Kushte te mira (parkimi) 1 .5 7.7 61.5 

Sherbimet (rekreative, tregtare, etj) 4 2.1 30.8 92.3 

Tjeter 1 .5 7.7 100.0 

Total 13 6.9 100.0  

Missin

g 
System 176 93.1 

  

Total 189 100.0   

Cilat elementë e bëjnë këtë hapësirë të veçantë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 174 92.1 92.1 92.1 

banesat me kat te ulet 1 .5 .5 92.6 

diellezimi, orientimi 1 .5 .5 93.1 

eshte zone e ngrohte 1 .5 .5 93.7 

forma e bllokut pengon zhurmat 1 .5 .5 94.2 
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fushat e tenisit 2 1.1 1.1 95.2 

lartesia e kateve 1 .5 .5 95.8 

Ndricimi 1 .5 .5 96.3 

nje pjese ka djellezim te mire 1 .5 .5 96.8 

nuk ekziston hapesire 1 .5 .5 97.4 

oborri i brendshem 1 .5 .5 97.9 

pastertia 1 .5 .5 98.4 

rruget e brendeshme 1 .5 .5 98.9 

shtepi te vecanta 1 .5 .5 99.5 

thashethemet ne kafene 1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Takim me shoket/te njohur 41 21.7 21.9 21.9 

Te kalosh kohen e lire 39 20.6 20.9 42.8 

Shopping 25 13.2 13.4 56.1 

Shetitje 15 7.9 8.0 64.2 

Per te luajtur 2 1.1 1.1 65.2 

Parkim 40 21.2 21.4 86.6 

Aktivitete te tjera 25 13.2 13.4 100.0 

Total 187 98.9 100.0  

Missin

g 
System 2 1.1 

  

Total 189 100.0   

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Te kalosh kohen e lire 14 7.4 16.9 16.9 

Shopping 13 6.9 15.7 32.5 

Shetitje 15 7.9 18.1 50.6 

Per te luajtur 4 2.1 4.8 55.4 

Evente publike 1 .5 1.2 56.6 

Parkim 20 10.6 24.1 80.7 

Aktivitete te tjera 16 8.5 19.3 100.0 

Total 83 43.9 100.0  

Missin

g 
System 106 56.1 

  

Total 189 100.0   

Për çfarë aktiviteti e përdorni këtë hapësirë? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Shopping 2 1.1 7.4 7.4 

Shetitje 2 1.1 7.4 14.8 

Per te luajtur 3 1.6 11.1 25.9 

Evente publike 1 .5 3.7 29.6 

Parkim 10 5.3 37.0 66.7 

Aktivitete te tjera 9 4.8 33.3 100.0 

Total 27 14.3 100.0  

Missin

g 
System 162 85.7 

  

Total 189 100.0   

Sa shpesh e përdorni hapësirën? 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Cdo dite 83 43.9 43.9 43.9 

Nje here te jave 12 6.3 6.3 50.3 

Disa here ne jave 36 19.0 19.0 69.3 

rralle 58 30.7 30.7 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Nese do kishit ne dore te ndryshonit dicka ne zone nga ana cilesore cfare do ndermerrnit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 10 5.3 5.3 5.3 

Parkime publike 14 7.4 7.4 12.7 

Lulishte/Gjelberim 76 40.2 40.2 52.9 

Mirembajtje fasadash 5 2.6 2.6 55.6 

Shtrim e zgjerim 

rrugesh/trotuaresh 
18 9.5 9.5 65.1 

Hapesira te lira, publike 7 3.7 3.7 68.8 

Kende lojerash e sportive 7 3.7 3.7 72.5 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
29 15.3 15.3 87.8 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
1 .5 .5 88.4 

Vendosja e konteniereve / 

Pastrimi 
3 1.6 1.6 89.9 

Shtimi i ambienteve 

rekreative 
2 1.1 1.1 91.0 

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit 
2 1.1 1.1 92.1 
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Cdo gje nga e para 

(Riorganizim) 
15 7.9 7.9 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Nese do kishit ne dore te ndryshonit dicka ne zone nga ana cilesore cfare do ndermerrnit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Asgje 2 1.1 1.5 1.5 

Parkime publike 48 25.4 36.6 38.2 

Lulishte/Gjelberim 5 2.6 3.8 42.0 

Mirembajtje fasadash 9 4.8 6.9 48.9 

Shtrim e zgjerim rrugesh/trotuaresh 15 7.9 11.5 60.3 

Hapesira te lira, publike 6 3.2 4.6 64.9 

Kende lojerash e sportive 16 8.5 12.2 77.1 

Prishje shtesash kati e 

anesore/lokalesh 
20 10.6 15.3 92.4 

Heqje e tregjeve/shitesve 

ambulante 
2 1.1 1.5 93.9 

Vendosja e konteniereve / Pastrimi 5 2.6 3.8 97.7 

Shtimi i ambienteve rekreative 1 .5 .8 98.5 

Eleminimi i rrjeteve ajrore te 

telekomunikacionit 
2 1.1 1.5 100.0 

Total 131 69.3 100.0  

Missing System 58 30.7   

Total 189 100.0   

Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit në raport me qytetin? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Asgje 68 36.0 36.0 36.0 
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Pozicioni gjeografik / Aksesi 56 29.6 29.6 65.6 

Qetesia / siguria 18 9.5 9.5 75.1 

Kushtet e mira (gjelberim 

/lulishte) 
5 2.6 2.6 77.8 

Kushte te mira (parkimi) 2 1.1 1.1 78.8 

Sherbimet (rekreative, tregtare, 

etj) 
17 9.0 9.0 87.8 

Prania e institucioneve te 

rendesishme 
10 5.3 5.3 93.1 

E kompletuar me gjithcka 8 4.2 4.2 97.4 

Reputacioni i mire i lagjes 5 2.6 2.6 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Çfarë e bën hapësirën të veçantë në kompleksin e banimit në raport me qytetin? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Qetesia / siguria 1 .5 12.5 12.5 

Kushtet e mira (gjelberim /lulishte) 2 1.1 25.0 37.5 

Sherbimet (rekreative, tregtare, etj) 1 .5 12.5 50.0 

Prania e institucioneve te 

rendesishme 
1 .5 12.5 62.5 

Reputacioni i mire i lagjes 3 1.6 37.5 100.0 

Total 8 4.2 100.0  

Missing System 181 95.8   

Total 189 100.0   

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Lulishte 150 79.4 80.6 80.6 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

386 

Trotuaret 8 4.2 4.3 84.9 

Rruget 3 1.6 1.6 86.6 

Parkimet 20 10.6 10.8 97.3 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
5 2.6 2.7 100.0 

Total 186 98.4 100.0  

Missing System 3 1.6   

Total 189 100.0   

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte 1 .5 .6 .6 

Trotuaret 33 17.5 21.2 21.8 

Rruget 8 4.2 5.1 26.9 

Parkimet 85 45.0 54.5 81.4 

Numri i shkollave 7 3.7 4.5 85.9 

Numri i kopesht/cerdheve 4 2.1 2.6 88.5 

Ambientet tregtare 5 2.6 3.2 91.7 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
13 6.9 8.3 100.0 

Total 156 82.5 100.0  

Missing System 33 17.5   

Total 189 100.0   

Nder elementet e hapesirave ndermjet banesave, cfare ju mungon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Lulishte 1 .5 1.0 1.0 

Trotuaret 4 2.1 3.8 4.8 
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Rruget 4 2.1 3.8 8.7 

Parkimet 22 11.6 21.2 29.8 

Numri i shkollave 12 6.3 11.5 41.3 

Numri i kopesht/cerdheve 10 5.3 9.6 51.0 

Ambientet tregtare 11 5.8 10.6 61.5 

Vendet e depozitimit te 

mbeturinave 
40 21.2 38.5 100.0 

Total 104 55.0 100.0  

Missing System 85 45.0   

Total 189 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ajrisja 53 28.0 29.4 29.4 

Diellezimi 35 18.5 19.4 48.9 

Zhurmat 72 38.1 40.0 88.9 

infrastruktura rrugore 14 7.4 7.8 96.7 

Sheshet publike 5 2.6 2.8 99.4 

Trotuaret 1 .5 .6 100.0 

Total 180 95.2 100.0  

Missing System 9 4.8   

Total 189 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Diellezimi 28 14.8 18.3 18.3 
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Zhurmat 31 16.4 20.3 38.6 

infrastruktura rrugore 51 27.0 33.3 71.9 

Sheshet publike 14 7.4 9.2 81.0 

Trotuaret 29 15.3 19.0 100.0 

Total 153 81.0 100.0  

Missing System 36 19.0   

Total 189 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zhurmat 20 10.6 29.4 29.4 

infrastruktura rrugore 23 12.2 33.8 63.2 

Sheshet publike 9 4.8 13.2 76.5 

Trotuaret 16 8.5 23.5 100.0 

Total 68 36.0 100.0  

Missing System 121 64.0   

Total 189 100.0   

Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

infrastruktura rrugore 12 6.3 44.4 44.4 

Sheshet publike 9 4.8 33.3 77.8 

Trotuaret 6 3.2 22.2 100.0 

Total 27 14.3 100.0  

Missing System 162 85.7   

Total 189 100.0   
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Cfare problematike themelore përmban hapësira? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 172 91.0 91.0 91.0 

eshte e mbipopulluar 1 .5 .5 91.5 

ka balte e pluhur ne rruget e 

brendeshme 
1 .5 .5 92.1 

ka vjedhje 1 .5 .5 92.6 

komunikimi me njerezit 1 .5 .5 93.1 

mung hap.e gjelbra 1 .5 .5 93.7 

nuk ka gjelberim 1 .5 .5 94.2 

nuk ka siguri ne ambjetet 

perreth 
1 .5 .5 94.7 

nuk kam koment 1 .5 .5 95.2 

pa probleme soc ekonomike 1 .5 .5 95.8 

perdorues te narkotikeve ne 

hapesirat e godinave 
1 .5 .5 96.3 

prob. soc ekonomike 1 .5 .5 96.8 

PROB. SOC. EKONOMIKE 1 .5 .5 97.4 

sheshet 1 .5 .5 97.9 

shih e shkruaj 1 .5 .5 98.4 

trotuaret 1 .5 .5 98.9 

zenia e kateve perdhe nga 

pjestaret e kom. rom 
1 .5 .5 99.5 

Zhurmat ne mbremje jane sh 

shqetesuese 
1 .5 .5 100.0 

Total 189 100.0 100.0  

Keni probleme me lageshtine ne banese? 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

390 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po 25 13.2 100.0 100.0 

Missing System 164 86.8   

Total 189 100.0   

Keni probleme me mungesen e diellezimit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po 52 27.5 100.0 100.0 

Missing System 137 72.5   

Total 189 100.0   

Keni probleme me ajrisjen ne banese? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid po 54 28.6 100.0 100.0 

Missing System 135 71.4   

Total 189 100.0   

Keni probleme me zhurmat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 126 66.7 99.2 99.2 

jo 1 .5 .8 100.0 

Total 127 67.2 100.0  

Missing System 62 32.8   

Total 189 100.0   

Keni probleme me pluhurat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

po 129 68.3 99.2 99.2 

jo 1 .5 .8 100.0 
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Total 130 68.8 100.0  

Missing System 59 31.2   

Total 189 100.0   

A ndjeheni komod dhe ne intimitet ne apartamentin tuaj? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

jo 67 35.4 37.9 37.9 

disi 41 21.7 23.2 61.0 

po 69 36.5 39.0 100.0 

Total 177 93.7 100.0  

Missing System 12 6.3   

Total 189 100.0   

Problematikat e hapesires qe ndikojne ne intimitetin e baneses 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ndotja akustike ( makinat, lokalet ) 45 23.8 60.8 60.8 

Ndotja  (pluhurat e rr)uges/mbetjet 

urbane 
13 6.9 17.6 78.4 

Mungesa e ajrisjes/diellezimit 5 2.6 6.8 85.1 

Prania e lokaleve ne katin perdhe 

te baneses 
11 5.8 14.9 100.0 

Total 74 39.2 100.0  

Missing System 115 60.8   

Total 189 100.0   

VAR00001 

 Frequency Percent 

Missing 
Syste

m 
189 100.0 



SI KA NDIKUAR NDRYSHIMI I SISTEMEVE POLITIKE NË TRANSFORMIMIN E HAPËSIRAVE NDËRMJET BANESAVE 

392 

VAR00002 

 Frequency Percent 

Missing 
Syste

m 
189 100.0 

VAR00003 

 Frequency Percent 

Missing 
Syste

m 
189 100.0 

 

Pie Chart 
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