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KKDM/Nr. ……………………… Prot            Tiranë, më 12 / 10 / 2021 
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje 
 

 

VENDIM 

Nr.35, date 12 /10/2021 
 

PËR 
 

PROJEKTIN E ZBATIMIT ME OBJEKT “REHABILITIM I MEKANIZMIT TE 

KOMANDIMIT TE PORTAVE TE UJELESHUESIT DHE SHKARKUESIT 

ANESOR TE DIGES PEZE GJYSLIKONE” 
 

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

dhe Mirembajtjen e Digave dhe Dambave” si dhe VKM Nr. 147, datë 18.03.2004 ”Miratimin e 

Rregullores për Sigurinë e Digave dhe të Dambave”, Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha 

(KKDM), ne mbledhjen e dates 12.10.2021 mori ne shqyrtim Projektin e zbatimit per 

Rehabilitimin e Mekanizmit te komandimit te portave te Ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik 

anesor te diges Peze Gjyslikone.  

Bazuar në dokumentacionin teknik të paraqitur nga Bashkia Tirane si shfrytëzues i kësaj dige, 

kushtet aktuale të diges, si dhe kërkesave të legjislacionit te mesiperm, KKDM,   

VENDOSI: 

1- Të Miratojë ne parim Projektin e Zbatimit te paraqitur nga Bashkia Tirane per ”Rehabilitimin e 

Mekanizmit te komandimit te portave te Ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor 

te diges Peze Gjyslikone” si zgjidhje ne kushtet e emergjences per sigurine e diges. 
 

2- Ti kerkoj Bashkise Tirane si shfrytëzues i digës dhe nënobjekteve të saj: 
 

o Te kryeje llogaritjet per qendrueshmerine e diges pas rehabilitimit te saj duke marre ne 

konsiderate te dhenat e materialit mbushes qe do te perdoret ne trupin e diges si dhe 

kerkesat e Vendimit Nr. 15 te KKDM, date 15.02.2021 per klasifikimin e digave ne 

varesi te pasojave ne rast te demtimit per shkak te veprimit sizmik. Raporti perkates per 

qendrueshmerine e diges pas rehabilitimit te saj duhet te dergohet prane KKDM perpara 

fillimit te punimeve;  

 

o Te kryeje llogaritjet e vales vershuese ne rast te prurjeve maksimale ose demtimit te 

diges si dhe te pregatite hartat e permbytjeve per rastet e mesiperme ne zonen poshte 

diges. Keto dokumenta duhet te dergohen prane KKDM brenda vitit 2021.  

 

o Te dergoje per miratim ne KKDM, mbikqyresin e punimeve ne perputhje me kerkesat e 

VKM Nr. 147, date 18.03.2004, neni 20; 

 

o Te kryeje nje studim ne lidhje me jetegjatesine e diges dhe ujembledhesit te saj duke 

qene se sipas matjeve te kryera nga firma konsulente e Bashkise, rezulton se volumi 

aktual i ujit ne ujembledhes eshte zvogeluar afro 75 % ne krahasim me volumin e 

projektuar per kete dige. Ky studim duhet te perfshije edhe konkluzionet per efektivitetin 

e perdorimit dhe masat per administrimin e ketij ujembledhesi ne 10 vitet e ardhshme 
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o Te marre masat e duhura sipas legjislacionit ne fuqi per nje monitorim te vazhdueshem te 

gjendjes dhe sigurise se diges pas rehabilitimit te saj dhe informimin cdo 6 muaj te 

KKDM per nje periudhe te pakten 3 vjecare;  

 

o Te hartoje planin e gadishmerise ne rastet e emergjencave civile brenda vitit 2021 te 

kerkuar nga KKDM sipas legjislacionit ne fuqi. 

Ngarkohet Sekretariati Kombëtar i Digave të mëdha (SKDM) si zyrë ekzekutive e KKDM për zbatimin e 

këtij Vendimi në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë  
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KRYETARI 
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