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PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS  
‘‘PARQET REKREATIVE NË TIRANË – KËNDET E LOJËRAVE’’ 

 
Në zbatim të planit vjetor, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së 
funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), sipas programit të auditimit nr. 803/2, 803/3, 
datë 12.10.2018 realizoi auditimin e performancës me temë “Parqet Rekreative në 
Tiranë – Këndet e Lojërave”. Ky auditim u ushtrua në Bashkinë Tiranë dhe Agjencinë e 
Parqeve dhe Rekreacionit. Pas përfundimit të punës paraprake audituese u përgatit 
programi auditues. Në përfundim të punës audituese në terren, me shkresat nr. 803/4, 
803/5, datë 18.11.2018 iu dërgua projekt-raporti i auditimit institucioneve subjekt 
auditimi. 
Pasi u njoha me raportin përfundimtar të auditimit dhe projekt-vendimin e paraqitur 
nga grupi i auditimit, të Departamentit të Auditimit të Performancës, shpjegimet e 
dhëna nga subjektet e audituara, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i 
Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, vlerësimin 
mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi dhe Drejtori i 
Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 15, shkronja “c” të 
Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 
të Lartë të Shtetit”. 
 

KONKLUDOVA 
 

Institucioni përgjegjëse për këndet e lojërave në Tiranë është përcaktuar në vendimin 
nr. 41, datë 23.09.2015 për “Riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme nr. 1 të 
Punëtorëve të Qytetit dhe Krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” i 
ndryshuar1. APR është institucioni kyç që duhet të sigurojë ndër të tjera edhe 

                                                             
1 Vendim nr. 88, datë 26.07.2017 për “Një Shtesë në Vendimin nr. 41, datë 23.09.2015 të Këshillit 
Bashkiak Riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe Krijimin e 
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zhvillimin, administrimin dhe mirëmbajtja e parqeve rekreative, historike dhe 
natyrore brenda territorit të Bashkisë së Tiranës, kthimin e parqeve, nëpërmjet 
planifikimit dhe projekteve, në zona rekreative të frekuentueshme nga çdo 
grupmoshë, administrimin e aseteve rekreative e sportive (terrene, kënde, salla, 
pishina, fusha, palestra, sheshe, vegla e pajisje, pista e shtigje, ambiente rekreative e 
sportive) që ndodhen në territorin e Bashkisë së Tiranës, si dhe nxitjen, promovimin, 
mbështetjen dhe organizimin e aktiviteteve rekreative e sportive për fuqizimin e 
jetesës aktive nëpërmjet edukimit e sensibilizimit për një jetesë të shëndetshme.2 
Kjo përgjegjësi institucionale ndahet me Bashkinë Tiranë, sipas rregullores së 
Bashkisë Tiranë nr. 14, datë 02.05.2012 për “Miratimin e Rregullores për Organizimin, 
Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Aparatit të Bashkisë së 
Tiranës”, kjo e fundit ushtron ndër të tjera edhe mbikëqyrjen, menaxhimin dhe 
zhvillimin e projekteve nga momenti i projektimit deri në implementimin e tyre 
nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Projekteve Strategjike dhe Investimeve të 
Huaja3. 
Një park urban apo metropolitan, i quajtur ndryshe edhe park publik është një 
hapësirë e dedikuar urbane e cila u ofron rekreacion dhe gjelbërim rezidentëve apo 
edhe vizitorëve të territorit në të cilin ndodhet. Nga modelet e ndryshme të ndjekura 
në botë për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tyre rezulton se këto aktivitete 
kryesisht bëhen nga qeverisja lokale, pa përjashtuar këtu edhe rastet kur këto janë 
shërbime që kontraktohen dhe kryhen nga privatë për llogari të qeverisjes lokale.4 
Karakteristikat kryesore të parqeve rekreative në përgjithësi përfshijnë prezencën e 
këndeve të lojërave, kopshteve botanike, zona të dedikuara për hiking, vrap apo 
aktivitete sportive etj në varësi kjo të buxhetit të dedikuar dhe burimeve natyrore në 
dispozicion. 
Në linjë me nevojat për rritjen e numrit të hapësirave rekreative në qytetin e Tiranës, 
si edhe në përshtatje të nevojave gjithmonë e në rritje të qytetarëve për kushte 
bashkëjetese urbane evropiane, duke filluar nga viti 2015 Bashkia Tiranë ka nisur 
projektimin dhe ndërtimin e 32 këndeve të lojërave të dedikuar posaçërisht nxitjen e 
zhvillimit fizik, mendor dhe social të fëmijëve të të gjitha kategorive dhe grupmoshave. 
Hapësirat e gjelbra urbane janë të rëndësishme për mirëqenien dhe veprimtaritë e 
qytetarëve në komunitetin e tyre. Hapësirat e hapura dhe zonat rekreative 
funksionojnë si hapësira edhe për lojëra e aktivitete të ndryshme që janë një pjesë 
themelore e qytetit dhe jetës sociale publike. Nuk është e domosdoshme që këto 
hapësira rekreative apo të gjelbra të përshtaten për përdorim, por mund të jenë me 
vlerë të madhe biologjike ose estetike, dhe të nevojshme për një jetë më të 
shëndetshme. Për shumicën e njerëzve, është shumë e rëndësishme që strukturat e 

                                                                                                                                                                                                          
Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, vendim nr. 108, datë 28.09.2017, për një ndryshim në 
vendimin nr. 41, datë 23.09.2015 të Këshillit Bashkiak për “Riorganizimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe Krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”. 
2 Shih: Detyrat funksionale të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, http://aprtirana.al/rreth-
nesh/baza-ligjore-dhe-detyrat-funksionale/.  
3 Rregullores së Bashkisë Tiranë nr. 14, datë 02.05.2012 për “Miratimin e Rregullores për 
Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Aparatit të Bashkisë së 
Tiranës”, neni 3. 
4 Municipal sub-plan, Blue-Green Infrastructure in Bergan, Green Environment Plan 2012-2020, 
https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Enviro
nment_Plan_2012_2020.pdf.  

http://aprtirana.al/rreth-nesh/baza-ligjore-dhe-detyrat-funksionale/
http://aprtirana.al/rreth-nesh/baza-ligjore-dhe-detyrat-funksionale/
https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Environment_Plan_2012_2020.pdf
https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Environment_Plan_2012_2020.pdf
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gjelbra të jenë në dispozicion për lojë, relaksim dhe rekreacion afër vendit ku ata 
jetojnë. Me termin hapësirë urbane nënkuptohet sipërfaqe në dispozicion të publikut 
në mjedise urbane, të karakterizuara nga mundësi të gjera për shfrytëzim, përdorim 
dhe aktivitete sociale të organizuara. Këto hapësira janë shpesh sheshe me një 
sipërfaqe të vendosur midis ndërtesave, mundësisht të dizajnuara në mënyrë 
universale.5 
Lidhur me këndet e lojërave Bashkia Tiranë ka përgjegjësi për hartimin e kritereve për 
ndërtimin dhe sigurinë e tyre, mbikëqyrjen për monitorimin e të gjithë veprimtarisë 
së institucionit APR si gjatë planifikimit të këtyre këndeve ashtu edhe zbatimit dhe 
mirëmbajtjes sipas rregullave të caktuara. 
Nga të dhënat e INSTAT për popullsinë e Tiranës rezulton që në total janë 800,122 
banorë të regjistruar, përkatësisht nga mosha 0-14 vjeç janë 141,042 banorë, nga 
mosha 15-64 vjeç janë 566,682 banorë dhe 65+ vjeç janë 91,942 banorë.6 Nga 32 
kënde lojërash të përfunduar dhe në proces, ka një dendësi mesatare prej 4,408 
banore të moshës 0-14 vjeç që shfrytëzojnë një kënd. Por nuk duhet të përjashtojmë 
edhe grupmoshat e tjera të cilët, kanë të drejtën të kenë hapësira sportive, rekreative 
dhe parqe të ndryshme, për mirëqenien fizike, mendore dhe sociale gjithashtu dhe 
hapësirën e gjelbër që mund të kenë në dispozicion.   
Për këtë duhet të sigurohemi që këto kënde lojërash janë të përshtatshme për të gjithë 
grupmoshat sipas standardeve dhe rregulloreve, si në planifikim e deri në 
përfundimin dhe mirëmbajtjen e tyre. 
 
Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, A ka qenë efiçiente veprimtaria e 
Bashkisë Tiranë dhe APR-së për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
këndeve të lojërave? u arrit në këtë mesazh auditimi: 
“Aktiviteti i institucioneve përgjegjëse për administrimin e parqeve rekreative në 
qytetin e Tiranës për periudhën objekt auditimi nuk ka qenë efiçient në disa aspekte. 
Edhe pse nga viti 2015 është krijuar Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit e cila është 
përgjegjëse për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e parqeve rekreative, Bashkia Tirane dhe 
APR nuk kanë ende të miratuar një Plan Strategjik Institucional dhe Standarde për 
projektimin dhe mirëmbajtjen e tyre.  
Që nga momenti i krijimit, APR, pavarësisht përpjekjeve, nuk ka vepruar në mënyrë 
efiçiente me qëllim identifikimin e prioriteteve kryesore sa i takon planifikimit, 
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së parqeve rekreative, veçanërisht për këndet e lojërave. 
Prej vitit 2016 janë ndërtuar 26 kënde lojërash të rinj, një pjesë e konsiderueshme e të 
cilave, nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret e praktikave më të mira. Gjithashtu janë 
evidentuar  kënde lojërash ekzistues të cilat janë  plotësisht të amortizuara dhe nga 
ana e APR-së nuk është marrë asnjë iniciativë për riparimin dhe kthimin e tyre në 
gjendje funksionale. 
APR në zbatim të Urdhrit të Brendshëm Nr. 23432, datë 13.06.2017 për “Marrjen në 
Shfrytëzim e Mirëmbajtje të Investimeve për Kënde Sportive dhe të Lojërave për 
Fëmijë”, nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret për hartimin e një manuali standardesh 
të përshtatshëm  në shërbim të administrimit të parqeve rekreative.  

                                                             
5 Municipal sub-plan, Blue-Green Infrastructure in Bergan, Green Environment Plan 2012-2020, 
https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Enviro
nment_Plan_2012_2020.pdf. 
6 Instituti i Statistikave INSTAT - popullsia e Tiranës. 

https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Environment_Plan_2012_2020.pdf
https://www.worldurbanparks.org/images/Good_Practices/01_General_management/Green_Environment_Plan_2012_2020.pdf
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Mungesa e një studimi, i cili do të shërbente si udhërrëfyes në hartimin e politikave 
mbështetëse, mungesa e planit strategjik, standardeve, manualeve udhëzues, shprehin 
mungesën e përgjegjshmërisë së institucioneve përgjegjëse, e cila jo vetëm cënon 
përmbushjen e objektivave, por edhe krijon mundësi për përdorimin jo efiçient të 
burimeve. 
Bashkia Tiranë dhe APR duhet të veprojnë për të përmbushur të gjitha kërkesat e 
shprehura qartë në rregulloret institucionale përkatëse të pa realizuar deri më tani, 
për të finalizuar objektivat me synim rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve të 
Tiranës.” 
 
Nisur nga konkluzionet e mësipërme të veprimtarisë audituese, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve: 
 

V E N D O S A: 
 

I. Të miratoj Raportin e Auditimit me temë “Parqet Rekreative në Tiranë – Këndet e 
Lojërave”, të ushtruar në Bashkinë Tiranë dhe Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit. 
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 
III. Sa i takon shtjellimit të pyetjeve audituese: 
 
Për Pyetjen: A është hartuar dhe miratuar nga Bashkia Tiranë Strategjia për 
pozicionimin, projektimin dhe mirëmbajtjen e këndeve të lojërave? 
 
Gjetje: 
 Nuk është miratuar nga Bashkia Tiranë një Plan Strategjik Institucional (3-5 vjeçar) 

i cili, të përfshijë parqet rekreative, veçanërisht këndet e lojërave në Tiranë.   
 Nuk ka një studim lidhur me identifikimin e hapësirave të përshtatshme për 

ngritjen e këndeve të lojërave, në raport me shpërndarjen e popullatës.  
 Nuk janë hartuar procedura për facilitetet në realizimin e objektivave politik dhe 

interesave zhvillimin e këndeve të lojërave, të cilat përcaktohen në rregullore. 
 Bashkia Tiranë nuk monitoron veprimtarinë e Agjencisë së Parqeve dhe 

Rekreacionit si një institucion që ka në varësinë e saj. 
 Bashkia Tiranë nuk siguron një sistem informacioni të nevojshëm për përshtatjen 

edhe grumbullimin e normave nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të 
Territorit. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
 Bashkia Tiranë të ndërmarri të gjithë hapat e duhur për të hartuar dhe miratuar 

një Plan Strategjik Institucional (minimalisht 3-5 Vjeçar) sipas rregullores dhe 
përgjegjësive që rrjedhin prej saj. 

Mars 2019 
 

 Bashkia Tiranë të ngrejë një grup pune, me synim studimin e hapësirave publike, 
të cilat do të jenë në funksion të komunitetit.   

Mars 2019 
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 Bashkia Tiranë të hartojë procedura të detajuara për facilitetet në realizimin e 
objektivave politik dhe interesave zhvillimin e këndeve të lojërave, të cilat 
përcaktohen në rregulloren e Bashkisë Tiranë. 

Qershor 2019 
 

 Bashkia Tiranë të monitorojë veprimtarinë e APR-së si institucion varësie me 
gjithë instrumentet e parashikuar nga rregullorja me VKB nr. 14, datë 02.05.2015. 

Qershor 2019 
 

 Bashkia Tiranë të sigurojë një sistem informacioni të nevojshëm për përshtatjen 
edhe grumbullimi e normave nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të 
Territorit, sipas kërkesave të rregullores duke ngritur një grup pune. 

Qershor 2019 
 
Për Pyetjen: A janë hartuar dhe miratuar nga Bashkia Tiranë standardet mbi të 
cilat projektohen këndet e lojërave? 
 
Gjetje: 
 Nuk janë miratuar standarde për këndet e lojërave nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. 
 Këndet e lojërave nuk janë projektuar sipas një manuali standardesh të miratuara 

nga Bashkia Tiranë. 
 Këshilli Teknik nuk ka miratuar strategji për ndërhyrje në infrastrukturë.  
 Këshilli Teknik ka miratuar projektet e këndeve të lojërave në mungesë të 

standardeve të miratuara. 
 Manuali që Bashkia Tiranë aplikon për ndërtimin e këndeve të lojërave është një 

material i pa përkthyer, i pa miratuar dhe i papërshtatshëm. 
 
Për sa më sipër rekomandoj: 
 Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit të 

ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme me qëllim hartimin dhe miratimin e 
standardeve për projektimin dhe ndërtimin e këndeve të lojërave. 

Qershor 2019 
 

 Këshilli Teknik të miratojë një strategji për ndërhyrje në infrastrukturë si dhe të 
ndërmarrë hapa për të propozuar ide mbi hartimin e një manuali standardesh për 
këndet e lojërave. 

 Qershor 2019 
 

 Bashkia Tiranë, në bashkëpunim me APR, të veprojnë me qëllim korrigjimin e 
gabimeve dhe mangësive të evidentuara në këndet e lojërave sipas standardeve7 
që aplikohen në vendet e tjera të zhvilluara.8 

Qershor 2019 
 

                                                             
7 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/cos-playground-safety.pdf. 
8Design Standards For Urban Infrastructure 15 Playgrounds And Playground Equipment, Edition 1, 
Australia. 
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Për Pyetjen: A është kryer planifikimi mbi shpërndarjen gjeografike lidhur me 
nivelin e mbulimit të popullatës? 
 
Gjetje: 
 Bashkia Tiranë nuk ka hartuar e miratuar rregullore për administrimin e 

hapësirave publike sipas kërkesave të Rregullores së Bashkisë Tiranë nr. 14, datë 
02.05.2012 për “Miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat 
dhe Përgjegjësitë e Administratës së Aparatit të Bashkisë së Tiranës”.9 

 Bashkia Kavajë, Drejtoria e Projektimit, Politikave të Zhvillimit dhe Investimeve të 
Huaja dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ka projektuar krijimin 
e parkut qendror rekreativ në zonën e ish-repartit ushtarak.10 

 Bashkia Tiranë nuk ka një studim të mirëfilltë për hapësirën e parashikuar lidhur 
me parqet rekreative e veçanërisht për këndet e lojërave. 

 Plani i Përgjithshëm Vendor nuk parashikon asnjë specifikë lidhur me këndet e 
lojërave si pjesë përbërëse e parqeve rekreative.  

 Plani i Përgjithshëm Vendor nuk ka të përcaktuar raportin e banorëve të qytetit të 
Tiranës për këndet e lojërave të planifikuar11.  

 Bashkia Tiranë nuk ka parashikuar dhe as nuk monitoron veprimtarinë e Agjencisë 
së Parqeve dhe Rekreacionit sipas kërkesave të rregullores. 
 

Për sa më sipër rekomandoj: 
 Bashkia Tiranë të hartojë dhe miratojë rregullore për administrimin e hapësirave 

publike ku të përcaktohen në mënyrë specifike edhe këndet e lojërave.  
Qershor 2019 

 
 Bashkia Tiranë të ndërmarrë iniciativën për të kryer një studim të mirëfilltë për 

hapësirën e parashikuar lidhur me parqet rekreative e veçanërisht një ndarje për 
këndet e lojërave. 

Qershor 2019 
 
 Bashkia Tiranë të parashikojë ndërhyrjen dhe përditësimin e Planit të 

Përgjithshëm Vendor ku të pasqyrohet qartë pozicionimi i parqeve rekreative dhe 
këndet e lojërave si dhe të këto të fundit të shpërndahen sipas dendësisë së 
popullsisë. 

Qershor 2019 
 

 Bashkia Tiranë si institucion përgjegjës që ka në varësi APR-në, të hartojë një 
program monitorimi mbi veprimtarinë e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. 

Mars 2019 
 

Për Pyetjen: A janë hartuar rregulloret/politika dhe programet periodike për 
mirëmbajtjen dhe ndërtimin e këndeve të lojërave? 
Gjetje: 

                                                             
9 Shih http://www.tirana.al/rregullat-e-reja-te-administrimit-te-hapesirave-publike/. 
10 Shih http://www.openprocurement.al/tenders/Kriteret/86630-04262018.pdf. 
11 Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë. 
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 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka një Plan Strategjik Institucional të 
hartuar e miratuar që nga momenti i krijimit të saj dhe as plan veprimi.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka një studim të mirëfilltë për 
shfrytëzimin e hapësirave publike për vitet 2016-2017.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka planifikim lidhur me ndërtimin e 
këndeve të lojërave sipas kërkesave të rregullores me VKB nr. 41, datë 23.09.2015, 
neni 28.   

 APR nuk ka plan pune të përshtatshëm, të miratuar dhe të plotë për mirëmbajtjen e 
këndeve të lojërave.  

 APR nuk ka identifikuar këndet e lojërave ekzistues, si dhe nuk ka ndërhyrë fare në 
mirëmbajtjen e tyre.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk parashikon sipas rregullores një 
planifikim për territoret rekreative në qytetin e Tiranës.  

 Nuk është hartuar dhe miratuar një rregullore teknike lidhur me aktivitetet 
specifike për parqet rekreative e veçanërisht këndet e lojërave nga Agjencia e 
Parqeve dhe Rekreacionit.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit në buxhetin e miratuar për vitet 2016-2017 
nuk ka të specifikuar tek zëri i mirëmbajtjes fond për këndet e lojërave.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka planifikim buxhetor për të investuar 
në këndet e lojërave të reja që do të ndërtohen.  

 APR nuk ka përshkrime pune të detajuara për asnjë nga pozicionet e punës në 
institucion sipas organigramës.   

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk përcakton vlerat e kontratës në praktikat 
e këndeve të lojërave. 

 Njësia e Planifikim dhe Administrimit Financiar të APR nuk administron të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e aseteve pas përfundimit të 
projekteve.  
 

Për sa më sipër rekomandoj: 
 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të hartojë dhe miratojë një Plan Strategjik 

Institucional (minimalisht 3-5 vjeçar), ku të përfshihet planifikimi, ndërtimi dhe 
mirëmbajtja e këndeve të lojërave si pjesë e saj. 

Qershor 2019 
 

 Drejtoria e Administrimit të Parqeve të Hapura e Agjencia e Parqeve dhe 
Rekreacionit të propozojë një studim të mirëfilltë për shfrytëzimin e hapësirave 
publike. 

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të marrë iniciative dhe të bëjë planifikim 
lidhur me ndërtimin e këndeve të lojërave sipas kërkesave të rregullores së 
institucionit.  

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të hartojë plan pune të përshtatshëm, të 
miratuar dhe të plotë për mirëmbajtjen e këndeve të lojërave ekzistues, ku të 
përcaktohet çdo  specifikë lidhur me ato. 



8 

Mars 2019 
 

 APR të marrë masat e nevojshme për identifikimin dhe kthimin në gjendje 
funksionale të këndeve të lojërave të amortizuara. 

Gjatë vitit 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të planifikojë territoret rekreative në qytetin 
e Tiranës për këndet e lojërave në mënyrë specifike.  

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të hartojë e miratojë një rregullore teknike 
lidhur me aktivitetet specifike për parqet rekreative e veçanërisht këndet e 
lojërave. 

Mars 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të detajojë zërin mirëmbajtje në mënyrë 
specifike për këndet e lojërave në buxhetin vjetor. 

Menjëherë 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të bëjë planifikim buxhetor për të investuar 
në këndet e lojërave të reja që do të ndërtohen. 

Menjëherë 
 

 APR të ndërmarrë hapa konkret për kryerjen e detajimeve në përshkrimet e punës 
të secilit punonjës sipas drejtorive përkatëse. 

Mars 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të përcaktojë në mënyrë specifike vlerat e 
kontratës në praktikat e këndeve të lojërave. 

Qershor 2019 
 

 Njësia e Planifikim dhe Administrimit Financiar të APR të parashikojë dhe të bëjë 
një plan për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e aseteve 
pas përfundimit të projekteve. 

Qershor 2019 
 
Për Pyetjen: A janë ndërmarrë hapat e duhur për plotësimin e standardeve lidhur 
me kapacitetet, personelin dhe trajnimin e tyre për mirëmbajtjen e këndeve të 
lojërave? 
 
Gjetje: 
 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka projektuar, ndërtuar dhe miratuar këndet e 

lojërave pa standarde te miratuara nga Këshilli Teknik ose Bashkia Tiranë.  
 Këshilli Teknik i APR-së nuk ka miratuar manual standardesh për projektimin dhe 

ndërtimin e  këndeve të lojërave.  
 Këshilli Teknik i APR-së i ka miratuar projektet e këndeve të reja pa pasur për bazë 

një manual të miratuar standardesh. 
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 Manual që APR ka përdorur për t’u orientuar është i papërshtatshëm dhe nuk është 
i miratuar nga Bashkia Tirane ose nga Këshilli Teknik i APR-së.  

 APR nuk ka një plan për trajnimin e punonjësve mbi ndërtimin e këndeve të 
lojërave sipas standardeve.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka parashikuar sipërfaqe të mjaftueshme 
për këndet e lojërave të ndërtuar rishtazi. 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit për një pjesë të këndeve të lojërave nuk ka 
bërë një studim lidhur me miratimin dhe pëlqimin nga komuniteti për zonën që 
ndërtohet ky kënd.  

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka vendosur sinjalistikë në asnjë modul 
loje lidhur me grupmoshat e fëmijëve që shfrytëzojë këndin.12 

 Në këndet e lojërave të qytetit mungon shumëllojshmëria e moduleve të lojërave, 
dhe Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka marrë asnjë masë për të ofruar një 
model të kënaqshëm për komunitetin. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
 Këshilli Teknik i APR-së të miratojë Standardet teknike për projektimin dhe 

ndërtimin e këndeve të lojërave.  
Qershor 2019 

 
 Drejtoria e Projektim & Zhvillimit të bashkëpunojë me Këshillin Teknik dhe 

Drejtorinë e Administrimit të Parqeve të Hapura për hartimin e një manuali 
standardesh mbi këndet e lojërave. 

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të ndërmarrë një studim, i cili të përfshijë 
edhe interesat e komunitetit ku të parashikohen hapësirat e përshtatshme duke 
respektuar standardet e praktikave më të mira. 

Qershor 2019 
 
 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të vendosë sinjalistikë në të gjithë modulet e  

lojërave lidhur me grupmoshat e fëmijëve që shfrytëzojë këndin. 
 

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të parashikojë një studim të mirëfilltë dhe të 
detajuar për të shtuar mundësinë e aktiviteteve argëtuese nëpërmjet 
shumëllojshmërisë të moduleve të lojërave.  

Qershor 2019 
 

Për Pyetjen: A ka standarde sigurie të miratuara për ndërtimin e këndeve të 
lojërave në Tiranë? 
 
Gjetje: 

                                                             
12 Public Playground Safety Handbook, U.S. Consumer Product Safety Commission Saving Lives and 
Keeping Families Safe, 2015. 
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 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka hartuar e miratuar standarde për 
sigurinë e ndërtimit të këndit të lojërave në qytetin e Tiranës.13 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk monitoron në disa kënde lojërash 
pastërtinë sidomos gjatë orëve ku fluksi i përdoruesve është i lartë. 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit nuk ka parashikuar që në hapësirën e 
këndeve të vendosë module lojërash për fëmijët me aftësi të kufizuar, dhe në disa 
prej tyre që janë vendosur, janë të dëmtuara dhe të papërdorshme.14 

 Gjatë projektimit dhe ndërtimit të këndeve të lojërave nga Agjencia e Parqeve dhe 
Rekreacionit nuk janë parashikuar për qytetarët pengesa të përshtatshme ndaj 
rrezeve diellore për sipërfaqen e këndit.15 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit gjatë planifikimit dhe ndërtimit të këtyre 
këndeve nuk ka marrë parasysh rrezen e shikimit të përshtatshme që prindërit 
duhet të kenë gjatë  mbikëqyrjes së fëmijëve kur shfrytëzojnë këndin e lojërave.16 

 Në pjesën më të madhe të këndeve të lojëra mungojnë barrierat rrethuese që 
ndajnë këndin nga rruga e automjeteve, dhe në disa të tilla, barriera është e 
papërshtatshme duke cenuar sigurinë jetësore të komunitetit.17  

 Fëmijët gjatë kohës së qëndrimit në kënde janë të rrezikuar nga ekspozimi i qenve 
të rrugës. 

 Për modulet e lojërave ekzistuese mungojnë elementë sigurie si mbajtëse, 
ndihmesa për ngjitjen në modul, barriera të tjera gjatë përdorimit si dhe ndarja 
midis moduleve që të krijojnë një hapësirë të përshtatshme për mos të shkaktuar 
dëmtime të mundshme.18 

 Nuk është përdorur material mbrojtës për ndryshkjen e moduleve të lojërave.19 
 
Për sa më sipër rekomandoj: 
 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të ndërmarrë hapat për të hartuar e miratuar 

standarde për sigurinë e ndërtimit të këndit të lojërave në qytetin e Tiranës sipas 
manualeve dhe standardeve të praktikave më të mira.  

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të monitorojë këndet lojërave për pastërtinë 
sidomos gjatë orëve kur fluksi i komunitetit është më i lartë.  Gjithashtu të 
monitorojë stafin përgjegjës për pastrimin e këtyre këndeve lojërash.  

Mars 2019 
 

                                                             
13 The European Standard EN 1176, the European Standards for Playground Equipment 
14 ADA requirement for playgrounds, Guidance on the 2010 ADA Standards for Accessible Design 
September 15, 2010. 
15 Public Playground Safety Handbook, U.S. Consumer Product Safety Commission Saving Lives and 
Keeping Families Safe, 2015. 
16 Public Playground Safety Handbook, U.S. Consumer Product Safety Commission Saving Lives and 
Keeping Families Safe, 2015. 
17 ACT Crime Prevention and Urban Design (Resource Manual) 2000, Australia. 
18 Ibid. 
19 Public Playground Safety Handbook, U.S. Consumer Product Safety Commission Saving Lives and 
Keeping Families Safe, 2015. 
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 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të marrë masa të vendosë në kënde lojërash, 
module për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe aty ku ato ekzistojnë të marrë masa 
për riparimin e tyre.  

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të projektojë dhe ndërtojë kënde lojërash, në 
mënyrë që përdoruesit të mos të jenë të ekspozuar nga rrezet e diellit sidomos në 
oraret me të dëmshme prej tij, duke parashikuar platforma të ndryshme, bimë që 
mundësojnë hije, etj. Gjithashtu lojërat të pozicionohen duke ju shmangur 
drejtimit direkt nga rrezet e diellit.  

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të parashikojë gjatë projektimit dhe ndërtimit 
të këndeve mundësinë që prindërit të kenë një rreze shikimi të përshtatshme gjatë 
mbikëqyrjes së fëmijëve kur shfrytëzojnë këndin e lojërave. 

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të ndërhyjë në këndet ekzistuese në 
përshtatje me arkitekturën dhe ambientin përreth, duke vendosur barriera 
rrethuese që kufizojnë këndin nga rruga e automjeteve. 

Qershor 2019 
 

 APR të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të Bashkisë Tiranë me qëllim që të 
eliminohet prania e qenve të rrugës pranë këndeve të lojërave.  

 
Gjatë vitit 2019 

 
 APR të ndërhyjë për të korrigjuar modulet e këndeve në mënyrë që ato të 

plotësojnë nivelin e sigurisë për të gjitha grupmoshat e fëmijëve sipas standardeve 
Evropiane EN 1176. 

Qershor 2019 
 

 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit të marrë masa për riparimin e moduleve të 
ndryshkura si dhe të planifikojë në të ardhmen module me materiale të 
përshtatshme, rezistente ndaj faktorëve të jashtëm. 

Qershor 2019 
 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 
vendim, ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës. 
 

Grupi i Auditimit 
Xhuljeta ÇELAJ 
Erieta KËLLIÇI 

Rejlond SINANI 
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