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VLERAT QE UJI MBART E BEJNE 
TE PAKRAHASUESHEM DHE PAZEVENDESUESHEM 



QELLIMI I PREZANTIMIT

Te Analizoje:

- Vlerat sociale dhe ekonomike te ujit dhe si ndikojne ato ne jeten tone.

- Reduktimin e energjise qe harxhojme per prodhimin e ujit.

- Mundesine e kursimit te asaj energjie qe uji mbart dhe qe humbet bashke me ujin,                                                                                                                            

“humbjet reale” te ujit.

Te Rekomandoje:

- Perfshirjen ne punen e perditshme te koncepteve qe lidhen me Menaxhimin e Energjise, e nevojshme kjo energji
per te levizur uji kunder gravitetit. 

- Menyra per hartim planesh konkrete veprimi, bazuar ne eksperienca profesionale per reduktimin e humbjeve te
ujit, si edhe

- Menyra llogaritjesh per energjine reale qe i nevojitet ujit, si edhe kursimin e saj gjate procesit te sherbimit. 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

NGA SKANIMET E STUDIME TE SHOQERIVE UK
- Uji i pijshem duhet pare dhe trajtuar ne dy aspekte: a- Si e Mire Shoqerore dhe b- Si Mall.

- Nderhyrjet ne sistemet e ujit, qe ne faze studimi e projektimi, duhet te konsiderojne perdorimin e energjise.

- Keto studime mund te kryhen vetem nga Specialiste Profesioniste te Sektorit te Sherbimit te Ujit.

Te dhenat jane deri ne vitin 2020

Kompani Europiane prestigjioze, bazuar ne keto
studime, kane propozuar zyrtarisht per te nderhyre
me investime e makineri e paisje dhe dakordesuar
qe te paguhen nga vlera e energjise elektrike qe
kursehet.

Studimet ne lidhje me Efikasitetin e Energjise ne sistemet e ujit te pijshem,
rekomandojne, mundesi reale reduktimi, nga 30 – 35%, por edhe 40+ %
kundrejt konsumit aktual.
Investimet per nderhyrjet qe rekomandohen, pergjithesisht jane te
rikthyeshme brenda 1 – 3,5 vitesh, (raste te vecanta pak me gjate).

Mungesa e komoditetit ne sherbimin e ujit (presioni i ulet dhe oraret e
reduktuara) shtojne me shume konsumin e energjise elektrike per pompimin e
ujit deri ne rezervuaret individuale/private.

Kjo energji vleresohet shpesh edhe me e madhe
sesa energjia qe perdor Shoqeria UK dhe nuk
llogaritet per sherbimin e ujit te pijshem

Duke analizuar dhe nderhyre per Permiresimin e Efektivitetit te Perdorimit te
Energjise ne ujin e pijshem, do te arrinim rezultate pozitive edhe ne te 4
Objektivat Strategjike te Kornizes Europiane te Ujit

Pra, mund te hyhet ne permiresimin e sektorit nga
“porta” e Efektivitetit te Perdorimit te Energjise



DETYRIMET QE I LINDIN SHOQERIVE UK PER UJIN

SI E MIRE SHOQERORE DHE MALL

Uji si e drejte humane duhet te perdoret nga te gjithe, 

Uji si mall duhet vleresuar dhe trajtuar.  

Kjo ngarkon Shoqerite UK me Detyrimin per te kryer sherbimin e ujit me cilesi dhe ne menyre komode:

1. Uje pa nderprerje 24/7.

2. Uje i Pijshem Higjenikisht i Paster dhe i Garantuar.

3. Aplikimi i Tarifave te Ndershme dhe te Perballueshme nga te Gjithe per Sherbimin e Ujit per Njerez.

4. Sherbimi i ujit me efikasitet, qe Shoqeria UK te performoje me bilanc financiar pozitiv.
11/14/2022
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UJI I PIJSHEM SI VLERE SHOQERORE

Percaktimin e ujit si e mire / vlere shoqerore mund ta bejme nepermjet nje sere argumentesh: 

Uji i pijshem është "e drejtë njerëzore" i nevojshme për jetën, “pranuar nga OKB”

Uji i pijshem është e mirë ekonomike, por duhet t’u sigurohet te gjitheve

Sistemet e ujit tradicionalisht janë drejtuar nga shteti si Ndërmarrje Publike.
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DISA NGA VETITE SI E MIRË E VEÇANTË

Uji është thelbësor: Nuk ka jetë pa ujë.

Uji është i pazëvendësueshëm: Nuk ka alternativë tjetër për ujin.

Uji është i fundëm: Sasia e ujit te pijshem është e limituar

Uji është pjese e procesit natyror: Cikli i ujit eshte proçes natyror i panderprere,

Uji është i rrjedhshëm: Për shkak të gravitetit. 
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DISKUTIME PER UJIN E PIJSHEM

SI E MIRE EKONOMIKE E VECANTE

Uji i pijshëm si një e mirë ekonomike, është njohur zyrtarisht dhe pranuar në vitin 1992 ne 
Konferencën Ndërkombëtare të Ujit dhe Mjedisit ne Dublin.

Atributet qe uji ka, e bëjnë ate të ngjashëm por edhe të ndryshëm nga të mirat e tjera
ekonomike, ndaj eshte i vecante.  

Pyetja eshte:
A mund te konsiderojme ujin nje mall, si mallrat e tjera? 
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VLERESIMI I UJIT SI MALL POR EDHE SI NJE SHËRBIM

QE DUHET PAGUAR

Vlerësimi Ekonomik behet per arsye se:

Eshte e nevojshme te mbulohen kostot e aktivitetit te sherbimit;

Duhet te arrihet nje balance mes vlerës dhe kostove te sherbimit, kusht per qëndrueshmërine dhe
vazhdushmerine e ofrimit te sherbimit te ujit nga ana e Shoqerise UK

Eshte doemosdoshmeri, percaktimi i drejte i tarifave te shërbimit të ujit, si nje nga instrumentet
kryesor per mbulimin e kostove të aktivitetit te sherbimit, dhe siguruar nje stabilitetit financiar të
Shoqerise UK. 

11/14/2022
8



VETITE E UJIT TE PIJSHEM

“UJI NUK LEVIZ KUNDER GRAVITETIT PA ENERGJI SHTESE”

Pyetje: A duhet qe te transportohet uji i pijshem, nga burimi ku ndodhet, ne vendin ku ai nevojitet?                            
Dhe kjo shpesh kunder Gravitetit? 

PO

JO

Ne termin “trajtim” i ujit, ben pjese edhe procesi i transportit me ane te sistemeve te ujesjellsave, ku:

Pjesa me e madhe 180 million m3 uje ose (60% e prodhimit total te uji) prodhohet me perdorim te energjise.

Gjate furnizimit me uje ne ndeshemi me proceset e:

Prodhimit (304 milion m3 gjate viti 2020) 

Shperndarjes se ujit te pijshem, qe tek konsumatoret arrin vetem 100 million m3. 

Dhe paguhet vetem 60 million m3. 
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Ne vitin 2020, nga 304 milion m3 uje qe
eshte prodhuar:

•180.7 milion m3 uje eshte prodhuar
me elektropompa. (59,50%) rreth
60%

•123.3 milion m3 uje eshte produar
me rrjedhje te lire. (40,50%) rreth
40%

•Raportohet qe 65% e ujit te prodhuar
ose 197,60 milion m3 humbet, nuk
faturohet.

Ndersa “Uji Pa te Ardhura” eshte
79,05% e prodhimit ose 210 million m3

• Sasia e UPA (NRW) per arsye teknike
dhe gjendjes se sistemeve vleresohet
(bazuar ne literature) ne 60+ % e 
sasise qe nuk kontrollohet ose ne 
rastin tone 126 milion m3 uje

•Sasia e ujit pa te ardhura per arsye
administrative dhe te menaxhimit
vleresohet ne 40 - % e sasise se ujit pa 
te ardhura ose rreth 84 million m3 uje.

Me “Ujin qe humbet”, kemi edhe 
humbjen e energjise elektrike qe 
mbart uji.

•Sasi qe vleresohet ne rreth 143 milion 
kwh energji elektrike ose 2 miliard 
ALL (16,25 milion Euro)

•Shenim: Keto raporte (%) 
rekomandohen ne literature ne rastet 
kur vlera e ujit qe humbet eshte 50 + 
% e sasise qe prodhohet dhe citohet 
qe ne keto raste menaxhimi calon 
ndieshem.

SI DHE SA UJI I PIJSHEM PRODHOHET DHE SIGUROHET NE SHQIPERI?



DISA TE DHENA TEKNIKE DHE FINANCIARE NE LIDHJE ME PRODHIMIN &
SHPERNDARJEN E UJIT TE PIJSHEM DHE PERDORIMIN E ENERGJISE

Nr
Menyra e prodhimit dhe vleresimit te
Ujit dhe destinacioni sipas prodhimit, 

perdorimit dhe sasise qe jep te ardhura

Sasia e ujit 
ne milion 

m3
ne %

Energjia e perdorur 
ne Milion kWh

Sasia e ujit ne vlere          
Miliard ALL ose 
(Milion Euro)

Koeficienti i perdorimit kWh/m3
Sasi energjie e perdorur per 

prodhimin dhe shperndarjen e 
1,0 m3 uje

Kostot e energjise 
elektrike ne ALL ose

(Milion Euro) pa 
TVSH

1 Uje i prodhuar total gjate vitit 2020 304,0 100 220,0 10,0   (83,0) 0.72

2 Nga kjo me rrjedhje te lire 123,77 41 0,0 2,93   (23,8)

3 Me ngritje mekanike (e- pompa) 180,33 59 220,0 7,07    (59,2) 1,22

4 Sasia e ujit me te ardhura total 89,70 20,95 220,0 2,45

5 Kosto operative direkte per prodhim uji 100 220,0 10,0 (83,0)

6
Kosto operative direkte e energjise 

elektrike per prodhim uji
30,4 220,0 3,50

3,080,000,000
(25,0)

7
Vlera e nevojshme e energjise elektrike

per prodhimin e ujit ne ( ALL)
17.08 ALL/m3 per ujin

e prodhuar me energji

14,0 ALL pa TVSH dhe
16,8 ALL perfshire TVSH

8
Sasia e ujit qe paguhet por qe prodhohet

me energji elektrike
(e vleresuar kjo nga llogaritjet)

38,20 12,6 220.0 5,76

Indikatori kWh/m3, per ujin me te ardhura eshte 3.50.

Pra uji me te ardhura (nje m3 uje me rjedhje te lire dhe ngritje mekanike se bashku, prodhohet duke konsumuar 3,5 kWh). 

Ndersa Indikatori kWh/m3 uje te prodhuar kundrejt (304 mil) eshte 0.72, pra ne nje raport rreth 4,90 here. 

Arsyetim qe tregon sesa Energji Elektrike - por jo vetem - humbasim gjate procesit te sherbimit te ujit ne sistemet tona.
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NJE MENYRE PER PERMIRESIMIN E MENAXHIMIT TE ENERGJISE DHE TE

SISTEMEVE TE UJIT TE PIJSHEM

“PLATFORMA E MANAXHIMIT TE ENERGJISE” 
Ndihmon ne:

1- Llogaritje qe i paraprijne Administrimit me te mire te Sistemeve te Ujit, 

2- Planifikimin e nderhyrjeve duke orientuar efektivitetin e investimeve

3- Analizen “kosto – perfitim” duke skanuar situaten dhe percaktuar saktesisht kohen e shlyerjes se 
investimit.

Platforma udheheq punen e shoqerive UK ne zbatimin e nje standarti operimi, ku vendimarrjet bazohen ne nje analize qe
mbeshtetet nga monitorimi i variablave te mateshme dhe qe analizohen dhe kthehen ne indikatore.

Platforma fillimisht perbehej nga tre programe baze: Eficenca, Optimizimi dhe Auditimi i Energjise. Se fundmi i jane shtuar: 

WRAP  (Water, Reduction, Analyzing, Plan); 

MAT (Monitoring and Accountability TOOL) dhe

Programe Mjedisore qe llogarit Ekujvalentin e CO2. (p.sh ECAM)

Shenim: Te dy programet (WRAP & MAT) se bashku me manualin e perdorimit, jane pa pagese dhe mund te merren e perdoren nga cdo specialist uji, mjafton qe te
kete interes dhe t’i kerkoje.

11/14/2022
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EFICENCA E ENERGJISE PER PRODHIMIN E UJIT TE PIJSHEM

Eficenca e Energjise ne sistemet e furnizimit me uje eshte nje konceptet qe lidhet me elementin e dyte per nga
rendesia tek kostoja operacionale e ujit. (Konsumi i energjise ne sherbimin e ujit ze 30,7% te kostos totale operacionale) 

Eficenca e Energjise trajton dergimin e ujit me e - pompa nga burimi deri ne rezervuaret e sistemit te ujesjellsit.

Energjia elektrike ne sistemet me e - pompa, përfaqëson 30-55% te kostos totale të operimit te Shoqerive UK. 

Gjate skanimit te sistemeve te ujit, ka rezultuar i mundur reduktimi i konsumit te Energjise Elektrike ne 30 - 40+ %.

Investimi i nevojshem per nderhyrjet rikthehet brenda 1 deri 3,5 vitesh

Bazuar ne studime te kryera ne vitet 2014 - 2019 13



OPTIMIZIMI I ENERGJISE SE UJIT TE PIJSHEM

Optimizimi i Energjise se ujit trajton energjine e konsumuar/harxhuar gjate shperndarjes se ujit ne rrjet, dhe trajton
reduktimin e humbjeve teknike te ujit duke optimizuar energjine qe uji mbart. Ka dy faza kryesore:

Faza e pare:

a - Nderhyrje me specialiste profesioniste, duke ulur humbjet teknike te ujit, pa investime te ndjeshme, ne masen
10 - 12% ne nje kohe te shpejte. (nga 1 deri 3 muaj).

Faza e dyte:

a - Nderhyrje me investime te studiuara bazuar ne modele hidraulike te rrjetit.

b - Hartimin dhe implementimin e nje programi te reduktimit te humbjeve reale te ujit brenda nje periudhe
kohore prej 2.5 – 3.5 vitesh dhe ndjekja e vazhdueshme e tij si nje proces operacional normal.
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AUDITIMI I ENERGJISE SE MAKINERIVE E PAJISJEVE

NE SISTEMET E UJESJELLSEVE

Auditimi i Energjisë synon të vlerësojë se sa energji konsumohet nga makinerite e paisjet, dhe te vleresoje ne menyre te
vazhdueshme efikasitetin e punes se tyre. Eshte nje proces i pa nderprere dhe profesional.

Auditimi i Energjise bazohet si ne kontrollin e faturimit te energjise elektrike ashtu edhe ne matjet e parametrave/variablave qe
lidhen me makinerite dhe paisjet ne ST. Pompave.

- Sasia e ujit (Q) qe prodhohet (l/sek),

- Energjia elektrike qe konsumohet,

- Rryma (I) /Amperazhi qe thith cdo paisje ne (Amper),

- Tensioni i cili na arrin ne panelin e komandes apo paisjen ne perdorim, U ne Volt,

- Temperatura qe arrihet gjate punes se agregateve ne grade Celsius,

- Izolacioni i Elektromotorreve.

- Eficenca e punes se paisjeve dhe agregateve, Rendimenti ne %,

- Konsumimi pjeseve te ndryshme,

- Amortizimi moral dhe fizik, (Viti i prodhimit te paisjes, - Oret e punes dhe - Gjendja fizike ne pergjithesi),

- Vibrimet e agregateve ne varesi te cilesise se instalimit te tyre, apo efektit te moshes e tj.



WRAP (Water, Reduction, Analyzing, Plan) &
MAT (Monitoring and Accountability TOOL) 

WRAP eshte nje Program per llogaritjen e humbjeve teknike dhe planifikimin
financiar e manaxherial, gjate procesit te eleminimit te rrjedhjeve te ujit ne 
sistemet e furnizimit me uje. 

MAT eshte nje program (TOOL) i thjeshte per kontrollin dhe kategorizimin/ 
percaktimin e performances se Shoqerise UK ne aspektin e sherbimit ndaj
klienteve nepermjet konceptit

ECAM, eshte nje Program Mjedisor qe llogarit Ekujvalentin e CO2 dhe efektin e ngrohjes
si rezultat i konsumit te energjise elektrike per sherbimin e ujit. (hartuar nga GIZ)

11/14/2022
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Faleminderit!

PYETJE
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