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           Në kuadër të çdo kompanie që ofron shërbimet e furnizimit me ujë në organizmin e 
brendshëm të kompanisë ekziston sektori i Mirëmbajtjes  së infrastrukturës së ujësjellësit. 
  
        Mirëmbajtja  profesionale dhe e rregulltë e sistemit të ujësjellësit  është kryesore  për 
menaxhimin dhe funksionimin e sistemit të ujësjellësit. 
  
        Që mirëmbajtja  e sistemit të ujësjellësit  të jetë sa më efikase duhet të plotësuar disa     
   kushte:  
  
  
        1. Organizimi i punës duhet të jetë efikas,  
  
       2. Duhet pasur informacion të mirë për sistemin e ujësjellësit, 
  
       3. Numër të konsidrueshëm të kuadrove profesional, 
  
       4. Mjete të mjaftueshme financiare për kryerjen e punëve. 



 
 
         Pasi që sistemi i ujësjellësit është i  ndryshëm për çdo vendbanim, kjo poashtu kërkon qasje 
specifike gjatë punës së mirëmbajtjes. 
       Në kompaninë K.R.U. “Gjakova”, Njësia e Gjakovës  Sektori Mirëmbajtjes  së ujësjellësit     
 është   i ndarë në 2 zona 
      1. Zona e qytetit  
     2. Zona e fshatrave 
  Në zonën e qytetit ekipet janë të organziuara sipas skemës organizative. 



 
  
  
  

 
         Për shkak të zvogëlimit të humbjeve teknike të ujit ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të    
 ujësjellësit janë AKTIVË  gjatë tërë  kohës  gjatë orarit të punës, pas orarit veprojnë ekipet  
 kujdestare, poashtu gjatë ditëve të pushimit ekipet  janë tërë kohën në terren. 
  
 
 Duke qenë të vetëdijshëm për VLERËN E UJIT ekipet e mirëmbajtjes  punojnë në bazë        
 të   procedurave të  operimit  dhe mirëmbajtjes së rrjetit  të ujësjellësit. 
   
  
     Nga zyra me konsumator dhe shërbimet  informimit i marrim informatat për defektet e  
paraqitura në rrjetin e ujësjellësit dhe punohen sipas planit dinamik të operimit.  
  
               
     Ndahen grupet e punës në bazë të prioriteteve : 
  
  
    1. Rastet e defekteve që duhet të punohet me maqina të rënda,  
  
  
    2.  Rastet kur mund të rregullohen defektet pa maqina të rënda ( rrjedhjet në puseta,   
    defektet në profilet të vogla  të  gypave. 
  



         Gjatë punës në terren përgaditen  raportet e punuse sipas formularit, përshkrimi i defektit,    
  materiali i shpenzuar, koha e ndërprerjes së ujit, skica e vendit të defektit  etj.    
  



         Të gjitha defektet e rregulluara inqizohen dhe futen në sistemin GIS.  



 Rastet e defekteve kur duhet së pari të caktohet  vendi i defektit me paisjet për detektim  
 akustik. 



        Punët në terren nga ekipet e mirëmbajtes  përcjellen me fotografi për secilin defekt të   rregulluar 
dhe arkivohen në kompjuter. 
       Rr.”Skenderebu” 
 



Rr. “Konferenca e Bujanit” 
 



  
           Raportet ditore të gjitha vendosen në raportin mujor dhe formohet raporti mujor 
për numrin e defekteve.  Nga raporti mujor formohet  raporti vjetor . 
  
 









  
 
 
 
      Duke pasur një mirëmbajtje të organizuar mirë dhe aktive, nuk do të mungojnë 
rezultatet në zvogëlimin e humbjeve teknike të ujit me çka  e kemi konstatuar  gjatë punës 
në  terren. 
                  
   Puna ekipore dhe aktive sjellë rezultate të cilat  në mënyre direkte  ndikon në zvogëlimin 
e    humbjeve teknike.  
  
  
  
  
 
 
 
 
     Punoi: Avni Caka, inxh.dip.hidro 
 
 
  
  



 Faleminderit për Vëmendjen Tuaj !  
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