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REZULTATE TË PROJEKTIT

Takim konsultativ për themelimin e politikave kombëtare të trajtmit dhe certifikimit, 
drejtuar nga Drejtoria e Përgjithshme Ujëjsellës Kanalizime



  

 Janë blerë dhe instaluar 50 matësa elektro- 

magnetikë me lexim në distancë, për të ulur humbjet 

në zonat pilot dhe për të monitoruar dhe për të ulur 

kostot e energjisë në stacionet e pompimit.
o

 Janë dhuruar 8 kamionçina, dhe 1 mini ekskavator 

dhe 1 kamion për të ndihmuar në operimin e rrjetit 

dhe aktivitetin e mirëmbajtjes. Janë dhuaruar 9 sete 

me vegla pune për punonjësit e operimit dhe 

mirëmbajtjes.
o 
 Janë dhuruar 11 sisteme klorinimi për të siguruar 

ujë të pijshëm të sigurtë për konsumatorët.
o  
 Janë dhuruar paisje laboratori dhe është trajnuar 

sta i Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura në 

Durrës dhe Kavajë.
o 
 Është hartuar një sistem i ri i mirëmbajtes me 

masa parandaluese dhe një udhëzues i ri për 

proceset e menaxhimit dhe procedurat për impiantet 

e trajtimit të ujërave të ndotura për Shoqërinë UK 

Durrës.   

OBJEKTIVAT
0

Objekti kryesor i këtij projekti është përmirësimi i 

kushteve të jetesës për popullsinë e Shqipërisë 

nëpërmjet një furnizimi më të qendrueshëm me ujë dhe  

përmirësimit të rrjetit të kanalizimeve.
0

Ka tre rezultate të pritshme:
4

1.-  Ministria dhe Drejtoria e Përgjithshme Ujësjellës         

Kanalizime si edhe NjQV-të / Shoqëritë UK kanë 

marrë mbështetje në promovimin e procesit të 

rajonalizimit.
o

2.- Janë fuqizuar aftësitë menaxhuese dhe operative 

për  57 shoqëritë UK.
o

3.- 13 Shoqëritë UK të përzgjedhura kanë marrë 

mbështetje në zhvillimin e aftësive të tyre organiza-

tive, menaxheriale, nanciare dhe operative  
0     
AKTIVITETET DHE REZULTATET 
0

Projekti është i ndarë në tre komponentë. 
0

Komponenti 1 është i përqëndruar në dhënien e 

asistencës ndaj qeverisë qendrore për çështjet e 

strukturës së sektorit.
0

 Metodat ndërkombëtare të rajonalizimit dhe kuadri 

ligjor përkatës në Shqipëri.
0

  Implikimet për sektorin për reformimin e njësive 

administrative dhe vendore  dhe rekomandimeve  për 

reformimin e sektorit në formën më të përshtatshme.
0

 Shqyrtimi i pronësisë së aseteve dhe vlerësimi i  

600 fshatrave për të ndihmuar Qeverinë e Shqipërisë 

dhe NJQV-të për të bërë ndryshime institucionale të 

cilat janë të nevojshme për reformimin e NjQV-ve.
0

Komponenti 2 ka për qëllim t'i ofrojë mbështetje 

shoqërive UK. Është komponenti më i madh nga të tre 

komponentët e projektit.
0

Për 57 shoqëri UK:
0

  Janë organizuar seminare në fushën e mena-

xhimit, nanciare dhe teknike (650 punonjës – 31% e 

pjesëmarrësve kanë qënë femra). Pjesëmarrësit janë 

pajisur edhe me material trajnimi.
0

Për 13 shoqëri UK (referoju emrave ne faqen e parë):
0  
 Janë trajnuar mbi 250 punonjës në fushën e 

menaxhimit, nancës dhe teknike. Janë organizuar 

mbi 40 seminare. 32% e punonjësve të trajnuar janë 

femra.
0 

 Janë investuar mbi 1 milion euro në sisteme 

informacioni, vegla dhe paisje. Investimet kapitale 

janë shoqëruar gjithnjë me trajnimin përkatës për të 

siguruar qendrueshmëri dhe përdorim sa më të mirë të 

fondeve.
0 

 Janë blerë dhe instaluar shtatë sisteme të 

integruara faturimi, kontabiliteti dhe të burimeve 

njerëzore duke përfshirë dhe blerjen e paisjeve së 

bashku me këto programe për të zëvendësuar 

sistemin e vjetër të bazuar në letra.
0

  

Komponenti  3  ka për qëllim të ndihmojë DPUK-në në 

fushën e infrastrukturës dhe monitorimit të sektorit.
0

Është dhënë mbështetje nëpërmjet organizimit të 

trajnimeve për teknologjinë në sektorin e impianteve 

të trajtimit si edhe për FIDIC për të përmirësuar 

aktivitetet për prokurimin e infra-strukturës.
o 

Është dhënë mbështetje për Njësinë e Re të 

Zhvillimit të Kapaciteteve dhe Trajnimit në Drejtorinë 

e Përgjitshme Ujësjellës Kanalizime (DPUK-në)
o

Është dhënë mbështet je për Njësinë e 

Monitorimit dhe Benchmarking në DPUK për 

përmirësimin e sistemeve të tyre dhe për t'i 

ndihmuar ata të përfshinë indikatorët e impianteve të 

trajtimit në ujërave të ndotura në sistemin e tyre të 

monitorimit. 
o

Janë dhuruar paisje kompjuterike për të për-

mirësuar sistemin ekzistues të DPUK-së.
o  
 Është  kryer  një analizë përballueshmërie për të
       treguar vështirësitë e mundshme që përballen kon-  
       sumatorët.

REZULTATE TË PROJEKTIT


