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QELLIMI

Ky dokument përmbledh rezultatet e auditimit të energjisë në sistemin e ndriçimit publik të një
prej rrugëve të qytetit të Shkodrës me qëllim përmirësimin e efiçencës së energjisë, për të
reduktuar konsumin e energjisë dhe për të sjellë përfitimet përkatëse mjedisore.
Ky dokument përfshin procedurën që do të ndiqet për mbledhjen e të dhënave të nevojshme për
profilin ekzistues të konsumit të energjisë të objektit publik të marrë në analizë, me qëllim
identifikimin dhe përllogaritjen e kostove dhe kursimeve të energjisë, raportimin e rezultateve
dhe evidentimin e masave që duhen marrë në funksion të përmirësimit të eficencës së energjisë.

Ky  informacion paraprak është i nevojshëm për përcaktimin e ndërhyrjeve për:

• përshtatjen e transformimit dhe rregullimit të rrjetit të ndriçimit publik;
• racionalizimi i konsumit të energjisë elektrike përmes përdorimit të teknologjive inovative të
karakterizuara nga efikasiteti i provuar.

Nëpërmjet kësaj analize kërkojmë të përmirësojmë edhe cilësinë e ndriçimit. Kështu intensiteti i
dritës i të gjitha sistemeve të ndriçimit bie me kalimin e kohës. Për të përballuar humbjen e
intensitetit të ndriçimit, sistemet e ndriçimit projektohen në atë mënyrë që të harxhojnë më
shumë për të realizuar ketë humbje intensiteti. Përmirësimi i praktikave të mirëmbajtjes
nëpërmjet ndërhyrjeve në sistem do të lejojnë reduktimin e konsumit të energjisë si edhe do të
përmirësojnë nivelin e dritës.

Qëllimi është të promovohet efikasiteti/eficenca e energjisë në sektorin e ndriçimit publik dhe në
veçanti të nxitet reduktimi i konsumit të energjisë elektrike të sistemeve të ndriçimit publik.

Nevojat e transformimit dhe inovacionit janë të shumta dhe kanë të bëjnë, në veçanti me
aspektet që lidhen me vjetërsimin e një pjese të madhe të impianteve ekzistues, si mund t'i
atribuohet edhe mungesës së vlerave estetike dhe arkitektonike - kjo referuar edhe cilësisë së
shërbimit të ofruar, shpenzimet operative të mirëmbajtjes etj.

Zvogëlimi i konsumit të energjisë, në dritën e krizës energjetike , kursimit , mbrojtjes së
ambientit pra rritja e eficencës energjetike është detyrë administrative për tu orientuar drejt
zgjidhjes.



HYRJE

RREGULLAT/NORMATIVAT   E PËRGJITHËSHME
Projekti i ndriçimit të një rruge  duhet të sigurojë kushte të sigurta lëvizje dhe të kufizojë
lodhjen vizive të shoferit gjatë udhëtimit : funksioni i ndriçimit rrugor është kryesisht për të
lejuar, gjatë orëve të natës, një udhëtim komod si edhe për të rritur sigurinë e trafikut të
motorizuar në mënyrë që të jetë e krahasueshme me sigurinë e udhëtimit ditën.

Një projekt ndriçimi duhet ti përgjigjet në thelb kërkesave që kanë të bëjnë me ndriçimin e
menjëhershëm të mjaftueshëm dhe  uniform të karrexhatës së rrugës si dhe pjesëve të saj si
trotuare etj në mënyrë që ato të jenë qartësi të dukshëm dhe gjithashtu të përbëjnë një sfond të
ndritshme në të cilën çdo pengesë duhet të jetë e evidentueshme nga ky ndriçim.

Nga pikëpamja e cilësisë ndriçuesit e  rrugës  pra burimet e dritës që përdoren në sistemet e
ndriçimit për zonat e hapura duhet pashmangshmërisht të kenë karakteristika të caktuara të tilla
si një efikasitet të mirë ndriçimi, rendiment të lartë, një kohëzgjatje të gjatë të funksionimit ,
pajtueshmëri mjedisore, etj.

Gjithashtu në rastin e ndriçimit që lidhen me mjedisin urban, duhet të kihen parasysh edhe
çështje të tjera si lloji i ngjyrave të ndriçimit dhe ndriçuesve , tonaliteteve të dritës etj.Legjislacioni evropian
Paketa Klima - Energjia 20/20/20 e Bashkimit Europian dhe Direktiva 2012/27 / EC, nxisin
shtetet anëtare të miratojnë mjete për të përmirësuar efikasitetin e energjisë dhe për të reduktuar
konsumin e energjisë në mënyrë që të arrihet objektivat e BE-së për vitin 2020 dhe të çojë
Evropën në sfidat e konkurrencës dhe qëndrueshmërisë Mjedisit në dekadat e ardhshme.

Direktiva përcakton rregullat dhe heq pengesat që mund të krijohen në tregun e energjisë .
Direktiva parashikon parashikon vendosjen e kufijve indikative kombëtare për efikasitetin e
energjisë deri në vitin 2020 .

Kjo Direktivë fton sektorin publik për të qenë lider në miratimin e masave për përmirësimin e
efiçiencës së energjisë, masat që strukturat administrative apo individët duhet të marrin në bazë
të përkatësisë kombëtare, rajonale dhe / ose lokale për rritjen e eficences së kësaj energjie.

Për të arritur objektivat kombëtare bazuar në këtë Direktivë , shtetet mund të caktojnë objektiva
dhe të promovojnë përdorimin e fondeve dhe financimin edhe nëpërmjet të palëve të treta.



Legjislacioni kombëtar.
Strategjia aktuale e BE-së e vlerëson efiçencën e energjisë dhe përdorimin e energjisë së
rinovueshme, si një prioritet për zhvillimin  ekonomik dhe të përgjithshëm të çdo vendi. Si
anëtarë të Komunitetit të Energjisë dhe angazhimeve të tjera të marra prej saj, Shqipëria është
e angazhuar për të ndjekur këtë prirje duke adoptuar legjislacionin në përputhje me Acquis të BE
për Efiçencën e Energjisë, Energjive të Rinovueshme etj, dhe të përgatisë periodikisht Planet
Kombëtare të Veprimit, monitorimin dhe raportimin mbi realizimin e objektivave të energjisë së
rinovueshme, efiçencës së energjisë dhe reduktimit të emetimeve të gazrave me efekt serë.
Objektivi konkret afatmesëm i vendosur nga Qeveria Shqiptare në këtë kontekst, është ulja e
konsumit të energjisë prej 9% deri në vitin 2018.

Në zbatim të këtyre detyrimeve, në nëntor 2015 Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin Nr. 124
dt. 05.11.2015 "Për efiçencën e energjisë", si mekanizëm për transpozimin e Direktivës
2012/27 të BE "Për Efiçencën e Energjisë", si hap të parë drejt transpozimit të plotë të
direktivave të BE-së për efiçencën e energjisë. I botuar në Fletoren Zyrtare numër 201, të 24
nëntor 2015, ky ligj ka hyrë në fuqi në 9 Dhjetor 2015 duke parashikuar që të sillte rezultatet e
para dhe ngritjen e institucioneve të reja brenda 12 muajve në vijim.

VKM nr. 619 datë 07.09.2011 “ Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për eficencën e
energjisë , 2011-2018”

VKM nr. 628 datë 15.07.2015 “ Për miratimin e Rregullave teknike të projektimit dhe ndërtimit
të rrugëve”.

EFIKASITETI ENERGJITIK I NDRIÇUESVE
Për të zvogëluar ndikimin mjedisor që rezulton nga përdorimi i zgjidhjeve joefikase të energjisë,
Shtetet Anëtare të BE-së tashmë kanë miratuar që nga viti 2005, ndalimin në mënyrë progresive
të produkteve të ndriçimit më pak efikas përmes Direktivës Puna e Energjisë 2005/32 / EC 8.

Qëllimi i kursimit të energjisë, detyrimet e Protokollit të Kiotos dhe direktivat evropiane
detyrojnë përdorimin e një ndriçimi efikas për sektorin publik dhe zonat e hapura urbane.
Llambat me avuj të merkurit, për shembull, kanë qenë në procesin e tërheqjes nga tregu për vite
dhe kanë humbur certifikimin CE nga 2015.



Bashkitë si qeveri lokale duhet të mendojnë në mënyrë që të gjenden zgjidhje të reja në projektet
e ndriçimit. Direktivat evropiane kanë përcaktuar fazat për nxjerrjen nga tregu të llambave me
shkarkues joeficente të cilët kanë qenë përdorur në ndriçimin publik .

Tabela më poshtë jep fazat me të dhënat kryesore për llojet e ndriçuesve dhe vitet kur këta
ndriçues dalin nga qarkullimi dhe humbasin certifikimin e CE.

Për çdo fazë, përcaktohen kërkesat në lidhje me ndriçimin e përgjithshëm, duke përfshirë llambat
fluoreshente pa furnizim të integruar të energjisë. Llambat e shkarkimit me intensitet të lartë
(HIDs), furnizimet e energjisë për llambat e tilla.

Tabela 1: Fazat e direktivës Evropiane 2005/32 /EC 8

* SAP = Llamba natriumi me presion të lartë dhe IM = Llamba halogjene metalike Ngjyra gri: llampa me bulboz,
të cilat nuk mund të tregtohen nga prodhuesit. Në të gjelbër: Llambat lejohen, por faktori përcaktues bëhet raporti i
efikasitetit lumen / vat.

Ligji Evropian përcakton në secilën fazë dhe për çdo lloj tipi llambe shkarkimet me densitetit të
lartë, bazuar në fuqinë dhe paraqitjen e ngjyrave, kërkesat minimale të efiçencës së energjisë (lm
/ Ë) që një llambë duhet të ketë për të hyrë në treg.

Bashkitë si qeveri lokale duhet të mendojnë në mënyrë që të gjenden zgjidhje të reja në projektet
e ndriçimit. Direktivat evropiane kanë përcaktuar fazat për nxjerrjen nga tregu të llambave me
shkarkues joeficente të cilët kanë qenë përdorur në ndriçimin publik .

Tabela më poshtë jep fazat me të dhënat kryesore për llojet e ndriçuesve dhe vitet kur këta
ndriçues dalin nga qarkullimi dhe humbasin certifikimin e CE.

Për çdo fazë, përcaktohen kërkesat në lidhje me ndriçimin e përgjithshëm, duke përfshirë llambat
fluoreshente pa furnizim të integruar të energjisë. Llambat e shkarkimit me intensitet të lartë
(HIDs), furnizimet e energjisë për llambat e tilla.

Tabela 1: Fazat e direktivës Evropiane 2005/32 /EC 8

* SAP = Llamba natriumi me presion të lartë dhe IM = Llamba halogjene metalike Ngjyra gri: llampa me bulboz,
të cilat nuk mund të tregtohen nga prodhuesit. Në të gjelbër: Llambat lejohen, por faktori përcaktues bëhet raporti i
efikasitetit lumen / vat.

Ligji Evropian përcakton në secilën fazë dhe për çdo lloj tipi llambe shkarkimet me densitetit të
lartë, bazuar në fuqinë dhe paraqitjen e ngjyrave, kërkesat minimale të efiçencës së energjisë (lm
/ Ë) që një llambë duhet të ketë për të hyrë në treg.

Bashkitë si qeveri lokale duhet të mendojnë në mënyrë që të gjenden zgjidhje të reja në projektet
e ndriçimit. Direktivat evropiane kanë përcaktuar fazat për nxjerrjen nga tregu të llambave me
shkarkues joeficente të cilët kanë qenë përdorur në ndriçimin publik .

Tabela më poshtë jep fazat me të dhënat kryesore për llojet e ndriçuesve dhe vitet kur këta
ndriçues dalin nga qarkullimi dhe humbasin certifikimin e CE.

Për çdo fazë, përcaktohen kërkesat në lidhje me ndriçimin e përgjithshëm, duke përfshirë llambat
fluoreshente pa furnizim të integruar të energjisë. Llambat e shkarkimit me intensitet të lartë
(HIDs), furnizimet e energjisë për llambat e tilla.

Tabela 1: Fazat e direktivës Evropiane 2005/32 /EC 8

* SAP = Llamba natriumi me presion të lartë dhe IM = Llamba halogjene metalike Ngjyra gri: llampa me bulboz,
të cilat nuk mund të tregtohen nga prodhuesit. Në të gjelbër: Llambat lejohen, por faktori përcaktues bëhet raporti i
efikasitetit lumen / vat.

Ligji Evropian përcakton në secilën fazë dhe për çdo lloj tipi llambe shkarkimet me densitetit të
lartë, bazuar në fuqinë dhe paraqitjen e ngjyrave, kërkesat minimale të efiçencës së energjisë (lm
/ Ë) që një llambë duhet të ketë për të hyrë në treg.



Tabela e mëposhtme ilustron kërkesat minimale të efiçencës së kërkuar, të energjisë (lm/Ë) dhe
ngjyrave (Ra) (që quhen edhe ngjyrosje me ngjyra). Llambat shkarkuese SAP dhe jodidet
metalike .

Përveç kësaj, duke filluar nga prilli 2012 (faza 2) për të gjitha llojet e llambave të natriumit me
presion të lartë, kërkohet vlera minimale e faktorit të mbijetesës LLMF dhe LVF (LSF), të matur
në 12,000 dhe 16,000 orë funksioni, këto vlera janë të përfshira në Rregulloren e BE 347/2010.
Ndërsa për llambat halide metalike duke filluar nga prilli 2017 (Faza 3) janë futur vlerat e
LLMF dhe LSF më të madhe se 80% dhe me 12.000 orë funksionimi.

STANDARDET E NDRIÇIMIT PUBLIK
Aktualisht në projektimin e ndriçimit publik në Shqipëri nuk
ekzistojnë standarte përsa i takon specifikimeve teknike te
parametrave të dritës së nevojshme për të pasur një komfort viziv sa
më të mirë. Për këtë arsye po përdorim disa të dhëna referuar
botimeve të Bashkimit Evropian apo Agjencive të tij.

Ndriçimi publik është pjesë përbërëse dhe shumë e rëndësishme e
menaxhimit administrativ të territorit të bashkisë Shkodër dhe jo
vetëm.

Nga njëra anë ky është shërbim që i ofrohet komunitetit dhe shoqërisë . Ndërkohë ky lloj
shërbimi promovon zhvillimin ekonomik, përmirëson sigurinë qytetare. Shërbimi i ndriçimit
publik siguron qëndrueshmëri dhe siguri psikologjike dhe emocionale për këmbësorët kjo në
rrugët e qytetit dhe rezidentëve në hapësirat e tjera publike si sheshi, lulishte blloqe pallatesh etj.
Ndërkohë ky shërbim përmirëson rehatinë e jetesës dhe mjedisin.

Ndriçimi publik është një pikënisje ideale për një politikë të kursimit të energjisë, sepse cilësia e
shërbimit është menjëherë "e dukshme" për qytetarët dhe mund të kontribuojë në një mënyrë
konkrete për të përmirësuar qëndrueshmërinë mjedisore të stilit të jetesës sonë.

Sipas të dhënave ndriçimi publik konsumon 14% të të gjithë energjisë elektrike të Bashkimit
Evropian, 19% në mbarë botën (burim International Energy Agency 2014). Rreth 2/3 e të gjitha
burimeve të lehta të instaluara aktualisht në Bashkimin Evropian janë të bazuara në teknologji e
zhvilluar para vitit 1970, me efikasitet të ulët të energjisë.

Kërkesat themelore.

Shërbimi i ndriçimit publik është thelbësor për jetën e qytetit, kjo për vet funksionet që
kryen ndër të cilat më të rëndësishme mund të rendisim:



• Sigurimi i shikimit në orët e natës duke përmirësuar përdorimin e infrastrukturës rrugore si
edhe të hapësirave urbane në përputhje më qëllimin e krijuar. Shqipëria si vend mesdhetar në
8760 orë në vit janë mesatarisht rreth 4200 orë që mund të konsiderohen të jenë "natë" me
nevoja të ndryshme për dritë artificiale, e cila merret nga sistemet e ndriçimit publik.

• Garantimi i sigurisë për trafikun e automjeteve për të shmangur aksidentet të cilat vijnë nga
humbja shikimit të shenjave rrugore (sinjalistikës) ne përgjithësi dhe rrugën në veçanti. Për të
siguruar vlerat minimale të ndriçimit për të sigurinë në rrugë me trafik automobilistik, rrugë me
qarkullim  të përzier, sigurimi i ndriçimit publik në zonat e banimit, për këmbësorët, hapësirat
publike të gjelbra, etj, janë miratuar rregulla të veçanta që përcaktojnë nivelet e ndriçimit sipas
klasifikimit të zonës për t'u ndriçuar.

• Të japë një "ndjenjë" më të madhe të sigurisë fizike dhe psikologjike për njerëzit: gjithmonë,
ndriçimi publik ka pasur funksionin " për të parë" dhe "për tu parë", dhe për këtë arsye të
sigurojë një ndjenjë më të madhe të sigurisë jo vetëm për njerëzit por edhe për ambientet si edhe
të jetë një ndihmë për forcat e sigurisë publike ( policinë).

• Rritja e cilësisë së jetës shoqërore me nxitje të aktiviteteve në orët e mbrëmjes: me një ndriçim
të përshtatshëm është e mundur për të punuar më gjatë, kjo referuar aktiviteteve komerciale (
njësi shërbimi e tregtimi etj) si edhe dhe argëtim në natyrë.

• Vlerësimi i objekteve me vlera arkitektonike dhe historike nëpërmjet sistemit të ndriçimit
publik, duke nxjerrë në pah vlerat më të mira të këtyre objekteve , duke i bërë më të vizitueshëm.

Figura 1. Imazhi i rrugës pas zëvendësimit të llambave aktuale me llamba LED



Planifikimi i ndërhyrjeve për të përmirësuar efikasitetin e energjisë në fushën e ndriçimit publik
nuk përfshin vetëm rregullat teknike dhe ekonomike: së pari, është e nevojshme të respektohen
rregullat në fushën e sigurisë rrugore duke konsideruar parësore sigurinë publike dhe më pas,
mbrojtja e trashëgimisë artistike dhe promovimi i aktiviteteve sociale.

Vetëm pas përmbushjes së këtyre detyrimeve do të mund të bëhen përpjekje për të optimizuar
kostot e operimit dhe mirëmbajtjes së investimit etj.

Një projektim korrekt i ndriçimit rrugor/ urban , duhet ketë parasysh që lloji i ndriçimit duhet të
përcaktohet nga lloji i rrugës.; vetëm mbasi është përcaktuar qartë kjo mund të përcaktohen dhe
ndërhyrjet e tjera në zonën përreth rrugës që mund të jetë trotuar, objekte publike, private etj.

Parimet e një projektimi korrekt të ndriçimit kanë të bëjnë me :

 Projektimin e një ndriçimi sa më eficent nga pikëpamja e konsumit të energjisë elektrike.
 Të zbatojë parimet dhe praktikat më të mira të mirëmbajtjes të sistemeve të ndriçimit.
 Të identifikojë oportunitetet për kursimin e energjisë në sistemin e ndriçimit .

NORMAT E PROJEKTIMIT TË RRUGËVE
Një nga dispozitat ligjore e cila përcakton llojin e rrugëve është VKM nr 628 datë 15.07.2015 “
Për miratimin e Rregullave teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve”.

Tabela më poshtë jep këto të dhëna.



Vlerësimi i kompleksivitetit të projektimit të ndriçimit të një rruge është përgjegjësi e
projektuesit/grupit të projektimit , kjo ne bazë të shumë faktorëve një prej të cilëve shumë i
rëndësishëm është klasimi i rrugës bazuar në dispozitat ligjore.

Lidhur me normat teknike për ndriçimin e rrugëve e ndarë kjo sipas llojit të rrugëve , nuk arritëm
të gjenim një bazë ligjore e cila përcaktonte këto normativa, por për analogji mund te marrim një
normativë të përdorur në projektimin e ndriçimit rrugor në Itali.

Këtu përcaktohen normat e ndriçimit për çdo kategori rruge.

Po kështu mund të shprehemi që nuk kemi gjetur një normativë teknike të miratuar lidhur me
ndriçimin publik të hapësirave të tjera urbane si sheshe, lulishte apo parqe publike.



PËRSHKRIMI I TERRITORIT
Bashkia Shkodër shtrihet në pjesën Veriore të territorit të Republikës së Shqipërisë. Me ndarjen
e re Territoriale dhe Administrative ka një pozicion të tillë që mbulon edhe zonën detare dhe
bujqësore në jug të saj, gjithashtu edhe zonën më malore të Shqipërisë në veri. Ndërsa në pjesën
perëndimore kufizohet nga, Liqeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi mjaft të madhe kombëtare dhe
ndër-kufitare në marrëdhënie me Malin e Zi.
Parë pikërisht nga marrëdhëniet ndërkufitare, pozicioni i favorshëm gjeografik, mundëson lidhjet
si territoriale po ashtu edhe ekonomike dhe natyrore të Shkodrës me Malin e Zi dhe Kosovën;
duke e kthyer kështu në një pozicion mjaft të favorshëm strategjik për gjithë rajonin.

Qyteti i Shkodrës, si pjesë e ndarjes së re territoriale
përbën njësinë administrative më të madhe  të
Bashkisë Shkodër me 11 njësi administrative.

Qyteti i Shkodrës ka 1,150 ha shtrirje fushore dhe 350
ha sipërfaqe kodrinore.

Qyteti i Shkodrës ka 56 % të popullsisë (113,501
banorë).

Qyteti është i vendosur kryesisht në rrafshinë. Në
drejtimin jugperëndim verilindje ka kuotat nga 9.5 m
deri në 24 m mbi nivelin e detit. Gjeologjikisht qyteti
ndodhet në rajonin e një
fundosje tektonike të periudhës së pliocenit. Në
truallin e qytetit gjinden depozitimet e lumenjve
përreth.

Klima është mesdhetare me një përzierje kontinentale
dhe detare.

Në veriperëndim të tij ndodhet Liqeni i Shkodrës. Nga
liqeni buron Lumi i Bunës (44 km) që
derdhet në detin Adriatik. Rrjedhja e poshtme e lumit Buna ndan kufirin me Malin e Zi. Lumi
Bunës bashkohet me lumin Drin rreth 1.5 km në jugperëndim të qytetit. Nga ana lindore qyteti
kufizohet nga Lumi i Kirit që buron nga Malësitë e Veriut dhe është 43 km i gjatë. Ky lum
derdhet në Lumin Drin që rrethon Shkodrën nga ana jugore.

Në territorin e Bashkisë Shkodër ekziston një gamë e gjerë peizazhike natyrore, që nga malet
deri
tek vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan deri në muret
shkëmbore të Kështjellës së Rozafës. Peizazhi eshte i dallueshem si peizazh liqenor i liqenit te
Shkodres me bimësinë përreth liqenit, mali i Taraboshit me veshjen pyjore, peizazhi pyjor i
Thethit dhe zonave të tjera të mbrojtuta, peizazhi urban i qytetit të Shkodrës, peizazhi i gjërë
natyror, peizazhi lumor i Drinit dhe Bunës me gjelbërimin e brigjeve, vendkalimet, bimësia etj.



FISIBILITETI MJEDISOR I PROJEKTIT
Projekti i propozuar nuk parashikon te ndikojë në mjedisin e zonës ku do të zhvillohet projekti.

- Mjedisi  atmosferik dhe ndryshimet klimatike

Zëvendësimi i llambave nuk ka asnjë ndikim negativ në mjedisin atmosferik. Përkundrazi ai
ndikon pozitivisht në mënyrë indirekte duke ulur nivel e shkarkimeve të CO2 ne atmosferë sepse
teknologjia LED e propozuar përveç kursimit të energjisë nuk ka impakt negativ në mjedis.

- Ujërat

Projekti nuk ka asnjë ndikim ne ujëra .

- Mbetjet

Zëvendësimi i llambave nuk do të ndikojë në shtimin e mbetjeve pasi ato do te ruhen dhe të
përdoren në vende rrugë ku mungon ndriçimi apo të zëvendësoje llambave të djegura në rrugët e
tjera të qytetit.

- Risku teknologjik

Llambat LED janë teknologji e fundit dhe për këtë arsye cilësia e tyre parashikon një jetëgjatësi
të madhe dhe qëndrueshmëri në ndryshimin e parametrave te ndriçimit.

NDRIÇIMI PUBLIK NË QYTETIN E SHKODRËS
Ndriçimi publik i qytetit të Shkodrës pjesë e bashkisë Shkodër, përbëhet nga:

- Ndriçimi publik i rrugëve kryesore dhe atyre dytësore apo tretësore
- Ndriçimi i shesheve publike të qytetit .
- Ndriçimi i parqeve dhe lulishteve

Qyteti i Shkodrës ka një sipërfaqe të rrugëve dhe shesheve publike prej 1.200.000 m2 nga të cilat
rreth 1.080.000 m2 janë të ndriçuara pra rreth 90% e hapësirës publike të qytetit të Shkodrës
është e ndriçuar.

Parqet dhe lulishtet zënë një sipërfaqe prej rreth 66.000 m2 prej të cilave rreth 34.581 m2 janë të
ndriçuara pra rreth 52% e tyre janë të ndriçuara.

Aktualisht në qytetin e Shkodrës ndriçimi publik  realizohet me një kohëzgjatje mesatare rreth
10.5 orë në ditë gjatë të gjithë ditëve të vitit.

Qyteti i  Shkodrës ka të instaluar rreth 4200 copë ndriçuesa në tre lloje shtyllash:

- Dekorative kryesisht në qendër të qytetit –zona historike dhe disa nga lulishtet

- Çeliku pothuajse në të gjitha rrugët kryesore të qytetit



- Betoni në rrugët dytësore dhe tretësore , pronësia e të cilave është e OSHE por ndriçuesit e
vendosur janë pronë e Bashkisë Shkodër.

Bashkia Shkodër ka 205 kontrata të cilat faturohen nga OSHE për energjinë e furnizuar dhe
harxhuar.

Per të gjitha këto kontrata tabela më poshtë jep të dhënat e shpenzimeve për 4 vjet nga Bashkia
Shkodër.

Nr Shërbimi Lek/vit/
2013

Lek/vit/
2014

Lek/vit
2015

Lek/vit
2016

Shuma lek

1 Pagesë energjie 40.500.000 40.000.000 34.974.000 43.750.000 159.224.000

2 Mirëmbajtje
sistemi

2.630.000 3.000.000 4.260.000 12.500.000 22.390.000

3 Investime 6.550.000 6.550.000

Shuma lek 43.130.000 43.000.000 39.234.000 62.800.000 188.164.000

Energjia e harxhuar për 1 vit vetëm për ndriçimin publik të rrugëve dhe shesheve është rreth
2.100.000 kwh/vit.

PROPOZIMI KONKRET

Auditim energjisë i objektit “NDRICIMI PUBLIK I RRUGËS  ING.GJOVALIN GJADRI”

Auditimi i konsumit te energjisë në këtë objekt publik është investigimi që bëhet me qëllim
identifikimin  e mënyrës se si konsumohet energjia dhe nëpërmjet kësaj të  sigurohet identifikimi
i masave qe duhet te merren për reduktimin e kostos dhe kursimin e  energjisë ne këtë objekt.

E përmbledhur, qëllimi i këtij projekti (auditimi energjetik) është:

 Të studiojë, të analizojë dhe të përcaktojë ku, kur, pse dhe sa energji është përdorur në këtë
sistem energjetik.( rruga Ing.Gjovalin Gjadri”)

 Të identifikojë oportunitetet për kursimin e energjisë
 Të përmirësojë eficencën e punës së sistemit.



PËRSHKRIMI I RRUGËS
Rruga “ Ing.Gjovalin Gjadri”  ( Zona Industriale 1).

Kjo rrugë është aksi kryesor i Zonës Industriale të qytetit të Shkodrës. Rruga ka një gjatësi rreth
1125 ml dhe një gjerësi vetëm të karrexhatës së rrugës prej rreth 14 m. Rruga ka trotuarë më
gjerësi deri në 6 m të cilët janë të shtruar me beton. Në trotuarë ndodhen edhe sipërfaqe të
gjelbra si edhe pemë. Përtej trotuareve deri në muret e objekteve industriale ka përsëri sipërfaqe
e cila varion deri ne 5 m.

Figura 2. Rruga “Ing Gjovalin Gjadri”



Figura 3. Pamje nga ndriçuesit e rrugës “Ing. Gjovalin Gjadri”

Ky aks rrugor është i ndriçuar nga 48 ndriçues të cilët janë të vendosur në njërin krah të rrugës
në një distancë rreth 30ml nga njëri tjetri.

Shtyllat janë metalike rrethore me lartësi h=9m , secila shtyllë shoqërohet me një krah ku
montohet ndriçuesi tip SMART SAP 250W me llampë 250W .

Më poshtë po japin fragment të planvendosjes së ndriçuesve në rrugë si edhe llojin e ndriçuesit.



Figura 4. Planimetria elektrike e projektit të ndriçimit të rrugësFigura 4. Planimetria elektrike e projektit të ndriçimit të rrugësFigura 4. Planimetria elektrike e projektit të ndriçimit të rrugës



Figura 5. Detaje elektrike



TË DHËNAT TEKNIKE TË LLAMBËS EKZISTUESE
Product Information

Ëattage 250 w

Average Life 10,000 Hours

Color Cool white

Manufacturer Code 00320

Lumens 19000 Lm

Dimensions L: 245 mm x D: 46 mm

AUDITIMI ENERGJITIK I NDRICIMIT PUBLIK NË RRUGËN “ING. GJOVALIN GJADRI”
Në këtë projekt fizibiliteti do të pasqyrojmë sasinë e energjisë së konsumuar për një vit dhe
koston e nevojshme për mbuluar këtë shërbim publik.

Aktualisht rruga ka 42 ndriçues me fuqi 250w. Sasia mesatare e orëve që funksionojnë këtë
ndriçues është një mesatare 3800 orë.

Energjia e konsumuar në 1 vit:

250w x 42 llamba x 3800 orë = 39.900.000 wh/vit=39.900 kwh/vit

Kostoja për energjinë e konsumuar:

39.900 kwh/vit x 14 lek/kwh = 558.600 lek/vit x 1.2 ( tvsh) = 670.320 lek /vit

Shpenzimi për mirëmbajtje të këtij sistemi është rreth 1000 lek/ ndriçues /vit /defekt. Referuar të
dhënave teknike të llambave aktuale të përdorura rreth 10% e tyre ndërrohen apo mirëmbahen në
1 vit, pra 4000 lekë janë zëvendësimi i llambave dhe 4000 lekë janë shpenzime mirëmbajtje (
rroga elektricisti, karburant vinçi etj).



Kostoja totale për ndriçimin e rrugës

670.320 lek+4000 lek + 4000 lek=678.320 lek.PROPOZIMI I PROJEKTITNdriçimi LED
Teknologjia LED ose ndriçimi i emetuar nga një dritë - diodë, ka revolucionarizuar historinë e
ndriçimit. Ndriçuesit LED, si gjysmëpërçues të ngurtë janë më të ngjashëm me një procesor
smartphone-i se sa me një llambë. Në qytete të tilla si Los Angeles, New York, Chicago,
Shanghai, dhe Kopenhagen dhe në qytete të tjera në mbarë botën janë vendosur ndriçuese LED,
në një përpjekje për të zgjidhur shumicën, një pjesë të problemeve të krijuara nga llambat
tradicionale joefikase.

Në mënyrë të përmbledhur po japim në mënyrë të përmbledhur arsyet pse duhet të përdoret
teknologjia LED

-Kursen energjinë. Ndriçimi me teknologji LED , sjell një kursim të energjisë nga 50 deri në
80% kjo në krahasim me llambat sodium apo merkur , të cilat përdoren aktualisht.

-Cilësia e ndriçimit: Ndriçimi qe lëshohet nga llambat sodium apo merkur nuk janë kompatibile
me ndjeshmërinë e syrit të njeriut dhe ngjyrat e ndriçimit që kanë nuk janë ato që i nevojiten
“qetësisë” së syrit. Ndërsa ndricimi i propozuar LED lëshon një dritë të bardhë të ftohtë që
garanton një ndricim të sigurt për përdoruesit e rrugës , kjo me një consum të vogël të energjisë.

-Jetëgjatësia : jetëgjatësia e sistemit LED vlerësohet nga 50.000-100.000 orë pune ose 10-20 vjet
për përdorim 12 orë në ditë, kundrejt 4000-5000 orë pune ose 11-14 muaj për llampat sodium
dhe 8000-10000 orë pune ose 22-24 muaj për llampat me mërkur. Ndricimi i sistemit LED zbret
në 70% të vlerës fillestare pas rreth 100.000 orësh në krahasim me llapat e tjera të cilat mbas
3000 apo 5000 orësh pune ju ulet ndricimi në rreth 40% të atij fillestar.

-Mirëmbajtja. Mirëmbajtja e aparaturave të ndriçimit LED vlerësohet sa 1/10 e atyre të
zakonshme.

- Kosto : Sistemet e ndriçimit LED kanë një kosto fillestare të madhe deri në disa fish të kostos
seë ndriçuesve të zakonshëm. Duke vlerësuar jetëgjatësinë, kursimin e energjisë si edhe
shpenzimet e papërfillshme të mirëmbajtjes , rezulton që kursimi të jetë nga 50-80%.

- Ndriçuesit LED kanë një emetim minimal të nxehtësisë , pra nxehen shumë pak.

- Drita e bardhë LED nuk lëshon rreze UV pra janë më të sigurta për përdorim në ambiente
publike.

Nisur nga sa më sipër propozojmë zëvendësimin e llambave të merkurit ekzistuese, me llambat
LED me të dhënat teknike si më poshtë:



Nisur nga te dhënat teknike të rrugës, kushteve teknike te ndriçimit të bazuara ne standartet
evropiane, propozojmë variantin 1 të zgjidhjes tonë atë me ndërrimin e llampës ekzistuese me
llambën LED si më poshtë:VARIANTI 1
Nisur nga te dhënat teknike të rrugës, kushteve teknike te ndriçimit të bazuara ne standartet
evropiane, propozojmë variantin 1 të zgjidhjes tonë atë me ndërrimin e llampës ekzistuese me
llambën LED si më poshtë:VARIANTI 1
Nisur nga te dhënat teknike të rrugës, kushteve teknike te ndriçimit të bazuara ne standartet
evropiane, propozojmë variantin 1 të zgjidhjes tonë atë me ndërrimin e llampës ekzistuese me
llambën LED si më poshtë:VARIANTI 1





Referuar të dhënave teknike rezulton që llamba LED e propozuar prej 45w zëvendëson llambën
250w HIP që aktualisht kemi.

Për 1 vit , shpenzimi për energji elektrike për këtë llampë është.

45 w*3800 h/vit*42 llampa= 7.182.000 w/h/vit= 7182 kwh/vit .

Totali i shpenzimit për energji të konsumuar ;

7182 kwh/vit *14 lek/kwh*1.2 ( tvsh)= 120.657 lek.

Shpenzimet për mirëmbajte janë 0 lekë.

Kursimi neto është 678.320 lekë- 120.657 lekë= 557.663 lekë.( indeksi i kostos së energjisë)

Referuar çmimit fillestar për blerjen e llambave LED dhe vendosjen e tyre referuar çmimeve
aktuale në tregun ndërkombëtar rezulton të jetë 10.000 lek /llampë.

Investimi fillestar do të jetë 42*10.000=420.000 lekë.

Për të vlerësuar nëse ky investim është i vlefshëm apo jo i referohemi llogaritjes bazuar në
Vetëshlyerjen e Thjeshtë apo Simple Payback. Po përdorim këtë mënyrë nisur nga fakti që
projekti që kemi zgjedhur është:

I. Së pari i vogël si vlerë investimi
II. Së dyti investimi është publik dhe nuk kemi të bëjmë me llogaritje interesash bankare apo

investitorësh pjesëmarrës në investim
III. Së treti kërkojmë që ky investim të kthehet në një periudhë kohore < se 4 vjet.

SPB ( vjet ) = Investimi/ kursimi vjetor neto = 420.000/557.663= 0.75 vite

Vetëshlyerja e investimit është brenda vitit kalendarik.



VARJANTI 2.
Në rast të pamundësisë së zëvendësimit të llambave , atëherë do të jetë e domosdoshme
zëvendësimi i të gjithë ndriçuesit. Ndërkohë që ndriçuesit ekzistues mund të përdoren për
ndriçimin publik në një zonë ku sipas parashikimit afatmesëm nuk do të ketë zëvendësim me
ndriçim LED.

Referuar skedës teknike ,  propozojmë llojin e ndriçuesit si më poshtë për të cilët skedat teknike
të tyre përputhen me kushtet e ndriçimit LED , jetëgjatësia e tyre është 90.000 orë pune.

A++
energy class

105
lumens/watt

SLBt
SLBT/2/F/R/72/40/N/ST/C1/N/S60

93027627

Product information
GE’s latest LED road and street fixture, which makes
the

advantages of outdoor LED lighting available for

everyone, even those on tight budgets. Designed to

replace 35-100W HID and 24-36W CFL fixtures, the

SLBt is a great LED solution for minor roads, residential

streets and other public spaces where modest levels of

illumination are required.

93027627
SLBT/2/F/R/72/40/

N/ST/C1/N/S60

This luminaire
contains built-in
LED lamps. Application areas
L
E
D

Road and street

874/2012

The LED lamps cannot be
changed in the luminaire

72W Slbt



A+
energy class

97
lumens/watt

Spinella Single module
SP L/1/F/B/68/40/N/ST/C2/N/P50

93010046

Product information
Introducing Spinella, GE Lighting’s single and multiple

module roadway fixtures. From residential streets to

highways, the Spinella fixture is changing the way you

light your roads.

Application areas93010046
SP L/1/F/B/68/40/

N/ST/C2/N/P50

Road and streetThis luminaire
contains built-in
LED lamps.

L
E
D

874/2012

The LED lamps cannot be
changed in the luminaire

LED 68w Spinella



Çmimi i ndriçuesit të SLBT 72w është 30.000 lek.

Investimi fillestar është 42*30.000= 1.260.000 lek

Energjia e konsumuar ndriçues është 72 w*42*3800 = 11.331.600 wh/vit=11.331 kwh/vit.

Totali i shpenzimeve : 11.331*14*1.2=190.371 lekë

Kursimi neto është 678.320 lekë- 190.371 lekë= 487.949 lekë

SPB ( vjet ) = Investimi/ kursimi vjetor neto = 1.260.000/487.949= 2.58  vite

Vetëshlyerja e investimit është brenda 2 vite e gjysëm.

Njëkohësisht sugjerojmë që ndriçuesit që do të hiqen dhe zëvendësohen mund të përdoren për
ndriçimin e një rrugë tjetër e cila nuk është në planet afatshkurtra për tu zëvendësuar me ndriçim
LED.

Qëllimi i këtij studimi ishte për të verifikuar fizibilitetit teknik dhe ekonomik të një ndërhyrje (
rruga Ing. Gjovalin Gjadri) për të reduktuar konsumin e energjisë në rrjetin publik të ndriçimit
rrugor.

Në lidhje me identifikimin e zonave të ndërhyrjes, për të gjithë rrjetin e ndricimit rrugor të qytetit
të Shkodrës , për ti vendosur në një rendije prioritare pikat e kësaj ndërhyrje  kërkohet një analizë
më e thellë e gjendjes ekzistuese . Në këtë analizë duhet të përfshihen të gjithë faktorët që nga
gjendja e rrjetit të furnizimit, shtyllat dhe ndricuesit ekzistues, konsumi i energjisë, fuqia e
energjisë ngarkesa e plotë etj.

REKOMANDIME

Përparësitë kryesore që dalin nga miratimi i kësaj procedure mund të përmblidhen në:

• Përshtatja teknike-funksionale e sistemit të ndriçimit publik;

• Mbulimi i kostove të furnizimit me energji elektrike;

• Reduktimi i kostove të mirëmbajtjes;

• Krijimi i një mjedisi më të rehatshëm, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe
përmirësimin e zonave.

Referuar varjantit të 1, zëvendësim i llampave, me një investim fillestar prej 420.000 lek do të
sjellë nje indeksim të kostos së energjisë në vlerën 557.663 lek , pra ky investim vetëshlyhet në
një periudhë më pak se një vit.



Ky investim ka  ndikimit pozitiv në mjedis kjo e përkthyer në kursim të emetimit të CO2 në
atmosferë . Prodhimi i 1 këh energjie shoqërohet me clirimin e 600 gr CO2 në atmosferë. Kështu
kursimi i energjisë në masën 32.718 këh/vit sjell një pakësim të CO2 në masën prej 19 ton CO2
në atmosferë.

Referuar varjantit të 1, zëvendësim i ndricuesve , me një investim fillestar prej 1.260.000 lek do
të sjellë nje indeksim të kostos së energjisë në vlerën 487.949 lek, pra ky investim vetëshlyhet në
një periudhë rreth 2.5 vjet.


