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KKDM/Nr. ……………………… Prot            Tiranë, më 15 / 02 / 2021 
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje 
 

 

VENDIM 
Nr.15, date 15 /02 /2021 

 
PËR 

 

KLASIKIMIN E DIGAVE NË VARTËSI TË PASOJAVE NË ZONAT POSHTE DIGAVE NË 

RAST DËMTIMI SI REZULTAT I VEPRIMIT SIZMIK  

DHE  

PERDORIMIN E HARTAVE TE RREZIKUT SIZMIK ME QASJE PROBABILITARE NE 

PROJEKTET PER RIPARIMIN DHE REHABILITIMIN E DIGAVE TE MEDHA 

           

Në mbështetje te Ligjit Nr. 8681, datë 02.11.2000 ”Për Projektimin, Ndertimin, Shfrytezimin dhe 

Mirembajtjen e Digave dhe Dambave”, VKM Nr. 147, datë 18.03.2004 ”Për Sigurine e Digave dhe 

dambave” si dhe VKM Nr. 1162, date 24.12.2020, Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM), 

 

VENDOSI: 

1- Miratimin e Klasifikimit te digave te medha në vartësi të pasojave në zonat poshte digave në rast 

dëmtimi si rezultat i veprimit sizmik dhe/ose kapërcimit të ujit mbi diga te percaktuara ne shtojcen 

1 te ketij Vendimi  

 

2- Miratimin e kerkesave per rrezikun ndaj veprimit sizmik per riparimin e digave te medha te 

percaktuara ne Shtojcen 2 te ketij Vendimi  

 

3- Miratimin e perdorimit te hartave dhe tabeles perkatese te rrezikut ndaj veprimit sizmik me qasje 

probabilitare të publikuara nga IGJEUM dhe te dhena ne shtojcat 3,4 dhe 5 ne projektet per 

rehabilitimin e digave te medha te ujitjes me material vendi me lartesi H < 60 m. 

 

Shtojcat bashkelidhur ketij Vendimi dhe harta e rrezikut ndaj veprimit sizmik te publikohen ne faqen e 

Internetit te KKDM. 

Ngarkohet Sekretariati Kombëtar i Digave të mëdha (SKDM) si zyrë ekzekutive e KKDM per ndjekjen 

dhe zbatimin e masave të kerkuara në Vendim sipas legjislacionin në fuqi.  

 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë  

 

KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA 
 

KRYETARI 
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Arjan JOVANI 

 
 
 

Shtojca 1 
 

I.  Klasifikimi i digave sipas rrezikut ndaj veprimit sizmik 

Sipas ICOLD, klasifikimi i digave dhe paisjeve hidraulike sipas rrezikshmërisë së tyre, varet nga 

pasojat në rast shkatërrimi të tyre si pasojë e veprimit sizmik ose kapercimit të ujit mbi digë dhe 

varen nga kapaciteti ujëmbajtës dhe lartësia e digës dhe nga ana tjetër, nga popullimi, 

infrastruktura dhe pasura që përmbytet në rrjedhën e poshtme. 

KKDM ka percaktuar 3 (tre) kategori për klasifikimin e rrezikut potencial, si më poshtë:  

(i) Digë me rrezik të vogël,  

(ii) Digë me rrezik të moderuar,  

(iii) Digë me potencial  të lartë rreziku,  

Ky klasifikim eshtë listuar në rendin rritës përsa i përket pasojave.   

Klasifikimi sipas rrezikut për një digë mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Faktorë që mund të 

sjellin ndryshime janë: zhvillime të reja urbane në rrjedhën e poshtme, rritja e nivelit të ujit në 

rezervuar, rreziku ndaj botës bimore ose shtazore, rishikime në raportet e ndryshme të shërbimeve 

hirometeorologjike. Në bazë të sa më sipër, nevojitet rishikim dhe përditësim i vazhdueshëm i 

këtij klasifikimi, në përputhje edhe me shpeshtësinë e studimeve përkatëse.   

1. Diga me rrezik të vogël 

Digat që marrin këtë klasifikim janë ato që në rast prishje te mundshme rezultojnë që nuk 

shkaktojnë humbje jetësh dhe rezultojnë me humbje të vogla ekonomike. Humbjet janë të 

kufizuara në pasurinë e pronarit të digës.  

2. Diga me rrezik të moderuar 

Digat që marrin këtë klasifikim janë ato që në rast prishje te mundshme rezultojnë që nuk 

shkaktojnë humbje jetësh, por që mund të shkaktojnë humbje ekonomike, dëmtim të ambientit, 

ndërrprerje të sistemeve të infrastrukturës ose që mund të shkaktojnë dëmtime të tjera.   

3. Diga me potencial të lartë rreziku 
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Digat që marrin këtë klasifikim janë ato që në rast prishje te mundshme rezultojnë me qoftë edhe 

një humbje te mundshme jetësh njerëzore.  

Nëse shihet se ekziston mundësia e qoftë edhe një humbje jete, ose edhe më shumë, kërkohet 

klasifikimi me potencial të lartë rreziku. Klasifikimi i mësipërm duhet përdorur në kuptimin që 

shkatërrimi i çfarëdo dige ose strukture ujëmbajtëse, pak rëndësi ka se sa e vogël është, mund të 

paraqesë një rrezik për jetën dhe pasurinë në rrjedhën e poshtme. 

 

Shtojca 2 

Kërkesat Teknike per rrezikun ndaj veprimit sizmik per riparimin e digave te medha 

ekzistuese 

 

Për riparimin e digave te medha ekzistuese qe perdoren per Ujitje të zbatohen kërkesat e pikes 1.1 

(Shtojca 1) të V.K.M Nr. 1162, datë 24.12.2020 “Per Percaktimin e Procedurave dhe te Afateve 

per pajisjen me vertetim per riskun te subjeketeve qe kerkojne te pajisen me leje zhvillimi 

/ndertimi”. 

 

Në veçanti, si parameter i rrezikut sizmik të merret në konsideratë vlerësimi i nxitimit maksimal 

të truallit (PGA) për periudhe perseritje 475 vjet, sipas vlerësimit të Institutit të Gjeoshkencave, 

Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM). Po ashtu, të merren në konsideratë rekomandimet e 

IGJEUM përsa i përket spektrave elastikë të reagimit dhe koeficientëve të amplifikimit të truallit, 

në vartësi të Tipit të Truallit ku mbështetet bazamenti i digës  

(https://geo.edu.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=44) 

 

Për këtë qëllim: 

 

➢ Për digat e medha ekzistuese që perdoren per ujitje dhe paraqesin “rrezik të vogël” sipas 

klasifikimit të shtojces 1 të aplikohet një Koeficient Sigurie Ks=1.0. 

 

➢ Për digat e medha ekzistuese që perdoren per ujitje dhe paraqesin “rrezik të moderuar” 

sipas klasifikimit të shtojcës të aplikohet një Koeficient Sigurie Ks=1.2. 

 

➢ Për digat e medha ekzistuese që perdoren per ujitje dhe paraqesin “potencial të lartë 

rreziku” sipas klasifikimit të shtojcës të aplikohet një Koeficient Sigurie Ks=1.4. 

Për riparimin e digave te medha, pjesë e sistemit energjitik dhe strukturave të tyre ndihmëse, të 

zbatohen kërkesat e VKM Nr. 1162, date 24.12.2020, Shtojca 2, “Kërkesa të avancuara në zbatim 
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të standardeve shqiptare të projektimit dhe standardeve më të përparuara ndërkombëtare për 

vlerësimin e rrezikut sizmik” si dhe specifikimet e pikës II.3 më sipër. 

 

Kërkesat e specifikuara për projektimin e Digave të Mëdha aplikohen edhe për “strukturat 

ndihmëse dhe komponentë hidromekanikë dhe elektromekanikë të veprave hidroteknike të këtyre 

digave. 

 

 

 

 

Shtojca 3 
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Shtojca 4 
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Shtojca 5 
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