
PARQE TË BUKUR, NJERËZ TË LUMTUR

Nisma Lu@j Tirana, ka nisur para tre vitesh për rikualifikimin këndeve ekzistuese të 
lojrave të amortizuara si dhe projektimin e këndeve të reja në qytet. 
Duke parë suksesin e kësaj nisme, sidomos në ato sheshe ku janë realizuar dhe fusha 
basketbolli, është vënë re se frekuentimi i tyre ka qënë shumë i lartë dhe duke parë që 
në Tiranë ka fusha basketbolli ekzistuese të degraduara lindi nevoja për rehabilitimin e 
tyre. Më poshtë vijojmë me projektet e rehabilitimit të 10 fushave të para të 
shpërndara në Tiranë.

LU@J 

TIRANA!
“TIRANA SPORTIVE”



“TIRANA SPORTIVE”
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lu@j Tirana!

FUSHA BASKETBOLLI  
RR.TISH DAHIA NJ.A.5

Në këtë hapësirë ndodhet  fusha e 
basketbollit  e cila është në gjëndje të 

degraduar. 
Për ta kthyer në gjëndje funksionale 
është e nevojshme rrethimi i saj me 
strukturë metalike me rrjetë, kosha 

basketbolli dhe shtresat e nevojshme për 
një lojë në kushte sigurie më të lartë.



Tirana Sportive 
GJËNDJA EKZISTUESE



Vlera e Investimit: 2,059,084.5 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

RR.TISH DAHIA NJ.A.5

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushës së 
basketbollit - shtrimi me tartan, rrethim i 
fushës me strukturë metalike dhe rrjetë, 

vendosja e koshave të basketbollit, etj.  

lu@j Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



“TIRANA SPORTIVE”
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Në këtë hapësirë ndodhen 2 fusha 

basketbolli me dimensione 18m x 8m, me 
sipërfaqe totale 288 m2 . Gjëndja aktuale e 
këtyre fushave është parking për makinat. 
Për t'i kthyer në gjëndje funksionale është 

e nevojshme rrethimi i tyre me strukturë 
metalike me rrjetë, kosha basketbolli dhe 

shtresat e nevojshme për një lojë në kushte 
sigurie më të lartë.

lu@j Tirana!

2 FUSHA BASKETBOLLI 
RR. FOTO JANKU





Vlera e Investimit: 5,636,905.4 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

DON-BOSKO 
RR. FOTO JANKU NJ.A.9

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushave të 
basketbollit - shtrimi me tartan, rrethim i fushës 

me strukturë metalike dhe rrjetë, vendosja e  
koshave të basketbollit. Si pjesë e rizhvillimit të 

parkut fushat si dhe hapësirat përreth janë 
menduar të pikturuara me një gamë ngjyrash, 

të tilla si tonet e ngrohta të portokalltë, të 
verdhë dhe tonet e ftohta si blu, pa  humbur 

kështu idenë e fushës së basketbollit. Si rezultat, 
fusha dhe hapësira përreth vepron jo vetëm si 
një fushë funksionale e basketbollit, por si një 

përvojë artistike që zgjeron përvojën e lojës.

Inspiruar nga parku “Carlo Carrà” të qytetit italian Alessandria.

lu@j Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D
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2 FUSHA BASKETBOLLI
PARKU 1 KM NJ.A.7

Në këtë hapësirë ndodhen 2 fusha 
(basketbolli dhe volejbolli) me dimensione 

20m x 10m dhe 18m x 9m   me sipërfaqe 
totale 362m2  . Gjëndja aktuale e këtyre 

fushave është e degraduar. 
Për t'i kthyer në gjëndje funksionale është e 

nevojshme rrethimi i tyre me strukturë 
metalike me rrjetë, kosha basketbolli si dhe 

rrjeta e volejbollit.



Tirana Sportive 
GJËNDJA EKZISTUESE



Vlera e Investimit: 6,457,557.2 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

PARKU 1 KM NJ.A.7

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushës së 
basketbollit dhe volejbollit - shtrimi me 

tartan, rrethim i fushës me strukturë metalike 
dhe rrjetë, vendosja e koshave të basketbollit 

dhe rrjeta e volejbollit  

lu@j Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



“TIRANA SPORTIVE”
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lu@j Tirana!

Në këtë hapësirë ndodhet  fusha e 
basketbollit me dimensione 28m x 16m, 

me sipërfaqe 448m2  . Gjëndja aktuale e  
fushës është e degraduar. 

Për ta kthyer në gjëndje funksionale është e 
nevojshme rrethimi i saj me strukturë 

metalike me rrjetë si dhe kosha basketbolli.

FUSHA BASKETBOLLI  
RR. BELUL HATIBI NJ.A.4





Vlera e Investimit: 6,296,664.5 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

RR. BELUL HATIBI NJ.A.4

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushës së 
basketbollit - shtrimi me tartan, rrethim i 
fushës me strukturë metalike dhe rrjetë, 

vendosja e  koshave të basketbollit   

lu@j Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



“TIRANA SPORTIVE”
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lu@j  Tirana!

FUSHA BASKETBOLLI 
RR.SHEFQET MUSARAJ NJ.A.7

Në këtë hapësirë ndodhet  fusha e 
basketbolli me dimensione 27m x 10m, me 
sipërfaqe 270m2  . Gjëndja aktuale e  fushës 

është e degraduar. 
Për ta kthyer në gjëndje funksionale është e 

nevojshme rrethimi i saj me strukturë 
metalike me rrjetë si dhe  kosha basketbolli.





Vlera e Investimit: 3,659,461.9 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

RR. SHEFQET MUSARAJ NJ.A.7

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushës së 
basketbollit - shtrimi me tartan, rrethim i 
fushës me strukturë metalike dhe rrjetë, 

vendosja e koshave të basketbollit.  

lu@j  Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



“TIRANA SPORTIVE”
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lu@j Tirana!

2 FUSHA BASKETBOLLI  
NË  LAPRAKË NJ.A.11

Në këtë hapësirë ndodhen 2 fusha 
basketbolli . Gjëndja aktuale e këtyre 

fushave është e degraduar. 
Për t'i kthyer në gjëndje funksionale është e 

nevojshme rrethimi i tyre me strukturë 
metalike me rrjetë, kosha basketbolli 

shtresat e nevojshme për një lojë në kushte 
sigurie më të lartë.



Tirana Sportive 
GJËNDJA EKZISTUESE



Vlera e Investimit: 3,295,590.63 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

LAPRAKA NJ.A.11

Projekti konsiston në rehabilitimin e 2 
fushave të basketbollit  - shtrimi me tartan, 
rrethim i fushës me strukturë metalike dhe 

rrjetë, vendosja e koshave të basketbollit.  

lu@j Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D



“TIRANA SPORTIVE”

07
Në këtë hapësirë ndodhet  fusha e 

basketbollit me dimensione 18m x 11m, 
me sipërfaqe 198m2  . Gjëndja aktuale e  

fushës është e degraduar. 
Për ta rikthyer në gjëndje funksionale është 

e nevojshme rrethimi i saj me strukturë 
metalike me rrjetë si dhe kosha basketbolli.

lu@j Tirana!

FUSHA BASKETBOLLI 
FADIL BODINAKU  NJ.A.5



Tirana Sportive 
GJËNDJA EKZISTUESE



Vlera e Investimit: 3,445,286.8 Lekë

“TIRANA SPORTIVE”

F u s h a  b a s k e t b o l l i  

F A D I L  B O D I N A K U   N j . A . 5

Projekti konsiston në rehabilitimin e fushës së 
basketbollit - shtrimi me tartan, rrethim i fushës 

me strukturë metalike dhe rrjetë, vendosja e  
koshave të basketbollit. Si pjesë e rizhvillimit të 

parkut është fusha e basketbollit si dhe hapësira 
përreth saj e cila është konceptuar me zona të 

gjelbërta rreth saj me stola.

lu@j  Tirana!



Tirana Sportive 
IMAZHE 3D
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