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Objektivat

Me qëllim të përmirësimit të Operimit & Mirëmbajtjes së kanalizimit në termat :

• Organizimit

• Monitorimit

• Administrimit

• Dokumentimit

Marrja e informacioneve nga tereni:
• Pastrimi i pusetave jo i formalizuar
(pa ndonjë mirëmbajtje të planifikuar).
• Gjendja e gypave të kanalizimit.
• Mbidimensionimi i gypave
• Mungesa e informacioneve GIS
• Mungesa e projekteve profesionale



Investitori&Fondi i projektit&Kontraktori

• Kontributi financiar;           Qeveria Gjermane – KFW/BMZ-2015 67 
056/Pz- V/WC-1.3

Qeveria e Kosovës
• Agjensioni financiar; KFW – Banka zhvillimore dhe MF
• Fondi total i programit; 8 mln Euro
• Data dhe palët e Marrëv.;          13.06.2018/ KFW, MF, KRU-te Pz - Gja - Pe
• Konsulenca; SRP, Schneider + Partner & Hidroing-DK
• Punëmarrësi; “KWE – Kosova Water and Energy” shpk
• Kontrata; 3551/26.11.2019
• Vlera e kontratës; 612.215.00 €.



CCTV Inspektimi – Prizren 

• Inspektimi i pusetave GIS

• Pastrimi i linjave të kanalizimit dhe Inçizimi me robot kamerë

• Smoke & Dye Test



Inspektimi i kanalizimit – pusetave GIS

• Fillimi; Shkurt 2020

• Përfundimi I projektit; 31.03.2021 

• Gjatësia e investiguar e rrjetit të kanalizimit L=18,870 m

• Numri i pusetave te investiguara No= 191 puseta

• Përgaditja e të dhënave

• Matja me GPS

• Dorëzimi i të dhënave nga kontraktori

• Pranimi dhe futja e të dhënave në sistemin GIS



Pastrimi i linjave të kanalizimit dhe Inçizimi me robot 
kamerë

• Fillimi i pastrimit Gusht 2020

• Pastrimi i kanalizimit L = 20,487.95  m

• CCTV L = 20,211.80 m 

• Gjetjet:

I. Dëmtimet e gypave të kanalizimit

II. Kyçjet ilegale të konsumatorëve në rrjetin e kanalizimit

III. Sendimentet me materiale të ndryshme në vlera të mëdha deri në 90%

IV. Gypat që janë të instaluar nga viti 2000 nuk i plotësojnë kushtet për KANALIZIM

V. Rrëshqitjet e dheut/gypave



Smoke and Dye test
1. Qëllimi i inspektimeve të testimit të tymit është të konfirmojë lidhjen e sistemit të kanalizimeve, të 

identifikojë nëse ka ndonjë defekt të sistemit të kanalizimeve, të ndihmojë në gjetjen e lidhjeve të 
kryqëzuara midis ujërave atmosferikë dhe kanalizimeve sanitare, dhe të lokalizojë burimin për ankesat e 
erës dhe të sigurojë një regjistrim të përhershëm të ekzekutimit dhe të konfirmojë që nuk ka defekte. 

2. Testimi i ngjyrës synon të përcaktojë rrugën e rrjedhës së ujit të ndotur për të identifikuar lidhjet e 
mundshme të kryqëzuara, gypat e dëmtuar, bllokimet, etj. 



Dëmtimet e gypave të kanalizimit

• Duke u bazuar në rezulatet e këtij projekti mund të konkludojmë që dëmtimet e 
gypave të kanalizimit janë bërë nga disa faktorë siq janë: mungesa e projekteve
profesionale, gypat jo adekuat, ngjeshja e dheut jo e mirë, peshat e rënda që
kalojnë nëpër rrugë etj.



Kyçjet ilegale të konsumatorëve në rrjetin e kanalizimit

• Kyqjet ilegale nga konsumatorët në rrjet të kanalizimit pamundësojnë rrjedhjen e ujit fekal me ç’rast
bëhet edhe bllokimi i rrjedhjes

• Disa raste të kyçjeve ilegale



Sedimentimi i materialeve inerte
• Si rezultat i mospastrimit të rrjetit të kanalizimit të cilën sipas

Autoritetit Rregullativ të Ujërave ARRU-së, Kompania Rajonale
e Ujësjellësit duhet të pastrojë së paku një herë në 5 vite.

• Instalimi i gypave joadekuat nga Investitor siq është Komuna,
në këtë projekt janë gjetur gypat të brinjëzuar që duhet të
instalohen për ujëra atmosferikë.

• Për eliminimin e kësaj dukurie duhet të merren masat:

I. Përgatitja e një plani të veprimit për mirëmbajtjen e
planifikuar të kanalizimit që së paku 1 here në 5 vite të
bëhet pastrimi.

II. Krijimi infrastrukturës së nevojshme siq janë: cisterna e
përdorëshme me thithje dhe flushing, kamioneta për
bartjen e materialit inert etj.

Përqindja e sedimentimit, Rr. Adriatikut



Urdhëresat e punës – Bllokim të Kanalizimit
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Hapat e ardhshëm të vazhdimit për këtë 
projekt

• CCTV Inspektimi

• Rezultatet nga inspektimi CCTV,

• përzgjedhja e gypave për
rehabilitim

• Identifikimi i linjave të kanalizimit të
cilat duhet të rehabilitohen

• Përzgjedhja e kontraktorit për
rehabilitim

• Rehabilitimi

CCTV
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DONE 

Feedback
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DONE 
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e 
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Rehabilitimi



Harta për rehabilitim të rrjetit të kanalizimit - Prizren

• Gypat të cilët kanë nevojë për
rehabilitim (ngjyra e kuqe). 

• Gypat të cilët janë në gjendje
të mirë (ngjyra e kaltërt).

Gjatësia e rrjetit për rehabilitim
L = 9 km, ±1 km



TË GJETURAT E PROJEKTIT & BENEFITET & SFIDAT

• Pasurimi i të dhënave në GIS për sistemin e kanalizimit,

• Pastrimi i linjave të kanalizimit që rezulton në shtimin e jetëgjatësisë së gypave,

• Identifikimi i linjave të kanalizimit për rehabilitim,

• Identifikimi i pusetave për rehabilitim,

• Identifikimi i linjave të kanalizimit që nuk kanë nevojë për rehabilitim,

• Rrjedhje e mirë e ujërave të zeza deri tek ITUN-ja.

Sfidat:
• Ndërprerja e punimeve për një periudhë të shkurtër kohore si rezultat i pandemisë COVID – 19.

• Mungesa e informacioneve për disa puseta të cilat janë të mbuluara ku Komuna e Prizrenit ka investuar në shtrimin

e rrugëve me asfalt, kubëza etj.

Të gjeturat:

Benefitet:

• Gjendja jo e mirë e tubave të kanalizimeve.

• Mbushje me sedimente në disa raste edhe mbi 70% të diametrit 

• Defekte të shumta në lidhjen midis tubave duke shkaktuar edhe depërtimin e ujërave nëntokësore në tub

• Lidhjet direkte në gypat e kanalizimit janë të pranishme në numër të madh. Nga hetimet rezulton edhe një instalim 
i dobët në fazën e ndërtimit, i cili shprehet edhe në tubacione jo shumë të vjetra. 



Rekomandimet

Rezultatet e hetimit tregojnë se duhet të ndërmerren hapa të menjëhershëm për përmirësimin e funksionimit
të sistemit të kanalizimeve. 

• Projektimet e sistemeve të kanalizimeve të bëhen sipas normave dhe standarteve

• Është gjithashtu e nevojshme të bëhet një analizë hidraulike e të gjithë sistemit dhe të zëvendësohen
segmente të caktuara të tubave të kanalizimeve.

• Shkyçja e ujërave të rrëmbyeshëm që lidhet me rrjetin e kanalizimeve dhe korrigjimi i lidhjeve të gabuara
dhe lidhjet direkte me tubacionet.  

• Investimet e Komunave të jenë në vijë dhe koordinim me Kompanitë e Ujit

• Mundësia e blerjes së makinerive për pastrim ose angazhimi i Operatorëve Ekonomik

• Krijimi i një plani të veprimit për mirëmbajtje të planifikuar të kanalizimit

• Krijimi i një plani të veprimit për ndaljen e kyqjeve ilegale

Këto aktivitete janë të nevojshme të kryhen në rrjetin e kanalizimeve sepse ekziston rreziku që Impiantet e 
Trajtimit të Ujërave të Zeza të mos mund të trajtojnë ujërat e zeza sipas kritereve të përcaktuara të procesit
teknologjik. 



Falemnderit për vëmendje!
Diskutime:
• Mirëmbajtje e Planifikuar e Sistemit të Kanalizimit
• Mundësia e MPSK nga: Kompania e Ujit apo Kontraktor të ndryshëm që ofrojnë shërbime të këtij lloji


