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Qëllimi i Prezantimit

1. Të prezantohet koncepti i planeve të sigurisë së ujit (PSU) dhe 
metodologjia e hartimit të tyre.

2. Të prezantohet kuadri ligjor i Kosovës për PSU dhe aktivitetet e  
zhvilluara në Kosovë për hartimin e PSU-ve.

3. Të diskutohen mësimet e nxjerra dhe objektivat për të ardhmen.
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“Qasje e vlerësimit gjithëpërfshirës të rrezikut që përshin të gjitha aspektet e furnizimit me 

ujë të pijshëm, prej pellgut të burimit deri te konsumatorët me qëllim që të sigurohet siguri 

në furnizimin me ujë të pijshëm.” (OBSH)

Çka është Plani i Sigurisë së Ujit?

• Dokument planifikues gjithëpërfshirës i cili rekomandohet nga OBSH si 
mjeti më efektiv për sigurinë e cilësisë së ujit të pijshëm.

• Bazohet në vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin e rrezikut që përfshin të 
gjitha hapat e sistemit të furnizimit me ujë prej pellgut ujëmbledhës të 
burimit deri te pika e konsumit të ujit (rubineti).



Fazat e hartimit të PSU
Faza Përshkrimi Produkti

Faza 1 Përgatitja • Janë përcaktuar fushëveprimi, objektivat dhe indikatorët e PSU

• Është kompletuar grupit punues për hartimin e PSU

• Janë përfshirë palët e interesit

• Është zhvilluar plani i punës të PSU (lista e aktiviteteve, përgjegjësitë, afatet).

Faza 2 Vlerësimi • Është përshkruar sistemi

• Është kompletuar lista e hazardeve

• Masat kontrolluese janë validuar

• Vlerësimi i rrezikut dhe prioritetizimi është kompletuar

• Është kryer plani i veprimit për përmirësim

Faza 3 Monitorimi • Plani i monitorimit është kompletuar

• Zbatohet monitorimi verifikues

Faza 4 Menaxhimi

dhe

komunikimi

• Janë hartuar dhe zbatohen procedurat e operimit

• Zbatohet programi i trajnimit/ngritja e kapaciteteve

Faza 5 Përmirësimi • PSU rishikohet dhe revidohet pas incidenteve



Kompletimi i Grupit Punues

(Moduli 1)

Zhvillimi i programeve

mbështetëse

(Moduli 9)

Planifikimi & kryerja e

rishikimit periodik të PSU 

(Moduli 10) 

Verifikimi i efektivitetit të

e PSU

(Moduli 7)

Hartimi, zbatimi & mbajtja

e një plani përmirësimi 

(Moduli 5)

Përcaktimi & validimi i 

masave te kontrollit, 

prioritetizimi i rreziqeve

(Moduli 4)

Identifikimi i hazardeve 

dhe vlerësimi i rreziqeve

(Moduli 3)

Revdimi i PSU pas 

ndodhjes së incidentit 

(Moduli 11)

Përshkrimi i Sistemit

(Moduli 2)

Përcaktimi i monitorimit

dhe masave të kontrollit 

(Moduli 6)
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Vëretjet/Feedback

Menaxhimi dhe Komunikimi

Monitorimi

Vlerësimi i Sistemit

Përgatitja procedurave 

standarde të operimit

(Moduli 8)



MODULI 1:
Kompletimi i grupit punues (ekipit)

• GP duhet të jetë i kualifikuar dhe me eksperiencë;

• Menaxhmenti i lartë duhet të të jetë në GP;

• GP duhet ta kete udhëheqësin;

• Anëtarë e GP duhet t`i kenë të ndara detyrat;

• Puna e GP dyhet te këtë një afat te caktuar;

• Palët e interesit marrin pjesë në hartimin e PSU (IKSHP). 

• Palët tjera (komunat, AME, ARPL, ARRU) involvohen në proces (përmes 
pjesëmarrjes në punëtori dhe kontributit).



MODULI 2:
Përshkrimi i sistemit

• Standardet relevante të cilësisë së ujit;

• Burimet e ujit të pijshëm, dhe nëse ka, burimet alternative;

• Ndryshimet e njohura të cilësisë së ujit si rezultat i motit ose shkaktarëve tjerë;

• Çfarëdo ndërlidhje ndërmjet burimeve dhe kushteve;

• Detajet për shfrytëzimin e tokës në pellgun e burimit;

• Informacionet për akumulimin e ujit;

• Informacionet për trajtimin e ujit + kimikatet që përdoren në procesin e trajtimit;

• Përshkrimi i materialeve në kontakt me ujin;

• A janë procedurat ekzistuese të shkruara në formë të dokumenteve.



MODULI 3:
Identifikimi i hazardeve dhe vlerësimi i rreziqeve 

• Hazardi - diçka që mund të shkaktojë dëm - mund të jetë substancë, vegël

apo situatë. Hazardet definohen si agjentë fizik, biologjik, kimik dhe

radiologjik që mund t`i shkaktojnë dëm shëndetit publik.

• Rreziku - mundësia e ndodhjes së dëmit kur ekspozohet hazardit. Rreziku

është kombinimi i gjasave me efektet/pasojat që prodhon.

• Vlerësimi i rrezikut – identifikimi i kërcënimeve për shëndetin njerëzor që

shkaktohet nga secili prej hazardeve në raport me gjasat e ndodhjes si

dhe ashpërsia e pasojave.

Rreziku = Gjasat x Pasojat



MODULI 3:
Vlerësimi i rreziqeve 
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MODULI 4:
Përcaktimi & validimi i masave të kontrollit 
Rivlerësimi dhe prioritetizimi i rreziqeve

● Masat e kontrollit – përcaktohen për secilin prej rreziqeve (pas 

kompletimit të tabelave të rreziqeve);

● Validimi - proces me të cilin konstatohet se sa mirë kanë funksionuar 

masat e kontrollit (zakonisht në baza vjetore);

● Rivlerësimi – pasi vlerësohet efektiviteti i masave

● Prioritetizimi - bazuar në efektin e mundshëm të rreziqegve në 

kapacitetin e sistemit për të furnizuar ujë të sigurtë. 



MODULI 5: Hartimi, zbatimi & mirëmbajtja e planit 
të përmirësimit

● Plani i përmirësimit – hartohet pas identifikimit të rreziqeve dhe prioritetizimit të 

masave & konstatimit se masat e kontrollit nuk janë të mjaftueshme.

● Çdo përmirësim i identifikuar duhet ta këtë ‘një pronar’ që të ngarkohet me 

përgjegjësi për zbatim brenda afatit të planifikuar.

● Përmirësimet nuk nënkuptojnë automatikisht investime të reja kapitale por mund të 

përfshijnë rishikimin e procedurave që nuk funksionojnë.

● Mund të këtë nevojë për mjete të mëdha financiare, prandaj duhet të bëhet analizë 

e detajuar dhe prioritetizim i kujdesshëm - shpeshëherë në faza.

● Zbatimi i planit të përmirësimit duhet të monitorohet me qëllim që të konstatohet 

nëse masat e ndërmarra kanë prodhuar efektet 



MODULI 5:  Hartimi, zbatimi & mirëmbajtja e planit 
të përmirësimit

Përshkrimi i Rrezikut
Vendndodhja = Pika 

Kritike (Ku?)

Personi 

Përgjegjës

Masat Aktuale për Zvogëlimin/Eleminimin e 

Riskut (Masat e Kontrollit/Parandalimit)

Statusi i Masava 

(Rreziku i Mbetur)

Masat për Përmirësim 

të Propozuara

Personi i 

Ngarkuar

Data e 

Miratimit

Data e 

Kryrjes

Krijon rrezik per shkak te 

mosfunksionimit normalisht te valvulës 

kryesore per reduktimin e prurjes, në 

këtë rast ka edhe konsum te larte te 

hipokloritit te natriumit

Vepra e marrjes, 

burimi 

Roja i

rezerv,

Monitorimi dhe mbyllja e valvulës në varësi të 

prurjeve

Duhen Marrë Masa 

Shtesë

Investim i ri te vepra 

e marrjes
KE

Gerryerje toke/rrëshqitje kur ka reshje 

te dendura
Tubacioni kryesor 

Drejtori 

teknik
Është vendosur një mur mbrojtës me gabion 

Nuk Mund të 

Merren Masa 

Shtesë
Investim i ri KE

Gërryerje toke/rrëshkitje kur ka prurje 

të mëdha

Tubacioni kryesor ne 

urë

Drejtori 

teknik
Nuk ka masa të marra, situata e qendrueshme

Nuk Mund të 

Merren Masa 

Shtesë

Krijimi i rrugëve të 

komunikimit me 

HEC për të 

informuar kur hapen 

portat apo sasinë e 

derdhjes

KE

Nuk punojne disa shkarkues dhe 

ajrues ne tubacionin kryesor sepse 

sistemi eshte i vjetëruar

Tubacioni kryesor i 

transmetimit.

Drejtori 

teknik

Riparimi i shkarkuesve dhe mirembajtje të 

herëpashershme sipas dëmtimeve
Masa Urgjente Investim i ri KE

Amortizimi I rrjetit kryesor te 

transmetimit, mbi 21 vite nga kryerja e 

investimit

Kerpice-Brahimas, 

linja e transmetimit

Punonjesit e 

operimit

Hapja me kujdes e valvulave dhe 

saracineskave,sepse shkaktojne grusht hidraulik 

dhe carje tubacioni ne paretet me te holla,saldimi 

i vendeve te korroduara

Duhen Marrë Masa 

Shtesë
Investim i ri KE

Amortizimi I rrjetit kryesor te 

transmetimit, mbi 21 vite nga kryerja e 

investimit

Brahimas-Gramsh, 

linja e transmetimit

Punonjesit e 

operimit

Hapja me kujdes e valvulave dhe 

saracineskave,sepse shkaktojne grusht hidraulik 

dhe carje tubacioni ne paretet me te holla,saldimi 

i vendeve te korroduara

Duhen Marrë Masa 

Shtesë
Investim i ri KE

Rezerv. 80m3 ne qytet ka çarje me 

rrjedhje ne trup dhe nevoje per 

nderhyrje

Rezervuari Nr. 2 
Drejtuesi 

teknik

Patinim pjesërisht nga brenda per te zvogeluar 

rrjedhjet,mosmbushja ne kapacitet maksimal 

sepse rritet presioni ne mure

Duhen Marrë Masa 

Shtesë

Patinim teresor i 

depos
KE



MODULI 6:  
Monitorimi i masave të kontrollit

● Monitorimi i masave të kontrollit kryhet për të parë se a po funksionojnë si duhet

masat e përcaktuara.

● Përcaktimi i monitorimit dhe masave të kontrollit kërkon që të përfshihen edhe 

veprimet korrigjuese.

● Monitorimi i masave te kontrollit mund te behet me matje (p.sh. klori rezidual, 

turbiditeti etj.) ose me vëzhgim (p.sh. rrethojat e burimeve, aktivitetet ne zonat e 

mbrojtura etj.

Masa e 
kontrollit

Vlera
kufitare

Çka Ku Kur Si Kush Veprimi korrigjues

Klorizimi ne 
impiant te 
trajtimit

> 0.5 & 
< 1.5 mg/l

Klori 
rezidual

Fillimi i rrjetit 
shperndares

On-line Analizator Pergjegjesi 
per cilesine e 
ujit

Shih protokolin e 
mospërputhmerise



MODULI 7:  
Verifikimi i efektivitetit të PSU

• Me verifikim konfirmohet se:

a) Cilësia e ujit është në pajtim me standardet,

b) Sistemi si tërësi operon në mënyrë të sigurtë, dhe

c) PSU funksionon në mënyrë efektive.

• Verifikimi behet permes:

a) Monitorimit te perputhshmerise

b) Auditimit te brendshem apo te jashtem, dhe

c) Kenaqshmerise se konsumatoreve



MODULI 8:  
Procedurat e menaxhimit

● Procedurat (PSO) me shkrim janë pjesë përbërëse e PSU;

● PSO përcaktojnë veprimet që duhet të ndërmerren në rrethana 

normale dhe të jashtëzakonshme (‘incidente’);

● PSO të rëndësishme sepse:

- E rrisin besimin te punëtorët kur ata e dijnë se çka duhet bërë dhe kur;

- Ndihmojnë në kryerjen efektive të detyrave;

- Ruhet njohuria dhe përvoja e cila mund të humb kur largohen punonjësit;

- Ndihmon në trajnimin dhe zhvillimin e aftësive të personelit të ri; 

- Krijon bazën për përmirësime të vazhdueshme.



MODULI 8:  
Procedurat e menaxhimit

Komponenta e sistemit Lloji i dokumentit

Rrjeti shpërndarës PSO për detektimin e lidhjeve të pa-autorizuara (ilegale)

Rrjeti shpërndarës PSO për lidhjet e reja

Rrjeti shpërndarës PSO për mirëmbajtjen e valvulave

Rrjeti shpërndarës PSO për inspektimin e rregulltë të rrjetit

Rrjeti shpërndarës PSO për riparimin e gypave

Rrjeti shpërndarës PSO për kontrollimin e rrjedhjeve 

Rrjeti shpërndarës Plani i mirëmbajtjes së ujëmatësve

Rrjeti shpërndarës PSO për mirëmbajjen dhe operimin e pompave

Rrjeti shpërndarës PSO për rezervuarët (pastrimi, dezinfektimi, kontrolli rutinor)

Trajtimi i ujit PSO për kalibrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të monitorimit ‘online’

Trajtimi i ujit PSO për dozimin e kimikateve

Trajtimi i ujit PSO për operimin dhe mirëmbajtjen e Impiantit të Trajtimit të Ujit

Trajtimi i ujit PSO për deponimin dhe punë me boca të klorit

Trajtimi i ujit Plani i operimit dhe mirëmbajtjes së Impiantit të Trajtimit të Ujit

Përgjithshme Plani i monitorimit të cilësisë së ujit



MODULI 9:  
Zhvillimi i programeve mbështetëse

● Edhepse nuk ndikojnë direkt në cilësinë e ujit, kanë rëndësi në 

sigurinë e ujit. 

● Janë aktivitete që mbështesin zhvillimin e njohurive dhe aftësive të 

personelit si dhe përkushtimin për implemntimin e PSU. 

● Këto programe ndërlidhen me trajnime, hulumtime dhe zhvillim.

● Shembuj të kurseve dhe trajnimeve: kalibrimi i pajisjeve, mirëmbajtja 

preventive, higjiena, si dhe aspekte ligjore si programet për njohjen 

e obligimeve ligjore që ka KRU.



MODULI 10:  
Rishikimi periodik i PSU

● PSU nuk është një dokument statik.

● PSU nuk është një dokument i cili hartohet dhe mbahet në sirtar. 

● PSU duhet të rishqyrtohet për tu siguruar se ai vazhdon t`i 

identifikojë dhe tu përgjigjet hazardeve dhe rreziqeve të cilat 

paraqiten me ndryshimin e faktorëve në sistemin e furnizimit me ujë.

● Shpeshtësia e rishikimit mund të jetë prej 1 deri 3 vite dhe duhet të 

dakordohet pas kompletimit të draftit të parë të PSU.



MODULI 11:  
Revidimi i PSU

● Përpos rishikimeve periodike sipas kalendarit të rishikimeve, PSU duhet 

të vlerësohet dhe të revidohet sipas nevojës pas rrethanave speciale si:

- Pas një incidenti, emergjence apo aksidenti;

- Pas përmirësimeve ose ndryshmeve të konsiderueshme në 

sistem, dhe

- Pas auditimit ose vlerësimit, për t`i inkorporuar në plan gjetjet dhe 

rekomandimet



Hartimi i Planeve të Sigurisë së Ujit nga KRU-të: 
Kuadri ligjor 

UA nr. 10/2021 për Cilësinë e Ujit për Konsum Njerëzor

1) "Planet e sigurisë së ujit" janë planet e hartuara nga furnizuesit e ujit 
të cilat ndjekin qasjen e planit të sigurisë së ujit të hartuar nga OBSH 
lidhur me sigurinë e furnizimit me ujë të pijshëm...

2) Udhëzuesit Kombëtar për PSU – 24 muaj pas hyrjes në fuqi të UA;

3) Kompletimi dhe dorëzimi i PSU-ve nga KRU-të për secilën zonë të 
furnizimit – deri më 31/12/2025;

4) Miratimi nga IKSHPK i të gjitha PSU-ve – deri më 31/12/2026



Hartimi i Planeve të Sigurisë së Ujit nga KRU-të: 
Punët përgatitore

1.

Trajnimi i trajnerëve 
vendor nga trajneri 

ndërkombëtar

(shkurt 2022)

2.

Përpilimi i planit 
të punës me 
KRU-të për 

trajnim 

(mars, 2022) 

3. 

Diskutimi me 
SHUKALB për 

përvojën e 
Shqipërisë

(mars, 2022)

4.

Emërimi i 
koordinatorëve të 

KRU-ve për PSU me 
kërkesë të SHUKOS

(mars, 2022)

5.

Hartimi i 
dokumentit 

udhëzues për 
hartimin e PSU 

(mars, 2022)



Hartimi i Planeve të Sigurisë së Ujit nga KRU-të: 
Aktivitetet e deritashme

1) KRU-të kanë krijuar ekipin e hartimit të PSU sipas udhëzuesit të 
dhënë;

2) Janë mbajtur punëtori me Koordinatorët e KRU-ve për  PSU;

3) KRU-të i kanë hartuar dhe dorëzuar PSU-të për një zonë të 
përzgjedhur të furnizimit.



Konkluzione: Mësimet e mësuara

• Hartimi i PSU-ve është obligim ligjor për KRU-të;

• KRU i kanë kompletuar dhe dorëzuar PSU-të për një sistem të përzgjedhur 
(minus Mitrovica);

• Cilësia e PSU-ve – përgjithësisht e mirë;

• Trajnimi ka shërbyer për tu njohur me konceptin e PSU-së dhe 
metodologjinë e hartimit të PSU;

• Hartimi i PSU-ve detyrë komplekse që kërkon njohuri dhe kohë –
veçanërisht për rrethanat e Kosovës ku KRU-të menaxhojnë me dhjetra 
sisteme;

• Duhet të vazhdohet me hartimin e PSU-ve për sistemet tjera. 



Çështje dhe Rekomandime

• Duhet të adoptohet terminologjia unike (hazard/rrezik; rrezik/risk)...

• Numri i PSU-ve: 1 plan i përgjithshëm i ndarë për secilin sistem apo PSU i 
veçantë për secilin sistem???

• PSU duhet të fokusohet në cilësinë e ujit – ka rrezik/tendencë të 
shndërrimit të tij në plan të menaxhimit të emergjencave.

• Komisioni profesional në nivel kombëtar duhet ta rishikojë dhe 
kompletojë Udhëzuesin për hartimin e PSU-ve.

• Metodologjia dhe tabelat për vlerësimin e rreziqeve dhe planin e 
përmirësimit duhet të rishikohen/përpunohen/përditësohen...



afrim.lajci@gmail.com

Faleminderit!
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