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1. Përmbledhje Ekzekutive 
Si pjesë e Projektit "Eliminimi i Ujërave të Ndotura në Jugperëndim të Kosovës Faza III, Gjakovë", 
Konsulenca për Masat shoqëruese ("Projekti"), ky Raport përshkruan manualet e operimit dhe 
mirëmbajtjes për kolektorët e ujërave të ndotura të KRU Gjakova. 

Aktualisht punët kryesore në departamentin e kanalizimeve janë: 

• Pastrimi i rrjeteve të kanalizimeve 
• Zhbllokimi  
• Inspektimi i pusetave 
• Inspektimi i shkarkimeve 
• Inspektimi i tubacioneve të kanalizimeve 

Raporti plotësohet me shtojcat për procedurat standarde të operimit. PSO përshkruajnë trajtimet e 
kërkuara, informatat për shëndetin dhe sigurinë dhe formularët. PSO ishte baza për ndërmarrjen e 
trajnimeve në lidhje me tri Procedurat Standarde të Operimit (PSO) që kanë të bëjnë me Pastrimin / 
Mirëmbajtjen e Kanalizimeve. Këto PSO janë miratuar nga KRU Gjakova. Pajisjet e identifikuara të O&M së 
rrjeteve të kanalizimeve dhe të Shëndetit dhe Sigurisë duhet të blihen, edhe pse nuk ka fonde të projektit 
për to. Rekomandohen fuqishëm trajnime të vazhdueshme për shëndetin dhe sigurinë. 

Në përgjithësi, aktivitetet e mirëmbajtjes së rrjeteve të kanalizimeve duhet të zgjerohen. Këto aktivitete 
duhet të lëvizin drejt një regjimi të mirëmbajtjes paraprirëse, duke përfshirë inspektimet e planifikuara 
dhe planifikimin e mirëmbajtjes parandaluese, së bashku me një buxhet përkatës. Njohja e statusit, 
vendndodhjes dhe gjendjes së kanalizimeve duhet të përditësohet, duke përfshirë edhe GIS të kompanisë, 
për të mundësuar zbatimin e këtij programi. Çështja e mungesës së perceptuar të personelit në 
departamentin e Kanalizimeve duhet të ndiqet me më shumë vëmendje. 

 
 

2. Parathënie 
Si pjesë e Projektit "Eliminimi i Ujërave të Ndotura në Jugperëndim të Kosovës Faza III, Gjakova" 
("Projekti"), financuar nga Bashkëpunimi Financiar Gjerman dhe Zviceran me Kosovën (BMZ ID 2013 65 
501) përmes Bankës për Zhvillim KfW dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim SECO, më 15.01.2016 u 
nënshkrua një kontratë konsulence ndërmjet KRU Radoniqi dhe asociacionit IGIP / Sachsen Wasser / 
Hidroing. Projekti është i ndarë në një Komponent të Konsulencës së Implementimit (A), që përfshin 
shërbime projektimit detal dhe të mbikëqyrjes së ndërtimit për investimet ITUN dhe rrjetin Kanalizimeve 
dhe një Komponent për Masat Shoqëruese (B) që zhvillohet krahas (kohëzgjatja e përgjithshme 41 muaj) 
dhe synon shërbimet e ngritjes së kapaciteteve të KRU Radoniqi. Ky raport ka të bëjë me Komponentin e 
Masave Shoqëruese (B). 

 
Përfituesi kryesor i projektit është Kompania Rajonale e Ujit dhe Ujërave të Ndotura, KRU Radoniqi, e cila 
në të njëjtën kohë vepron si Agjenci për Ekzekutimin e Projektit (PEA). Shërbimet e konsulencës jepen 
nga Asociacioni IGIP/ Sachsen Wasser/Hidroing DK, ndërsa shërbimet e Konsulentit të Implementimit 
kryhen nga IGIP dhe Hidroing-DK; shërbimet e Konsulencës së Masave Shoqëruese (MSH) kryhen nga 
Sachsen Wasser GmbH, në partneritet me Nën-Konsulentin vendor Hidroing-DK. 
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Konsulenti i MSH vepron si partner i KRU Gjakova dhe Qeverisë së Kosovës përmes menaxhimit 
institucional dhe ekspertëve të inxhinierisë që ofrojnë asistencë specifike të përshtatur për Radoniqin në 
mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria e masave të investimit dhe të kontribuohet në objektivat e 
Programit. 

Ky doracak do të përdoret nga menaxherët dhe personeli i operimit dhe mirëmbajtjes me qëllim të 
optimizimit të operimit, mirëmbajtjes dhe inspektimit të sistemeve të grumbullimit të ujërave të ndotura . 
Informatat e mbledhura do të ju mundësojnë menaxherëve të KRU Gjakovë të përcaktojnë dhe t'i japin 
përparësi nevojave të mëtejshme të rehabilitimit të sistemeve të tyre. Ky dokument nënvizon fushat e 
operimit ditor dhe mirëmbajtjen dhe planifikimin afatgjatë të sistemit që mund të implementohen, 
përmirësohet ose dokumentohet në mënyrë që të rriten performancat e sistemit dhe të rrisin efektivitetin 
e programit. 

 
Tabela e mëposhtme tregon një përmbledhje të të dhënave mbi rrjetet e njohura të kanalizimeve: 

 

# Përshkrimi Njësia Gjakovë Rahovec 
1 Rrjeti i kanalizimit sanitar km 58 5 
2 Rrjeti i kanalizimit atmosferik km 38 10 
3 Linjat nën presionit km Nuk ka Nuk ka 
4 Pusetat e kanalizimeve Copë 1629 Nuk dihen 
5 Pusetat e ujit atmosferik Copë 1215 Nuk dihen 
6 Shkarkimet  Copë 42 Nuk dihen 
6 Hartat e sistemit të kolektorëve  Të disponueshme 

në GIS 
Jo komplete në 
GIS 

7 Mirëmbajtja preventive e kryer  Po  Po 
8 Pajisjet e mirëmbajtjes preventive  Po Po 
9 Problemet që ndikojnë në operim  Nuk ka ndarës të 

yndyrave, gypat e 
vjetër, pjerrësitë 
të panjohura 

Nuk ka ndarës të 
yndyrave, gypat e 
vjetër, pjerrësitë 
të panjohura 

Tabela 1: Rrjeti i Sistemit të Kolektorëve të Kanalizimeve dhe Aftësitë e Departamentit 
 

Informacioni në GIS nuk është i plotë. Po punohet në kompletimin e të dhënave në GIS. KRU Gjakova ka 
dy autocisterna të kombinuara për vrushkullim dhe thithje për pastrimin e rrjeteve të kanalizimeve. 

 
Vendi Gjakova Rahovec 

 1 autocisternë e kombinuar 1 autocisternë e kombinuar 
Prodhuesi i kamionit Mercedes Mercedes 
Prodhuesi i 
teknologjisë së ujit 

Kroll Müller Umwelttechnik 

Viti i prodhimit 1999 1987 
Përshtypje vizuale E mirë E mirë 
Dëmtimet  Pjesa e thithjes nuk funksionon. 

Dëmtimi i valvulave dhe pompës së 
vakumit. 

Pjesa e thithjes nuk funksionon. 
Dëmtimi i valvulave dhe pompës së 
vakumit. 

Tabela 2: Detajet e kamionëve të kombinuar të vrushkullimit dhe thithjes 
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Në përgjithësi, autocisternat e kombinuara duhet të rinovohen në një periudhë afatshkurtër. Pastrimi i 
kanalizimit nuk mund të ekzekutohet në mënyrë efikase me gjendjen aktuale të autocisternave të 
kombinuara. Për mirëmbajtjen dhe riparimin e shasisë dhe teknologjisë së montuar të ujit, duhet të 
gjenden punëtori të specializuara. 

 
 

3. Organizimi dhe Personeli 
 

3.1. Synimet e Operimit dhe Mirëmbajtjes së Kolektorëve të Kanalizimit 
 
 

Cilësia e operimit dhe mirëmbajtjes së një sistemi të kolektorëve të kanalizimit varet nga menaxhimi 
efektiv dhe komunikimi me personelin shoqërues. Një menaxhim efektiv do të sigurojë një program 
operimi dhe mirëmbajtjeje që do të mbajë një sistem të grumbullimit të ujërave të ndotura, që funksionon 
me efikasitet të lartë, maksimizon jetën e tij të dobishme dhe minimizon kostot. 
 
Synimet e menaxhimit të sistemit të grumbullimit të ujërave të zeza duhet të përfshijnë: 

 

• Mbrojtjen e shëndetit publik, mjedisit, operatorit të sistemit të grumbullimit dhe parandalimin e 
dëmeve të panevojshme të pronës. 

• Përmbledhja e njohurive të veçanta 
• Minimizimi i infiltrimit, hyrjes dhe daljes nga kanalizimi të ujërave të ndotura (exfiltrimi). 
• Sigurimi i qëndrueshmërisë së infrastrukturës dhe maksimalizimi i grumbullimit dhe bartjes së 

ujërave të ndotura në impiantin e trajtimit. 
• Përgjigje e shpejtë ndaj telefonatave emergjente dhe ndërprerjeve të shërbimit. 
• Përdorimi i fondeve të alokuara në mënyrë efikase. 
• Identifikimi dhe korrigjimi i mangësive projektuese, ndërtuese dhe operacionale. 
• Kryerja e të gjitha aktiviteteve në mënyrë të sigurt për të shmangur dëmtimet. 

 
Aktivitetet e mirëmbajtjes duhet të dokumentojnë në procedurat standarde të operimit që rishikohen për 
saktësi, efikasitet dhe efektivitet çdo dy deri në tre vjet ose sa herë që është e nevojshme për të mbetur 
të përditësuara. Kapitujt e mëposhtëm përshkruajnë punët e kërkuara kornizë të menaxhmentit të 
shërbimeve të KRU Gjakovë. 

 

3.2. Struktura organizative  
 
 

Baza për një sistem të kanalizimeve që operon siç duhet është dokumentimi i strukturës organizative të 
sistemit, i cili duhet të dokumentohet me planin e personelit. Ky informacion mund të marrë formën e 
një skeme organizative ose përshkrim narrativ të detyrave dhe përgjegjësive, ose të dyja. Nuk ka asnjë 
model unik për mënyrën se si duhet strukturuar një organizatë. Autoriteti për operim dhe detyrat dhe 
përgjegjësitë e mirëmbajtjes duhet të përcaktohen, dokumentohen dhe komunikohen qartë. 

Linjat e komunikimit të brendshëm brenda organizatës sigurojnë që të gjithë punonjësit të marrin 
informacion dhe të kenë një mundësi për tu përgjigjur në këto informacione. Organizata duhet të ketë 
procedura për të ndihmuar komunikimin e brendshëm ndërmjet niveleve të ndryshme të punës dhe 
funksioneve të organizatës lidhur me menaxhimin, operimet dhe programet e mirëmbajtjes. 
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Sektori i ujërave të ndotura bie nën përgjegjësinë e drejtorit teknik. Një nga departamentet e sektorit të e 
ujërave të ndotura është departamenti i operimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit. 
 
Figura e mëposhtme tregon një ekstrakt të skemës së propozuar të organizimit: 

 

 
Figura 1: Struktura Organizative nën Drejtorin Teknik  

 

Inxhinieri i Ujërave të Ndotura është përgjegjës për regjistrimin dhe kontrollin e shkarkuesve industrial.  

Njësia Operative e ITUN është përgjegjëse për operimin e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura. 

Njësia për Operim me Rrjet të Kanalizimit është përgjegjëse për operimin e rrjeteve të kanalizimit dhe 
stacioneve të pompimit të ujërave të ndotura. 

Departamenti i projektimit është përgjegjës për vlerësimin e dokumenteve të planifikimit, zbatimin e 
kritereve të projektimit dhe mbikëqyrjen e ndërtimit. 

Njësia GIS është përgjegjëse për regjistrimin e të gjitha të dhënave të kërkuara. 

Njësia e Gjeodezisë dhe Hartografisë është përgjegjëse për regjistrimin e kyçjeve të shtëpiake. 

Në KRU Gjakova aktualisht funksionojnë dy njësi të pavarura të ujërave të ndotura, një për Gjakovën dhe 
një për Rahovecin. Nën udhëheqjen e menaxherit, në Gjakovë punojnë një shofer kamioni dhe pesë 
operatorë të rrjetit. Në Rahovec punojnë një shofer kamioni dhe një operator rrjeti. 

Figura e mëposhtme paraqet propozimin për organizimin e ardhshëm të Njësisë së Operimit dhe 
Mirëmbajtjes së Rrjetit të Kanalizimit nën Menaxherin e Operimit të Rrjetit:

 
Drejtori Teknik 

Planifikimi 
dhe Zhvillimi 

Menaxh. i njësisë 
ujësjellësit 

Menaxh. i njësisë 
kanalizimit 

Njësia për 
Projektim 

Inxhinieri ujërave 
të ndotura 

 
Njësia GIS 

Operimi me ITUN 

Gjeodezia dhe 
hartografia 

Operimi me rrjetin 
e kanalizimit 
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Menaxheri për 
Operim me Rrjetin 

e Kanalizimit 

 
Shofer kamioni 1 

 
Shofer kamioni 2 

Inspektor i 
Kanalizimeve 

Operator Rrjeti Operator Rrjeti Operator Rrjeti 

Operator Rrjeti Operator Rrjeti Operator Rrjeti 

Operator Rrjeti Operator Rrjeti 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Propozimi për Organizimin e Ardhshëm të Njësisë së Rrjetit 
të Kanalizimit 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 

Diagrami i mësipërm tregon se të dy njësitë strukturore do të bashkohen në të ardhmen. Ky propozim 
ofron avantazhet e mëposhtme: 

• Procedurat të njëtrajtshme për operimin dhe mirëmbajtjen në zonën e shërbimit të KRU Gjakovë 
• Shkëmbim i përhershëm i përvojave ndërmjet stafit 
• Përdorimi më efektiv i pajisjeve në dispozicion 
• Blerja e teknologjisë së sigurisë do të bëhet vetëm një herë 
• Udhëzime të njëjta për mbrojtje në punë 
• Shpërndarje efektive e personelit në rrjetet e kanalizimeve 
• Punëtoritë për riparimin e kamionëve janë në Gjakovë 

 

Departamenti i kolektorëve të Kanalizimeve e dokumenton strukturën e tij në një plan organizativ, i cili 
tregon se kush kujt i raporton dhe identifikon linjat e autoritetit. Plani organizativ duhet ti paraqes çdo 
person ose pozitë pune në organizatë me një vijë të drejtpërdrejtë e cila tregon se cili person kujt i 
raporton brenda organizatës. 

Plani organizativ duhet të përfshijë një përshkrim të punës për secilën pozitë në skemën organizative. 
Përshkrimet e punës të përfshira si pjesë e programit organizativ ndihmojnë që të gjithë punonjësit i dinë 
përgjegjësitë e tyre të veçanta të punës dhe të kenë kredencialet e duhura për t'u punësuar për punën e 
tyre. Punonjësve nuk duhet t'u kërkohet të pranojnë përgjegjësi për detyrat e punës që janë përtej nivelit 
të tyre të autoritetit apo aftësisë në strukturën organizative. 
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3.3. Personeli  

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 
Kërkesat e personelit të sistemit të kanalizimeve ndryshojnë në raport me madhësinë e përgjithshme 
dhe kompleksitetin e sistemit të kanalizimeve. Ato gjithashtu varen nga përgjegjësitë tjera të 
operatorëve të sistemit të kanalizimeve. Në sisteme shumë të vogla këto përgjegjësi mund të përfshijnë 
operimin me impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura, operimin e stacioneve të pompave si dhe 
sistemin e kanalizimeve. Në shumë sisteme, personeli i sistemit të kanalizimeve është përgjegjës për 
ujërat atmosferike si dhe për sistemet kanalizimit të ujërave sanitare. Përcaktimi i kërkesave të stafit për 
një sistem kanalizimit kërkon njohuri pune të sistemit dhe shqyrtimin e variableve  kryesore. 

Në vitet e ardhshme rritet vëllimi i punëve. Janë ndërtuar rrjete të reja kanalizimi në Skivjan dhe në 
Marmull. 

Më poshtë jepen Llogaritja e nevojave të fuqisë punëtore në operimin e ujërave të ndotura për 
aktivitetet e tanishme në KRU Gjakovë: 

 

No. Pozita Numri i 
stafit 

Koha për njësi Numri Intervale 
në vit 

Orë pune 
vjetore 

1 Inspektimi i pusetave 2…….3 0,5……1,5 h/copë 3000 copë 0.3 2700 
2 Inspektimi i derdhjeve 2 0,5……1,5 h/ copë 42 copë 4 336 
3 Kërkimi i kyçjeve të 

pasakta 
2…….3 1,0……3,0 h/ copë 50 copë 1 225 

4 Debllokimi  2…….3 2,0…….4,0 h/ copë 
 

650 copë 1 3900 
5 Pastrimi i tubacioneve 

të kanalizimeve 
2…….3 20……..40 h/km 80 km 1 7200 

6 Kontrollimi i kamionëve 
çdo javë 

2 4 h/ copë 2 copë 52 832 

7 Të tjera     2500 
 Gjithsejtë      17693 

Tabela 3: Llogaritja e nevojave për fuqi punëtore në KRU Gjakova 

Shuma e orëve të punës prej 17,693 tregon se nevojiten një staf prej 11 punonjësve (Llogaritja me 1600 
orë për një punëtor). 

Përdorimi i përshkrimit të vendeve të punës ndihmon që të gjithë punonjësit të dinë përgjegjësitë 
specifike të punës së tyre dhe të kenë përvojën dhe aftësitë e punës për të kryer punën. Shfrytëzimi i 
personelit të pakualifikuar rrezikon lëndime serioze për vete dhe bashkëpunëtorët e tyre, rrezikon 
funksionalitetin e pajisjeve, rrit mundësinë që komponentët e sistemit të kanalizimit dhe prona private të 
dëmtohen dhe rrit mundësinë që linjat e sistemit të kanalizimit të kapërderdhen në rrugë ose 
anashkalojnë ujërat e ndotura të pa trajtuara deri në lumenj. 

 

3.4. Trajnimi 
 

Operatorët e sistemit të grumbullimit janë të ekspozuar ndaj kushteve të shumta sfiduese. Trajnimi 
adekuat - sidomos trajnimi i sigurisë - është i nevojshëm për punonjësit për të përmbushur këto sfida. 
Personeli duhet të ketë trajnimin e duhur për të kryer në mënyrë efektive përgjegjësitë e pozitës së tyre 
në mënyrë të sigurtë. 
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Zotimi i menaxhmentit është thelbësor që një program trajnimi të jetë efektiv. Duhet gjetur burimet në 
formën e financimit të cilat do të investohen në program që ai të jetë produktiv. Një organizatë me 
operatorë të sistemit të kanalizimit të pa trajnuar ose të trajnuar keq, ka dukshëm më shumë rrezik për 
aksidente dhe përjeton pasoja në sistemin e kanalizimit, veprimet korrigjuese të të cilave do të jenë 
shumë të kushtueshme në të ardhmen (si shembja e kanalizimeve). 

Punonjësit e rinj duhet të trajnohen se si të kryejnë procedura standarde, të koordinohen me 
departamentet e tjera dhe ekipet e shërbimeve private, të përdorin pajisjet dhe të respektojnë kërkesat 
për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë. 

Trajnimi joformal në punë i punonjësve të rinj shpesh lejon kalimin e procedurave jo të duhura dhe 
supozimeve të gabuara. Kjo  lloj nisme gjithashtu i kushton shumë vëmendje "asaj që bëjmë" dhe nuk e 
thekson mjaftueshëm "pse bëjmë atë që bëjmë", kështu që punonjësve ju mungojnë informata të 
mjaftueshme për t'iu përgjigjur problemeve që hasin kur kryejnë detyrat e tyre. Duhet të zhvillohet një 
program formal orientimi / trajnimi i cili e adreson operimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të kanalizimeve 
për të gjithë punonjësit e rinj. 
 
Programi i trajnimit duhet të identifikojë llojet e trajnimeve të kërkuara dhe të ofruara. Llojet e trajnimit 
ndryshojnë, por mund të përfshijnë trajnime të përgjithshme mbi ndërgjegjësimin mjedisor, trajnime 
lidhur me pajisje të veçanta, trajnime mbi politikat dhe procedurat, trajnimin e sigurisë, trajnimin për 
kryerjen e aktiviteteve të operimit dhe mirëmbajtjes, dhe trajnimin për marrëdhëniet me publikun. 

Departamenti i sistemit të kanalizimeve duhet të vlerësojë në mënyrë rutinore efektivitetin e trajnimit 
përmes testimeve periodike, ushtrimeve stërvitore, demonstrimeve ose rishikimeve joformale dhe 
përmirësimin e programeve të trajnimit bazuar në këto vlerësime. 

Pjesëmarrja e punonjësve në programin e trajnimit duhet të jetë e detyrueshme dhe e gjurmueshme. 
Informacioni që duhet të gjurmohet për secilin punonjës përfshin: 

• Identifikimi i punonjësit dhe titulli. 
• Niveli i punonjësve, certifikimi ose licencat. 
• Orët që janë frekuentuar. 
• Rezultatet e testit të aftësisë dhe / ose orëve. 
• Dhënia e Certifikatës për përfundim. 

 
Së fundmi, operatorët e sistemit të kanalizimit dhe aktivitetet e tyre janë segmenti më i dukshëm i 
organizatës. Operatorët projektojnë një imazh publik për kompanitë e tyre në qytet dhe rrugët e qytetit. 
Për këtë arsye, personeli duhet të trajnohet se çfarë duhet të presë në situatat publike dhe si të trajtohet 
efektivisht me publikun dhe të paraqesë një imazh të mirë për komunën. 

 

3.5. Buxhetet 
 

Megjithëse një buxhet i mjaftueshëm nuk është garanci se një sistem i kanalizimeve do të operon si 
duhet, një buxhet i pamjaftueshëm do ta bëjë këtë arritje edhe më të vështirë. Financimi ka ndikime të 
konsiderueshme në stafin dhe aftësinë e tyre për të bërë punën e tyre. Financimi mund të vijë nga shumë 
burime financimi, duke përfshirë pagesat e përdoruesve ose ndarjet nga shteti ose qeverisja lokale. 
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Një element kyç i programit të buxhetit për operimit është përcjellja e kostove në mënyrë që të ketë të 
dhëna të sakta sa herë që buxheti operativ vjetor të zhvillohet. Pasja e një baze vjetore ofron 
dokumentim për të arsyetuar buxhetin e ardhshëm dhe jep arsyetim për rritjen e normave të ardhshme. 

Kategoritë kryesore të kostove operative janë puna, pajisjet e O&M, shërbimet dhe furnizimet. Llogaritë 
e kostove për këto kategori duhet të përfshijë informacion mbi kostot për njësi, kostot totale dhe 
shumat / sasitë e përdorura. 

Kostoja e mirëmbajtjes parandaluese dhe korrigjuese dhe riparimet dhe modifikimet e mëdha të sistemit 
të grumbullimit, janë pikat kryesore në buxhetin vjetor operativ dhe programit të përmirësimit të kapitalit 
(CIP). Departamenti i kanalizimit duhet të mbajë një regjistër adekuat të të gjitha shpenzimeve të 
mirëmbajtjes, si tyre vetanake ashtu edhe atyre të kontraktuara, plus kostot për pjesët rezervë. Kjo do të 
ndihmojë në përgatitjen e buxhetit të vitit të ardhshëm. 

Një fond për përmirësim kapital duhet të jetë pjesë e buxhetit të organizatës me qëllim që sistemi të 
funksionojë siç duhet në të ardhmen. Planifikimi kapital fillon me një vështrim të ndryshimeve në 
komunitet. Ku janë fushat e rritjes në komunitet? Ku janë fushat e zvogëlimit dhe cilat janë ndryshimet e 
parashikuara në industri brenda komunitetit? Pas identifikimit të nevojave për ndryshim në komunitet, 
duhet të shqyrtohet struktura e departamentit të kanalizimeve dhe të identifikohen pikat e dobëta. Duhet 
gjithashtu të identifikohen përmirësimet e pritshme kapitale brenda vitit të ardhshëm, dy viteve, pesë 
vitesh dhe dhjetë vitesh. Kur të jenë përpiluar të gjithë këto informata, mund të jepet përparësi dhe të 
hartohet një afat kohor për përmirësimin e secilës prej fushave të identifikuara.  

 
 

3.6. Matja e performancës 
 
 

Matjet e performancës janë tregues specifik të përpiluar për të vlerësuar nëse niveli i objektivave të 
shërbimit është duke u përmbushur. Disa shembuj të matjeve të performancës: 

• Synimet vjetore të performancës për inspektimin e sistemit të kanalizimeve, pastrimin, 
mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe përmirësimin kapital. 

• Inspektimi i kyçjeve të paligjshme 
• Përcaktimi i vëllimeve maksimale në orë dhe në muaj në kohën e pikut. 
• Përcaktimi i kohës maksimale të përgjigjes ndaj emergjencave për thirrjet emergjente, 

gjurmimi i ankesave të konsumatorëve dhe trajtimi i kërkesave për rikthimin e pronës private 
në gjendjen paraprake. 

• Kryerja e analizës kosto-përfitim të aktiviteteve kyçe të përfunduara, duke marrë parasysh 
rezultatin e pritshëm kundrejt rezultatit aktual dhe buxhetin kundrejt kostove reale. 
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3.7. Planifikimi i rehabilitimit dhe 
zëvendësimit 
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Planifikimi paraprirës dhe planifikimi i zëvendësimit ofrojnë mundësinë më të mirë që të kursehet në 
kostot e kapitalit. Duke rehabilituar ose zëvendësuar kanalizimet, pusetat, pajisjet e stacioneve të 
pompimit dhe komponentet tjera para se ato të dështojnë, departamenti i kanalizimeve automatikisht 
shmang kostot siç janë pagesat e kontraktorit për raste emergjente, punën jashtë orarit, riparimet e 
paplanifikuara dhe kostot e mundshme të pastrimit të mjedisit. Kursime shtesë mund të arrihen 
nëpërmjet koordinimit të ndërtimit të kanalizimeve me projekte të tjera të ndërtimit, duke zëvendësuar 
segmentet më të gjata dhe duke e bërë e ndërtimin në faza të ndryshme gjatë një periudhe vjetore. 

 

3.8. Regjistrimi i kyçjes së kanalizimit shtëpiak 
 

Operimi i duhur dhe çmimi i saktë kërkojnë arkëtimin e plotë të konsumatorëve të lidhur me kanalizimet e 
ujërave të ndotura. Për kyçjet e kanalizimeve është gjithashtu e rëndësishme të përcaktohet kufiri i kalimit 
nga përgjegjësia publike në atë private. 

Kyçjet shtëpiake duhet të regjistrohen si plane tereni dhe si një tabelë me informacionet e kërkuara.  

Figura e mëposhtme tregon pjesët e kyçjes së ujërave të ndotur. 
 

 

Figura 3: Kyçja shtëpiake – terminologjia e përdorur 

Kolektori i qytetit 

Pastrimi i 
qytetit 

Pastrimi i 
privat 

Linja e shërbimit ose e pronës 
 

Linja anësore private 

Linja anësore e qytetit 

Ventilimi i kulm 

SISTEMI I TUBACIONEVE TË RRJETIT TË KANALIZMIT 
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4. Shëndeti dhe Siguria 
 

4.1. Diskutime të përgjithshme 
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Ky seksion përshkruan rreziqet e pranishme në një sistem të grumbullimit të ujërave të ndotura. Ai bën 
sugjerime dhe rekomandime për të ndihmuar në parandalimin e lëndimeve personale, vdekjes dhe 
dëmtimit të pajisjeve. Ajo përshkruan hapat që mund të ndërmerren për të ngritur sigurinë personale. 
Rreziqet e makinave, atmosferat e pasigurta në formën e gazrave toksike, rreziqet elektrike dhe 
sëmundjet infektive janë faktorët më të rëndësishëm që duhet të adresojë një program i efektshëm i 
sigurisë. 

Praktikat e sigurisë për operimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të kanalizimeve janë efektive vetëm nëse 
ato respektohen. 

• Jini të vetëdijshëm për rreziqet, masat parandaluese dhe procedurat emergjente. 
• Menjëherë hetoni dhe regjistrojeni çdo aksident ose lëndim që ndodh. 
• Të paktën një herë në vit të mbahen takime formale dhe joformale për sigurinë. 
• Të bëhet ruajtja dhe testimi i pajisjeve të sigurisë në mënyrë rutinore. 

 

Të gjithë punonjësit duhet të bëhen të vetëdijshëm për sigurinë dhe të zhvillojnë një shqetësim personal 
që të parandalojnë aksidentet në vendet e tyre të punës. 

Subjekti i Seksionit të Shëndetit dhe Sigurisë është të sigurojë personelin e sistemi të grumbullimit me 
njohuri themelore për rreziqet që ekzistojnë gjatë kryerjes së detyrave të përditshme rutinore të punës. 
Ndërgjegjësimi, njohuria, angazhimi dhe aftësitë teknike do të ndihmojnë stafin e O & M në kryerjen e 
detyrave të punës në një mënyrë të sigurt dhe profesionale. 

 

4.2. Rreziqet  
 
 

Në sistemet e grumbullimit të ujërave të ndotura ka rreziqe të shumta të cilat personeli i O&M mund ti 
has gjatë punës në dhe rreth rrjetit të grumbullimit të ujërave të ndotura. Rreziqet specifike që duhet të 
diskutohen, janë si më poshtë: 

• Fizike (rrëshqitje, ngecje, rrëzime, objektet që bien nga lartë etj) 
• Infeksioni dhe sëmundja 
• Atmosferike  
• Hapësira e kufizuar 
• Elektrike 
• Insektet, bubat dhe brejtësit 
• Mbytja  
• Trafiku dhe rruga 

 
Secili nga rreziqet e përmendura më sipër do të diskutohet pasi që i përkasin punës. 
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Rreziqet elektrike 
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Ndërtimi i ardhshëm dhe futja në punë e stacioneve të pompimit të ujërave të ndotura, mund të përbëjnë 
kërcënim nga rreziqet elektrike.  

Prandaj, disa shpjegime në vijim do të jepen për të punuar në pajisjet elektrike në rrjetet e kanalizimeve. 

Shoku elektrik është një rrezik i vërtetë. Efektet e goditjes elektrike mund të shkojnë nga një ndjesi therje 
deri në djegie të rënda dhe vdekje. Rryma e nevojshme për një efekt të shokut varet nga individi dhe 
rrethanat në të cilat shoku elektrik është marrë. 

Lëkura e njeriut është një izolant i mirë elektrik. Për fat të keq, gjendja e lëkurës krijon një ndryshim të 
madh se sa i mirë si izolant ai është. Sipërfaqet e lagura të lëkurës mund të kenë një rezistencë prej vetëm 
500 deri 1.000 ohm, derisa lëkura e thatë mund të ketë një rezistencë prej 1.000.000 ohm, duke reduktuar 
potencialin e një goditjeje fatale. Për këtë arsye, njerëzit janë më të ndjeshëm ndaj goditjes elektrike kur 
ata qëndrojnë në ujë, kanë duart e lagura ose kanë kontakte të tjera me lëngje. Nëse uji përmban kripë ose 
elektrolite të tjera, duke u bërë kështu një përçues, efekti i goditjeve elektrike është edhe më i madh. 

Aksidentet ndodhin dhe është detyrë e të gjithë personelit që të jetë vigjilent ndaj kushteve të mundshme 
të rrezikshme. Ndërsa prodhuesit, inxhinierët e ndërtimit, etj., duhet të projektojnë dhe ndërtojnë në 
mënyrë të sigurtë, kjo nuk e heq detyrimin moral për menaxhmentin e përdoruesve që të sigurojnë një 
ambient të sigurt të punës. 

Duhet të theksohet se operatorët dhe teknikët e mirëmbajtjes janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve të 
elektroshokut. Kurrë mos u mbështetni në masat e integruara sigurisë dhe mos e merrni sigurinë elektrike 
si të mirëqenë. 

Procedurat e mëposhtme përshkruajnë veprimet që zhvillojnë shprehi të mira të punës dhe si të tilla duhet 
të respektohen: 

• Vizualisht inspektoni pajisjet, spinat dhe kabllot nëse kanë dëmtime para futjes në prizë. Raportoni 
priza të prishura ose të thyera të murit. 

• Raportoni çfarëdo gjëje të thyer, të çarë, të përkulur, ose të ekspozuar në pajisje. 
• Pajisjet për operimin e linjës zhvendosni me kujdes për të parandaluar dëmtimin e kabllove dhe 

fijeve elektrike. 
• Lëngjet, kemikaljet, kapëset e letrës, vegla dore etj., mbani larg pajisjes dhe larg kabllove pasi ato 

mund të jenë përçues elektrik për shok elektrik dhe dëmtime. 
• Nëse uji/lëngu derdhet dhe/ose rrjedh në pajisjet elektrike, mbikëqyrësi i sigurisë duhet të heqë 

pajisjet nga shërbimi derisa të jenë tharë dhe të kryhet një inspektim i sigurisë. 
• Gjithmonë pajisjet në priza kyçni me ndërprerësin e çkyqur. 
• Pajisjet me rrymë fusni dhe hiqni duke mbajtur fort dhe drejtë spinën e rrymës kur tërhiqni atë nga 

muri. ASNJËHERË mos e hiqni spinën nga priza e murit duke tërhequr vetë kordonin. 
• Asnjëherë mos përdorni adapterë nën-standarde. Para përdorimit, kabllos duhet t'i kyçen në priza 

adekuate. 

• Shmangni përdorimin e kabllove zgjatëse dhe përdorni kabllon më të shkurtër të mundshëm me 
çfarëdo pajisje elektrike. Sa më i gjatë kabllo e energjisë, aq më i madh është potenciali për rrjedhje 
të rrymës. 
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• Vizualisht dhe rregullisht inspektoni të gjitha pajisjet elektrike. 

• Edukoni veten për të njohur rreziqet e mundshme elektrike, të tilla si priza mashtruese, telat e 
holluar ose prishjet e përtokëzimit. 

• Mësoni funksionin e secilit kontroll para se të kyçni pajisjen elektrike ose para se të përshtatni 
kontrollet. 

• Keni kujdes të veçantë kur punoni me pajisje elektrike ku anashkalohet rezistenca e lëkurës 
(d.m.th. Lagështia ose zonat me lagështi të lartë). 

• Kur përdorni pajisje elektrike shmangni prekjen e sipërfaqeve të ekspozuara metalike. Dijeni 
se mund të bëheni përçues në mes të rrymës së rrezikshme dhe tokës. 

• Raportoni çfarëdo parregullsie të vërejtur gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike. 

• Kurrë mos injoroni ndjesinë therjes kur prekni kornizën ose shtëpizën e pajisjeve elektrike. 
Ndjesia e therjes nënkupton një rrezik. 

• Jeni të sigurt me parë -  e jo të penduar më vonë. 
 

Rreziqet e tjera janë përshkruar në Procedurat Standarde të operimit në Shtojcat 1-3. 
 

4.3. Pajisjet e sigurisë 
 

Pajisjet e mëposhtme për hyrjen në hapësirë të kufizuar duhet të përfshijnë si në vijim: 
 

• Pajisjet për testimin dhe monitorimin e atmosferës – detektor i shumëfishtë i gazit, oksigjenit 
(O2), hidrogjen sulfidit (H2S), detektor i monoksidit të karbonit dhe gazeve shpërthyese 

• Pajisje ventilimi - Ventilator të ajrit të freskët tubat dhe aksesorët. 

• Pajisje të komunikimit - Radiot lidhje ose telefona celularë. 

• Pajisje mbrojtëse personale - Çizme gome me maje çeliku (këpucë me majë çeliku për punë në 
hapësirat e thata), dorëza, kapele të forta dhe mbrojtje të syve (p.sh. syze). 

• Pajisjet e ndriçimit - Dritat anti-eksploduese për t'u mundësuar atyre që hyjnë që të shohin 
mjaft mirë për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për të dalë shpejt nga hapësira në rast 
urgjence. Në rast të dështimit të rrymës elektrike, të paktën një elektrik dore anti-eksplodues 
duhet te jetë në dispozicion. 

• Barriera dhe mburoja - të mjaftueshme për të mbrojtur qasjen e hyrjes dhe për të siguruar 
mbrojtje nga këmbësorët dhe automjetet. 

• Shkallët - Pajisjet e nevojshme për hyrje dhe dalje të sigurt kur shkallët e palëvizshme nuk 
janë në dispozicion ose janë të dëmtuara 

• Pajisje të shpëtimit me tre këmbë dhe pajisje emergjente - Përfshirë rripat e sigurisë dhe 
litarët, çikrikët e shpëtimit 

• Paketa e ndihmës së parë - e përshtatshme për trajtimin e lëndimeve të parashikuara. 
• Bocë e ajrit të komprimuar dhe respiratori 

• Të ndryshme - Çdo pajisje tjetër e nevojshme për hyrje të sigurt dhe shpëtim nga një hapësirë 
e kufizuar. 
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Një detektor dhe monitor i shumëfishtë i gazrave (shih Figurën 4), siç është detektor i siguruar i gazit, 
duhet të përdoret për të monitoruar kushtet atmosferike në një hapësirë të kufizuar. Një monitor i tillë 
është i aftë të zbulojë: 

• % e Oksigjenit (O2) 
• Hidrogjen  Sulfidin (H2S) 
• Monoksidin e karbonit (CO) 
• % e Kufirit më të Ulët të Eksplodimit (L.E.L..) 

 
Ky lloj i monitorit futet në hapësirën e kufizuar me shiritin e bashkëngjitur për lexime të drejtpërdrejta 
atmosferike. Një kujdestar monitoron leximet në një atmosferë të sigurt, në mënyrë që menjëherë të 
mund t'i komunikohet një paralajmërim personelit në ose rreth hapësirës së kufizuar. 

 

X  
 

Figura 4: Detektor i shumëfishtë i gazrave 
 
 
 
 

Ky instrument, kur përdoret nga dikush i trajnuar dhe me përvojë në interpretimin siç duhet të leximeve 
të instrumentit, sa i përket kushteve të veçanta, operacionet në vazhdim dhe praktikave të sigurta, është 
një metodë efikase dhe e besueshme e testimit dhe monitorimit të atmosferës për gazrat për të cilat 
është e aftë ti detektoj. Ky lloj instrumenti furnizohet përmes baterisë dhe siguron kontrolle të 
vazhdueshme. 

KUJDES: Para çdo përdorimi, duhet të kontrollohen funksionet e alarmit. Nëse instrumenti dështon në 
kontrollin e kalibrimit dhe nuk mund të kalibrohet, sensori ose sensorët duhet të zëvendësohen, bateria 
duhet të zëvendësohet ose pajisja duhet të servisohet. Përveç kësaj, kalibrimi duhet të bëhet nëse sensor 
ose bateria është zëvendësuar, instrumenti bie në tokë ose i nënshtrohet ndonjë goditje të rëndë fizike. 
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Trekëmbëshi dhe bien sistemet e mbrojtjes nga rënia, janë një mbrojtje e mirë për të punuar në mjedise 
potencialisht të rrezikshme të punës. Me atmosferë që mund të jetë toksike dhe që mudn të ju bëj të 
paaftë brenda sistemit të kanalizimit, pajisjet e shtuara të sigurisë lejon personin të hyjë dhe të punojë, 
por gjithashtu të nxirret në mënyrë të sigurtë duke mos vënë asnjë individë tjetër në rrezik. Rripat e 
sigurisë dhe litarët e shpëtimit mund të përdoren gjithashtu për të ulur një punëtor në një hapësirë të 
kufizuar siç është një pusetë ose gropë septike (shih figurën 5). 

 

 

Figura 5: Aplikimi i kompletit për hyrje në hapësirë të kufizuar 
 

Sa herë që një operator është në një hapësirë të kufizuar të tillë si një pusetë apo gropë septike, një 
operator duhet të mbetet lartë për të monitoruar veprimet e personit me rripa sigurie. Një person i dytë 
lartë duhet të jetë në dispozicion për të ndihmuar në rast se personi brenda duhet të nxirret. Do të 
nevojiten së paku 2 njerëz për të tërhequr një person pa ndjenja nga puseta. Shumë herë, edhe vet 
shpëtimtari bëhet person që duhet të shpëtohet. 

Trekëmbëshi dhe çikriku vendosen mbi hyrjen (vrimën e pusetës, gropës etj.). Punonjësi është lidhur me 
rripat e sigurisë dhe litari i shpëtimit lidhet në unazën D në pjesën e prapme të rripave në nivelin e 
shpatullave. Kjo mundëson që personi i paaftë të tërhiqet në pozicion vertikal nëpër pusetë. 

Për të ngritur dhe ulur personin që mban rripat e sigurisë, përdoret një çikrik. Derisa punëtori zbret në 
hapësirën e mbyllur, me punonjësin gjithashtu lëshohet edhe një litar. Litar mbahen i lirshëm për të 
lejuar punonjësin të kryejë detyrat e tij / saj. Në rast se atmosfera në pusetë ndryshon dhe punëtori 
bëhet i paaftë, aktivizohet tërheqja nga një levë e dorës dhe personi nxirret nga hapësira e kufizuar. 
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Fryrëse për ventilim 
 

Fryrësja për ventilim, gypi fleksibil dhe gjeneratori i lëvizshëm përdoret për të larguar çdo gaz toksik, 
eksploziv ose atmosferën me mungesë të oksigjenit, që mund të jenë të pranishme në një hapësirë të 
kufizuar. Gypi fleksibil i ngjitur në ventilator lëshohet deri në ½ metri para se të prek fundin e hapësirës së 
kufizuar (shih figurës 6). Fryrësja / ventilatori është elektrike dhe duhet të furnizohet nga një gjenerator i 
lëvizshëm. Gjeneratori vendoset në drejtim të erës, larg fryrëses/ventilatorit dhe larg nga thithja e ajrit 
nga ventilatori për të minimizuar thithjen e monoksidit të karbonit (CO) nga shkarkimi i gjeneratorit. 

 

 
 

Figura 6: Fryrëse ventilator i lëvizshëm 

Edhe pas testimit të atmosferës brenda hapësirës së kufizuar nëse ka elemente helmuese, eksplozive ose 
me mungesë të oksigjenit, atmosfera duhet të evakuohet përpara se një punëtor të hyjë në hapësirën e 
kufizuar. Ventilatori i fryrëses me gypin e shtrirë në pjesën e poshtme të hapësirës së kufizuar, duhet të 
operoj 10-15 minuta para hyrjes së punonjësit. Ventilimi gjithashtu mund të përmirësohet duke hequr 
kapakët e pusetave në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme.  

 
Ventilimi i vazhdueshëm i ajrit duhet të përdoret si vijon: 

 
• Një punonjës nuk mund të hyjë në hapësirë derisa ventilimi me ajër të eliminojë çfarëdo 

atmosfere të rrezikshme. 
• Ventilimi me ajër duhet të jetë i drejtuar ashtu që të ventilojë zonat e më të afërta ku 

punonjësit janë ose do të jenë të pranishëm brenda hapësirës dhe do të vazhdojë derisa të 
gjithë punonjësit të kenë lënë hapësirën. 

• Furnizimi me ajër për ventilim me ajër duhet të bëhet nga një burim i pastër i ajrit dhe i cili 
nuk mund ti rrisë rreziqet në hapësirë. 

Pajisjet e kërkuara duhet të merren dhe kontrollohen nga një inspektor.  

Puna me pajisjet e sigurisë shpjegohet në Shtojcat e PSO. 
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5.  Operimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve të 
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5.1. Bazat 
Sistemet e kanalizimit së pari janë ndërtuar për të larguar sëmundjet me të cilat njerëzit kishin kontakt, kur 
ata jetonin shumë afërme njerëzit tjerë. Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të 
ndotura mund të përkufizohet si aktivitete të O & M që rezultojnë në transportimin e ujërave të ndotura në 
menyrë të sigurtë dhe efikase në një impiant për trajtimin e ujërave të ndotura për trajtim dhe eliminim të 
mëtejshëm. 

Në seksionin e O & M të këtij manuali do të diskutohet për fushat e mëposhtme: 
 
Funksionimi normal  
 
Funksionimi normal i sistemit të kanalizimit (grumbullimit) është rezultat i transportit të papenguar të ujërave 
të ndotura nëpërmjet sistemit të grumbullimit dhe stacioneve të pompimit deri në impiantin e trajtimit të 
ujërave të ndotura. Në pjesën vijuese, do të diskutojmë për funksionimin normal të sistemit të kanalizimit, 
infrastrukturës dhe pajisjeve. 
 
Funksionimi jonormal 

Funksionimi jonormal ka të ngjarë të jetë rezultat i drejtpërdrejtë i lënies pas dore me dekada, instalimit jo të 
duhur të infrastrukturës ose mirëmbajtjes së pamjaftueshme të sistemeve të grumbullimit, të cilat janë arsyet 
kryesore për dështimin e sistemeve të grumbullimit të ujërave të ndotura. 

Në seksionet në vijim, ne do të diskutojmë kushtet jonormale dhe procedurat operacionale emergjente që do 
të ndihmojnë në lehtësimin e situatave emergjente. 

Mirëmbajtja parandaluese 

Mirëmbajtja parandaluese është përpilimi i një orari të rregullt të aktiviteteve të mirëmbajtjes për të zgjatur 
jetën e pajisjeve dhe infrastrukturës dhe për të parandaluar dështimet që kërkojnë rehabilitim emergjent. 

Në seksionet në vijim do të diskutojmë për përpilimin e orarit dhe aktivitetet të MP që kanë të bëjnë me 
sistemin e kanalizimeve, infrastrukturës dhe pajisjeve. 

Inspektimi  

Inspektimi bëhet për të mbledhur informacion për zhvillimin e programeve të MP për të siguruar që 
infrastruktura dhe pajisjet e reja dhe ato ekzistuese funksionojnë në mënyrë efikase dhe siç janë projektuar. 
Ne do të diskutojmë teknikat e ndryshme të inspektimit brenda këtij seksioni. 

Rehabilitimi 

Rehabilitimi është i domosdoshëm për të ruajtur integritetin e tubacionit dhe infrastrukturës, për të zgjatur 
jetën e dobishme dhe për ti mundësuar infrastrukturës që të përballojë efektet e moshës, korrozionit, 
sedimentimit dhe ngarkimit. Rehabilitimi korrigjon mangësitë strukturore dhe dështimet. Infiltrimi i ujërave 
nëntokësore, dalja nga tubacionet e ujërave të ndotura dhe në disa raste, hyrja e ujërave sipërfaqësore, me 
rehabilitim mund të reduktohen ose eliminohen. 

Rehabilitimi nuk do të diskutohet në detaje pasi departamenti i kanalizimeve nuk kryen rehabilitimin aktual të 
tubacioneve, infrastrukturës apo pajisjeve. Punimet e rehabilitimit kontraktohen me kontraktorë nga jashtë. 
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Sasia e ujërave të ndotura që një sistem i kanalizimit do të përcjellë përcaktohet me analizë të kujdesshme 
të sasive të tanishme dhe të mundshme të ujërave të ndotura shtëpiake, komerciale dhe industriale, si 
dhe infiltrimi i ujërave nëntokësor dhe sipërfaqësor (në rast të kanalizimeve të kombinuara). Tubacionet e 
e kanalizimeve (madhësitë dhe pjerrësia) projektohen sipas rrjedhës së pikut të burimeve të mësipërme. 

Linja e kanalizimit me rënie të lirë projektohen për shpejtësi të rrjedhjes prej 0,5 m/s për të parandaluar 
që materialet e rënda të sedimentohen brenda tubacionit. Kur kanalizimi është një kanalizim i kombinuar, 
rrjedhat e pikut (duke përfshirë rrjedhjen e ujërave atmosferike) do të kërkojnë instalimin e një tubacioni 
të madh. Gjatë periudhave të thata mund të jetë e vështirë për të mbajtur shpejtësinë e sistemit prej 0.5 
m/s e cila kërkohet për të gërryer materiet e ngurta, duke rezultuar që këto materie të sedimentohen 
brenda gypit dhe duke u bërë anaerobe. Kushtet anaerobe prodhojnë gaz hidrogjen sulfidi që krijojnë 
probleme me kundërmim, dëmtime në infrastrukturë dhe në përqendrime, të larta mund të jetë i 
rrezikshëm për shëndetin e punëtorëve të sistemit të kanalizimeve. 

Kanalizimet janë të dizajnuara që të: 
 

• Përçojnë rrjedhjet në kushte të pikut që vlerësohen të ndodhin gjatë një periudhe vitesh. 
• Madhësia e gypit, lloji i materialit të përdorur dhe shkalla pjerrësisë së linjës përcaktojnë 

sasinë e rrjedhës që një linjë mund të bart. 
• Konsumi mesatar shtëpiak  i ujit për kokë banori nga burimet shtëpiake është  nga 100 deri në 

400 l/ditë (rrjedha do të ndryshojë shumë nga rajoni në rajon, është më mirë të kontaktoni 
departamentin lokal të ujit për të përcaktuar konsumin aktual të ujit për kokë banori). 

• Konsumi mesatar i ujit komercial ose industrial i marrë nga të dhënat e e sakta historike të 
siguruara nga departamenti i ujit. 

• Konsumi i propozuar i ujit komercial ose industrial i marrë nga pyetësorët e furnizuar me 
klientët e rinj potencialë. 

• Futja e ujit nga jashtë dhe infiltrimi (l/I) i ujit tokësor ose sipërfaqësor që hyn në sistemin e 
kanalizimit nga tubat e dëmtuar, pusetat ose përmes sistemeve të kombinuara të kanalizimit. 

• Shpejtësia duhet të jetë mjaft e lartë për të parandaluar depozitimin e lëndës së ngurtë 
(d.m.th. - 0,5 m/s). 

• Pusetat ndërtohen në largësi maksimale prej 80-120 metra për të mundësuar futjen e paji-
sjeve për shpërlarje ose pastrim, që arrijnë nga puseta në pusetë për qëllime të mirëmbajtjes. 

• Stacionet e pompave janë ndërtuar nëpër linja të kanalizimit kur kanalizimet bëhen shumë të 
thella për t'u mbajtur nga pikëpamja ekonomike ose e mirëmbajtjes. 

Të gjitha riparimet e mirëmbajtjes dhe instalimet e kanalizimeve duhet të kryhen nga individë ose 
kompani të kualifikuara dhe të monitorohen, inspektohen dhe aprovohen nga KRU. Një "Rregullore për 
shfrytëzimin e kanalizimeve" e vendosur nga KRU, do të rregullonte ndërtimin e kanalizimeve, përdorimin 
e kanalizimeve, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe do të siguronte një shpërndarje të barabartë të 
shpenzimeve që kanë të bëjnë me trajtimin e ujërave të ndotura. 

Hartat e sistemeve të kanalizimeve 

Planet e vendndodhjes së sistemeve të kanalizimeve zhvillohen dhe mirëmbahen nga njësia e GIS në KRU 
Gjakovë. Të dhënat mbi planet, siç janë vendndodhjet e sistemit dhe drejtimi, materiali i tubave, 
madhësia etj, ruhen në GIS si harta dhe tabela. Hartat e përditësuara duhet të shpërndahen ose të paktën 
të jenë të qasshme për ekipet e terrenit të sistemit të kanalizimeve, për planifikim të punës dhe përgjigje
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në emergjenca dhe shërbimeve të tjera (p.sh. ujë, gazi, telefoni etj.). Hartat duhet të përditësohen që të 
reflektojnë çfarëdo ndryshimi në sistem 

Rëndësia e mirëmbajtjes së saktë dhe përditësimi i hartave të sistemit të kanalizimeve, nuk mund të 
nënvlerësohet. Mirëmbajtja dhe riparimi efikas i sistemit të kanalizimeve nuk janë të mundshme nëse 
hartat nuk janë adekuate. Hartat e sistemit të kanalizimeve duhet të kenë një sistem numërimi, i cili 
identifikon në mënyrë unike të gjitha pusetat dhe pastrimet e kanalizimeve. Sistemi duhet të jetë i 
thjeshtë dhe i lehtë për t'u kuptuar. Pusetat dhe pastrimi i kanalizimeve duhet të kenë numra të caktuar 
të përhershëm dhe të mos ju ndërrohet numri kurrë. Hartat duhet gjithashtu të tregojnë pronën e 
shërbyer dhe referimin e pastrimit të saj. 

Harta e tubacioneve të kanalizimit duhet të tregojnë diametrin e gypit, llojin e gypit, gjatësinë midis 
qendrave të pusetave mbi rrjedhë dhe nën rrjedhë, drejtimin e rrjedhës, vendndodhjen e pusetave dhe 
kyçjeve të shërbimit, duke përfshirë koordinatat. në harta duhet të përfshihen edhe dimensionet e 
shërbimit dhe kanalizimi në pronë. Informata të tjera që do të përfshihen në hartat janë pikat e qasjes dhe 
kapërderdhjes, sistemet e shkarkimit të ujërave atmosferike, shkalla e përdorur dhe shigjeta që tregon 
veriun. Të gjitha hartat duhet të kenë datën kur harta është përpiluar dhe datën e rishikimit të fundit. 

Është shumë e rëndësishme që të ekzistojnë procedura të veçanta për korrigjimin e gabimeve dhe 
përditësimin e hartave dhe vizatimeve. Personeli në terren duhet të jetë i trajnuar siç duhet për të 
njohur mospërputhjet midis kushteve në terren dhe të dhënave të hartës dhe të regjistrojë ndryshimet e 
nevojshme për të korrigjuar sistemin ekzistues të hartave. Saktësia e vizatimeve të përdorura nga 
personeli në terren dhe kontraktorët është kritike për identifikimin e duhur të komponentëve të sistemit 
të kanalizimit të ujërave të ndotura. 

 
 

5.2. Kolektorët e kanalizimeve dhe pusetat 
 
 

Qëllimi i sistemeve të grumbullimit të ujërave të ndotura është mbledhja dhe transportimi i mbetjeve të 
lëngëta nga shtëpitë e komunitetit dhe industritë në një impiant qendror të trajtimit. Ashtu si sistemi i 
shpërndarjes së furnizimit me ujë, sistemi i kanalizimit i ngjan një peme që del nga impianti i trajtimit i cili 
mbledh ujërat e ndotura. Ujërat e ndotura nga shtëpitë individuale hyjnë në sistemin e kanalizimit nga një 
linjë shërbimi. Këto linja bashkëngjiten gypit sekondar anësorë përmes një lidhje "Y" ose një lidhje me 
anborshele.  
Linjat e degëve ose linjat anësore zakonisht rrjedhin në rrugë, duke mbledhur rrjedhën nga shërbimet 
individuale. Ata, si degët e një pellgu ujëmbledhës, rrjedhin në tubacione më të mëdha të quajtura 
kolektorë. Kolektorët përcjellin rrjedhën në linjat më të mëdha të sistemit, të quajtura kolektori kryesorë. 
Një kolektori kryesorë është një linjë transmetimi që nuk ka asnjë kolektorë që degëzon jashtë saj. Ky 
është tubacioni që sjell ujin në impiantin e trajtimit. 
 
Sistemi i kanalizimit në Gjakovë është zhvilluar duke përdorur sisteme të ndara. 
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Figura 7: Sistemi tipik i ndarë 
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Sistemet e grumbullimit të ujërave të ndotura duhet të jenë të projektuara dhe të ndërtuara siç duhet për 
të siguruar një shpejtësi të rrjedhjes më të madhe ose të barabartë me 0.5 m/s. Shpejtësitë më të mëdha 
ose më të vogla se shpejtësia e projektimit, mund të pengojnë në operimin dhe mirëmbajtjen e sistemit 
të grumbullimit. Shpejtësitë më të vogla do të bënin që disa materiale më të rënda (inorganike - rëra, 
llumi etj. dhe organike - gjethe, lëvozhga vezësh, dru, farë etj.) të sedimentohen brenda linjave të 
kanalizimit duke bërë kështu që të bllokohen linjat e grumbullimit. 

Ujërat e ndotura zakonisht transportohen me anë të gravitetit duke përdorur pjerrësinë natyrore të tokës. 
Pompat përdoren kur pjerrësia natyrore bëhet shumë e madhe dhe ujërat e zeza duhet të ngrihen në një 
nivel më të lartë për ti kthyer në rrjedhën me gravitet. 

Sistemet e grumbullimit mund të kategorizohen në tri lloje; 
 

• KANALIZIME SANITARE - Sistemi i kanalizimeve sanitare bart kryesisht ujërat e ndotura nga 
shtëpitë, bizneset dhe industritë në një stacion pompimi ose impiant trajtimi për trajtim të 
mëtejshëm përpara se të shkarkohet në mjedis. 

• KANALIZIME TË KOMBINUARA - një kanalizim i projektuar për të bartur rrjedhjen e ujërave 
atmosferike dhe rrjedhjen e ujërave të ndotura nga shtëpitë, bizneset dhe industritë në një 
stacion pompimi ose impiant trajtimi për trajtim të mëtejshëm përpara se të shkarkohet në 
mjedis. 

• KANALIZIME ATMOSFERIKE - Një tubacion i veçantë i kanalizimit i cili bart rrjedhjen e ujit 
atmosferik dhe kullimin e ujërave sipërfaqësore pas shirave. Uji i grumbulluar pastaj drejtohet 
në një trup natyror të ujit të tillë si një përroskë, lumë, liqen ose det. 

 
Kanalizimet sanitare ose të kombinuara përbëhen nga komponentë të ndryshëm në të gjithë rrjetin. 
Komponentët kryesore të rrjetit janë: 

• KANALIZIMI I NDËRTESËS OSE SHTËPISË. Një gyp i kyçjes së shërbimit i cili lidh një ndërtesë 
individuale me sistemin e ujërave të ndotura. Këta gypa janë përafërsisht 100 mm ose më të 
mëdha në diametër. Kanalizimi i ndërtesës ose shtëpisë është gypi më i vogël në sistemin e 
kanalizimit të ujërave të ndotura. Zakonisht, të gjitha tubacionet e tjera janë 150 mm ose më 
të mëdha në diametër. 
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• KANALIZIMET ANËSORE. Tubacionet që pranojnë 
shkarkimin nga kanalizimet e shtëpive. 
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• DEGËT E KANALIZIMIT. Një tubacion që pranon ujërat e ndotura nga dy ose më shumë 
kanalizime anësore. 

• KANALIZIMI KRYESORË. Një tub që pranon shkarkimin nga dy ose më shumë degë të 
kanalizimit plus kanalizime anësore. 

• INTERCEPTORËT. Kanalizimi që merr ujëra të ndotura nga më shumë se një kanalizim kryesor 
ose kolektorë. 

• KANALIZIMI BAJPAS. Një kanalizim i ndërtuar për të shkarkuar një kanalizim ekzistues 
kapacitet i të cilit është  joadekuat. 

• SIFONI - Sifonet e ujërave të ndotura janë të projektuara për të përcjellë ujërat e ndotura në 
zona të ulëta (si shtrati i lumit ose lumi) pa përdorimin e pompave, janë komponente kritike 
në disa sisteme të kanalizimit. Sifonet janë pajisje relativisht të thjeshta që përbëhen nga një 
pusetë hyrëse dhe një dalëse e lidhur me tubacion të mbyllur përmes të cilave ujërat e 
ndotura rrjedhin nën presion. Forca lëvizëse që shkakton rrjedhjen e ujërave të ndotura është 
presioni hidraulik në pusetën hyrëse. Gypat ose tubacione individuale nën presion në kushte 
normale janë më të vogla në diametër sesa sistemi me gravitacion që shërbejnë, duke bërë që 
ujërat e ndotura të rrjedhin me shpejtësi më të larta. Shpejtësia më e lartë shërben për të 
shtyrë lëndët e ngurta më të rënda që normalisht gjenden në ujërat e ndotura në pezullim, 
duke shmangur (në teori) depozitimin e lëndëve të ngurta që mund të grumbulloheshin në 
tuba të presioneve dhe të ndërhyjnë në rrjedhën e lirë të ujërave të ndotura. 

 
Shembulli i një sifoni është paraqitur në Figurën 5. Sifoni mund të ketë një, dy ose më shumë tuba dhe 
është projektuar të rrjedhë me shpejtësi prej të paktën 1 metër në sekondë që të mbaj gypin të pastër 
nga lëndët e ngurta që mund të sedimentohen . Duhet të ketë puseta të montuara në të dy skajet për 
mirëmbajtje. Sifonet kërkojnë mirëmbajtje të lartë pasi ato kanë prirje që të mbushen me sedimentet që 
mund të rezultojnë me bllokime. 

 

 
 

Figura 8: Sifoni tipik 
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• PUSETA. Puseta është një strukturë betoni, tullash ose tekstili me fije qelqi që përdoret për 
inspektimin dhe mirëmbajtjen e linjave të kanalizimeve. Pjesa e poshtme e një pusete zakonisht 
është cilindrike dhe ka një diametër të brendshëm të paktën 1.0 metra. Pjesa e sipërme 
zakonisht del (kon) në sipërfaqen e rrugës ose të tokës dhe është e pajisur me një kapak gize. Për 
rrjedhjen e duhur të ujërave të ndotura, pjesa e poshtme e pusetës ka një rënie drejt një kanali 
ndërtuar. Pusetat janë zakonisht janë 80-120 metra larg. Pusetat janë të instaluara në të gjitha 
vendet ku linjat e kanalizimeve kryqësohen ose ku linjat e kanalizimit ndryshojnë drejtim, 
pjerrësi ose madhësi të tubave. Seksionet e linjave të kanalizimeve në mes të pusetave janë 
gjithmonë të instaluara në linja të drejta dhe pa devijime. Pusetat janë instaluar gjithashtu në 
përputhje me gjatësinë maksimale të pajisjeve të mirëmbajtjes siç është gjatësia e zorrës në një 
autocisternë me presion të lartë ose gjatësia e sajles manuale ose me  ngasje me motor që është  
në dispozicion. 

• STACIONI I POMPIMIT OSE I NGRITJES SË UJIT. Shumica e tubacioneve në një sistem të ujërave të 
ndotura përbëhen prej tubave me rrjedhje me gravitet të cilët janë projektuar të rrjedhin përmes 
gravitetit me një shpejtësi rrjedhje jo më të vogël se 0.6 m/s. Kur rrjedha përmes gravitetit nuk 
është praktike ose e mundshme, ndërtohet një stacion pompimi, siç është paraqitur në Figurën 6, 
për të pompuar ujërat e ndotura në një nivel më të lartë. Nga stacioni i pompimit, ujërat e 
ndotura pompohen përmes një gypi nën presion, në tubacionet më të larta me rrjedhje përmes 
gravitetit. Ndryshe nga tubacionet me rrjedhje përmes gravitetit, gypat nën presion gjithmonë 
rrjedhin plotësisht të mbushur dhe nën presion. 

 

 
 

Figura 9: Stacioni i Pompimit me Pompat Zhytëse të Ujërave të Ndotura 
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Ka dy arsye kryesore për kryerjen e inspektimeve dhe testimeve në rrjetet e ujërave të ndotura: 

 

• Për të parandaluar rrjedhjet e ujërave të ndotura jashtë sistemit të kanalizimeve dhe 
• Identifikimi i dëmtimeve që u shkaktohen palëve të treta. 

 
Ekzistenca e rrjedhjeve jashtë sistemit të kanalizimit sanitar, është një problem serioz dhe shpesh i 
shtrenjtë. Kur një kanalizim është nën nivelin e ujërave nëntokësore, mund të ndodhë infiltrimi dhe të zë 
kapacitet e vlefshme të kanalizimit; shkurton jetën e pompave për shkak të pompimit të sasive shtesë të 
ujërave të ndotura; redukton kapacitetet brenda impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura; dhe rrit 
kostot e energjisë për të ngritur (stacionet e pompimit) dhe trajtuar ujërat e ndotura në impiantin e 
trajtimit. Kanalizimet e vendosura mbi nivelin e ujërave nëntokësore mund të rrjedhin jashtë linjave të 
kanalizimit, duke bërë që ujërat e ndotura të papërpunuara të ndotin tokën dhe ujërat nëntokësore. 

Kur rrjeti i kanalizimeve dhe strukturat e tij dështojnë, në disa raste mund të shkaktojnë dëme në pasuri 
të tjera që nuk kanë lidhje me sistemin e kanalizimeve. Shembuj të tillë të dëmtimit përfshijnë: kur një 
linjë e kanalizimit dështon, shkakton një gropë e cila më pas mund të dëmtoj themelet e një ndërtese 
ose shtëpie ose bën që pjesë të mëdha të një rruge të shemben. Përveç kësaj, përmes defekteve në 
kapakët e pusetave mund të dëmtohen makinat. Dëmi nga dështimi i gypave, pa krijimin e gropave, do 
të ishte minimal. Me krijimin e gropave, do të ketë dëmtime tjera duke përfshirë rrugët, ndërtesat ose 
shtëpitë, makinat etj. Një shembull tjetër do të ishte rrjedhja nga gypat e kanalizimeve, ku ujërat e 
ndotura rrjedhin një shtëpi ose oborr ose në oborrin e shkollës ose shesh lojërash. Në këto raste 
kërkohet një pastrim i konsiderueshëm për të kthyer ndërtesën, shtëpinë ose pronën në gjendjen e 
mëparshme. 

Për këto dëme anësore, do të konsiderohet përgjegjëse kompania, kështu që në vlerësimin e kostove të 
pasojave të dështimit, duhet të merren parasysh edhe shpenzimet lidhur me këtë lloj dështimi. 

Inspektimi dhe testimi kryhen për të mbledhur informacione me të cilat do të zhvillohen programe të 
Operimit dhe Mirëmbajtjes (O & M) për të siguruar që sistemet ekzistuese të kanalizimeve dhe ato të reja, 
i shërbejnë qëllimeve të tyre të synuara, në mënyrë të vazhdueshme. Një inspektim periodik i sistemit të 
kanalizimeve është kritik në përcaktimin e zonave problematike dhe vendosjen e një liste të përparësive si 
një qasje e organizuar për eliminimin ose zvogëlimin e thirrjeve emergjente. Inspektimet janë të 
nevojshme për të: 

• Përcaktuar nevojën për mirëmbajtje, riparim dhe zëvendësim të infrastrukturës, siç janë gypat, 
pusetat dhe stacionet e pompimit të ujërave të ndotura. 

• Inspektimet ndihmojnë në identifikimin e problemeve të shkaktuara nga përdoruesit në mënyrë 
ligjore apo jo ligjore, në kundërshtim me rregulloret e përdorimit të kanalizimeve. 

• Inspektimet mund të zbulojnë probleme e rrjedhjes brenda dhe infiltrimit që do të zvogëlojnë 
kapacitetin e sistemit të kanalizimit, impiantit të trajtimit dhe do të zvogëlojë jetëgjatësinë e 
pompave për shkak të konsumit shtesë nga rritja e sasisë së ujit të pompuar. 

• Vlerësuar seriozitetin e problemeve të zbuluara. 

Inspektimi i pusetave 

Inspektimet e pusetave duhet të kryhen rregullisht (d.m.th. 1-3 vjet). Inspektimi i pusetës përcakton 
gjendjen fizike dhe vëzhgimin e rrjedhjes së ujërave të ndotura nëpër pusetë.  
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Çdo pusetë duhet të ketë një numër identifikues dhe të dhënat për çdo pusetë të ruhen në sistemin e 
kanalizimit në GIS. 

Të gjitha punët për inspektimin e pusetave janë përshkruar në Shtojcën  2 të Procedurës Standarde të 
Operimit për Inspektimet e pusetave dhe strukturave të tjera në rrjetet e kanalizimeve. 

 
Inspektimi i shkarkimeve 

Inspektimet e shkarkimeve duhet të kryhen rregullisht (d.m.th. 1-4 në vit). Inspektimi i shkarkimeve 
përcakton gjendjen fizike dhe bëhet për të kontrolluar infiltrimin e ujërave nëntokësore ose kyçjeve në 
mënyrë të parregullt. Secili shkarkim duhet të ketë një numër identifikues dhe të dhënat çdo shkarkim të 
ruhen në sistemin e kanalizimit në GIS. 
 
Figurat e mëposhtme tregojnë dëmtimet dhe prishjet e ndryshme në rrjetet e kanalizimeve. 

 
 
 

 
 
 

Figura 10: Dëmtimet dhe prishjet në rrjetet e kanalizimeve 
 

 
Figura 11: Mangësitë e zakonshme të pusetave 



28 
Manuals Sewer Network 

 

 

 
 
 

Inspektimi i tubacioneve të kanalizimeve 
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Inspektimi i brendshëm i infrastrukturës nëntokësore të tilla si; linjat e kanalizimeve, kyçjet në shërbim, 
më së miri kryhen duke përdorur sisteme të specializuara televizive me qark të mbyllur (CCTV) të cilat 
ofrojnë informacion të rëndësishëm për gjendjen e infrastrukturës nëntokësore. 

 

 
 

Figura 12: Konfigurimi i zakonshëm i CCTV 

Inspektimet me CCTV japin raporte të detajuara të inspektimit të linjës dhe dokumentojnë probleme të 
tilla si zhvendosja e lidhëseve, çarjet, ndërhyrje e rrënjëve dhe infiltrimi. Gjithashtu të përfshira me 
raportet janë shënimet e vëzhgimeve të kapura nga inspektuesi me CCTV, së bashku me një DVD të 
inspektimit aktual të tubacionit. Një inspektim me CCTV mund të regjistrojë edhe lokacionet e sakta të 
kyçjeve anësore, vendndodhjet e pusetave(p.sh. pusetat e mbuluara), kryqëzimet, lidhjet e shërbimit dhe 
çdo defekt që mund të haset. 

 
 
 

 
Figura 13: Infiltrimi i ujit 
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Figura 14: Çarjet në muret e gypave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Zhvendosja e gypit në lidhëse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Yndyra 
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Përpara se të fillohet me inspektimin është mirë që ti keni të dhënat 
e mëposhtme: 
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• Harta e përditësuara të kanalizimeve 
• Të dhëna specifike të vendit si; qasja e pajisjeve dhe lidhjet me trafikun 
• Thellësia e rrjedhjes ne kanalizim 
• Diametri i tubit 
• Kërkesa për masat e sigurisë 
• Kthimi i ujërave të  kanalizimeve dhe regjistrimi i pastrimit  
• Ndikimi i shkarkimeve nga stacionet e pompimit 
• Ndikimi i shkarkimeve industriale 

 
Nëse të dhënat e tilla nuk janë në dispozicion ose nuk gjenden, atëherë duhet të krijohet një sistem i 
cili i mban informacionet e tilla. 

Inspektimet me CCTV janë kritike për monitorimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të grumbullimit të 
ujërave të ndotura. Gjatë një inspektimi me CCTV, duhet të merren informacionet e mëposhtme: 

• Zona, seksioni ose nënseksioni në të cilën është duke u kryer inspektimi 
• Identifikimi i pusetës 
• Matja e distancë midis pusetave 
• Largësia nga puseta deri te vendi i vëzhgimit 
• Gjendja strukturore e gypave dhe defektet (plasaritjet, rrënjët, mbeturinat, yndyrat, 

sedimentet, rreshtimi i gypave) 
• Përkufizimet e problemit (eve) 
• Kuadri i vendndodhjes së defekteve 
• Lidhjet e shërbimit 

 
 

 
 

Figura 17: Kyçja e zgjatur në pusetë dhe në gyp 

• Vende aktive ose jo aktive të linjave 
• Vendet e infiltrimit dhe sasia e infiltruar 
• Llojet e kanalizimeve 
• Materiali sipërfaqësor i rrugës 
• Efektshmëria e programit ekzistues të pastrimit 
• Kërkesat e ardhshme për pastrimin e kanalizimeve 
• Nevojat e rehabilitimit të kanalizimeve 
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• Aftësia për të projektuar një buxhet të riparimit 
• Informacion për të planifikuar një zgjidhje të përhershme 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 
Inspektime e sugjeruara me CCTV 

Detyra  Frekuenca në vite 

Inspektimi me video / testimi i linjës (zakonisht) 5 deri 10 (sistemet e vogla-zonat pa probleme) 

Inspektimi me video/ testimi i linjës (zonat 
problematike) 

1 deri 3 

Tabela 4: Frekuencat e rekomanduara të inspektimit për sistemet e vogla të kanalizimit 
 

Gjatë kryerjes së inspektimit me CCTV, ekipi i sistemit të grumbullimit ose Kontraktuesi do të siguroj që: 
 

• Çdo anëtar i sistemit të CCTV do të vendosë veshjet e kërkuara të PMP para se të hyjnë në vendin e 
punës. Kjo do të përfshinte jelekë reflektues, kapele të forta, doreza, çizme dhe syza sigurie. 

• Përgatitja dhe shpërndarja e të gjitha pajisjeve të kërkuara për kontroll të trafikut, duke përfshirë; 
personelit, dritat paralajmëruese dhe konet e trafikut sipas nevojës ose kërkesës në përputhje me 
ligjin vendor. 

• Pastrimi i të gjitha kanalizimeve që do të incizohen para inspektimit me CCTV (brenda 2 - 48 orë të 
inspektimit me CCTV). Kjo do të përfshijë largimin e rërës, lëndëve të ngurta të lira ose të 
sedimentuara, yndyrave, gurëve ose mbeturinave të ndërtimit që gjenden në kanalizime. 

• Nëse është e nevojshme hyrja në pusetë, të ekzekutohen procedurat e hyrjes në hapësirë të kufizuar 
dhe kontrollohet atmosfera në pusetë nëse ka: 

o Gazra helmuese  

o Gazra eksploduese me kufij të ulët të eksplodimit (LEL) 

o Mungesë ose tepri të oksigjenit 

• Nëse ka ndonjë shqetësim lidhur me përqendrimet e mësipërme të gjetura në pusetë, puseta duhet 
të ajroset dhe atmosfera të kontrollohet përpara hyrjes në pusetë. 

• Para hyrjes në pusetë, kontrolloni midis të tullave ngritëse dhe kornizës së kapakut të pusetës për 
prani të insekteve (p.sh.- qindkëmbësha, mushkonja), akrepa, gjarpinj etj. që mund të fshihen. 

• Mbledhja e të gjitha mbeturinave në pusetën e fundit dhe largimi në mënyrë të duhur të materialeve 
mbeturina në përputhje me ligjet vendore. 

• Pajisjet CCTV duhet të përfshijnë video kamera, një kabllo për monitorët video, një burim energjie 
dhe të gjitha pajisjet e tilla si vegla, rrëshqitëse ose rrota me madhësi të ndryshme, llamba rezervë 
etj, për të kryer inspektimin me CCTV. 

• Rishikoni madhësinë e tubit që duhet të inspektohet dhe bëni rregullimet e nevojshme për 
rrëshqitëse ose rrota për të mundësuar që kamera të lëviz në mes të tubit. 

• Kyçni kamerën dhe kabllot në ekranin e monitorit të vendosur mbi tokë. 
• Kamera futet në pusetën në anën e epërme dhe lëviz drejt pusetës në drejtim të rrjedhës së ujit. 
• Sapo kamera të vendoset në kinetë, kontrolloni thellësinë e rrjedhës së ujit. 
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Vërejtje: thellësia e rrjedhjes së ujit brenda gypit nuk duhet të jetë më shumë se 20% e diametrit të 
gypit. Nëse rrjedha është më shumë se 20%, inspektimi duhet të anulohet dhe të kryhet gjatë 
periudhave me rrjedhje të ulët (d.m.th. 10:00 - 6:00). Nëse rrjedha është ende më e madhe se 20%, 
mund të vendoset një reduktor rrjedhës ose tapë në pusetën e epërme për të mundësuar kryerjen e 
inspektimit me CCTV. 

• Kamera shtyhet ose lëvizet përmes tubit të kanalizimeve. 
• Distanca duhet të matet nga dalja e pusetës ku fillon inspektimi deri në hyrjen e pusetës ku 

përfundon. Kjo do të sigurojë një matje të saktë të gjatësisë së tubit në mes të pusetave. 
• Gjatë inspektimit me CCTV, intensiteti i ndriçimit duhet të rregullohet për të minimizuar 

shkëlqimin verbues brenda tubit. Ndriçimi dhe cilësia e figurës do të përshtate për të siguruar 
një pamje të qartë dhe të fokusuar të të gjithë periferisë së tubacionit në të gjitha kushtet që 
hasen. 

• Gjatë inspektimit me CCTV, thjerrëzat e kamerës duhet të mbahet e pastra nga kondensimi 
ose mjegullimi dhe sasitë e mëdha të mbeturinave. 

• Gjatë inspektimit me CCTV, kamera duhet të jetë në gjendje të lëviz përreth objekteve të 
vogla, të tilla si rrënjët dhe mbeturinat. 

Vërejtje: Nëse haset një pengesë gjatë inspektimit me CCTV që pengon lëvizjen e kamerës, siç janë; një 
rënie e lidhëses, gypi i zgjatur i shërbimit, futja e madhe e rrënjëve, gyp i thyer ose i shembur, kamera 
duhet të tërhiqet dhe inspektimi me CCTV duhet të rifillojë nga ana e kundërt i kanalizimit( duhet të 
filloj nga puseta poshtë rrjedhës dhe të shkoj në drejtim të kundërt të rrjedhës). 

 

 
Figura 18: Gypat e shembur të kanalizimit 

• Të gjitha vëzhgimet dhe defektet duhet të dokumentohen në ditarë të shkruar, video (DVD) 
dhe fotografi digjitale. Çdo video klip ose fotografi duhet të korrespondojë me ditarin e 
shkruar dhe anasjelltas. 

• Serioziteti i çdo defekti ose vëzhgimi duhet të regjistrohet dhe shkallëzohet. 

• Shpejtësia e inspektimit me video nuk duhet të kalojë një shpejtësi të lëvizjes prej 10 m në 
minutë. 

• Çdo seksion i tubit (prej pusetës deri në pusetë) duhet të identifikohet me një ekran fillestar 
testues me informacionin e mëposhtëm: 
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Tabela 5: Teksti fillestar në ekranin e CCTV 
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• Teksti fillestar në ekran nuk duhet të shfaqet më shumë se 15 sekonda në fillim të videos. 
• Gjatë inspektimit me CCTV, video duhet të tregojë si më poshtë: 

 
Teksti i identifikimit të inspektimit me CCTV gjatë gjithë videos 

Nr. Numri i ID së Linjës  Përshkrim 
1 Linja 1 Qyteti  
2 Linja 2 Rruga / Nr. MH fillestare. / drejtimi i inspektimit / Nr. MH 

përfundimtare 
3 Linja 3 Materiali i gypit / madhësia e gypit 

4 Linja 4 Koha e inspektimit / data / gjithsejtë ka vazhduar 

 

Tabela 6: Teksti në ekranin e videos 

• Gjatë inspektimit me CCTV, kamera duhet të ndalet në të gjitha defektet dhe vëzhgimet e 
rëndësishme për të siguruar një pamje të qartë dhe të fokusuar të gjendjes së gypit dhe 
duhet të rrotullojë kokën e kamerës drejtë defektit për të mundësuar vlerësimin e duhur në 
një kohë të mëvonshme. 

Identifikimi tekstual fillestar i inspektimit me CCTV 
Nr. Numri i ID së Linjës  Përshkrimi 
1 Linja 1 Inspektuesi 
2 Linja 2 Qyteti  

3 Linja 3 Rruga  

4 Linja 4 Kodi i vendndodhjes * 

5 Linja 5 Moti* 

6 Linja 6 Drejtimi i inspektimit 

7 Linja 7 Përdorimi i kanalizimit * 

8 Linja 8 Materiali i gypit 

9 Linja 9 Diametri ose lartësia e gypit 

10 Linja 10 Gjatësia e gypit të marrë nga hartat ose planet 

11 Linja 11 Numri i pusetës fillestare 

12 Linja 12 Numri i pusetës përfundimtare 

13 Linja 13 Koha / data e inspektimit 

* Opsionale në varësi të kapacitetit të linjë të shtresës së tekstit 
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•  Emërtimi i video faljit duhet të jetë si më poshtë: 
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NGA MH DERI MH_ VITIMUAJIDATA 
 

Raportet e inspektimit dhe videot do të rishikohen nga menaxhmenti i KRU i cili përcakton kursin e 
ardhshëm të veprimit. Të gjitha punët e rehabilitimit, të cilat mund të jenë të nevojshme, autorizohen nga 
menaxhmenti i KRU-së dhe ekzekutohen ose përmes një Kontraktuesi nga jashtë ose nga departamentet 
tjera brenda KRU-së. 

 
 

5.4. Mirëmbajtja parandaluese 
 

Prioriteti i parë i Departamentit të Kanalizimit duhet të jetë transportimi me sa më pak probleme i ujërave 
të ndotura nga shtëpitë, bizneset dhe industritë në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura. Duke 
ruajtur në mënyrë efektive sistemin e grumbullimit dhe duke punuar në mënyrë paraprirëse përmes një 
Mirëmbajtjeje Parandaluese (MP), do të kemi dështime minimale. 

Duke krijuar një program të mirëmbajtjes parandaluese dhe duke sulmuar dhe eliminuar problemet e 
mundshme në mënyrë paraprirëse,  do të ndihmojnë në reduktimin e thirrjeve që pranohen. Njohja e 
funksionimit të sistemit të kolektorëve, zonat problematike dhe luhatjet sezonale të popullsisë, rrjedhjes 
dhe modeleve të kushteve atmosferike, do të ndihmojnë në planifikimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes 
parandaluese në sistemin e grumbullimit. 

Njohja e zonave problematike dhe oraret përkatëse kur problemet shfaqen, mund të përcaktohet përmes 
të dhënave historike të problemeve të kaluara. Duke u familjarizuar me këto modele, personeli i sistemit 
të kanalizimit, mund të planifikojë aktivitete të tilla si; pastrimi i zonave problematike para mbingarkesave 
të kanalizimeve, kapërderdhja e pusetave ose kthimi i ujit nëpër shtëpi. 

Rrjedhat e ujërave të ndotura luhaten çdo ditë dhe nga sezoni në sezonë. Njohja e ndryshimit të rrjedhës 
gjatë gjithë vitit i mundëson stafit operativ të planifikojë mirëmbajtjen rutinore në sistemin e kolektorëve 
pa ndikuar negativisht në funksionim. Në të njëjtën kohë, planifikimi i punëve rutinore të mirëmbajtjes, 
duhet të kryhet në kohën më të mirë të mundshme për të kufizuar efektin e kundërt që mund të ketë në 
qarkullimin e trafikut, zhurmës dhe sigurisë së këmbësorëve dhe punëtorëve. Për shembull, planifikimi i 
mirëmbajtjes parandaluese (MP) pastrimi i një pjese të rrjetit të kolektorëve duhet të kryhet jashtë 
sezonit turistik, para sezonit të shiut dhe gjatë ditës, ndërsa planifikimi i CCTV duhet të kryhet pasi të jenë 
pastruar kanalizimet dhe gjatë periudhave me rrjedhje të ulëta (pra gjatë natës). Tabelat e mëposhtme 
janë rekomandimet e planifikimit MP të sistemit të kanalizimit: 
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Tabela 7: Sistemi i kanalizimit - Planifikimi i mirëmbajtjes parandaluese  
 

Pastrimi me shpejtësi të larte dhe heqja e mbeturinave 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

Pajisjet për larje me shpejtësi të lartë janë pjesë e rëndësishme e çdo programi të mirëmbajtjes 
parandaluese. Një ekipi prej 2 deri në 3 persona u jepet autocisterna me vrushkuj me shpejtësi të lartë. 

Pastrimi mekanik dhe hidraulik i kanalizimeve është një metodë ekonomikisht e volitshme për heqjen e 
materialit që pengon funksionimin e duhur të rrjetit të kanalizimeve. Qëllimi është heqja e të gjitha 
materialeve që ngjiten në sipërfaqen e brendshme të gypit, në mënyrë që uji në tubacionet e 
kanalizimeve, të rrjedhë normalisht. 

Pastrimi i kanalizimeve me shpejtësisë së lartë varet nga aftësia e autocisternave me vrushkuj me 
shpejtësi të lartë të ujit për të hequr materialet nga muret e gypave dhe për t'i transportuar ato me 
rrjedhën e kanalizimit. Uji nën presion të lartë (afërsisht 100 - 150 bar) futet përmes një zorre në një dizne 
që përmban një rozetë të vrushkujve që shpërndahen ashtu që pjesa më e madhe e rrjedhjes nxirret në 
drejtim të kundërt të rrjedhës në zorrë. Këto vrushkuj e lëvizin zorrën përmes kanalizimeve dhe i shkulin 
materialet në muret e kanaleve. Për të përballuar diametra të ndryshëm gypash dhe materialeve të 
hasura në kanalizime janë në dispozicion një sërë diznesh. Zorrët, diznet, furnizimi me ujë dhe pompat e 
nevojshme zakonisht janë inkorporuar anë një automjet të ndërtuar për këtë qëllim. disa njësi të tilla të 
pastrimit kanë pajisjet e vakumit për mbledhjen dhe depozitimin e materialit që hequr. 

Pastrimi i rrjetit të kanalizimeve duhet të planifikohet rregullisht: për shembull, 100 për qind e linjave të  
kanalizimeve duhet pastrohen çdo 1 deri në 3 vjet (varësisht nga disponueshmëria e pajisjeve, personeli, 
madhësia dhe pjerrësia e sistemit të kanalizimeve). Megjithatë, orari i pastrimit duhet të përshtatet duke 
llogaritur në kushtet aktuale në pjesë të ndryshme të tubacioneve të sistemit të kanalizimeve.  

    
Nr. Pozita  Koha gjatë 

ditës 
arsyeja 

1 Pastrimi Sanitar Gjatë ditës • Ndërprerje minimale të trafikut 
• Numër minimal i vëzhguesve  

2 Pastrimi i kanalizimeve 
atmosferike 

Gjatë ditës • Ndërprerje minimale të trafikut 
• Numër minimal i vëzhguesve 

3 Inspektimi me CCTV Gjatë ditës  

Gjatë natës 
sipas  

kërkesës 

• Thjerrëzat e kamerës nuk zhyten 
për shkak të rrjedhjes  

• Ndërprerje minimale të trafikut 
• Numër minimal i vëzhguesve 

4 Inspektimi i pusetave Gjatë ditës • Ndërprerje minimale të trafikut 
• Numër minimal i vëzhguesve 
• Siguria  

5 Inspektimi i shkarkimeve Gjatë ditës • Ndërprerje minimale të trafikut 
• Siguria 
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Pastrimi parandalues mund të plotësohet me pastrim shtesë në bazë të nevojës në rastet kur informatat 
parashikuese siç janë historia e mëparshme e thirrjeve dhe ankesave, të dhënat e inspektimit, mosha dhe 
materiali i tubave, pjerrësia ose informacione të tjera, tregojnë se ka nevojë për pastrime më të shpeshta. 

Pastrimi është ose i planifikuar ose i paplanifikuar. Pastrimi i planifikuar është pastrim paraprirës sepse, 
bëhet në bazë të mirëmbajtjes parandaluese për të hequr materialet para se të ndodhë ndonjë bllokim. 
Pastrimi i paplanifikuar zakonisht bëhet pas një ankese të raportuar të bllokimit të kanalizimeve, prandaj 
është reaktive. Kur mirëmbajtja reaktive është forma primare e mirëmbajtjes (duke pritur derisa të 
ndodhë një bllokim para kryerjes së mirëmbajtjes), ai gjithmonë do të rezultojë në performancë të dobët 
të sistemit, veçanërisht kur sistemit i shtohet mosha. 

Autocisterna me shpejtësi të lartë mund të jetë kamion ose e montuar në rimorkio, por sido që të jetë, 
ato janë projektuar si njësi të pavarura për efikasitet maksimal. Të gjithë veglat e nevojshme për të 
drejtuar trafikun, për të hequr kapakët e pusetave dhe masat e sigurisë në vendin e punës, mbahen në 
kamion, siç janë diznet dhe zorrët e ndryshme që kërkohen për funksionimin e duhur. 

 

Të gjitha punët e pastrimit që kanë të bëjnë me rregullat e sigurisë janë përshkruar në Shtojcën 2. 
 
Për cilësinë dhe efektivitetin e procesit të pastrimit, është thelbësorë përdorimi i dizneve përkatëse. 
Figurat e mëposhtme tregojnë diznet për përdorime të ndryshme: 

 
 

 
 

Figura 19: Dizne për debllokim 
 

 

 
 

Figura 20: Dizne për pastrimin e gypave - DN 200 deri 300 
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Figura 21: Dizne për pastrimin e gypave - DN 400 deri 600 
 

 
 

Figura 22: Dizne për pastrimin e gypave - DN >600 
 

 
 

Figura 23: Dizne për heqjen e rrënjëve 
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Figure 24: Dizne për thyerjen e betonit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: CCTV – pamje e futjes së rrënjëve në kanalizim 
 

5.5. Funksionimi jo normal 
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Funksionimi jonormal ka të ngjarë të jetë rezultat i drejtpërdrejtë i lënies pas dore me dekada, instalimit 
jo të duhur të infrastrukturës ose mirëmbajtjes së pamjaftueshme të sistemeve të grumbullimit, të cilat 
janë arsyet kryesore për dështimin e sistemeve të grumbullimit të ujërave të ndotura. Nëse sistemet e 
kanalizimit dështojnë, do të nevojiten shpenzime të mëdha parash për rehabilitimin dhe përmirësimin e 
kanalizimeve, në mënyrë që të mos krijohen probleme shëndetësore ose të ndotin mjedisin. Më poshtë 
janë të renditura disa arsye pse ndodhë funksionimi jonormale; 

• Sistemet e kanalizimit dhe kyçjet në shërbim nuk janë instaluar siç janë projektuar. 
Problemet shkaktohen nga ndërtimi i gabuar, inspektimi i dobët dhe ofertat më të lira. 
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• Lidhëset e gypave janë bërë jo fleksibile. Lëvizjet e tokës, dridhjet nga trafiku, fjetja e 

strukturave dhe çrregullimet në ndërtesa (të gjitha ndodhin kohë pas kohe) kërkojnë një 
material fleksibil të gypit  ose lidhëse të cilat nuk ndahen lehtësisht. Kut lidhëset hapen, 
plasaritur dhe/ose dëmtohen, bëjnë që mbeturinat dhe infiltrimi të futet në kanalizim. 

• Korrozioni i gypave të kanalizimeve dhe pusetave nga gazi H2S për shkak të instalimit të pa 
përshtatshëm të gypave. Bërja e shtratit  ku shtrihet gypi dhe mbushja e kanalit në mënyrë të 
gabuar rezultojnë në ndryshime lartësie (boshllëqe dhe ngritje) në linjat me rënie të lirë. 

• Dëmtimi i mundshëm i lidhëseve të tubave nga rrënjët e bimëve është neglizhuar  gjatë 
projektimit. Edhe pse futja e rrënjëve në kanalizime nuk ndodh menjëherë, supozohet se nëse 
lidhësja do të ishte e papërshkueshme nga uji, do të jetë e papërshkueshme edhe nga rrënjët. 
Mjediset e sistemit të kanalizimeve janë ideale për rritjen e rrënjës. Në këtë mjedis, rrënjët 
futen, zgjerohen dhe hapin lidhëset dhe krijojnë plasaritje. Rritja e rrënjëve është shkaku 
kryesor i dëmtimit të gypave që lejon INFILTRIMIN dhe EXFILTRIMIN. Kjo krijon një shqetësim 
të madh për autoritetet e kontrollit të shëndetit dhe të ndotjes për shkak të mbingarkesës së 
impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura dhe ndotjes së ujërave nëntokësore. 

• Të dhënat e dobëta lidhur me ankesat e bëra nga publiku ose data dhe vendndodhja e 
ndërprerjeve që duhej të pastroheshin, mund të rezultojnë në një program të paefektshëm të 
mirëmbajtjes. Të dhënat e sakta, analiza e rregullt e të dhënave dhe përdorimi i këtij 
informacioni mund të prodhojnë një program ekonomikisht të volitshëm të mirëmbajtjes 
parandaluese. 

 

Thirrjet urgjente 
 

Herë pas here do të ketë raste urgjente. Departamenti i sistemit të kanalizimit duhet të ketë aftësinë për 
të trajtuar kërkesat e shërbimit të urgjencës shpejt dhe me efikasitet. Kjo do të përfshinte: 

• Të dhënat dhe hartat e përditësuara për të gjithë sistemin e kanalizimit 
• Numri adekuat i personelit të trajnuar në ekuipazhin e thirrjeve (kujdestarët) 
• Pajisje të servisuara, të gatshme dhe në dispozicion për të operuar 
• Pajisjet e duhura të sigurisë për të kryer punën 

 
Thirrjet e urgjencës mund të bëhen në çdo kohë të ditës ose të natës, gjatë fundjavave ose festave. 
Thirrjet mund të jenë rezultat i bllokimit në linjë: 

• Bllokimi në linjën kryesore ose anësore ku ujërat e ndotura të kthehen dhe kapërderdhin 
pusetën ose kthehen në pjesët më të ulëta të në bizneseve ose shtëpive. 

• Dështimet në stacionet e pompimi 
• Bllokimi i linjës së shërbimit 

 
Kur ndodh një bllokim, raportohet një ankesë. Një urdhëresë pune i lëshohet ekipit të pastrimit të 
kanalizimit ose ekipit kujdestar. Thirrjet duhet të trajtohen menjëherë. Një operator i thirrjes kur 
njoftohet për gjendjen e emergjencës duhet të: 

• Shënoj vendndodhjen e problemit 
• Regjistron arsyen e thirrjes 
• Përcakton nëse thirrja është KRU Gjakova. 
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• Një operator duhet të kontrollojë fizikisht lokacionin e thirrjes dhe problemin për të vendosur 
nëse duhet të angazhohen pajisjet e pastrimit. Kjo do të kërkojë që operatori të hapë kapakët 
e pusetës dhe të kontrolloj nivelin e ujit. 

Nëse nevojitet angazhimi i pajisjes së pastrimit, duhet të kontaktohet operatori i dytë dhe i tretë i sistemit 
të kanalizimeve dhe të angazhohen. 

• Para se autocisterna me presion të lartë të largohet nga oborri si përgjigje ndaj thirrjes, 
kryejini këto detyra : 

o Verifikoni se rezervuari i ujit të autocisternës me presion të lartë është plot me ujë të 
pastër. Mbusheni nëse është e nevojshme nga një hidrant i caktuar zjarri. 

o Kontrollo nivelin e karburantit dhe mbusheni nëse është e nevojshme  
o Kontrolloni nivelin e vajit dhe plotësoni nëse është e nevojshme 
o Kontrolloni lëngun për ftohjen e motorit dhe plotësoni nëse është e nevojshme 
o Nëse përdoret njësia e kombinuar, verifiko që rezervuari tiper është i zbrazët dhe porta 

është e mbyllur dhe e kyçur. 

• Në vendndodhjen e ankesës, kontrolloni pusetën në vend duke hapur kapakun e pusetës 
dhe duke vëzhguar fizikisht nivelin e ujit. 

o Nëse puseta është e mbushur me ujë, lëvizni në pusetës tjetër në rrjedhën e poshtme 
dhe kryeni të njëjtat procedura. Vazhdoni derisa të  zbuloni se në cilën pusetë rrjedh pak 
ujë në gyp. 

o Nëse puseta nuk është e mbushur me ujë, shko në pusetën e sipërme të rrjedhës dhe 
kontrolloni nivelin e ujit. Nëse puseta është e mbushur me ujë, bllokimi është në mes të 
pusetës së zbrazët dhe asaj të mbushur me ujë. 

o Nëse rrjedha e ujit në puseta është normale dhe nuk zbulohet bllokim, problemi është 
ndërmjet shtëpisë (ankuesit) dhe lidhjes së kanalizimit. 

 

• Nëse kyçja e shtëpisë është bërë drejtpërsëdrejti në pusetë, linja mund të pastrohet me një 
pajisje të vogël me presion të lartë. 

Vëreni: Nuk rekomandohet përdorimi i autocisternës me presionit të lartë pasi që presioni mund të 
dëmtojë linjat më të vogla ose të bëj që uji me presion të lartë të hyj në shtëpi. 

• Nëse lidhja shtëpiake është bërë në mes të pusetave dhe pastrimi është i mundshëm, 
debllokimi mund bëhet me pajisjet me presion të lartë. 

• Nëse lidhja e shtëpisë është e instaluar në mes të pusetave, dhe një pastrim nuk është i 
mundshëm, një hidraulik mund ti qaset linjës përmes pastrimit brenda shtëpisë ose linja do 
të duhet të gërmohet për të pas qasje në pastrimin e linjës. 

Debllokimi  

• Në pusetën me rrjedhje të ulët, vendosni autocisternës me presionit të lartë ose 
autocisternën e kombinuar me presionit të lartë  dhe vakum mbi pusetë. 

Vëreni: Kjo mund të kërkojë që kamioni të vendoset pjesërisht ose direkt zonat me trafik. Trafiku 
ndoshta do të duhet të rregullohet për të eliminuar rrezikun e mundshëm të sigurisë. 
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• Verifikoni se gazi në pompën e presionit të lartë është në pozitë ler (e papunë). 
• Verifikoni nëse uji i pompës me presion të lartë është në pozitën e ri-qarkullimit. 
• Lëshoni pompën e presionit të lartë. 
• Verifiko tubi mbrojtës (bishti i tigrit – zorra mbrojtëse fleksibile) është vendosur rreth tubit 

të presionit të lartë. 
• Verifikoni nëse është e vendosur dizna e duhur për punën që do të bëhet. 
• Verifikoni që perajet shtesë janë të vendosura. 
• Uleni zorrën me dizne 
• një nga punëtorët e ekipit të kanalizimit të vendoset te puseta mbi bllokimin për të 

monitoruar nivelin e ujit brenda pusetës. 
• Vendosni diznen dhe “bishtin e tigrit” në hyrjen e gypit. 
• Lëshoni valvulën e riqarkullimit të pompës së presionit të lartë nga riqarkullimi në presion. 
• Rritni shpejtësinë e gazit deri në presionin e dëshiruar  mes 140 dhe 160 bar (presioni do të 

ndryshojë me çdo njësi me presion të lartë). 
• Ngadalë lironi tubin nga mbështjella e tubit dhe lejoni tubin bashkë me dizne që të diktojnë 

shpejtësinë e lëvizjes. 

Vëreni: Nëse zorra lëshohet shumë shpejtë, ajo mund të ngatërrohet kur dizna të arrijë bllokimin dhe 
rezistencën. 

• Monitoroni nivelin e ujit në rezervuar. 
• Monitoroni rrjedhën nëpër pusetë. 
• Kur të haset në  rezistencë, mund të duhet disa here të shtyhet ose tërhiqet zorra  që të 

goditet bllokimi nga dizna nën presion që të kaloj dizna përmes bllokimit. 
• Sapo dizna kalin përmes bllokimit, niveli i ujit në pusetën  e sipërme do të fillojë të ulet. 
• Filloni të rikthejeni gete dhe hundë ndërsa jeni ende nën presion. Kjo bën që presioni i ujit të 

shpërndajë përmbajtjen poshtë vijës së kanalizimit. 
• Monitoroni rikthimin e zorrës në mbështjellën e zorrës. 
• Pasi operatori te jetë i bindur se bllokimi është eliminuar, zvogëloni gazin dhe presionin mbi 

pompën e presionit të lartë. 
• Sapo të shihet vrushkujt e ujit në pusetë, zvogëloni presionin e ujit në pozicionin minimal. 
• Ktheni valvulën nga presioni në riqarkullim (në dizne nuk guxon të ketë ndonjë presion ose 

rrjedhje të ujit). 
 

Vëreni: Mos u përpiqni ta nxirrni diznen nga puseta, derisa dizna dhe zorra janë ende nën presion. 

• Nxirrni diznen dhe zorrën dhe vendosni përsëri në kamion në vendin e vet. 
 

Vëreni: Mund të duhen disa orë që rrjedha të normalizohet. Atëherë duhet të pastrohet pjesa e linjës 
së kanalizimit dhe çdo mbeturinë të largohet përmes njësisë së vakumit ose me dorë. Mbyllni njësinë e 
presionit të lartë. 

 
Pasi të jetë përcaktuar që pastrimi është i plotë dhe njësia e pastrimit mund të mbyllet, kryejini sa vijon: 

• Çaktivizoni pompën e presionit të lartë 
• Sapo të përfundojë puna, duhet të plotësohet urdhëresa e punës dhe ti kthehet prapa 

menaxhmentit. 



42 
Manuals Sewer Network 

 

 

 

 
 
 
 

5.6. Pajisjet e pastrimit me presion të lartë 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 
 

Pajisjet e pastrimit me presion të lartë janë në furgon, kamionë ose të montuar në rimorkio. Pajisjet e 
pastrimit janë instaluar me pompa të presionit të lartë, një rezervuar me ujë të pastër dhe deri në 150 
metra të zorrës së presionit të lartë. Kjo njësi e pavarur është një pastrues me presion të lartë që përdor 
ujë me presion deri në 150 bar për të pastruar dhe mirëmbajtur linjat e kanalizimeve dhe për të hequr 
bllokimet. Në zorrë mund të vendosen dizne të veçanta për pastrim të zakonshëm ose të specializuar. 
Diznet shpërndajnë vrushkuj uji në kënde të ndryshme në pjesën e pasme të saj dhe kanë qëllime të 
dyfishta, të shtytjes së zorrës nëpër kanalizim dhe prerjen ose heqjen e materialeve në të njëjtën kohë. 
Pastrimi me presion të lartë heq yndyrat, rërën, zhavorrin dhe mbeturinat në tubacionet e kanalizimeve. 

 

 
 

Figura 26: Makina me pajisjet për pastrim me presion të lartë 
 
 

Autocisterna e kombinuar me presion të lartë dhe vakum 
 

Ky automjet i pavarur është kombinim i fuqishëm i makinës me vakum / pastrueses me presion të lartë që 
përdor ujë për të pastruar dhe mirëmbajtur linjat e kanalizimeve dhe infrastrukturën. Kjo njësi ndryshon 
nga një kamion me presion të lartë, sepse ai ka aftësinë të thithë mbeturinat nga kanalet e pusetave pa 
pasur nevojë që personelin e sistemit të kanalizimit të hyj në pusetë. Njësia e kombinuar përmban ujë të 
pastër për pastrim me shpejtësi të lartë dhe një rezervuar tiper të mbeturinave që depoziton dhe 
deponon një kombinim të ujërave të ndotura, të shpenzuar për pastrim dhe mbeturinave të mbledhura 
nga procesi i pastrimit me vakuum. 
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Figura 27: Kamioni i kombinuar i pastrimit me presion të lartë dhe vakum i KRU Gjakova 

Televizioni me Qark të Mbyllur (CCTV) 

Kjo njësi i mundëson ekipit të sistemit të kanalizimit të inspektojë me lehtësi stabilimentet nëntokësore 
nëpërmjet përdorimit të një kamere nëntokësore e cila transmeton pamje video përmes një kablloje 
optike në njësinë mbi tokë. Një televizor tipik me qark të mbyllur ka llambë dhe rrëshqitëse ose rrota me 
madhësi të ndryshueshme, kabllo të energjisë dhe të video sinjalit, ekran televiziv me ngjyra, njësi 
kontrolli, matësin numërues, burimin e energjisë (d.m.th. Gjenerator ose bateri), kabllot me tërheqje dhe 
mbështjellën, aftësinë e regjistrimi të DVD dhe audio. 

 

 

Figura 28: CCTV për inspektimin e kyçjeve shtëpiake 
 

Nevoja për televizion me qark të mbyllur të linjave të kanalizimeve lind kur ekipet e kanalizimit, 
inspektimit ose mirëmbajtjes gjejnë kushtet ose problemet e pa identifikueshme. Një kërkesë dhe 
urdhëresë pune i lëshohen udhëheqësit të ekipit të inspektimit të TV, i cili është përgjegjës që të përpiloj  
një raport gjithëpërfshirës të inspektimit me CCTV, i cili mund të përfshijë përshkrimin me zë dhe 
regjistrimin video të asaj që është vërejtur në ekranin televiziv gjatë inspektimit. Gjatë inspektimit me 
CCTV duhet të sigurohen informacionet e mëposhtme: 
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• Gjendja strukturore e gypit 
• Materiali i gypit 
• Lidhëset 
• Distancat mes lidhëseve 
• Plasaritjet e gypave 
• Ndërhyrjet e rrënjëve 
• Mbeturinat, sedimentet, vajrat dhe 

yndyrat 
• Kyçjet e shërbimit 
• Tipi  
• Vendndodhja e kuadratit 
• Numri i ndërtesës 
• Aktiv ose joaktiv 
• Shkalla e infiltrimit 
• Infiltrimi dhe rrjedhja brenda 
• Rreshtimi  
• Llojet e kanalizimeve 
• Vendndodhja e Kanalizimeve 
• Kapaku në sipërfaqen e kanalizimit 

(thellësia) 
• Materiali në sipërfaqen e rrugës 
• Koha e ditës 
• Kushtet atmosferike 

 
Pajisjet për debllokim (sajlet) 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 
REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

Kjo pajisje përdoret për mirëmbajtjen e linjave të vogla të kanalizimeve në parcela ose ndërtesa. Pajisjet 
manuale të debllokimit përdoren më së miri në zonat ku është e vështirë për tu qasur në linjat e kanalizimit 
për shkak të terrenit. 

Pajisjet e debllokimit përdoren për të larguar bllokimet dhe rrënjët brenda linjave të kanalizimeve duke 
futur një shufër (sajle) metalike me një mjet pastrimi ose prerës të bashkangjitur në majë të tij, në linjat e 
kanalizimeve për të pastruar pengesat. 

 

 
 

Figura 29: Pajisja e debllokimit dhe veglat  
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6. Stacionet e pompimit të ujërave të 
ndotura 

 

6.1. Përshkrimi 
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Aktualisht në zonën e shërbimit të KRU Gjakovë nuk ka stacione pompimi të ujërave të ndotura. Në lidhje 
me ndërtimin e impiantit të ri të trajtimit të ujërave të ndotura, do të kërkohet ndërtimi i stacioneve të 
reja të pompimit. Prandaj, më poshtë është një përshkrim i hollësishëm i stacioneve të pompimit për të 
siguruar funksionimin dhe mirëmbajtjen e duhur të tyre në të ardhmen. 

Stacionet e pompimit përdoren në linjat e sistemit të kanalizimit me gravitacion për të ngritur (pompuar) 
ujërat e ndotura nga pika e ulët e linjës së kanalizimit, në të cilën vazhdimi si kanalizim me gravitacion nuk 
është i mundur për arsyet e mëposhtme: 

• Shpenzimet e gërmimit për të mbajtur rrjedhën me gravitacion janë shumë të mëdha dhe nuk 
mund ët arrihet  shpejtësia e mjaftueshme. 

• Stabiliteti i tokës është i papërshtatshëm për kanale. 
• Niveli i ujërave nëntokësore është shumë i lartë. 

 
Stacioni i pompimit mund të klasifikohet si stacion pompash me pusetë (gropë septike)të lagësht ose të thatë.  

Stacioni i pompimit me pusetë të lagësht – Stacioni i pompimit me pusetë të lagësht përbëhet nga 
pompa të papërshkueshme nga uji, që ulen me një shinë drejtuese dhe zhyten në pusetë të lagësht. Një 
fllanxhë shkarkimi me pompë ngjitet me gypin e palëvizshëm të shkarkimit për të mundësuar ngritjen e 
ujërave të ndotura në linjën me gravitacion. 

Pusetat e lagështa përmbajnë pompat zhytëse, kontrollin e nivelit të pompës dhe tubacionin shkarkues të 
pompës. Korpa (nëpërmjet çikrikut), pompat zhytëse (nëpërmjet çikrrikut), valvulat e shkarkimit ose 
valvulat e kontrollit të cilat kërkojnë mirëmbajtje periodike janë instaluar në pjesën e jashtme të pusetës 
së lagësht, për qasje të lehtë. 

Stacioni i pompimit me pusetë të thatë – Stacioni i pompimi me pusetë të thatë i izolon pompat, 
motorët, kontrollet elektrike dhe tubacionet nga puseta e lagësht në një pus të veçantë të thatë. Një 
pusetë e thatë mundëson një mjedis më të pastër dhe më të sigurt për të kryer mirëmbajtjen e pompave 

Stacioni i pompimi është një shpenzim i madh për tu ndërtuar dhe operuar. Është shumë e rëndësishme 
që stacioni i pompimit të funksionojë në mënyrë të besueshme gjatë gjithë kohës. Dështimi i një stacioni 
të pompimit mund të ketë një ndikim të dukshëm në mjedis nëse ujërat e ndotura, të papërpunuara, 
lejohen të anashkalojnë ose kapërderdhen në një përroskë, lumë, liqen apo det. Kthimi i kanalizimeve në 
shtëpitë private, të shkaktuara nga dështimi i stacionit të pompimit mund të jenë gjithashtu shumë të 
dëmshme dhe të kushtueshme nga këndvështrimi i dëmtimeve, riparimeve, zëvendësimit dhe pastrimit. 

Personeli i sistemit të kanalizimit luan rol jetësor në operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të stacionit 
të pompimit duke parandaluar dështimet katastrofike. Stacionet e pompimit përmbajnë sisteme 
komplekse elektrike, mekanike dhe pompash së bashku me nën-sistemet shtesë si p.sh. grilat me shufra, 
grilat me korpë, sensorët kontrollues të nivelit dhe gjeneratorët për raste emergjente. 

Inspektimi dhe monitorimi periodik i stacionit të pompimit duhet të kryhet në baza javore nga sistemi i 
kanalizimit ose stafi i stacionit të pompës. Rekomandimet specifike sigurohen më vonë në ditarët që 
gjenden në seksionin e Mbajtjes së Regjistrave të këtij manuali. 



46 
Manuals Sewer Network 

 

 

 
 
 

Stacioni i pompimit me pompa zhytëse 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 

Stacioni i pompimit përbëhet nga pompa zhytëse, tubacione dhe komponentë të tjerë të instaluar brenda 
pusetës së lagësht të stacionit të pompimit. Rrjedha  hyn në stacionin e pompimit dhe kalon nëpër një sitë 
dhe në pusetë të lagësht. 

Në pusetën e lagësht janë të vendosura disa pompa zhytëse. Në rrjedhën e poshtme të shkarkimit të 
pompës, një shtëpizë për matje përmban një matës rrjedhjeje, një valvul jokthyese dhe një valvul sigurimi. 
Po ashtu sigurohet edhe një e lidhje e shpejtë në kokën e shkarkimit për largim të shpejtë dhe me qëllim 
të pastrimit (shih figurën 30, stacioni tipik i pompave zhytëse). 

 

 

Figura 30: Stacioni i pompimit me pompa zhytëse 
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Stacioni i pompimit me Puseta e lagësht-gropë të 
thatë  

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

Stacionet e pompimit me  pusetë të lagësht dhe gropë të thatë kanë dy kthina të dallueshme: një pusetë 
e lagësht në të cilin derdhet uji i ndotur dhe një gropë e thatë në të cilën gjenden pompat, valvulat dhe 
pajisjet e tjera. Pajisjet e thithjes në fund të pusit të lagësht janë të lidhura përmes mureve të pusit të 
lagësht dhe gropës së thatë në pompat. 

Avantazhi kryesor i Stacioneve të pompimit me  pusetë të lagësht dhe të thatë mbi stacionet e pompimit 
me pompa zhytëse është se asnjë pjesë e pompave nuk zhytet. Qasja në pompat është në gropën e 
thatë, e cila është projektuar për hyrje nga stafi i operimit dhe i mirëmbajtjes dhe është e pajisur me një 
kapak në krye, shkallë, ndriçim dhe ventilim adekuat për sigurinë e punëtorëve. 

Nëse një pompë bllokohet, pompa mund të izolohet dhe helikës së pompës mund ti qasemi përmes një 
portë hyrjeje për pastrim. Nëse pompa duhet të hiqet për mirëmbajtje, ajo mund të shkyçet nga 
tubacionet dhe të hiqet nga gropa e thatë përmes një hapje që ndodhet direkt mbi pompat. 

 

 
 

Figura 31: Stacioni i pompimit me grope të thatë 
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Kontrolli automatik i pompave 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

Në mënyrën automatike, pompat e lidhura me secilën KRU, kontrollohen me njërën nga; 

• Ndërprerësi me notues - një pajisje përdoret për të detektuar nivelin e lëngut brenda pusetës së 
lagësht në mënyrë që të startoj dhe ndaloj një pompë derisa operon automatikisht. 

• Matja e nivelit me ultrazë - një dhënës i fiksuar mbi pusetën e lagësht gjeneron një impuls me ultrazë 
i cili reflektohet nga sipërfaqja e ujit prapa në pranues. Koha në të cilën sinjali e kthehet pranuesit 
konvertohet në një matje të nivelit. 

• Kontrolli hidrostatik i presionit - përdor presionin hidrostatik të nivelit të ujit në pusetën e lagësht dhe 
e konverton atë presion në nivel. 

Secila pompë funksionon automatikisht nëpërmjet një pike të përcaktuar të ngasjes START / STOP nga një 
notues ose një sinjal hyrës në një kontrollues. Alarmet e nivelit të lartë dhe të ulët (notuesi ose sinjal hyrës) 
përdoren për të treguar gjendjen e nivelit të lartë ose të ulët në pusetën e lagësht. Operimi aktual i 
pompës (nivelet START / STOP) dhe kontrollet fillimisht përcaktohen nga inxhinierët, por mund të ketë 
nevojë të rregullohen nga stafi i operimit bazuar në kushtet aktuale të operimit. Rregullimet e kontrollit të 
pompës duhet të marrin parasysh: 

• Pompimi ujërave të ndotura në mënyrë uniforme dhe të vazhdueshme me fillim dhe ndalim optimal. 

• Minimizimin e kapërderdhjeve në tubat e rrjedhës së poshtme ose në ITUN. 

• Zvogëlimi kohës së qëndrimit të ujërave ët ndotura brenda pusetës së lagësht që rezulton në ujërat 
e ndotura  të krijojnë gazra të rrezikshme (H2S & CH4) përmes dekompozimit natyral të lëndëve të 
ngurta në ujërat e ndotura. 

 
Matësi i rrjedhjes 

Matësi i rrjedhës është instaluar në anën e shkarkimit të pompës. Matësi i rrjedhës vendoset për të matur 
rrjedhën e ujërave të ndotura që derdhen nga stacioni i pompës. stafi operativ mat dhe regjistron sasitë e 
menjëhershme të rrjedhjes dhe përcaktimet totale ditore të rrjedhës. Leximet e matësve të rrjedhjes 
mund të shfaqen në panelin lokal të vendosur në zyrën e stacionit të pompës ose në afërsi të instalimit të 
matësit të rrjedhës. 

Matësit e rrjedhës punojnë vazhdimisht pa ndërhyrjen e operatorit. Rekomandohet që matësit e rrjedhjes 
të kalibrohen çdo dhjetë vite nga një profesionist i trajnuar dhe që kalibrimi të jetë i certifikuar nga ana e 
teknikut të instrumentit që kryen kalibrimin. Të gjitha të dhënat e kalibrimit duhet të mbahen dhe ruhen 
në dosjet e regjistrave të departamentit të kanalizimeve. 

 

6.2. Funksionimi Normal  
Funksionimi më i dëshirueshëm i një stacioni të pompimit do të ishte kur e gjithë rrjedha dhe lëndët e 
ngurta që shkarkohen në pusetë të lagësht nga kanalizimet me gravitet, ngriten në nivel më të lartë dhe 
vazhdojnë deri në ITUN pa ndonjë problem. Uji i ndotur pompohet shpesh për të minimizuar krijimin e 
kundërmimit për shkak të qëndrimit të gjatë që mund të rezultojë në degradimin e ujërave të ndotura ku 
ato kthehen në septike ose formojnë gazra të dëmshme (CH4 & H2S). Duhet penguar hyrjen e naftës dhe 
yndyrat në sistemin e kanalizimit, për të minimizuar ngurtësimin e yndyrës brenda gypave të kanalizimeve 
ose në pjesën e sipërme të pusetës së lagësht, e cila mund të ndikojë në kontrollet e pompës 
(ndërprerësin me notues dhe ultrazë)). Problemet e operimit dhe mirëmbajtjes do të minimizoheshin. 
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SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

Funksionimi normal është në mënyrën "AUTO", me panelin e kontrollit "Manual-Off-Auto" futet në 
pozicionin "AUTO"; dhe sistemi i detektimit të nivelit kontrollon funksionimin automatik. Funksionimi i 
stacionit të pompës duhet të kontrollohet çdo ditë. 

Sekuenca e pompave, si funksion i punës normale dhe në mënyrë që të ruhet një ekuilibër i kohës totale 
të pompave, ndërprerësi i zgjedhjes "Lead, Standby, Lag" duhet të vendosen ashtu që çdo pompë të ketë 
një pozicion të veçantë në sekuencë (dmth. , Pompa Nr. 1 - "LEAD", Pompa Nr. 2 - "LAG", dhe Pompa Nr. 3 
- "STANDBY"). Pompat duhet të ndërrohen sipas renditjes çdo 24 orë, ashtu që të ruhet një ekuilibër i 
kohës së punës së pompave. Nëse humbet ekuilibri i kohës së punës, pompa mund të funksionojë si 
pompë "LEAD" me më pak kohë për një periudhë më të gjatë kohore, në mënyrë që orët e punës të 
balancohen. 

 

6.3. Funksionimi jonormal 
Gjatë periudhave me shi, në stacionin e pompimit rrjedha mund të jetë tri ose katër herë më e madhe se 
rrjedha normale. Gjatë reshjeve të shiu, rrjedhat fillestare do të bartin sasi të mëdha të mbeturinave 
poshtë kanalizimit dhe në stacionin e pompimit. Pas reshjeve të shiut, stafi përgjegjës duhet të kontrollojë 
funksionin e stacionit të pompimit dhe të pastroj pusetën e lagësht të stacionit të pompimit sipas nevojës. 

Në stacionin e pompimit mund të hasni një sërë rrjedhjesh. Këto rrjedha, ndonjëherë, mund të jenë jashtë 
fashës së rrjedhave të cilin janë projektuar për të pompuar në mënyrë automatike pompat e ujërave të 
ndotura. Kjo e bën të nevojshme pompimin e rrjedhës duke përdorur mënyrën manuale ose një 
kombinim të mënyrave manuale dhe automatike. 

RRJEDHAT E ULËTA 

Në disa raste mund të ketë rrjedha të ulëta në stacion të pompimit, që i detyron pompat në pozicionin 
automatik të ndezën dhe të fiken. Nëse rrjedha është aq e ulët, sa që pompën kryesore fiket shpesh, 
duhet që pompimi i ujërave të ndotura të bëhet duke përdorur mënyrën manuale. Ndezja dhe fikja e 
shpeshtë e një pompe mund të shkaktojë dëme serioze në motor. 

Pompat mund të punojnë në mënyrë "MANUALE" vetëm kur një operator është i pranishëm aty tërë 
kohën. Kur punohet në mënyrë manuale gjatë periudhës së rrjedhës së ulët, duhet të monitorohen 
vazhdimisht puna e pusetave të lagështa dhe pompave. Kur ujërat e ndotura arrijnë nivel të lartë, 
ndërprerësi i pompës kryesore "Manual-Off-Auto" duhet të vendoset në pozicionin "MANUAL". Kur niveli i 
pusetës së lagësht zbret, vendosni ndërprerësin "Manual-Off-Auto" në pozicionin "OFF". Pompë që 
operon manualisht, monitoruar nga afër nga operatorët dhe përdoret për të pompuar ujin në pusetën e 
lagësht deri në nivelin e poshtëm,  e pastaj e fik manualisht, duke lejuar që puseta e lagësht, me kalimin e 
kohës të mbushet përsëri. Punoni me çdo pompë me radhë ashtu që secila pompë të punojë kohë ët 
ekuilibruar. Sapo të vazhdojë rrjedha normale vendosni pompat në mënyrën e dëshiruar automatike. 

RRJEDHJET E LARTA 

Nganjëherë rrjedha në stacionin e pompimit rritet në një nivel ku pompat e LEAD dhe LAG nuk mund të 
mbajnë dot rrjedhën e lart. Kur ndodh kjo situatë, ndizni pompën Stand-by duke vendosur ndërprerësin 
në pozicionin pasues Lag dhe ndërprerësi "M-O-A" në "AUTO". Kur rrjedhja në stacionin e pompës 
zvogëlohet, MOS HARRONI të vendosni ndërprerësin e pompës Stand-by  "M-O-A" në pozicionin "OFF". 
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6.4.  Procedurat e mirëmbajtjes parandaluese   
 

6.4.1. Mirëmbajtja e pusetave të lagështa 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 

Pastroni pusetën e lagësht aq shpesh sa të jetë e nevojshme për të parandaluar depozitimin e rërës ose 
yndyrës në dyshemenë, sipërfaqen e pusetës së lagësht dhe që ajo të rri pezull në sipërfaqe. Përdorni një 
makinë për larje me presion të lartë për të kryer këtë detyrë. Nuk ka mirëmbajtje të tjera rutinë të 
pusetave të lagështa. Megjithatë, pajisja brenda pusetës së lagësht duhet të mirëmbahet. Pusetës së 
lagësht duhet ti largohet uji dhe të pastrohet sipas nevojës. 

Pastrimi i pusetës së lagësht duhet të kryhet gjatë periudhave me rrjedhje të ulët (dmth në mëngjes pas 
orës 9). Më poshtë është një procedurë për pastrimin e një pusetës së lagësht kur të bëhet e nevojshme. 

• Gjatë periudhës me rrjedhje të ulëta, shteroni të gjithë ujin nga të gjitha stacionet e epërme të 
pompimit. 

• Sigurohuni që puseta e lagësht është i sigurt për të hyrë në të. Sigurohuni që ventilatorët 
portativ të ventilimit të ajrit, të jenë të ndezur për të paktën 15 minuta para hyrjes. 

• Përdorni një detektorë të gazit për të testuar atmosferën. 
 

Vëreni: Asnjëherë mos hyni në pusetën e lagësht nëse nuk është ventiluar siç duhet dhe atmosfera 
është e pasigurt (derisa gazrat toksike ose shpërthyese janë brenda intervaleve të tolerueshme dhe 
përqendrimi i oksigjenit nuk është i mangët). 

Largoni ujin nga puseta e lagësht. Vazhdimisht monitoroni atmosferën në pusetë dhe përdorni një 
ventilator portativ sipas nevojës për të siguruar ajër të pastër në pusetën e lagësht. 

• Sapo pusetës së lagësht ti hiqet uji, mbyllni dhe shënoni pompat. 

• Nëse stacionin e pompës kanë porta izolimi, mbyllni portat e izolimit. 

• Kur ta largoni ujin nga puseta e lagësht, hiqni me lopatë zhavorrin, rërën, yndyrat dhe leckat 
dhe vendosni materialin në një kontejner për ta larguar ose për ta hequr në tankun me 
vakuum të  auto-cisternës së kombinuar. 

• Duke përdorë një zorrë me presionit të lartë hiqni çdo material (yndyrat) që është shtresuar 
në mure. 

• Hiqni kontejnerin e plehrave për t'u depozituar në deponinë e mbeturinave në tokë, në 
përputhje me ligjin. 

• Rivendosni pusetën e lagësht në shërbim duke hapur portat e izolimit dhe lëshuar ujin në 
pusetën e lagësht. 

• Hiqni mbylljen dhe shenjimin nga kontrollet e pompës dhe vendosni pompat në mënyrën 
automatike të punës. 
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6.4.2. Mirëmbajtja e pompave 
 
 

Para se të ndërmerrni cilëndo nga procedurat e mëposhtme, energjia elektrike që furnizon pompën duhet 
të jetë e çkyqur, e mbyllur dhe shenjuar. 

Kujdes: rryma elektrike mund të rikyçet sipas nevojës, për të kryer kontrolle funksionale dhe 
rregullimet të kërkuara nga procedurat e O & M të prodhuesit; megjithatë, kemi shumë kujdes kur 
punoni me komponente rrotulluese dhe Çkyqni energjinë elektrike sa herë që të kryhen rregullimet dhe 
procedurat e tjera. 

Pompat zhytëse zakonisht instalohen me kushineta të lubrifikuara përjetësisht. 
 
Dhomëzat e vajit është mbushur me vaj lubrifikues në fabrikë dhe një ndryshim i rregullt i vajit normalisht 
nuk është  i nevojshëm.
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Për oraret specifike të MP dhe procedurat e Prodhuesve të ndryshëm të pajisjeve, ju lutem referojuni 
manualeve të O & M të Prodhuesve për rekomandime specifike. 

Nëse ndizet drita paralajmëruese e rrjedhjes nga vendi i dyllosjes, vaji është i ndotur me ujë për shkak të 
rrjedhjes në dyllosjen mekanike. Në raste të tilla, duhet të kontaktohet një përfaqësues i autorizuar teknik 
nga prodhuesi për riparim. 

Nëse sistemi i zbulimit të rrjedhjes nga vendi i dyllosjen nuk funksionon, vaji duhet të kontrollohet për 
prezencë të ujit çdo vit. Nëse bëhet e nevojshme për të ndërruar vajin lubrifikues, këshilloni manualin e 
O&M të Prodhuesit për procedurat e rekomanduara dhe llojet e vajit. 

 
Heqja dhe instalimi i pompës zhytëse 

 
Këtë procedurë kryeni sa herë që kërkohet heqja dhe instalimi i pompës. 

 
Kujdes: Asnjëherë mos e ngritni ose ulni pompën duke hequr me të ose duke tërhequr kabllon e 
rrymës. Pompa është e pajisur me një vegëz për tërheqje dhe zinxhir. Zinxhiri duhet të përdoret gjatë 
gjithë kohës kur hiqet pompa. 

Heqja : 
• Çkyqni dhe mbyllni furnizimin me energji në pompë. 
• Mbyllni valvulën e shkarkimit. 
• Duke përdorur zinxhirin e ngritjes, ngritni pompën përgjatë 

shinit drejtues dhe hiqni atë nga puseta e lagësht. 
• Nëse pompa kontrollohet jashtë pusetës së lagësht, nuk është 

e nevojshme të shkyçet kabllo e energjisë. Nëse pompa duhet 
të largohet nga puseta e lagësht, kablli i energjisë duhet të 
shkyçet. 

 

Instalimi: 
• Nëse kablloja e energjisë është shkyçur më parë, lidhni përsëri 

kabllon e energjisë. 
• Nëse kablloja e energjisë është zëvendësuar, ose është kryer 

një punë tjetër elektrike në panelin e kontrollit, "testoni" 
motorin dhe verifikoni drejtimin e duhur të rrotullimit. 
Verifikoni nëse reagimi i fillimit është i kundërt me drejtimin e 
shigjetës anash shtëpizës së pompës. 

• Pompë është e pajisur me një mbajtëse (kllapa) që formojnë 
një pjesë përbërëse të pompës. Një rondelë (diktung) e ngjitur 
është mbyllur në pozicion midis shpinës së kllapës dhe fytyrës 
së shkarkimit të pompës. 

• Kllapa e pompës rrëshqet mbi mbajtësen e sipërme të 
drejtuesit dhe pompa ulet poshtë nëpër shinën drejtuese. 

• Derisa pompa të ulet në pozitën e vet, një hulli në kënd në 
mbajtësen e pompës godet lopatat drejtuese të rrjedhjes, e 
cila e ngjit pompën me fllanxhën e ankorimit të bazës së 
shinës drejtuese. 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 32: Instalimi i 
pompës zhytëse

Pompë duhet të ulet në një kënd derisa veshët e mbajtëse të futen, siç tregohet në figurën 28. 
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• Kur pompa është në pozitën e vet, zinxhiri duhet të jetë i lirshëm. Pesha e pompës mbahet 
nga dy veshët e mbajtësit, të cilët zënë vend në bazën e shinës drejtuese. Veshët gjithashtu 
shpërndajnë peshën për kompresionin e diktungit të shkarkimit të pompës kundrejt fllanxhës 
së ankorimit të tubit shkarkues që ndodhet në bazën e shinës drejtuese. 

• Hapni valvulën e shkarkimit. 
• Verifikoni që pompa funksionon si duhet. 

 
Pastrimi dhe inspektimi i pompave 

 
Kujdes: Pesha e pompës NUK duhet të vendoset në mbështjellësin për ftohjen e motorit. 

 
 

Këtë procedurë kryeni të paktën një herë në vit. 
• Hiqni pompën në përputhje me udhëzimet e mëparshme. 

• Lani pompën me ujë duke përdorur një zorrë të presionit të lartë. 

• Kryeni një inspektim vizual të pompës dhe kabllos. 

• Në hyrjen e pompës, kontrolloni nëse ka mbeturinat që kanë mbetur në dhe rreth 
helikës. Pastroni nëse është e nevojshme. 

Shënim: lecka dhe plastika mund të mbështillen rreth helikës, gjë që mund të kërkojë që personeli i 
mirëmbajtjes ti pres fizikisht ato për ti hequr mbeturinat nga pompa. 

• Rivendosni pompën në përputhje me udhëzimet e mëparshme. 
 

Pompa e pusetës së thatë 

Pompat centrifugale të ujërave të ndotura përgjithësisht janë shumë të besueshme dhe nuk shkaktojnë 
probleme. Megjithatë, duhet të ofrohen disa kushte për të siguruar që pompat të funksionojnë mirë dhe 
të kërkojnë më pak mirëmbajtje korrigjuese. 

Performanca e grilave (rrjetave) është një faktor kryesor në funksionimin dhe mirëmbajtjen e duhur të 
pompave të ujërave të ndotura. Grilat pengojnë objektet e mëdha të hyjnë në pompa dhe të shkaktojnë 
dëme. Grilat gjithashtu pengojnë hyrjen e leckave që mund të mbyllin helikën e pompës dhe dëmtojnë 
ose ulin rendimentin e pompës. Nëse gjatë kryerjes së mirëmbajtjes rutinore të pompës zbulohen një 
numër i madh i leckave, ndërmerrni hapa për të hequr më shpesh leckat nga grilat e pompave. 

ASNJËHERË mos e shtrëngoni shnurin derisa të mos ketë rrjedhje. Kur shnuri është i shtrënguar sa më 
shumë që është e mundur dhe shkalla e rrjedhjes është ende e madhe, atëherë është e nevojshme të 
zëvendësohet shnuri në pompë. 

Vëreni: KURRË mos shtoni një copë shnuri në një pompë. Kjo shkakton unaza të lëviz dhe parandalon 
ujin e dyllosjes të bëj lubrifikimin adekuat të shnurit. Gjithashtu mund të ngjesh shnurin në mënyrë të 
pabarabartë dhe të shkaktojë konsumim të tepruar në mëngën e boshtit të pompës. 

Heqja dhe instalimi i një pompë të pusetës së thatë 

Këtë procedurë kryeni sa herë që kërkohet heqja dhe instalimi i pompës. 

Heqja : 
• Shenjoni  dhe shkyçni energjinë elektrike në pompë. 
• Mbyllni valvulat e hyrjes dhe shkarkimit. 
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• Ndani  motorin dhe  nga  lidhësja e pompës. 
• Nëse motori duhet të hiqet, shkëputni instalimet elektrike në motor. 

 
 

Vëreni: Vetëm një elektricist i kualifikuar duhet të lidhë ose shkëputë instalimet elektrike nga motori. 

• Duke përdorur zinxhirin e ngritjes ose çikrikun, ngritni pompën nga gropa e pusetës së thatë. 
 

Instalimi: 

• Nëse kablloja e energjisë është shkyçur më parë, lidhni përsëri kabllon e energjisë. 

• Nëse motori është zëvendësuar, siguroni motorin në bazën e betonit. 

• Kur pompa është në pozitën e vet, siguroni pompën në bazën e betonit. 

• Ngjisni  lidhësen motor / pompë. 

• Lidhni kabllot e motorit dhe "testoni" motorin për të verifikuar drejtimin e duhur të 
rrotullimit. 

• Hapni valvulat e hyrjes dhe shkarkimit. 

• Verifikoni a është pompa duke funksionuar si duhet. 

• Rregulloni shnurin nëse është e nevojshme. 

• Mbyllni pompën dhe vendosni në gjendjen stand-by ose në operacionin vijues sipas 
nevojës. 

 
Pastrimi dhe inspektimi i pompave 

 
Këto procedura përdoren për të inspektuar dhe pastruar një pompë të pusetës së thatë dhe kur është 
e nevojshme: 

• Shenjoni  dhe shkyçni energjinë elektrike në pompë. 

• Mbyllni valvulat e hyrjes dhe shkarkimit. 

• Kulloni  linjën e thithjes dhe shkarkimit të pompë (vetëm midis valvulave të hyrjes dhe 
shkarkimit). 

• Hapni portën e pastrimit të pompës. 

• Inspektoni helikën. Nëse ka lecka dhe mbeturinat, hiqni mbeturinat dhe vendosni 
mbeturinat në një kontejner. Kur kontejneri të jetë e plotë ose kur puna të kryhet, 
hiqni kontejnerin dhe hidhni përmbajtjen e mbeturinave. 

• Mbyllni portën e pastrimit. 

• Hapni valvulat e hyrjes dhe shkarkimit të pompës. 

• Rivendosni energjinë dhe hiqni shenjimin nga pompa. 

• Vendosni pompën përsëri në gjendjen stand-by ose në shërbim sipas nevojës. 
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6.5.  Planifikimi i mirëmbajtjes parandaluese 
Të gjitha detyrat e mirëmbajtjes parandaluese duhet të kryhen nga personeli i kualifikuar i mirëmbajtjes. 
Kryeni këto detyra të mirëmbajtjes parandaluese në intervalet e cekura më poshtë: 

 

Aktiviteti   Javore  Mujore  3 mujore Vjetore  

Inspektoni  vizualisht instalimin e 
pompës 

    

Kontrolloni gjendjen e kabllos së 
energjisë 

    

Kontrolloni linjën e shkarkimit     
Kontrolloni nëse ka zhurmë ose dridhje 
të  pazakontë  

   

Kontrolloni dritat treguese të panelit të 
kontrollit nëse ndonjë llambë është e 
djegur. 

 
 

  

Kontrolloni të gjitha ndërprerësit për të 
siguruar nëse janë duke punuar si 

 

 
 

  

Kontrolloni të gjitha lidhjet elektrike, 
kontaktet dhe terminalet në panelin 
kontrollues për shenja të tejnxehjes. 

   
 

 

Shtrëngoni të gjitha terminalet e 
kabllove. 

    

Kontrolloni reletë dhe kontaktorët për 
pastërtinë dhe funksionimin e duhur. 

  
 

 

Pastroni pompat dhe inspektoni 
vizualisht 

   
 

Kontrolloni helikën dhe shtëpizën e 
jashtme nëse ka korrozioni dhe është e 
konsumuar. 

   
 

Kontrolloni gjendjen e vegzës së 
ngritjes, zinxhirit dhe kabllos së 
energjisë. 

   
 

Kontrollo për të siguruar që shinat 
drejtuese të pompës janë siguruar si 
duhet dhe qëndrojnë vertikalisht. 

    
 

Sigurohuni që morsetat e kabllos në 
pompë janë të shtrënguara. 

   
 

Kontrollo nëse ka rrjedhje në dyllin e  
hyrjes së kabllos në pompë. 

   
 

Kontrolloni amperazhën e kokës dhe 
kapacitetin e ngritjes së ujit. 

   
 

 
Tabela 8: Pompë zhytëse - Orari i mirëmbajtjes parandaluese 
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Tabela 9: Pompë e pusetës së thatë - Orari i mirëmbajtjes 
parandaluese 
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Aktiviteti  Ditore  Javore  Vjetore  

Kontrolloni rreshtimin e Pompës    

Kontrolloni pompën nëse ka zhurmë të 
pazakonshme 

   

Kontrolloni pompën nëse ka dridhje të 
pazakonshme 

   

Inspektoni  vizualisht pompën, motorin, 
ngasjen boshtin e makinës dhe kafazin e 
sigurisë 

 
 

  

Rregulloni shnurin e pompës    

Kontrolloni konsumimin e  unazës së 
helikës së pompës 
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Është e nevojshme të mbahen shënime të plota për shumë arsye. Disa nga arsyet më të rëndësishme 
janë renditur më poshtë: 

• Funksionimi i Sistemit të Kanalizimit: Shqyrtimi dhe analiza e të dhënave të operimit dhe 
mirëmbajtjes tregojnë  se sa mirë funksionon sistemi i kanalizimit. Shënimet historike 
identifikojnë tendencat për të parashikuar problemet në të ardhmen para se ato të ndodhin, 
kështu që mund të përpilohen planet e mirëmbajtjes parandaluese. 

• Mirëmbajtja e Pajisjeve në Stacionet e Pompimit: Shënimet tregojnë llojin dhe frekuencën e 
mirëmbajtjes së njësive operative. Analiza e këtyre të dhënave identifikon pajisjet që kërkojnë 
mirëmbajtje të tepërt dhe ndihmon në dhënien e justifikimit për zëvendësimin e pajisjeve të 
konsumuara. Të dhënat e plota të mirëmbajtjes gjithashtu mund të vlerësohen për të siguruar 
që pajisjes është duke ju bërë mirëmbajtja periodike parandaluese. 

• Shënimet japin të dhëna mbi të cilat bazohen rekomandimet për modifikimin e operimit dhe 
mirëmbajtjes. 

• Hartat ofrojnë shënime të detajuara të asaj që është nën tokë dhe do të tregojnë 
komponentët e sistemit në lidhje me pikat tjera referuese fikse. Përpara se të planifikohen 
aktivitetet e mirëmbajtjes parandaluese, kërkohen harta të sakta të sistemit të kanalizimit. 

• Shënimet janë të dobishme për qëllime të buxhetimit. Të dhënat historike përdoren për të 
parashikuar personelin, pajisjet dhe kërkesat monetare në vitet e ardhshme. 

 

Shënimet duhet të jenë të përhershme, të plota dhe të sakta. Informacionet regjistroni rregullisht, në 
mënyrë sistematike ashtu që të dhënat të jenë një histori e saktë e operimeve dhe mirëmbajtjes. Të  
dhënat e tilla si ditarët, ditari i ndërrimit dhe raporti mujor, regjistrojnë hollësitë e operimit të stacionit të 
pompimit. Ditarët e të dhënave mund të regjistrojnë operimin gjatë periudhave ditore, javore ose mujore. 
Shkruani shënimet në fletët e të dhënave me ngjyrë. Asnjëherë mos përdorni lapsin grafit sepse shënimet 
mund të njollosen, ndryshohen ose fshihen. Kur bëhet një gabim në regjistrimin e të dhënave, kryqëzoni të 
dhënën e e pasaktë dhe vendosni inicialet në atë. 

Është e rëndësishme që shënimet të pasqyrojnë me saktësi se çfarë ndodh në sistemin e kanalizimit dhe në 
stacionet e pompimit. ASGJË MOS shkruani në ditar pa pas një verifikim. 

sistemoni dokumentet në mënyrë të rregullt. Sigurohuni që të dhënat të ruhen mirë dhe të mbrohen nga 
dëmtimi. 

Fletët e ditarit ditor përdoren për të regjistruar detajet e funksionimit të stacionit të pompimit. Ditari i 
stacionit të pompimit minimalisht duhet të përmbajnë informacionin e mëposhtëm: 

• Statusi i funksionimit të të gjitha pajisjeve në stacionin e pompimit 
• Të dhënat operacionale të pajisjeve (p.sh. – është hequr grila, pajisjet në funksion) 
• Urdhëresat e paraqitura të punës dhe pajisjet jashtë funksionit 
• Të dhënat elektrike për çdo burim energjie (rryma dhe tensioni) 
• Leximet e rrjedhës së përgjithshme 
• Leximet e njehsorëve orë për pajisjet 
• Aktivitetet e mirëmbajtjes shtëpiake 
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Vëzhgimet e aktiviteteve të përditshme (si p.sh. - reshjet, ndërprerjet e energjisë, zhurmat e pajisjeve, 
dridhjet, ndryshimet në rendin e operimit etj). 

Këto të dhëna përdoren zakonisht çdo ditë në një stacion të zakonshëm të pompimit. Ditari i ndërrimit në 
stacionet e pompimit përdoret për të regjistruar gjendjen e funksionimit të grilave, pompave, 
gjeneratorëve të emergjencës dhe ndriçimit. Sasia e mbetjeve të larguara nga grilat, gjendja e pusetës së 
lagësht, sasia e pompuar dhe koha e punës së pompave, niveli i karburantit, niveli i ftohësit, niveli i vajit të 
gjeneratorit të emergjencës, të dhënat e energjisë elektrike të furnizuar në stacion të pompimit dhe 
aktivitetet e mirëmbajtjes shtëpiake gjithashtu raportohen në këtë ditar. 

Ditari i inspektimit me CCTV përdoret për të regjistruar inspektimin e përgjithshëm të një linje kanalizimi, 
duke filluar me një pusetë të identifikuar dhe duke përfunduar në një pusetë tjetër të identifikuar. 
Gjendja e gypave të kanalizimeve, madhësia, materiali, llojet e defekteve, distancat e sakta të defekteve 
nga puseta fillestare, vendndodhja dhe gjendja e kyçjes shtëpiake, futja e rrënjëve, infiltrimi dhe kushtet 
aktuale të motit. Këto të dhëna dorëzohen zakonisht në kopje e fortë dhe kopje elektronike nga inspektori 
i CCTV. Këto të dhëna gjithashtu mund të regjistrohen edhe në GIS. 

Raporti i inspektimit të pusetës dhe ditari përdoren për të regjistruar inspektimin e përgjithshëm të një 
pusete të vetme. Puseta do të kontrollohet për; dëmtime, rrjedhje, gjendjen e saj, madhësinë, materialin, 
nevojën për ngritje ose ulje, llojet e defekteve, vendndodhjet e sakta brenda pusetës, kyçjet dhe 
madhësitë, mbeturinat, yndyrat, mbingarkesat, futja e rrënjëve, thellësia dhe qartësia e rrjedhës, drejtimi 
i rrjedhës dhe kushtet aktuale të motit. 

 

 
 

Figura 33: Regjistrimi i të dhënave të Inspektimit të pusetave - GIS KRU Gjakova 

Një propozim për një fletë të formularit gjendet në Shtojcën 1 (Procedurat Standarde të Operimit , 
Inspektimi i pusetave dhe strukturave të tjera në rrjetet e kanalizimeve). Ditari i pastrimit të kanalizimeve 
përdoret për të regjistruar pastrimin parandalues të linjave të sistemit të kanalizimeve. Ky do të përfshinte 
identifikimin e pusetës, distancat në mes të pusetave, vëzhgimeve jonormale dhe distancat totale të
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Një propozim për një fletë të formularit gjendet në Shtojcën 2 (Procedurat Standarde të Operimit, 
Pastrimi i Rrjetave të Kanalizimit) 

 

Raportet mujore  
 

Raportet mujore përmbajnë informatat e mbledhura gjatë operimit mujor të stacioneve të pompimit dhe 
mirëmbajtjes parandaluese të sistemit të kanalizimeve dhe mirëmbajtjes korrigjuese. Ky informacion 
është i nevojshëm për të vlerësuar tendencat e përgjithshme (të stacioneve të pompimit) dhe zonat 
problematike (sistemi i kanalizimit). Ky raport përmban shumë më pak informacione përditshme por, për 
shkak se mbulon një muaj të tërë, mund të tregojë modelet gjatë kalimit të kohës. Ky lloj i raportit mund 
të përmbajë informacionin e mëposhtëm për çdo ditë të muajit: 

 
Raporti i stacionit të pompimit: 

 

• Të dhënat e motit 
• Rrjedhja e ujërave të ndotura 
• Të dhënat e pajisjeve 
• Përdorimi i gjeneratorëve të emergjencës dhe të dhënat (sipas nevojës) 
• Përdorimi i energjisë elektrike 
• Përdorimi i ujit 
• Aktivitetet e mirëmbajtjes parandaluese 
• Urdhëresat e papërfunduara të punës 

 
Raporti i sistemit të kanalizimit: 

 
• Aktivitetet e mirëmbajtjes parandaluese  

 
o Pastrimi i Sistemit të kanalizimit, km 
o CCTV të inspektuara të Sistemit të kanalizimit, km 
o Puseta të inspektuara 

• Thirrjet emergjente 
• Riparimet e ekzekutuara 

 

Përmbledhje vjetore 
 
 

Përmbledhja  vjetore përdoret për të pas një tregues të përgjithshëm se si funksionon stacioni i 
pompimit. Përmbledhjet vjetore mund të krahasohen me përmbledhjet e viteve të mëparshme dhe me 
përmbledhjet nga impiantet e tjera të trajtimit për të vëzhguar tendenca të ndryshme. Këto të dhëna 
mund të jenë veçanërisht të dobishme në parashikimin se kur do të kërkohen stabilimente të reja ose 
kur do të duhet të zëvendësohen pajisjet. 

Raportet e dorëzuara mujore përbëjnë informacionin bazë për përmbledhjen vjetore. 
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Ditarët ditor dhe mujor ofrojnë shumë të dhëna në lidhje me funksionimin e sistemit të kanalizimit dhe 
stacioneve të pompimit. Të dhënat e O & M tregojnë se sa mirë pajisjet janë duke funksionuar dhe 
ndihmojnë të mbajnë shënime të kostove të mirëmbajtjes për pajisjet e veçanta. Të dhënat e kostove 
operative përdoren për të përcaktuar edhe kostot specifike por edhe ato të përgjithshme të shkaktuara 
nga sistemi i kanalizimeve dhe stacionet e pompimeve. Përveç kostove të mirëmbajtjes, këto shënime 
duhet të përfshijnë shpenzimet aktuale të energjisë elektrike dhe fuqisë punëtore. Kjo ndihmon për të 
përcaktuar nëse rritja e shpenzimeve është për shkak rritjes së shfrytëzimit apo kostove më të larta për 
njësi (siç janë rritja e shpenzimeve të energjisë). 

 
Këto të dhëna ndihmojnë stacionin e pompimit në optimizimin e funksionimit të tij duke ulur kostot 
operative. Për shembull, rritja e konsumit të energjisë elektrike për të pompuar të njëjtën sasi të llumit 
mund të tregojë se pompat po humbasin efikasitetin dhe kanë nevojë për servisim. Këto të dhëna 
përgjithësisht mbahen në baza mujore dhe vjetore për të minimizuar luhatjet e përditshme. Të dhënat 
mund të jenë veçanërisht të dobishme nëse bëhen grafike përmes grafikoneve kështu që lehtësisht mund 
të shihen tendencat. 
 
Më poshtë është një listë e disa krahasimeve që mund të bëhen duke përdorur këto të dhëna: 

 

• Fuqia totale e përdorur në stacionet e pompimit kundrejt milion litrave të kanalizimit të 
pompuar mund të përdoret për të përcaktuar efikasitetin e përgjithshëm të energjisë së 
impiantit të trajtimit. 

• Kostot e mirëmbajtjes parandaluese kundrejt milion litrave të kanalizimit të pompuar mund 
të përdoren si një tregues se sa mirë është duke funksionuar programi i mirëmbajtjes 
parandaluese në krahasim me "mirëmbajtjen korrigjuese kundrejt milion litrave të 
kanalizimit të pompuar". 

• Kostot e mirëmbajtjes korrigjuese kundrejt milion litrave të kanalizimit të pompuar. 
 

Mbani të dhëna të tjera të kostos për të mundësuar analizën e kostove të funksionimit të komponentëve të 
ndryshëm të stacionit të pompimit. 
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Shkurtesat 
 

GIS Sistemi Gjeografik i Informacionit 

H2S Sulfidi i Hidrogjenit  

H&S Shëndeti dhe Siguria 

ID Identifikimi 

LEL Kufiri më i Ulët i Eksplodimit 

O&M Operimi dhe Mirëmbajtja 

ppm Pjesë për Milion 

PLC Programmable Logic Controller 

PM Mirëmbajtje Parandaluese 

RWC Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

PS Stacion i pompimit 

PSH Lartësia e Mundshme e Pompimit të Stacionit të Pompimit 

SCADA Kontrolli i Mbikëqyrjes dhe Mbledhja e të Dhënave 

PSO Procedurat Standarde të Operimit 

ITUN Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura 
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1 FUSHËVEPRIMI DHE ZBATUESHMËRIA 
 

Qëllimi i këtij PSO lidhet me operimin dhe mirëmbajtjen (O&M) e rrjeteve të kanalizimeve në zonën e 
shërbimit të KRU Gjakova. 

 
Inspektimi përdoret për të mbledhur informacionit për zhvillimin e programeve të mirëmbajtjes 
parandaluese për të siguruar që infrastruktura dhe pajisjet e reja dhe ato ekzistuese, funksionojnë në 
mënyrë efikase dhe ashtu siç janë projektuar. 

 
Qëllimi i inspektimit është identifikimi i çfarëdo mangësie projektuese, ndërtimore dhe operacionale. 

 
Rezultatet e inspektimit mbështesin zhvillimit e planeve të mirëmbajtjes parandaluese. Objektivi i 
mirëmbajtjes parandaluese është reduktimi i kostove të mirëmbajtjes dhe përmirësimi i efikasitetit të 
punëve. 

 
Ky dokument përshkruan veprimet gjatë inspektimit të pusetave dhe strukturave tjera të kanalizimeve. 

 
Rezultatet e inspektimit duhet të regjistrohen në GIS dhe të kontrollohen çdo 2 vjet. 

 
 

2 KERKESAT RREGULLATORE 
 

Duhet  të merren parasysh kërkesat e mëposhtme: 
 
• Rregulloret e trafikut 
• Rregullat e Shëndetit dhe Sigurisë në punë për objektet e kanalizimeve 

 

3 SFIDAT / RREZIQET 

Rreziqet e punëve inspektuese në rrjetin e kanalizimeve janë rreziqe të ndryshme (fizike, atmosferike, 
hapësirës së kufizuar, infeksionet, insektet, mizat dhe brejtësit, trafiku). 

 
 

4 SPECIFIKACIONET E SHFRYTËZUESIT/ KUALIFIKIMI 

Inspektimi i pusetave dhe strukturave të tjera në rrjetet e kanalizimeve kërkon shërbime të personelit 
të kualifikuar dhe të besueshëm, me njohuri të duhura të strukturave të rrjetit të kanalizimeve dhe 
funksionimit të tyre, pajisjeve të kërkuara duke përfshirë pajisjet e H & S, rreziqeve dhe rrisqeve. 

 
 

5 BURIMET 
 

5.1. Informatat 
 

Formularët mund të mbështesin inspektimin e pusetës. Të dhënat duhet të regjistrohen në GIS. 
Formulari i inspektimit të pusetave është bashkangjitur si Shtojca 1 e këtij PSO. 
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• Numri specifik i identifikimit të pusetës 

• Vendndodhja e saktë e pusetës (adresa) dhe koordinatat 

• Madhësia e kapakut të pusetës (diametri) 

• Madhësia e pusetës (diametri) 

• Thellësia e niveletës 

• Gjendja e kapakut dhe kornizës së kapakut, duke përfshirë defektet 

• Materiali i ndërtimit të pusetës (tulla, beton i parafabrikuar, plastikë, etj) 

• Shkalla e nivelit të pusetës në krahasim me nivelet përreth (kapaku i nënshtrohet fundosjes ose 
rrjedhjeve sipërfaqësore) 

• Materiali dhe gjendja e unazave / tullave për rregullimin e nivelit dhe mureve 

• Konfigurimi i linjave hyrëse dhe dalëse (duke përfshirë shkarkimet) 

• Madhësia dhe lloji i të gjitha linjave hyrëse dhe dalëse 

• Shenjat e rrjedhjes 

• Shenjat e mbeturinave ose yndyrave 

• Qartësia e rrjedhjes në hyrje 

• Thellësia e rrjedhjes (në cm) që hyn nga çdo linjë hyrëse 

• Çdo rrjedhje në kanal 

• Çdo rrjedhje në mes të murit të pusetës dhe kanalit; 

• Çdo dëmtim ose rrjedhje ku tubacioni lidhet me pusetën 
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Informacionet specifike për vendin, të kërkuara për secilën pusetë, regjistrohen në GIS. Ekipit të 
inspektimit i nevojiten hartat me të gjitha të dhënat e njohura. 

 
Lidhur me derdhjet në rrjetin e kanalizimeve, kërkohet informacioni i mëposhtëm: 

 

• Numri specifik i identifikimit 

• Vendndodhja e saktë e strukturës (adresa) dhe koordinatat 

• Lloji dhe përshkrimi i strukturës 

• Madhësia e strukturës (diametri) 

• Thellësia e strukturës 

• Gjendja e gypit dhe kornizës, përfshirë defektet 

• Materiali me të cilin është ndërtuar (tulla, beton i parafabrikuar, etj.) 
 
 

5.2. Personeli 
 

Ekipi i inspektimit duhet të përbëhet nga 2 deri në 4 punëtorë. Numri i  punëtorëve varet nga 
situata në vend. 

 
Në rrugët kryesore, nevojiten më shumë punëtorë për mbrojtje. Gjithashtu duhet ti kushtohet 
vëmendje edhe madhësisë dhe peshës së kapakëve. 

 
 

5.3. Pajisjet, Veglat 
 

Për inspektimin e pusetave, pajisja minimale e kërkuar është paraqitur në vijim: 
 
• Furgon (pick-up) për ekipin e inspektimit 

• Helmetat, dorezat mbrojtëse dhe këpucë me majë çeliku 

• Detektor i gazit 

• Trekëmbësh dhe parzmore (rripa sigurimi) sipas kërkesës 

• Kanxhë (çengel) për hapjen e kapakëve 

• Çekiç të rëndë 

• Telefona mobil 

• Aparat fotografik 

• Kone me trafik 
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Çekiç i rëndë                  Kanxhë (çengel) kapaku Detektor i Gazrave 

 
 

5.4. Intervalet dhe kohët për njësi 
 

→ Intervali kohor për inspektimin e pusetave mund të përcaktohet nga 1 deri në 3 inspektime në vit. 
 

→ Intervali kohor për inspektimin e derdhjeve mund të përcaktohet nga 1 deri në 4 inspektime në vit. 
 

→ Koha për njësi të inspektimit të pusetave mund të llogaritet prej  30 minuta deri në 1,5 orë për një 
pusetë. 

 
→ Koha për njësi të inspektimit të derdhjeve mund të llogaritet prej  15 deri në 45 minuta  për pusetë. 

 
→ Koha e udhëtimit duhet të merret parasysh. 

 
 

Pozita  Emri  Intervale në vit Koha për njësi 
1 Inspektimi i pusetave 1 deri 3 0.5 deri 1.5 orë për pusetë 
2 Inspektimit i derdhjeve 1 deri  4 15 to 45 minuta për pusetë 
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6 PROCEDURAT 
 

6.1 Realizimi i Inspektimit 
 

6.1.1 Urdhëresa e punës 
 

Jini të qartë për llojin, fushëveprimin dhe vendndodhjen e punëve që do të ndërmerren, në të cilin 
bazohet Urdhëresa e Punës. 

 
 

6.1.2 Punët përgatitore 
 

Gjatë kryerjes së një inspektimi të pusetës ose daljeve, ekipi i sistemit të kanalizimeve duhet të 
sigurojë sa më poshtë: 

 
• Çdo anëtar i ekipit të sistemit të kanalizimit do të ketë veshjet e kërkuara të PPE para se të hyjnë 

në vendin e punës. Këto përfshijnë  pajisjet, jelek reflektues, kapele mbrojtëse, dorëza, çizme për 
siguri 

• Planet e vendpunimit/hartat me të gjitha informatat nga GIS 
• Gjeni dhe identifikoni pusetën që do të inspektohet. 
• Përgatiten dhe shpërndahen të gjitha pajisjet e kërkuara për kontrollin e trafikut, duke përfshirë; 

punonjësit e trafikut, dritat paralajmëruese dhe konet e trafikut sipas nevojës ose kërkesave në 
përputhje me ligjin lokal ose Kosovar. 

• Përgatitet formulari i inspektimit të pusetave. Shënohet numrin e identifikimit të pusetës, 
thellësia, data dhe inspektori që kryen inspektimin. 

 

 
6.1.3 Realizimi i Inspektimit 

 
• Kontrollohet dhe regjistrohet vendndodhja fizike e pusetës (d.m.th. a është puseta e vendosur në 

rrugë, hendek, vend publik etj.). 
• Kontrolloni dhe regjistrojeni  kapakut e pusetës nëse ka defekte, nevojat në ngritje ose ulje, 

zhvendosje etj. 
• Hiqeni kapakun e pusetës. 

 
Vërejtje: Gjithmonë përdorni mjete të tilla si levë, kazmë ose kanxhë për të hapur dhe për të hequr 
kapakun e pusetës, mos vendosni kurrë gishtërinjtë ose duart tuaja në mes të unazës dhe kapakut 
pa pasur një pykë në vend. 
 

• Të gjitha vëzhgimet dhe defektet duhet të dokumentohen me shkrim në formular dhe me fotografi 
digjitale (nëse është në dispozicion aparati fotografik ). 

• Në fletën e formularit duhet të shënohet se sa i rëndë është çdo defekt ose çfarëdo vëzhgimi tjetër. 
• Kontrolloni dhe shënoni nëse kanë defekte  unaza kapakut dhe korniza, nëse ka nevojë për ngritje 

ose ulje, zhvendosje etj. 
• Kontrolloni dhe shënoni materialin me të cilin është ndërtuar puseta si: tullë, beton, fiberglas etj. 
• Kontrolloni dhe regjistrojeni madhësinë e hapjes së kapakut të pusetës. 
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• Nëse është e nevojshme hyrja në pusetë, kryeni procedurat e hyrjes në hapësirë të kufizuar dhe 
kontrolloni atmosferën e pusetës për: gazra toksike, gazra eksploduese dhe oksigjen 

• Kontrolloni dhe regjistrojeni madhësinë e hapjes së trupit të pusetës. 
• Kontrolloni dhe regjistroni nëse ka shkallë  dhe gjendjen e shkallëve. 
• Kontrolloni dhe regjistrojeni gjendjen e konit të pusetës për; çarje, rrjedhje në lidhëse, përkeqësim 

nga sulfided dhe keq-rreshtim të cilindrave në trupin e pusetës. 
• Kontrolloni dhe regjistrojeni materialin për përshtatjen e nivelit të unazës, duke rregulluar unazën e 

betonit ose tullat. Kontrolloni ngritësin për; çarje, rrjedhje në lidhëse, përkeqësim nga sulfidet dhe 
keq-rreshtim. 

• Kontrolloni dhe regjistrojeni pragun ose gjendjen në kinetë për; çarje, përkeqësim nga sulfidet, 
grumbullim dhe akumulim të mbeturinave dhe yndyrës.  

• Vëzhgoni dhe regjistrojeni thellësinë dhe gjendjen e niveletës së kanaleve për; çarje, përkeqësim nga 
sulfidet, akumulimi i baltës, pengesat, infiltrimi, struktura e lidhëses dhe gjendja e saj. 

• Vëzhgoni dhe regjistrojeni ngjyrën dhe qartësinë e rrjedhës, thellësinë e rrjedhës dhe nëse rrjedha 
është e qëndrueshme, pulsuese ose e tej ngarkuar. 

• Çdo vëzhgim shtesë që vlen për t'u shënuar duhet të shënohet në fletën e formularit të inspektimit. 
 

 
6.1.4 Strukturat në rrjetat e kanalizimit 

 
Figura e mëposhtme tregon ndërtimin e një pusete tipike në rrjetet e kanalizimeve. 
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Pusetë betoni e parafabrikuar 

Baza  

Niveleta  

Kanali 

Pragu 

Seksioni trupit të Pusetës 

Lidhësja 

Shkallët 

Seksioni i konit të pusetës 

Unazat për përshtatjen 
e nivelit 

Korniza 

Kapaku 

Oxhaku  
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Funksionet e pusetave janë për të mundësuar: 
 

• Kontrollit të funksionimit të kanalizimeve 

• Pastrimin e kanalizimeve 

• Inspektimin e gypave të kanalizimeve 
 

Fotografitë në vijim tregojnë derdhje të ndryshme në Gjakovë. 
 
 

 
 
 

Punët e inspektimit përfundojnë kur fletët e formularit dhe fotot e inspektimit i kalohen menaxherit 
përgjegjës. 
 
Fotot dhe fletët e përfshira të formularit regjistrohen si foto dhe të dhëna në GIS, kështu që të dhënat 
mund të vlerësohen në çdo kohë. 
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6.2 Marrja parasysh e Shëndetit dhe Sigurisë 
 

Subjekti i Seksionit të Shëndetit dhe Sigurisë (H&S) është që personelit të mirëmbajtjes dhe operimit 
të sistemit të kanalizimeve ti ofroj njohjen themelore të rreziqeve që ekzistojnë gjatë kryerjes së 
detyrave rutinore të përditshme të punës. Ndërgjegjësimi, dijenia, angazhimi dhe aftësitë teknike do 
të ndihmojnë stafin e O & M në kryerjen e detyrave të punës në një mënyrë të sigurt dhe profesionale. 

 
Ekzistojnë rreziqe të shumta në të cilat personeli për O&M të sistemit kanalizimeve mund të hasë kur 
punon në dhe rreth rrjetit të kolektorëve të kanalizimeve. 

 
6.2.1 Rreziqet fizike 

 
Gjatë punës në një sistem të kanalizimit mund të shkaktohen lëndime fizike nga disa shkaqe, siç janë 
rrëshqitja, ngecja, rrëzimi, tendosja, shpimi, prerja etj. Jini të vetëdijshëm për rrethin dhe përpiquni të 
eliminoni shumë nga rreziqet e mundshme. 

 
Gjatë inspektimit të  pusetave të kanalizimeve duhet të respektohen Udhëzimet e mëposhtme: 

• Kur hyni në një pusetë, inspektoni vizualisht pusetën para se të hyni në të se a janë shkallët stabile, 
a ka objekte të mprehta të dala. 

• Kur punoni në një pusetë, veglat përdorni në mënyrë të duhur. Përdorni një çantë veglash të lidhur 
me një litar për të ngritur dhe zbritur veglat kur punëtori nuk është në pusetë. 

• Kontrolloni dhe riparoni rregullisht shkallët e dëmtuara. 

• Vishni këpucë të përshtatshme jo-rrëshqitëse 
• Lëvizni me kujdes, lëvizjet e papritura ose jashtë baraspeshës, mund të rezultojnë në rrëzim. 

 
 
 

6.2.2 Infeksioni dhe sëmundja 
 

Kanalizimi ka një shumëllojshmëri të gjerë të substancave kimike dhe biologjike. Çdo sëmundje, 
parazit, infeksion, virus apo sëmundje që gjenden brenda komunitetit mund të përfundojnë në 
sistemin e kolektorëve të ujërave të ndotura. Personat që hyjnë në puseta automatikisht janë të 
ekspozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. 

 
Jini të vetëdijshëm se higjiena e papërshtatshme personale mund ta ekspozojë punëtorin ndaj këtyre 
sëmundjeve dhe të shkaktojë sëmundje dhe ndoshta vdekjen. Tradicionalisht, shqetësimi primar 
sanitar ka qenë agjentët infektues që shkaktojnë sëmundjet. Derisa kjo vazhdon të jetë një shqetësim, 
jini të vetëdijshëm se në sistemin e kanalizimeve mund të hyjnë kemikaljet që janë të rrezikshme 
madje edhe në përqendrime shumë të vogla. Lista e mëposhtme përmban sugjerime për të ndihmuar 
operatorin të praktikojë higjienën e mirë personale. 
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• Gjithmonë lani duart para se të hani, pini, pini duhan, shtrëngoni duart. 

• Jini të vetëdijshëm se të gjitha sipërfaqet mund të jenë të kontaminuara. Lani duart pasi ti prekni ato. 

• Mos pini duhan, hani ose pini pije, kur punoni rreth kolektorëve të ujërave të ndotura. 

• Mos i fusni gishtat në hundë, gojë dhe sy gjatë gjithë kohës. 
• Mbani rrobat e punës të veçuara nga veshjet tjera. Lani rrobat e punës veçmas nga veshjet tjera. 

Mos vishni rroba pune jashtë punës. 

• Mjekoni menjëherë të gjitha prerjet dhe lëndimet e tjera. Menjëherë lani prerjet me sapun dhe 
aplikoni një krem anti-bakterial para se të lidhni plagën. Përdorni teknikat e aprovuara të 
ndihmës së parë. Mos lejoni që ujërat e ndotura të kontaktojnë prerjet e hapura dhe lëndimet 
tjera. 

 
 

6.2.3 Rreziqet Atmosferike / nga Gazrat 
 

Ekzistojnë tri lloje kryesore të rreziqeve atmosferike: eksplozive ose të ndezshme, toksike dhe 
mungesë e oksigjenit. 

 
Gazrat ose avujt e ndezshëm mund të hyjnë nga një shumëllojshmëri burimesh ose mund të 
formohen natyrshëm nga degradimi për shkak të lëvizjes së ngadalshme të llumit ose ngecjes së tij 
brenda gypave të kanalizimit. 

 
Burime të tjera të gazeve shpërthyese ose të ndezshme janë rezervarët nëntokësore të magazinimit 
të karburantit, stacionet e gazit dhe tubacionet e naftës. Këto gazra mund të zhyten në fund (p.sh. 
benzina) ose të ngjiten në majë (p.sh. Metani) të linjave të kanalizimeve dhe pusetave varësisht nga 
pesha specifike e gazit. Pesha specifike (PS) më e madh se 1 - gazi zhytet sepse është më i rëndë se 
ajri (1.0). Nëse pesha specifike e gazit është nën 1.0, gazi ngjitet sepse është më i lehtë se ajri. Gazrat 
e ndezshme, avujt ose mjegulla tejkalojnë 10% të LEL-it (kufiri i ulët eksplodimit). LEL është një numër 
i shprehur në % që paralajmëron personelin se në çfarë përqendrimi një gaz i ndezshëm, avull ose 
mjegull bëhet eksploziv në atmosferë. 

 
Atmosferat toksike në sistemet e kanalizimeve të ujërave të ndotura më së shumti krijohen nga 
degradimi i materieve të caktuara që përmbajnë produkte të sulfurit që rezultojnë në hidrogjen sulfid 
(H2S). Hidrogjen sulfidi ka një peshë specifik prej 1,19 dhe për këtë arsye është më i rëndë se ajri dhe 
do të zhytet. Sulfuri i hidrogjenit është gazi më i zakonshëm i gazrave vrasës që gjenden në sistemin e 
kanalizimeve. Në përqendrime të ulëta, H2S ka erën e vezëve të prishura. Në përqendrime më të larta, 
H2S ndikon në sensorët e erës dhe mund të ndodhë dëmtimi ose vdekja. 

 
Oksigjeni që marrim frymë i pranishëm në sistemin e kanalizimit, puseta ose gropa septike, mund të 
reduktohet rrezikshëm ose madje të eliminohet kur ajri të përzihet ose zëvendësohet me një gaz 
tjetër. Mos punoni në hapësira të mbyllura ku atmosfera përmban më pak se 19.5% oksigjen 
(mungesë e oksigjenit) ose më shumë se 23.5% oksigjen (tepricë e oksigjenit që rezulton me rritje të 
kushteve të eksplodimit / zjarrit). 
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Ventilator elektrik portativ 

 
 

6.2.4 Hapësira e kufizuar 
 

Kjo pjesë përmban rekomandime për praktikat dhe procedurat për të mbrojtur punonjësit nga 
rreziqet e hyrjes në hapësira të kufizuara. 

 
Një hapësirë e kufizuar është një hapësirë që ka ndonjë nga karakteristikat e mëposhtme: 

• Hapje të kufizuara për hyrje dhe dalje 

• Ventilim (ajrosje) të pafavorshëm natyror 

• Nuk është e projektuar për përdorim të vazhdueshëm të punonjësve 
 

Një hapësirë e mbyllur e gjetur në sistemin e kanalizimeve mund të ketë një kombinim të këtyre tre 
karakteristikave, të cilat mund ta komplikojnë punën në dhe rreth këtyre hapësirave, si dhe veprimet 
e shpëtimit gjatë emergjencave. Në sistemin e kanalizimit mund të gjenden këto hapësira të 
kufizuara: 

• Pusetat  

• Kanalizimet 

• Gropat septike 

• Rezervarët 
 

Hapësirat e kufizuara të renditura më sipër do të konsiderohen hapësira të kufizuara ku  kërkohet 
leja derisa procedurat para hyrjes në to të tregojnë ndryshe. Një hapësirë e kufizuar ku kërkohet leje 
do të kërkonte një person të kualifikuar dhe të trajnuar përgjegjës për ekipin që do të monitoronte 
hapësirën e kufizuar duke kontrolluar fizikisht dhe evidentuar të gjitha të dhënat e testimit dhe të 
konfirmoj kushtet e sigurta përpara se të futen në hapësirën e kufizuar në mënyrë të sigurt. 
 

Në hapësirat e kufizuara, personeli i sistemit të kanalizimit mund ti ekspozohet: 
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• Ngulfatjes - ndodh kur një person është i mbuluar me një substancë ose me një substancë gjysmë 

të ngurtë e cila mund të rezultojë në mbytjen e personit, të shkaktojë dëmtime serioze ose të 
pamundësojë ikjen nga ajo hapësirë. 

• Mungesës së oksigjenit – përqendrimi i oksigjenit në atmosferë me volum të barabartë ose më të 
ulët se 19.5%. 

• Pranisë së gazeve eksplozive / të ndezshme - E barabartë me ose më e madhe se 5-10% të kufirit 
më të ulët eksplodimit (LEL). 

• Pranisë së Gazrave Toksike - E barabartë ose më e madhe se 0.001% ose 10 ppm (pika e 
përcaktuar) sipas vëllimit të sulfidit të hidrogjenit të matur si një mesatare prej 8-orësh ose 10 
ppm. Në 0.002% ose 20 ppm, përqendrimi fillon të irritojë sytë dhe hundën. Në .005% ose 50 ppm, 
përqendrimi i gazit dëmton indin e syve. Përqendrimi prej 0.1% ose 1.000 ppm H2S shkakton 
vdekjen. 

• Mundësia e asfiksimit për shkak të mungesës së oksigjenit dhe prezencës së mundshme të gazrave 
të rrezikshme në hapësirat e kufizuara paraqesin një rrezik shumë të madh të sigurisë. 

• Vendndodhja e përqendrimit më të lartë është me interes të veçantë, sepse në qoftë se bëhet i 
nevojshëm largimi nga zona e prekur, personeli duhet të dijë nëse do të duhet të zvarritet, në rast 
të amoniakut, ose të qëndrojë drejtë, në rast të klorit. Duhet të theksohet se edhe pse oksigjeni 
është një gaz jo i ndezshëm, oksigjeni mbështet djegien në materiale të tjera. 

 

 
Aplikimi i pajisjes për hyrje në hapësirë të kufizuar  

( trekëmbëshi, çikriku ) 
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Për  hyrje në hapësirë të kufizuar duhet të jenë në dispozicion pajisjet në vijim: 

• Pajisjet e testimit dhe monitorimit të atmosferës – Multi-detektor i gazit, oksigjenit (O2), 
hidrogjen sulfide (H2S), detektor i monoksidit të karbonit dhe gazeve shpërthyese. 

• Pajisjet e ventilimi - Ventilator të ajrit të freskët tubat dhe aksesorët. 

• Pajisjet  e komunikimit - Radiot lidhje ose telefona celularë. 

• Pajisjet mbrojtëse personale - Çizme gome me maje çeliku.  

• Pajisjet e ndriçimit - Dritat anti-eksploduese për t'u mundësuar atyre që hyjnë që të shohin mjaft 
mirë për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për të dalë shpejt nga hapësira në rast urgjence. Të 
paktën një elektrik dore anti-eksplodues duhet te jetë në dispozicion, në rast të dështimit të 
rrymës elektrike. 

• Barriera dhe mburoja - Të mjaftueshme për të mbrojtur qasjen e hyrjes dhe për të siguruar 
mbrojtje nga këmbësorët dhe automjetet. 

• Shkallët - Pajisjet e nevojshme për hyrje dhe dalje të sigurt kur shkallët e palëvizshme nuk janë në 
dispozicion ose janë të dëmtuara. 

• Pajisje të shpëtimit me tre këmbë dhe pajisje emergjente - Përfshirë rripat e sigurisë dhe litarët, 
çikrik shpëtimi. 

• Paketa e ndihmës së parë - Të përshtatshme për trajtimin e lëndimeve të parashikuara. 

 
Në hapësirat e kufizuara mund të futen pa nevojën për një leje me shkrim, nëse hapësira mund të 
mbahet në kushte të sigurta për hyrje vetëm përmes ventilimi mekanik dhe: 

 
• Udhëheqësi i trajnuar i ekipit ose mbikëqyrësi i departamentit të sigurisë mund të demonstroj se 

rreziku i vetëm i paraqitur nga hapësira e lejuar është atmosfera e rrezikshme aktuale ose 
potenciale; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë mund të tregojë se vetëm ventilimi i vazhdueshëm i ajrit të futur është i 
mjaftueshëm për ta konsideruar hapësirën e lejuar të sigurt për hyrje; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë zhvillon të dhënat e monitorimit dhe të inspektimit që mbështesin 
demonstrimet e kërkuara më sipër. 

 
Të gjitha hapësirat e kufizuara duhet të konsiderohen si hapësira të kufizuara ku kërkohet leje për 
qasje, derisa procedurat para-hyrjes nuk tregojnë ndryshe. Çdo punonjës që i kërkohet ose i lejohet 
të kontrollojë paraprakisht ose të hyjë në një hapësirë të kufizuar ku  kërkohet leja duhet të ketë 
përfunduar me sukses, si minimum, trajnimin e kërkuar. 

 
Udhëheqësi i ekipit, para se të hyjë në një hapësirë të kufizuar, duhet të plotësojë një Listë Kontrolli 
Para-hyrjes në Hapësirë të Kufizuar që gjendet në Shtojcën 2. Kjo listë verifikon plotësimin e 
elementeve të renditura më poshtë. Një kopje e kësaj liste kontrolli duhet të mbahet në vendin e 
punës për kohëzgjatjen e punës. Nëse rrethanat diktojnë ndërprerje të punës, leja duhet të 
rivlerësohet dhe duhet të plotësohet një listë e re e kontrollit. 
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• Kontrolli i rreziqeve atmosferike dhe ngulfatjes - Të gjitha pompat dhe linjat që mund të 

shkaktojnë që ndotësit të futen në hapësirë, duhet të çkyqen dhe të mbyllen; ose të izolohen në 
mënyrë efektive me mjete të tjera për të parandaluar ndotjes e rrezikshme të ajrit ose ngulfatjen. 
Nëse mbyllja e tubave dhe/ose izolimi kërkojnë hyrjen në hapësirën e kufizuar, duhet të zbatohen 
dispozitat për hyrjen në hapësirën e kufizuar ku kërkohet leja. 

• Mbikëqyrja - Zona përreth duhet të vëzhgohet për të shmangur rreziqet siç janë avujt e 
shpërndarë nga rezervuarët, tubacionet ose kanalizimet. 

• Qasja – Çfarëdo situate që e bën të pasigurt heqjen e kapakun hyrës, duhet të eliminohet para se 
të hiqet kapaku. 

• Barrierat - Kur kapakët e hyrjes hiqen, parmakët, mbulesa e përkohshme ose gardhet tjera të 
përkohshme që parandalojnë rënien aksidentale përmes hapjes dhe që mbron çdo punonjës që 
punon në hapësirë nga objektet e huaja që hyjnë në hapësirë duhet të ruajnë menjëherë hapjen. 
Këmbësorët, automjetet ose gardhe tjera duhet të ngrihen për të mbrojtur ata që hyjnë nga 
rreziqet e jashtme. 

 
 

6.2.5 Trafiku dhe rruga 
 

Puna në rrugë paraqet një rrezik të madh për një operator të sistemit të kanalizimeve, si dhe për 
këmbësorët dhe vozitësit. Personeli i sistemit të kanalizimeve, gjatë kryerjes së inspektimeve, 
pastrimit, rehabilitimit dhe riparimeve, duhet të kujdesen për dhe rreth trafikut prandaj, kontrolli i 
trafikut është i nevojshëm për të zvogëluar rrezikun e lëndimit ose vdekjes. Qëllimi i kontrollit të 
trafikut është të sigurojë zona të sigurta dhe efektive të punës dhe të paralajmërojë, kontrollojë, 
mbrojë dhe përshpejtojë trafikun e automjeteve dhe këmbësorëve. 

 
Një nga mënyrat më të mira për të rritur sigurinë edhe të shoferëve edhe personelit të sistemit të 
kanalizimeve është përdorimi i pajisjeve të kontrollit të trafikut si: 

 

• xhaketat reflektuese të punonjësve,  

• barrikada (gardhet), konet, shenjat,  

• drita blinkuese,  

• flamurtarë, 

• automjeti i sistemit të kanalizimit 
 

Cilado qoftë metoda, personeli i sistemit të kanalizimit duhet të jetë në dijeni me ligjet dhe 
rregulloret vendore lidhur me përdorimin e pajisjeve të kontrollit të trafikut dhe menaxhimit të 
trafikut. 
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7 REFERENCAT 
 

 Ligji Nr.04/L-161 LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ; 
 

 Ligji Nr. 4/L-012 LIGJI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI; 
 

 Ligji Nr.03/L –212  LIGJI I PUNËS; 
 

 Rregullorja (MLSW) No.02/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse në vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW)  Nr.03/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 

mbrojtjen e të punësuarve lidhur me punën e krahut me ngarkesa; 
 
 Rregullorja (MLSW)  Nr.04/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 

vendin e punës; 
 

 Rregullorja (MLSW) Nr.05/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
përdorimin e pajisjeve të punës nga punonjësit në vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW) Nr.03/2014 për mënyrën e përgatitjes së dokumentit të vlerësimit të 

riskut, përmbajtja e tij , të dhënat mbi të cilat duhet të bazohet vlerësimi i riskut dhe  
mbajtja e evidencës nga siguria dhe shëndeti në punë. 
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Shtojca 1 

Fleta e Formularit / Formulari për 
Inspektimin e Pusetave 

(fleta tjetër) 
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Formulari  i Inspektimit të Pusetës 
 

Data: 
Koha: 

 Inspektuesi: 

MH-N°: Adresa:  
   
Niveli: Thellësia deri në niveletë                                        UK 

   UA 
Defektet:  I kombinuar  

 
kanë të bëjnë me kapakun, kornizën, unazat e rregullimit të nivelit, tullat, konin, trupin e 
pusetës, lidhëset, shkallët, pragun, kanalin, gypat e hyrjes, tjera... 
1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

Madhësia e gypit Gjatësia deri në 
pusetën tjetër  

Thellësia deri në kapak 

A)   

B)   

C)   

D)   

Vizatimi i skicës: 
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Shtojca 2 

Fleta e Formularit / Formulari për 
Inspektimin e Derdhjeve 

(fleta tjetër) 
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Formulari i Inspektimit të derdhjes 
 

Data: 
Koha: 

  Inspektuesi:  

MH-N°: Adresa:  
 
Niveli: Thellësia deri në niveletë  UK  

     UA  
Defektet:  Kombinuar  

  
Kanë të bëjnë me tullat, lidhëset, shkallët, pragun, kanalin 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Vizatimi i skicës: 
 



25  

 
 

 
 

 
Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

Regional Water Supply Company 
Regionalna vodovodna kompanija 

Procedura Standarde e Operimit (PSO): 
Inspektimi i Pusetave 
Versioni 1.0 (Korrik 2018) 

 
 
 
 

Shtojca 2 

Fleta e Formularit / Lista kontrolluese për hyrje në 
hapësirë të kufizuar / Leja 

(fleta tjetër) 
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Lista kontrolluese për hyrje në hapësirë të kufizuar / Leja 
 

Mbikëqyrësi i hyrjes:  Data  
Personi që hyn:  

Shoqëruesit:  

Adresa:  Leja kohore është lëshuar: AM/PM 

Qëllimi i hyrjes: Riparimi O      Pastrimit O      Inspektimit O      Tjetër O 
                          

                          

 
KËRKOHET LEJA PËR RREZIQE TË HAPËSIRAVE TË KUFIZUARA 

ATMOSFERIKE, FIZIKE, (MBYTJE; RËNIE; INSEKTE; BREJTËS; TRAFIKU) 
TEMPERATURAT EKSTREME * MEKANIKE * ELEKTRIKE * BIOLOGJIKE 

Procedurat e hyrjes PO  JO 
Testimi i atmosferës para hyrjes   
Matësi i atmosferës i bartur nga hyrësi gjatë hyrjes   
Ventilimi për 15 minuta para hyrjes   
Ventilimi gjatë hyrjes   
Helmeta e vënë nga hyrësi (t)   
Rripat e sigurisë të veshur nga hyrësi (t)   
Litarët e nxjerrjes të lidhur me rripat e sigurisë   
Ashensor mekanik i disponueshëm në vend   
Ashensor mekanik i përdorur nga hyrësi (t)   
Kontrolli i trafikut të zonës së punës   
Komunikimet e mbajtura me hyrësin (t)    
Rreziqet mekanike të mbyllura / të shenjuara   
Rreziqet elektrike të mbyllura / të shenjuara   
Tjera: 

Matjet atmosferike / gazrave 
Parametri Para ventilimit Gjatë hyrjes  

Oksigjeni    

LEL    

Sulfid hidrogjeni    
Komentet :  

PËR SHPËTIM OSE NDIHMË EMERGJENTE KONTAKTONI:    
Leja kohore është 
anuluar: 

 AM/PM    

      
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHTOJCA 2 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 
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REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 
 
 
 

Procedurat Standarde të Operimit, Pastrimi i Rrjeteve të 
Kanalizimit 

 
 

(fleta tjetër) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manualet e rrjeteve të kanalizimit 
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I. Departamenti / Njësia e KRU 
Departamenti Teknik 

 
II. Vendndodhja ku ruhet kopja e forte e këtij dokumenti 

• KRU Gjakova Departamenti i Kanalizimit Gjakovë 
• KRU Gjakova Departamenti i Kanalizimit Rahovec 

 
III. Vendndodhja ku ruhet kopja elektronike e këtij dokumenti 

KRU Gjakova 
 

IV. Menaxhimi dhe Pronësia e PSO 
 

Menaxhimi dhe 
pronësia 

Titulli, Emri Institucioni / Sektori 
përgjegjës 

Data 

Përgatitur nga 
(Autori) 

Eksperti i O&M  
Uwe Kollrodt 
(Sachsen Wasser) 

Konsulent i MSH Korrik 2018 

Kontrolluar nga Udhëheqës i Ekipit / 
Menaxher i Projektit 
John Waldron,  
Ulf Hermel 
(Sachsen Wasser) 

Konsulent i MSH Korrik 2018 

Aprovuar nga 
Pronari 

Menaxher i Projektit PIU 
Arben Prruthi  
Ekspert i Kanalizimeve 
Avni Caka 

KRU Gjakova Korrik 2018 

 
 

V. Miratuar nga: 
 

Data Kryeshefi Ekzekutiv Udhëheqësi i Departamentit Teknik 
 Ismet Ahmeti Shkodran Gaxherri 
  

 
 

 

Nënshkrimi 

 
 
 

 

Nënshkrimi 
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VI. Lista e rishikimit të dokumentit 
 

Rishikimi N° Data e publikimit Arsyeja për ndryshim Aprovuar nga (Nënshkrimi i  
personit përgjegjës) 

001    

002    

003    

004    

005    
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Shkurtesat 
 

GIS Sistemi Gjeografik i Informacionit 

H2S Sulfidi i Hidrogjenit  

H&S Shëndeti dhe Siguria 

ID Identifikimi 

LEL Kufiri më i Ulët i Eksplodimit 

O&M Operimi dhe Mirëmbajtja 

ppm Pjesë për Milion 

PLC Programmable Logic Controller 

PM Mirëmbajtje Parandaluese 

RWC Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

PS Stacion i pompimit 

PSH Lartësia e Mundshme e Pompimit të Stacionit të Pompimit 

SCADA Kontrolli i Mbikëqyrjes dhe Mbledhja e të Dhënave 

PSO Procedurat Standarde të Operimit 

ITUN Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura 
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1 FUSHËVEPRIMI DHE ZBATUESHMËRIA 
 

Fushëveprimi i këtij PSO ka të bëjë me Operimin dhe Mirëmbajtjen (O&M) e rrjeteve të kanalizimeve në 
zonën e shërbimit të KRU Gjakovë. 
 
Procedurat Standarde të Operimit janë të përgatitura për saktësi, efikasitet dhe efektivitet. PSO-të do të 
shqyrtohen çdo dy ose tre vjet. 
 
Ky dokument përshkruan pastrimin e gypave të kanalizimeve me kamionë me presion të lartë dhe me 
kamionë e kombinuar me presion të lartë  dhe vakum. 
  
Synimet e pastrimit të sistemeve të grumbullimit të ujërave të ndotura janë: 
• Mbrojtja e shëndetit publik dhe shëndetit të operatorit të sistemit të grumbullimit të ujërave të 

zeza, 
• Parandalimi i dëmeve të panevojshme të pronës. 
• Shmangia e bllokimeve dhe depozitimeve 
• Shmangia e korrozionit 

 
 

2 KERKESAT RREGULLATORE 
 

Duhet  të merren parasysh kërkesat e mëposhtme: 
 
• Rregulloret e trafikut 
• Rregullat e shëndetit dhe sigurisë të punës në objektet e ujërave të ndotura 

 

3 SFIDAT / RREZIQET 

Rreziqet e punëve inspektuese në rrjetin e kanalizimeve janë rreziqet e ndryshme (fizike, 
atmosferike, hapësirë të kufizuar, infeksionet, insektet, mizat dhe brejtësit, trafiku). 

 
 

4 SPECIFIKACIONET E SHFRYTËZUESIT/ KUALIFIKIMI 

Operimi i kolektorëve të kanalizimeve kërkon që shërbimet ti kryejnë personel i kualifikuar dhe i 
besueshëm, me një njohuri të duhur të kamionëve të thithjes dhe vrushkullimit, pajisjeve të tjera të 
kërkuara përfshirë pajisjet H & S, rreziqeve dhe risqeve që lidhen me punën në Kanalizime. 

 
 

5 BURIMET 
 

5.1. Informatat 
 

Formularët mund të mbështesin inspektimin e pusetës. Të dhënat e mëposhtme duhet të regjistrohen 
në GIS. 
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• Numri specifik i identifikimit të pusetës 

• Vendndodhja e saktë e pusetës (adresa) dhe koordinatat 

• Madhësia e kapakut të pusetës (diametri) 

• Madhësia e pusetës (diametri) 

• Thellësia e niveletës 

• Pjerrësia e gypave 

• Drejtimi i rrjedhjes 
 
 

5.2. Personeli 
 

Ekipi për eliminimin e bllokimeve duhet të përbëhet nga 2 deri në 3 punëtorë 
 

Ekipi i pastrimit të kanalizimeve duhet të përbëhet nga 2 deri në 4 punëtorë. 
 
 

5.3. Pajisjet dhe Veglat 
 

Për pastrimin e kanalizimeve, pajisja minimale e kërkuar është paraqitur në vijim: 

 
• Kamionë me presion të lartë ose kamion i kombinuara me presion të lartë dhe vakum. 

• Hundëza (dizne) për diametra dhe qëllime të ndryshme sipas kërkesës 

• Helmeta, dorëza mbrojtëse dhe këpucë me majë çeliku 

• Kova 

• T-çelësa për valvula dhe hidrantë 

• Kanxha (çengela) për hapjen e kapakëve 

• Çekiç të rëndë 

• Detektor i gazit 

• Telefona mobil 

• Aparat fotografik 

• Çelësa për dado 

• Kone për trafik 

• Rrobe pune, peshqir letre 
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Çekiq i rëndë Çengel kapaku Detektor i Gazrave 

 
 

5.4. Intervalet kohore dhe sa herë për njësi 
 

Tabela e mëposhtme tregon disa numra të procesit të planifikimit. Bazuar në pjerrësinë, inxhinieri 
përgjegjës mund të përcaktojë intervalin e pastrimit në vit. Orari për pastrimin parandalues kërkon 
nga dhe në  GIS që operon në zyrat e KRUGJ. 

 
Pozita  Dimensioni i 

gypave në  mm 
Pjerrësia  Intervali në vit Herë në vit Koment  

Eliminimi i  
bllokimeve 

150 deri 300  Sipas nevojës 1,8 deri 2,5 
h/copë 

 

Eliminimi i  
bllokimeve 

350 deri 500  Sipas nevojës 2,5 deri 4,0 
h/copë 

 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

150 deri 200 1: DN 1 18 deri 21 h/km Shkalla e ndotjes 
deri në 10 % 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

150 deri 200 1: DN 1 deri 2 20 deri 25 h/km Ndotja nga 15 
deri në 25 % 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

250 deri 400 1: 100 0,2 20 deri 25 h/km Shkalla e ndotjes 
deri në 10 % 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

250 deri 400 1:DN 1 25 deri 35 h/km Shkalla e ndotjes 
deri në 25 % 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

400 deri 600 1:100 0,2 25 deri 35 h/km Shkalla e ndotjes 
deri në 10 % 

Pastrimi i gypave 
të kanalizimit 

400 deri 600 1:DN 1 30 deri 40 h/km Shkalla e ndotjes 
deri në 25 % 

 
 

Keni parasysh këtë: 
 

→ Shkalla e ndotjes përshkruan sasinë (thellësinë) e sedimentimeve në gyp. 
 

→ Koha e pastrimit të gypave të kanalizimeve me diametër më të madh se DN 600 nuk mund të 
planifikohet. 

 
→ Koha e pastrimit të gypave të kanalizimeve me sedimentime më të larta se 30% nuk mund të 
planifikohet. Koha e punës rritet. 
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Pastrimi i rrjetit të kanalizimeve duhet të planifikohet rregullisht: 
 

për Gjakovën dhe Rahovecin rreth 33% të linjave të kolektorëve të kanalizimeve duhet të pastrohen 
çdo vit. (varësish nga disponueshmëria e pajisjeve, personelit dhe madhësisë së sistemit të 
kolektorëve). 

 
Megjithatë, orari i pastrimit duhet të përshtatet duke marrë parasysh kushtet aktuale në pjesë të 
ndryshme të gypave të sistemit të kolektorëve. Aktivitetet pastruese parandaluese mund të 
plotësohen me pastrime shtesë në bazë të nevojës në rastet kur informatat parashikuese siç janë 
historia e mëparshme e thirrjeve dhe ankesave, të dhënat e inspektimit, mosha dhe materiali i 
tubave, pjerrësia ose informacione të tjera tregojnë një nevojë për pastrime më të shpeshta. 

 

6 PROCEDURAT 
 

6.1 Realizimi i pastrimit te kanalizimeve 
 

6.1.1 Urdhëresa e punës 
 

Jini të qartë për llojin, fushëveprimin dhe vendndodhjen e punëve që do të ndërmerren, që bazohet në 
Urdhëresën  e Punës. 

 
6.1.2 Punët përgatitore 

 
Makina me presion të lartë është montuar në një kamion, ai është projektuar si njësi e pavarur për 
efikasitet maksimal. 

 
Të gjithë mjetet e nevojshme për të drejtuar trafikun, për të hequr kapakët e pusetave dhe për 
sigurinë e vendit të punës, mbahen në kamion, siç janë hundëzat e ndryshme dhe tubat e gomës 
(zorrët) që kërkohen për funksionimin e duhur. 

Para se të fillojnë punët e pastrimit, kontrolloni çdo ditë automjetin para se të shkoni në vendin e punës: 
 

• Kontrolloni nivelin e ujit,  vajit, karburantit dhe nivelit të ftohësit në kamion. 

• Kontrolloni llambat 

• Kontrolloni kamionin për t'u siguruar se është në gjendje pune. 

• Kontrolloni kamionin nëse ka rrjedhje, dridhje, korrozion 

• Kontrolloni pajisjen mbrojtëse personale 

• Kontrolloni se a janë komplet veglat dhe gjendjen e tyre, hundëzave, koneve të trafikut dhe kështu 
me radhë 

• Mbushni rezervarin me  ujë 

Kamioni duhet të lahet së paku një herë në muaj dhe duhet të bëhen servisime dhe riparime të vogla 
rutinore. 

 
6.1.3 Puna në terren me kamionë me presion të lartë 

 
Kamionët me presion të lartë janë të përshtatur më së miri për heqjen e bllokimeve dhe pastrimin 
parandalues të tubacioneve cëri në DN 200. 

 
Seksioni në vijim përshkruan aktivitetet e pastrimit në terren: 
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• Shko në fund të linjës së kolektorit (lartësia më e lartë gypit) që duhet të pastrohet. 

• Kontrolloni kushtet në vend dhe trafikun dhe rregulloni në përputhje me rrethanat. 

• Vendosni kamionin dhe mbështjellën e tubit mbi pusetën e parafundit. 

 
Vëreni: Pajisja e me presion të lartë gjithmonë pastron nga puseta me nivel më të ulët deri në 
pusetën e tjetër më të lartë dhe vetëm gypin në mes të dy pusetave. 

Operatori të vendoset te puseta e fundit. 

• Hiqeni kapakun e pusetës. 

• Verifikoni se gazi në pompën e presionit të lartë është në pozitë ler (e papunë). 

• Verifikoni nëse uji i pompës me presion të lartë është në pozitën e ri-qarkullimit. 

• Lëshoni pompën e presionit të lartë. 

• Verifiko tubi mbrojtës (bishti i tigrit – zorra mbrojtëse fleksibile) është vendosur rreth tubit të presionit 
të lartë. 

• Verifikoni se për punën që do të bëhet është e vendosur dizna e duhur. 

• Uleni tubin me dizne. 

• Vendosni diznen dhe “bishtin e tigrit” në hyrjen e tubit. 

• Ndryshoni valvulën e riqarkullimit të pompës së presionit të lartë në presion. 

• Rritni shpejtësinë e gazit në presionin e dëshiruar (presioni do të ndryshojë me çdo njësi të 
vrushkullimit). 

• Ngadalë lironi tubin nga mbështjellën e tubit dhe lejoni tubin bashkë me dizne që të diktojnë 
shpejtësinë e lëvizjes. 

• Monitoroni nivelin e ujit në rezervuar. 

• Monitoroni rrjedhën në çdo pusetë. 

• Sapo dizna të ketë arritur pusetën në rrjedhën e epërme, zvogëloni presionin e ujit në gjysmë deri në 
dy të tretat dhe filloni të tërhiqni diznen. 

 
Vërejtje: Presioni i ujit duhet të jetë mjaft i lartë për të pastruar por mjaft të ulët për të lejuar që 
tubi të tërhiqet pa vështirësi. 

 

• Monitoroni rikthimin e zorrës në mbështjellën e tubit. 

• Monitoroni rrjedhën në pusetë në vendndodhjen e kamionit. 

• Pasi vrushkujt e ujit të shihen në pusetë, zvogëloni presionin e ujit në minimum. 

• Kaloni valvulën nga presioni në ri-qarkullim 
 

Vërejtje: Kur jeni në proces të tërheqjes së tubit dhe hundëzës nga puseta, nuk duhet të ketë asnjë 
presion ose rrjedhje të ujit në hundëz (dizne). 
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• Nxirrni diznen, tubin dhe vendosni përsëri në mbështjell dhe në vendin e saj. 
• Kontrolloni pusetën për mbeturinat si rëra, zhavorri, pjesë të qeramikës etj. 

 

Vërejtje: Në pusetat e para, duhet të shihen mbeturina të vogla. Vetëm kur mbeturinat mund të 
shihen në kanalin e pusetës, operatorët hyjnë për ti hequr ato. Nëse mbeturinat përmbajnë pjesë të 
qeramikës ose gurë të mëdhenj, shënoni si vërejtjet në fletën e ditarit të pastrimit. 

 
• Shkoni te puseta tjetër poshtë rrjedhës dhe përsëritni procesin. 

 
Çkyqni njësinë  me presion të lartë 
Sapo të vërtetoni se pastrimit është i kompletuar dhe njësia e me presion të mund të mbyllet, kryeni 
proceset në vijim: 
• Çaktivizoni pompën me presionit të lartë. 
• Sapo të përfundojë puna, duhet të plotësohet urdhëresa e punës dhe t'i dorëzohet menaxhmentit. 

 
Heqja e mbeturinave 
Kur bëhet pastrimi i linjave të kanalizimeve, është e rëndësishme që mbeturinat të hiqen nga puseta 
në poshtë rrjedhës, sipas rendit të pastrimit. Nëse ato shkojnë në drejtim të rrjedhjes, ato mund të 
shkaktojnë bllokime të ardhshme brenda linjës së kanalizimit ose probleme më të mëdha në 
stacionet e pompimit dhe impiantet e trajtimit. Mbeturinat mund të hiqen ose me njësi vakumi ose 
me dorë. 

 
6.1.4 Puna në terren me kamionë të kombinuar presion i lartë dhe vakum 

 
Materiali i nxjerrë nga bllokimi duhet të largohet menjëherë nga puseta. Nëse përdoret njësia e 
kombinuar, njësia e vakumit në kamion të kombinuar mund të përdoret për të hequr mbeturinat dhe 
materialet kur ai pastrohet në pusetë. Për të hequr mbeturinat nga puseta duke përdorur vakumin, 
duhet të ndiqen procedurat themelore në vijim. 

 

Ndizni njësinë me vakum 

• Hiqni tubin e zgjatjes së vakumit nga kamioni. 

• Bashkoni së bashku tubat e vakumit me shtrënguesen (morsetën) me unazë. 

• Vendoseni fundin thithës të zgjatjes së tubit për vakum në pusetë. Shtojcat duhet të shtrihen jashtë 
pusetës e rreth 1 deri 1.5 metra. 

• Rregullo bumin e vakumit mbi pusetë dhe lidheni tubin e vakumit me bumin e vakumit. 

• Derisa vazhdon procesi i vrushkullimi, monitoroni materialin e shpërlarë në pusetë. 

• Aktivizoni  njësinë e vakumit dhe filloni të hiqni mbeturinat dhe ujërat e ndotura nga kanali i pusetës, 
sapo mbeturinat të arrijnë në pusetë. 

• Monitoroni mbushjen e rezervuarit tiper. 

• Pasi rezervuari tiper të mbushet me ujë dhe mbeturina, uji i tepërt mund të shkarkohet përsëri në 
kanalizim duke i ngjitur tubin dhe duke hapur valvulën e shkarkimit të rezervuarit. 

• Kur të mbaron shkarkimi, mbyllni valvulën e shkarkimit dhe zëvendësoni tubin. 
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Puna me kamion të kombinuar 

 
 

Çkyqni njësinë me vakum 

• Kur linja të jetë pastruar dhe mbeturinat janë hequr ose rezervuari tiper të jetë mbushur, vakumi 
mund të çaktivizohet. 

• Hiqni zgjatjet e tubave vakum dhe morsetat me unazë dhe vendosni në kamion. 

• Vendosni bumin e vakumit në pozitën e tij origjinale për transport. 
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Largimi i mbeturinave 

• Derdhni  ujin nga rezervuari tiper në kanalizim, siç e përshkruam më parë. 

• Shko në vend-depozitimin e caktuar. 

• Hiqni mëndeshat e portës së rezervarit. 

• Ngritni rezervuarin tiper  dhe hapni portën për të nxjerrë jashtë  përmbajtjen e rezervuarit. 

• Shpërlani me ujët rezervuarin tiper, portën e rezervarit dhe gominat e portës. 

• Mbyllni rezervuarin tiper  dhe portën. 

• Vendosini mëndeshat mbrapa në portë dhe shtrëngoni. 

• Dërgoni kamionin në oborrin e pajisjeve. 

• Mbushni kamionin me karburant (nëse është e nevojshme). 

• Mbushni rezervuarin e ujit me ujë nga një hidrant i zjarrit ose burime të tjera të ujit të pastër. 

• Lani kamionin (nëse është e nevojshme) 
 
 

Largimi e mbeturinave me dorë 
Nëse kamion përdoret vetëm pa një sistem vakumi për heqjen e mbeturinave, atëherë një operator 
duhet të hyjë në pusetë për të mbledhur mbeturinat dhe materialet, por prapë ai duhet të lejojë që 
uji i tepërt të rrjedhë poshtë kanalizimit. Duhet të ndërmerren këto hapa: 

• Kur hyni në pusetë zbatoni rregullat e hyrjes në hapësira të kufizuara. 

• Merrni një kovë 20 litrash me vrima të hapura në fund të kovës dhe vendoseni kovën në kanalin në 
anën e hapur përballë rrjedhës së sipërme. 

• Lidhni kovën me një litar në shkallën më të lartë të pusetës. 

• Përdorni njësinë e presionit të lartë për të nxjerrë mbeturinat nga mbrapa në rrjedhën e sipërme në 
pusetë. 

• Lejoni që uji të shkarkohet nga kanali, duke lënë prapa mbeturinat. 

• Futuni në pusetë ashtu siç u përshkrua më parë. 

• Hiqeni kovën dhe lopatën çdo mbeturinë të lënë prapa. 

• Shkoni në pusetën tjetër dhe përsëritni procedurën. 
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6.2 Marrja parasysh e Shëndetit dhe Sigurisë 
 

Subjekti i Seksionit të Shëndetit dhe Sigurisë  (H&S) është që personelit të mirëmbajtjes dhe operimit 
të sistemit të kanalizimeve ti ofroj dituritë themelore të rreziqeve që ekzistojnë gjatë kryerjes së 
detyrave rutinore të përditshme të punës. Ndërgjegjësimi, dijenia, angazhimi dhe aftësitë teknike do 
të ndihmojnë stafit të O&M në kryerjen e detyrave të punës në mënyrë të sigurt dhe profesionale. 

 
Ekzistojnë rreziqe të shumta në të cilat personeli për O&M të sistemit kanalizimeve mund të hasë kur 
punon në dhe rreth rrjetit të kolektorëve të kanalizimeve. 

 
6.2.1 Rreziqet fizike 

 
Gjatë punës në një sistem të kanalizimit mund të shkaktohen lëndime fizike nga disa shkaqe, siç janë 
rrëshqitja, ngecja, rrëzimi, tendosja, shpimi, prerja etj. Jini të vetëdijshëm për rrethin dhe përpiquni të 
eliminoni shumë nga rreziqet e mundshme. 

 
Gjatë inspektimit të  pusetave të kanalizimeve duhet të respektohen Udhëzimet e mëposhtme: 

• Kur hyni në një pusetë, inspektoni vizualisht pusetën para se të hyni në të se a janë shkallët stabile, 
a ka objekte të mprehta të dala. 

• Kur punoni në një pusetë, veglat përdorni në mënyrë të duhur. Përdorni një çantë veglash të lidhur 
me një litar për të ngritur dhe zbritur veglat kur punëtori nuk është në pusetë. 

• Kontrolloni dhe riparoni rregullisht shkallët e dëmtuara. 

• Vishni këpucë të përshtatshme jo-rrëshqitëse 

• Lëviz me kujdes, lëvizjet e papritura ose jashtë baraspeshës, mund të rezultojnë në rrëzim. 
 
 
 

6.2.2 Infeksioni dhe sëmundja 
 

Kanalizimi ka një shumëllojshmëri të gjerë të substancave kimike dhe biologjike. Çdo sëmundje, 
parazit, infeksion, virus apo sëmundje që gjenden brenda komunitetit mund të përfundojnë në 
sistemin e kolektorëve të ujërave të ndotura. Personat që hyjnë në puseta automatikisht janë të 
ekspozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. 

 
Jini të vetëdijshëm se higjiena e papërshtatshme personale mund ta ekspozojë punëtorin ndaj këtyre 
sëmundjeve dhe të shkaktojë sëmundje dhe ndoshta vdekjen. Tradicionalisht, shqetësimi primar 
sanitar ka qenë agjentët infektues që shkaktojnë sëmundjet. Derisa kjo vazhdon të jetë një shqetësim, 
jini të vetëdijshëm se në sistemin e kanalizimeve mund të hyjnë kemikaljet që janë të rrezikshme 
madje edhe në përqendrime shumë të vogla. Lista e mëposhtme përmban sugjerime për të ndihmuar 
operatorin të praktikojë higjienën e mirë personale. 

 
• Gjithmonë lani duart para se të hani, pini, pini duhan, shtrëngoni duart. 

• Jini të vetëdijshëm se të gjitha sipërfaqet mund të jenë të kontaminuara. Lani duart pasi ti prekni ato. 

• Mos pini duhan, hani ose pini pije, kur punoni rreth kolektorëve të ujërave të ndotura. 

• Mos i fusni gishtat në hundë, gojë dhe sy gjatë gjithë kohës. 
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• Mbani rrobat e punës të veçuara nga veshjet tjera. Lani rrobat e punës veçmas nga veshjet 
tjera. Mos vishni rroba pune jashtë punës. 

• Mjekoni menjëherë të gjitha prerjet dhe lëndimet e tjera. Menjëherë lani prerjet me sapun dhe 
aplikoni një krem anti-bakterial para se të lidhni plagën. Përdorni teknikat e aprovuara të 
ndihmës së parë. Mos lejoni që ujërat e ndotura të kontaktojnë prerjet e hapura dhe lëndimet 
tjera. 

 
 

6.2.3 Rreziqet Atmosferike / nga Gazrat 
 

Ekzistojnë tri lloje kryesore të rreziqeve atmosferike: eksplozive ose të ndezshme, toksike dhe 
mungesë e oksigjenit. 

 
Gazrat ose avujt e ndezshëm mund të hyjnë nga një shumëllojshmëri burimesh ose mund të 
formohen natyrshëm nga degradimi për shkak të lëvizjes së ngadalshme të llumit ose ngecjes së tij 
brenda gypave të kanalizimit. 

 
Burime të tjera të gazeve shpërthyese ose të ndezshme janë rezervarët nëntokësore të magazinimit 
të karburantit, stacionet e gazit dhe tubacionet e naftës. Këto gazra mund të zhyten në fund (p.sh. 
benzina) ose të ngjiten në majë (p.sh. Metani) të linjave të kanalizimeve dhe pusetave varësisht nga 
pesha specifike e gazit. Pesha specifike (PS) më e madh se 1 - gazi zhytet sepse është më i rëndë se 
ajri (1.0). Nëse pesha specifike e gazit është nën 1.0, gazi ngjitet sepse është më i lehtë se ajri. Gazrat 
e ndezshme, avujt ose mjegulla tejkalojnë 10% të LEL-it (kufiri i ulët eksplodimit). LEL është një numër 
i shprehur në % që paralajmëron personelin se në çfarë përqendrimi një gaz i ndezshëm, avull ose 
mjegull bëhet eksploziv në atmosferë. 

 
Atmosferat toksike në sistemet e kanalizimeve të ujërave të ndotura më së shumti krijohen nga 
degradimi i materieve të caktuara që përmbajnë produkte të sulfurit që rezultojnë në hidrogjen sulfid 
(H2S). Hidrogjen sulfidi ka një peshë specifik prej 1,19 dhe për këtë arsye është më i rëndë se ajri dhe 
do të zhytet. Sulfuri i hidrogjenit është gazi më i zakonshëm i gazrave vrasës që gjenden në sistemin e 
kanalizimeve. Në përqendrime të ulëta, H2S ka erën e vezëve të prishura. Në përqendrime më të larta, 
H2S ndikon në sensorët e erës dhe mund të ndodhë dëmtimi ose vdekja. 

 
Oksigjeni që marrim frymë i pranishëm në sistemin e kanalizimit, puseta ose gropa septike, mund të 
reduktohet rrezikshëm ose madje të eliminohet kur ajri të përzihet ose zëvendësohet me një gaz 
tjetër. Mos punoni në hapësira të mbyllura ku atmosfera përmban më pak se 19.5% oksigjen 
(mungesë e oksigjenit) ose më shumë se 23.5% oksigjen (tepricë e oksigjenit që rezulton me rritje të 
kushteve të eksplodimit / zjarrit). 
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Ventilator elektrik portativ  

 
 

6.2.4 Hapësira e kufizuar 
 

Kjo pjesë përmban rekomandime për praktikat dhe procedurat për të mbrojtur punonjësit nga 
rreziqet e hyrjes në hapësira të kufizuara. 

 
Një hapësirë e kufizuar është një hapësirë që ka ndonjë nga karakteristikat e mëposhtme: 

• Hapje të kufizuara për hyrje dhe dalje 

• Ventilim (ajrosje) të pafavorshëm natyror 

• Nuk është e projektuar për përdorim të vazhdueshëm të punonjësve 
 

Një hapësirë e mbyllur e gjetur në sistemin e kanalizimeve mund të ketë një kombinim të këtyre tre 
karakteristikave, të cilat mund ta komplikojnë punën në dhe rreth këtyre hapësirave, si dhe veprimet 
e shpëtimit gjatë emergjencave. Në sistemin e kanalizimit mund të gjenden këto hapësira të 
kufizuara: 

• Pusetat  

• Kanalizimet 

• Gropat septike 

• Rezervarët  

 
Hapësirat e kufizuara të renditura më sipër do të konsiderohen hapësira të kufizuara ku  kërkohet 
leja derisa procedurat e para hyrjes në to të tregojnë ndryshe. Një hapësirë e kufizuar ku kërkohet 
leje do të kërkonte një person të kualifikuar dhe të trajnuar përgjegjës për ekipin që do të 
monitoronte hapësirën e kufizuar duke kontrolluar fizikisht dhe evidentuar të gjitha të dhënat e 
testimit dhe të konfirmoj kushtet e sigurta përpara se të futen në hapësirën e kufizuar në mënyrë të 
sigurt. 
 
Në hapësirat e kufizuara, personeli i sistemit të kanalizimit mund ti ekspozohet: 
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• Ngulfatjes - ndodh kur një person është i mbuluar me një substancë ose me një substancë gjysmë 

të ngurtë e cila mund të rezultojë në mbytje të personit, të shkaktojë dëmtime serioze ose të 
pamundësojë ikjen nga ajo hapësirë. 

• Mungesës së oksigjenit – përqendrimi i oksigjenit në atmosferë me volum të barabartë ose më të 
ulët se 19.5%. 

• Prania e gazeve eksplozive / të ndezshme - E barabartë me ose më e madhe se 5-10% të kufirit më 
të ulët eksplodimit (LEL). 

• Pranisë së Gazrave Toksike - E barabartë ose më e madhe se 0.001% ose 10 ppm (pika e 
përcaktuar) sipas vëllimit të sulfidit të hidrogjenit të matur si një mesatare prej 8-orësh ose 10 
ppm. Në 0.002% ose 20 ppm, përqendrimi fillon të irritojë sytë dhe hundën. Në .005% ose 50 ppm, 
përqendrimi i gazit dëmton indin e syve. Përqendrimi prej 0.1% ose 1.000 ppm H2S shkakton 
vdekjen. 

• Mundësia e asfiksimit për shkak të mungesës së oksigjenit dhe prezencës së mundshme të gazrave 
të rrezikshme në hapësirat e kufizuara paraqesin një rrezik shumë të madh të sigurisë. 

• Vendndodhja e përqendrimit më të lartë është me interes të veçantë, sepse në qoftë se bëhet e 
nevojshme largimi nga zona e prekur, personeli duhet të dijë nëse do të duhet të zvarritet, në rast 
të amoniakut, ose të qëndrojë drejtë, në rast të klorit. Duhet të theksohet se edhe pse oksigjeni 
është një gaz jo i ndezshëm, oksigjeni mbështet djegien në materiale të tjera. 

 

 
Aplikimi i pajisjes për hyrje në hapësirë të kufizuar 

( trekëmbëshi, çikriku ) 
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Për  hyrje në hapësirë të kufizuar duhet të jenë në dispozicion pajisjet në vijim: 

• Pajisjet e testimit dhe monitorimit të atmosferës – Multi-detektor i gazit, oksigjenit (O2), hidrogjen 
sulfide (H2S), detektor i monoksidit të karbonit dhe gazeve shpërthyese 

• Pajisje ventilimi - Ventilator të ajrit të freskët tubat dhe aksesorët. 

• Pajisje të komunikimit - Radiot lidhje ose telefona celularë. 

• Pajisje mbrojtëse personale - Çizme gome me maje çeliku  

• Pajisjet e ndriçimit - Dritat anti-eksploduese për t'u mundësuar atyre që hyjnë që të shohin mjaft mirë 
për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për të dalë shpejt nga hapësira në rast urgjence. Të paktën një 
elektrik dore anti-eksplodues duhet te jetë në dispozicion, në rast të dështimit të rrymës elektrike. 

• Barriera dhe mburoja - Të mjaftueshme për të mbrojtur qasjen e hyrjes dhe për të siguruar mbrojtje 
nga këmbësorët dhe automjetet. 

• Shkallët - Pajisjet e nevojshme për hyrje dhe dalje të sigurt kur shkallët e palëvizshme nuk janë në 
dispozicion ose janë të dëmtuara 

• Pajisje të shpëtimit me tre këmbë dhe pajisje emergjente - Përfshirë rripat e sigurisë dhe litarët, çikrik 
shpëtimi  

• Paketa e ndihmës së parë - Të përshtatshme për trajtimin e lëndimeve të parashikuara. 

 
Në hapësirat e kufizuara mund të futen pa nevojën për një leje me shkrim, nëse hapësira mund të 
mbahet në kushte të sigurta për hyrje vetëm përmes ventilimi mekanik dhe: 

 
• Udhëheqësi i trajnuar i ekipit ose mbikëqyrësi i departamentit të sigurisë mund të demonstroj se 

rreziku i vetëm i paraqitur nga hapësira e lejuar është një atmosferë e rrezikshme aktuale ose 
potenciale; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë mund të tregojë se vetëm ventilimi i vazhdueshëm i ajrit të futur është i 
mjaftueshëm për ta konsideruar hapësirën e lejuar të sigurt për hyrje; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë zhvillon të dhënat e monitorimit dhe të inspektimit që mbështesin 
demonstrimet e kërkuara më sipër. 

 
Të gjitha hapësirat e kufizuara duhet të konsiderohen si hapësira të kufizuara ku kërkohet leje për 
qasje, derisa procedurat para-hyrjes nuk tregojnë ndryshe. Çdo punonjës që i kërkohet ose i lejohet 
të kontrollojë paraprakisht ose të hyjë në një hapësirë të kufizuar ku  kërkohet leja duhet të ketë 
përfunduar me sukses, si minimum, trajnimin e kërkuar. 

 
Udhëheqësi i ekipit, para se të hyjë në një hapësirë të kufizuar, duhet të plotësojë një Listë Kontrolli 
Para-hyrjes në Hapësirë të Kufizuar që gjendet në Shtojcën 2. Kjo listë verifikon plotësimin e 
elementeve të renditura më poshtë. Një kopje e kësaj liste kontrolli duhet të mbahet në vendin e 
punës për kohëzgjatjen e punës. Nëse rrethanat diktojnë ndërprerje të punës, leja duhet të 
rivlerësohet dhe duhet të plotësohet një listë e re e kontrollit. 
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• Kontrolli i rreziqeve atmosferike dhe ngulfatjes - Të gjitha pompat dhe linjat që mund të 

shkaktojnë që ndotësit të futen në hapësirë, duhet të çkyqen dhe të mbyllen; ose të izolohen në 
mënyrë efektive me mjete të tjera për të parandaluar ndotjes e rrezikshme të ajrit ose mbytje. 
Nëse mbyllja e tubave dhe/ose izolimi kërkojnë hyrjen në hapësirën e kufizuar, duhet të zbatohen 
dispozitat për hyrjen në hapësirën e kufizuar ku kërkohet leja. 

• Mbikëqyrja - Zona përreth duhet të vëzhgohet për të shmangur rreziqet siç janë avujt e 
shpërndarë nga rezervuarët, tubacionet ose kanalizimet. 

• Qasja – Çfarëdo situate që e bën të pasigurt heqjen e kapakun hyrës, duhet të eliminohet para se 
të hiqet kapaku. 

• Barrierat - Kur kapakët e hyrjes hiqen, parmakët, mbulesa e përkohshme ose gardhet të tjera të 
përkohshme që parandalojnë rënien aksidentale përmes hapjes dhe që mbron çdo punonjës që 
punon në hapësirë nga objektet e huaja që hyjnë në hapësirë duhet të ruajnë menjëherë hapjen. 
Këmbësorët, automjetet ose gardhe tjera duhet të ngrihen për të mbrojtur ata që hyjnë nga 
rreziqet e jashtme 

 
 

6.2.5 Trafiku dhe rruga 
 

Puna në rrugë paraqet një rrezik të madh për një operator të sistemit të kanalizimeve, si dhe për 
këmbësorët dhe vozitësit. Personeli i sistemit të kanalizimeve, gjatë kryerjes së inspektimeve, 
pastrimit, rehabilitimit dhe riparimeve, duhet të kujdesen për dhe rreth trafikut prandaj, kontrolli i 
trafikut është i nevojshëm për të zvogëluar rrezikun e lëndimit ose vdekjes. Qëllimi i kontrollit të 
trafikut është të sigurojë zona të sigurta dhe efektive të punës dhe të paralajmërojë, kontrollojë, 
mbrojë dhe përshpejtojë trafikun e automjeteve dhe këmbësorëve. 

 
Një nga mënyrat më të mira për të rritur sigurinë edhe të shoferëve edhe personelit të sistemit të 
kanalizimeve është përdorimi i pajisjeve të kontrollit të trafikut si: 

 

• xhaketat reflektuese të punonjësve,  

• barrikada (gardhet), konet, shenjat,  

• drita blinkuese,  

• flamurtarë, 

• automjeti i sistemit të kanalizimit 
 

Cilado qoftë metoda, personeli i sistemit të kanalizimit duhet të jetë në dijeni me ligjet dhe 
rregulloret vendore lidhur me përdorimin e pajisjeve të kontrollit të trafikut dhe menaxhimit të 
trafikut. 
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7 REFERENCAT 
 

 Ligji Nr.04/L-161 LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ; 
 

 Ligji Nr. 4/L-012 LIGJI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI; 
 

 Ligji Nr.03/L –212  LIGJI I PUNËS; 
 

 Rregullorja (MLSW) No.02/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse në vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW)  Nr.03/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 

mbrojtjen e të punësuarve lidhur me punën e krahut me ngarkesa; 
 

 Rregullorja (MLSW)  Nr.04/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW) Nr.05/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 

përdorimin e pajisjeve të punës nga punonjësit në vendin e punës; 
 

 Rregullorja (MLSW) Nr.03/2014 për mënyrën e përgatitjes së dokumentit të vlerësimit të 
riskut, përmbajtja e tij , të dhënat mbi të cilat duhet të bazohet vlerësimi i riskut dhe  
mbajtja e evidencës nga siguria dhe shëndeti në punë
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Shtojca 1 

Fleta e Formularit / Formulari i Raportit për 
Pastrimin e Kanalizimit 

(fleta tjetër) 
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Raporti i pastrimit të kanalizimit 
 

Mbikëqyrësi:  Ekipi     

      
Qyteti/fshati:  Data 

nga: 
 deri:  

Data Vendndodhja DN në 
mm 

m të 
pastruara 

UK/UA Orë 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Komentet në defekte  

Defektet në kamion ose defekte 
tjera 

 

Nënshkrimi i vozitësit Nënshkrimi i mbikëqyrësit  



23  

 
 

 
 

 
Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

Regional Water Supply Company 
Regionalna vodovodna kompanija 

Procedura Standarde e Operimit (PSO): 
Pastrimi i Rrjeteve të Kanalizimit 
Versioni 1.0 (Korrik 2018) 

 
 
 
 
 
 

Shtojca 2 

Fleta e Formularit / Lista kontrolluese për hyrje në 
hapësirë të kufizuar / Leja 

(fleta tjetër) 
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Lista kontrolluese për hyrje në hapësirë të kufizuar / Leja 
 

Mbikëqyrësi i hyrjes:  Data  
Personi që hyn:  

Shoqëruesit:  

Adresa:  Leja kohore është lëshuar: AM/PM 

Qëllimi i hyrjes: Riparimi O      Pastrimit O      Inspektimit O      Tjetër O 
                          
                          

 
KËRKOHET LEJA PËR RREZIQE TË HAPËSIRAVE TË KUFIZUARA 

ATMOSFERIKE, FIZIKE, (MBYTJE; RËNIE; INSEKTE; BREJTËS; TRAFIKU) 
TEMPERATURAT EKSTREME * MEKANIKE * ELEKTRIKE * BIOLOGJIKE 

Procedurat e hyrjes PO  JO 
Testimi i atmosferës para hyrjes   
Matësi i atmosferës i bartur nga hyrësi gjatë hyrjes   
Ventilimi për 15 minuta para hyrjes   
Ventilimi gjatë hyrjes   
Helmeta e vënë nga hyrësi (t)   
Rripat e sigurisë të veshur nga hyrësi (t)   
Litarët e nxjerrjes të lidhur me rripat e sigurisë   
Ashensor mekanik i disponueshëm në vend   
Ashensor mekanik i përdorur nga hyrësi (t)   
Kontrolli i trafikut të zonës së punës   
Komunikimet e mbajtura me hyrësin (t)    
Rreziqet mekanike të mbyllura / të shenjuara   
Rreziqet elektrike të mbyllura / të shenjuara   
Tjera: 

Matjet atmosferike / gazrave 
Parametri Para ventilimit Gjatë hyrjes  

Oksigjeni    

LEL    
Sulfid hidrogjeni    
Komentet :  

PËR SHPËTIM OSE NDIHMË EMERGJENTË KONTAKTONI:    
Leja kohore është 
anuluar: 

 AM/PM    

      
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHTOJCA 3 

SEWAGE DISPOSAL IN SW KOSOVO 

PHASE III 
(BMZ NO: 2013 65 501) 

REGIONAL WATER COMPANY GJAKOVA 

 
 
 
 

Procedurat Standarde të Operimit, Riparimet e Rrjeteve të 
Kanalizimit 

 
 

(fleta tjetër) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manualet e rrjeteve të kanalizimit 
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Procedura Standarde e Operimit (PSO) 
 
 
 

Riparimet në Rrjetin e Kanalizimeve 
 
 
 

 



2  

 

 

 
 

 
Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

Regional Water Supply Company 
Regionalna vodovodna kompanija 

Procedura Standarde e Operimit (PSO)): 
Riparimet në rrjetin e kanalizimeve 
Version 1.0 (Korrik 2018) 

 
 
 

 
I. Departamenti / Njësia e KRU 

Departamenti Teknik 
 

II. Vendndodhja ku ruhet kopja e forte e këtij dokumenti 
• KRU Gjakova Departamenti i Kanalizimit Gjakovë 
• KRU Gjakova Departamenti i Kanalizimit Rahovec 

 
III. Vendndodhja ku ruhet kopja elektronike e këtij dokumenti 

KRU Gjakova 
 

IV. Menaxhimi dhe Pronësia e PSO 
 

Menaxhimi dhe 
pronësia 

Titulli, Emri Institucioni / 
Sektori përgjegjës 

Data 

Përgatitur nga 
(Autori) 

Eksperti i O&M  
Uwe Kollrodt 
(Sachsen Wasser) 

Konsulent i MSH Korrik 2018 

Kontrolluar nga Udhëheqës i Ekipit / 
Menaxher i Projektit 
John Waldron,  
Ulf Hermel (Sachsen 
Wasser) 

Konsulent i MSH Korrik 2018 

Aprovuar nga 
Pronari 

Menaxher i Projektit 
PIU Arben Prruthi  
Ekspert i Kanalizimeve 
Avni Caka 

KRU Gjakova Korrik 2018 

 
 

V. Miratuar nga: 
 

Data Kryeshefi Ekzekutiv Udhëheqësi i Departamentit 
  Ismet Ahmeti Shkodran Gaxherri 

  
 

 
Nënshkrimi 

 
 

 
Nënshkrimi 
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I. Lista e rishikimit të dokumentit 
 

Rishikimi N° Data e publikimit Arsyeja për ndryshim Aprovuar nga (Nënshkrimi i  
personit përgjegjës) 

001    

002    

003    

004    

005    
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Tabela e Përmbajtjes 
 
 

1 SCOPE AND APPLICABILITY ......................................................................................... 6 

2 REGULATORY REQUIREMENTS .................................................................................... 6 

3 CHALLENGES / RISKS ................................................................................................... 6 

4 USER SPECIFICATION / QUALIFICATION ....................................................................... 7 

5 RESOURCES .......................................................................................................................... 7 

5.1. Information ................................................................................................................... 7 
5.2. Personnel ...................................................................................................................... 8 
5.3. Equipment and Tools ...................................................................................................... 9 
5.4. Intervals and Times per Unit ........................................................................................... 9 

6 PROCEDURES ..................................................................................................................... 10 

6.1 Performance of Routine Repairs ....................................................................................10 
6.1.1 Work Order ..........................................................................................................................10 

6.1.2 Prepare works ......................................................................................................................10 

6.1.3 Repair of Manhole Covers ...................................................................................................10 

6.1.4 Repair of Pipelines ...............................................................................................................12 

6.1.5 Documentation ....................................................................................................................12 

6.2 Health &Safety Considerations ......................................................................................13 
6.2.1 Physical Hazards ..................................................................................................................13 

6.2.2 Infection and Disease ...........................................................................................................13 

6.2.3 Atmospheric / Gas Hazards ..................................................................................................14 

6.2.4 Confined Space ....................................................................................................................15 

6.2.5 Traffic and Roadway ............................................................................................................18 

7 REFERENCES ....................................................................................................................... 19 

ANNEXES 

ANNEX 1: Form Sheet / Defect / Repair Requisition 
ANNEX 2: Form Sheet for Permit required “Confined Space Hazards” 
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Shkurtesat 
 

BA Aparatura e Frymëmarrjes 

E/M Elekro/Mekanike 
GIS Sistemi Gjeografik i Informacionit 

H2S Sulfidi i Hidrogjenit  

H&S Shëndeti dhe Siguria 

ID Identifikimi 

LEL Kufiri më i Ulët i Eksplodimit 

O&M Operimi dhe Mirëmbajtja 

ppm Pjesë për Milion 

PLC Programmable Logic Controller 

PM Mirëmbajtje Parandaluese 

RWC Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

PS Stacion i pompimit 

PSH Lartësia e Mundshme e Pompimit të Stacionit të Pompimit 

SCADA Kontrolli i Mbikëqyrjes dhe Mbledhja e të Dhënave 

PSO Procedurat Standarde të Operimit 

ITUN Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura 
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1 FUSHËVEPRIMI DHE ZBATUESHMËRIA 
 

Qëllimi i këtij PSO lidhet me operimin dhe mirëmbajtjen (O&M) e rrjeteve të kanalizimeve në zonën e 
shërbimit të KRU Gjakova. 

 
Riparimet kanë për qëllim që të rivendosin rrjetet e kanalizimeve dhe objektet e tyre në një gjendje 
funksionale ose në një gjendje shfrytëzueshme. Qëllimi i riparimit është eliminimi i vështirësive 
operacionale dhe shmangia e dëmtimit të pronës dhe / ose lëndimeve të personelit. 
 
Punimet e riparimit në sistemin e kanalizimeve janë shumë të ndryshme dhe të shumëllojshme. Një 
përshkrim i plotë i të gjitha punëve nuk është i mundur. 
 
Ky dokument përshkruan aspektet thelbësore në përgatitjen dhe ekzekutimin e punëve të riparimit. 
Gjatë zbatimit praktik në Gjakovë, dokumenti duhet të zhvillohet më tej dhe të përshtatet me kushtet 
vendore. 
 
Planifikimi paraprirës i riparimit siguron mundësinë më të mirë për kursimet e kostove kapitale. Duke 
riparuar kanalizimet, pusetat, pajisjet e stacioneve të pompimit dhe komponentet tjera përpara se ato 
të dështojnë, stafi i departamentit të kanalizimeve automatikisht shmang shpenzimet siç janë pagesat 
e kontraktorëve në raste emergjente, puna jashtë orarit, riparimet e paplanifikuara dhe kostot e 
mundshme të pastrimit të mjedisit. 

 
 
 

2 KERKESAT RREGULLATORE 
 

Duhet  të merren parasysh kërkesat e mëposhtme: 
 
• Rregulloret e trafikut 
• Rregullat e Shëndetit dhe Sigurisë në punë për objektet e kanalizimeve 
• Rregullat e Sigurisë në Ndërtimtari 

 

3 SFIDAT / RREZIQET 

Rreziqet e punëve të inspektimit dhe pastrimit në rrjetin e kanalizimeve janë rreziqe të ndryshme 
(fizike, atmosferike, hapësirës së kufizuar, infeksionet, insektet, mizat dhe brejtësit, trafiku). 

 
Rreziqet që lidhen me punën e riparimit në rrjetin e kanalizimeve janë rreziqet e ndryshme të cilat 
mund të hasen; (fizike, atmosferike, hapësirës së kufizuar, infeksionet, insektet, mizat dhe brejtësit, 
trafiku). 

 
Kapakët e thyer të pusetave mund të dëmtojë automjetet që përdorin rrugët publike dhe të shkaktojë 
aksidente serioze. Kur gypi i kanalizimit ose puseta dështon, në disa raste mund të shkaktohen dëme 
në pasuri të tjera që nuk lidhen me ujin ose sistemin e ujërave të ndotura. Shembuj të këtij lloji të 
dëmtimit përfshijnë: një tub kanalizim dështon duke shkaktuar një gropë të thatë (hon), e cila pastaj 
shkakton dëme në themelin e ndërtesave ose shtëpive ose shkakton shembje të pjesëve të mëdha të 
një rruge. Përveç kësaj, në këto gropa mund të dëmtohen edhe makinat. Dëmi nga dështimi i tubit të 
kanalizimit pa shkaktuar një gropë të thatë do të ishte minimal. Me gropë të thatë, ka dëmtim anësore 
duke përfshirë rrugët, ndërtesat ose shtëpitë, ose makinat. 
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Një shembull tjetër do të ishte një rrjedhje e tubave të kanalizimeve ku ujërat e ndotura rrjedhin në 
një shtëpi ose në oborr ose në një oborr shkolle apo shesh lojërash. Në këtë raste, kërkohet pastrim i 
konsiderueshëm për të rikthyer ndërtesën, shtëpinë ose pronën në gjendjen e mëparshme. Kompania 
do të jetë përgjegjëse për këto dëme anësore, kështu që kostot që lidhen me këtë lloj dështimi duhet 
të merren parasysh në vlerësimin e kostove të pasojave të dështimit. 

 
Dëmtimet e raportuara ose të zbuluara duhet të riparohen menjëherë. 

 
 

4 SPECIFIKACIONET E SHFRYTËZUESIT/ KUALIFIKIMI 

Riparimet në dhe rreth rrjeteve të kanalizimeve kërkojnë shërbimet e personelit të kualifikuar dhe të 
besueshëm, që kanë njohuri të duhura të pajisjeve që përdorin si dhe rreziqet dhe rrisqeve që mund ti 
hasin. 

 
 

5 BURIMET 
 

5.1. Informatat 
 

Informacioni i kërkuar për riparimet në dhe rreth rrjeteve të kanalizimeve duhet të regjistrohet në GIS. 
Gjatë përgatitjes për punime, stafi ka nevojë për plane të sakta të vendpunimit dhe njohuri të gjendjes në 
rrjetet dhe ndërtesat përkatëse. 
 
Gjatë përgatitjes për punimet e riparimit do të jetë e nevojshme inspektimi dhe pastrimi i objektit. 
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Prerja tërthore e një pusete 
 
 
 
 

5.2. Personeli 
 

Ekipi i riparimit duhet të përbëhet nga 3 deri në 5 punëtorë. 
 

Numri i punonjësve varet nga situata në vend. Në rrugët kryesore, nevojiten më shumë punonjës për 
mbrojtje. 
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5.3. Pajisjet, Veglat 
 

Për qëllimet e punëve rutinë të riparimit, pajisja minimale e kërkuar është: 
 

• Furgon (pick-up) për ekipin e inspektimit 

• Ekskavator nëse kërkohet 

• Lopatë, kazmë 

• Mistri 

• Kanxhë për hapjen e kapakëve 

• Helmeta, doreza mbrojtëse dhe këpucët me majë çeliku ose çizme prej gome, xhaketa reflektuese 

• Detektor gazi 

• Trekëmbësh dhe rripa sigurie nëse kërkohen 

• Çekiç i rëndë 

• Shkallë 

• Telefona mobil 

• Aparat fotografik 

• Kone e trafikut, 

• Barrikada, kone, shenja, drita blinkuese, flamurtarë nëse kërkohen, 

• Çelësa ngritës për hapjen e kthinave të valvulave 

• Çelësa dadosh dhe bulonash.... 

• Radio ose telefon mobil 
 

5.4. Intervalet dhe kohët për njësi 
 

Riparimet janë kryesisht punë të paplanifikuara, të cilat varen nga faktorë të ndryshëm. Këta faktorë 
janë për shembull: 

 

• Fushëveprimi dhe natyra e dëmit 

• Pjesët e nevojshme të këmbimit 

• Thellësia e dëmit 

• Kushtet në vend 
 

Është vështirë për t'u dhënë vlerësime të besueshme të kohës së nevojshme. 
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6 PROCEDURAT 
 

6.1 Realizimi i Riparimeve Rutinore 
 

6.1.1 Urdhëresa e punës 
 

Jini të qartë për llojin, fushëveprimin dhe vendndodhjen e punëve që do të ndërmerren, në të cilin 
bazohet Urdhëresa e Punës. 

 
 

6.1.2 Punët përgaditore 
 

Para fillimit të punëve të riparimit, kërkohet një inspektim. Gjatë inspektimit duhet të kontrollohet: 
 

• Sa shpejt duhet të bëhen riparimet? (menjëherë, brenda një jave, në afat të shkurtë, në afat të gjatë) 

• Çfarë efekti ka dëmi? (lëndimi i shfrytëzuesve të rrugës për shkak të defekteve në kapak ose fundosjes 
së rrugëve, dëmtime nga rrjedhja e ujërave të ndotura te konsumatorët ose në ndërtesa) 

• Sa konsumatorë janë prekur nga kthimi i ujërave të ndotura? 

• A mund të kryhet riparimi me kapacitetet vetanake ose duhet të kontraktohen firmat të palëve të 
treta? 

 
Për riparim janë të nevojshme dokumentet e mëposhtme: 

 

• Plani i vendit 

• Plani i vendndodhjes së objekteve të tjera pranë vendit të riparimit (tubacionet e ujit ose të gazit, 
kabllove të rrymës ose telefonit) 

• Blerja e pjesëve rezervë 
 

Punimet e riparimit fillojnë me ngritjen e shesh-ndërtimit. Kjo përfshin sigurinë në komunikacion dhe 
transportin e pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme në sheshin e ndërtimit. 
 
Nëse është e nevojshme, duhet të informohen konsumatorët e ndikuar nga riparimi. 

 
 

6.1.3 Riparimi i kapakëve të pusetave 
 

Dëmtimi më i zakonshëm i pusetave janë kapakët e thyer ose të zhdukur, kornizat dhe unazat për 
përshtatjen e nivelit. Këto riparime janë të nevojshme në intervale prej 10 deri në 15 vjet në varësi të 
trafikut në rrugë. 
 
Kapakët, kornizat dhe unazat për përshtatjen e nivelit, duhet të jenë gjithnjë në dispozicion në depo. 
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Pusetë Normale 

 

Gjatë kryerjes së riparimit, duhet të respektohen këto rregulla: 
 

• Të gjitha pjesët e reja dhe të ripërdorura janë të forta dhe të papërshkueshme nga uji për t'u lidhur. 

• Pjesët e ripërdorura duhet të jenë të padëmtuara. 

• Pas përfundimit të riparimit, kapaku i pusetës duhet ketë mundësi të hapet lehtë. 

• Riparimi duhet të regjistrohet në GIS me vitin e ndërtimit. 
 

 
Kapakët e pusetave në Gjakovë 
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Është e mundur këto punë të riparimeve të kryhen me kapacitetet vetanake ose ato të kryhen nga 
kompani të specializuara të ndërtimit. 

 
 

6.1.4 Riparimi i tubacioneve 
 

Në të ardhmen, riparimi i tubacioneve të kanalizimeve do të forcohet. Gjendja e dobët e rrugëve 
tregon dëme të shumta në nëntokë. Megjithatë para se kjo të fillojë, duhet të kryhet një inspektim 
sistematik i kanalizimeve me CCTV për të regjistruar dëmtimet. 

 

 
 

Tubacionet e shembura 
 

Riparimi i tubacioneve në rrjetet e kanalizimeve është më i ndërlikuar se riparimet në rrjetet e ujit të 
pijshëm. Tubacionet e kanalizimeve kryesisht janë më thellë dhe diametrat e tyre janë më të mëdha. 
Prandaj kompanitë e specializuara të ndërtimit duhet të angazhohen për ta kryer këtë punë. 
 
Sidoqoftë, mund të jetë e dobishme në të ardhmen të zhvillohen kapacitete vetanake për riparimin e 
kapakëve të pusetave ose kyçjeve shtëpiake. Sidoqoftë, kjo duhet të konsiderohet nga këndvështrimet 
e rrepta ekonomike ose nëse ka kapacitet të tepërt të personelit në Gjakovë. 

 
6.1.5 Dokumentimi 

 
Çdo riparim kërkon një dokumentim. Një fletë përkatëse e Formularit për Kërkesës së Defektit / Riparimit 
është  përfshirë në këtë PSO si SHTOJCA 1. 
 
Dokumentacioni kërkohet për menaxhimin e aseteve, buxhetimin dhe proceset e planifikimit në operim  
dhe mirëmbajtje. 
 
Dokumentacioni mund të analizohet çdo muaj dhe çdo vit për të ndihmuar në zhvillimin e mëtejshëm të 
procesit të planifikimit. 
 
Të dhënat nga dokumentacioni duhet të përfshihen në GIS. 
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6.2 Marrja parasysh e Shëndetit dhe Sigurisë 
 

Subjekti i Seksionit të Shëndetit dhe Sigurisë (H&S) është që personelit të mirëmbajtjes dhe operimit 
të sistemit të kanalizimeve ti ofroj njohjen themelore të rreziqeve që ekzistojnë gjatë kryerjes së 
detyrave rutinore të përditshme të punës. Ndërgjegjësimi, dijenia, angazhimi dhe aftësitë teknike do 
të ndihmojnë stafin e O & M në kryerjen e detyrave të punës në një mënyrë të sigurt dhe profesionale. 

 
Ekzistojnë rreziqe të shumta në të cilat personeli për O&M të sistemit kanalizimeve mund të hasë kur 
punon në dhe rreth rrjetit të kolektorëve të kanalizimeve. 

 
6.2.1 Rreziqet fizike 

 
Gjatë punës në një sistem të kanalizimit mund të shkaktohen lëndime fizike nga disa shkaqe, siç janë 
rrëshqitja, ngecja, rrëzimi, tendosja, shpimi, prerja etj. Jini të vetëdijshëm për rrethin dhe përpiquni të 
eliminoni shumë nga rreziqet e mundshme. 

 
Gjatë inspektimit të  pusetave të kanalizimeve duhet të respektohen Udhëzimet e mëposhtme: 

• Kur hyni në një pusetë, inspektoni vizualisht pusetën para se të hyni në të se a janë shkallët stabile, a 
ka objekte të mprehta të dala. 

• Kur punoni në një pusetë, veglat përdorni në mënyrë të duhur. Përdorni një çantë veglash të lidhur 
me një litar për të ngritur dhe zbritur veglat kur punëtori nuk është në pusetë. 

• Kontrolloni dhe riparoni rregullisht shkallët e dëmtuara. 

• Vishni këpucë të përshtatshme jo-rrëshqitëse 

• Lëvizni me kujdes, lëvizjet e papritura ose jashtë baraspeshës, mund të rezultojnë në rrëzim. 
 

 
6.2.2 Infeksioni dhe sëmundja 

 
Kanalizimi ka një shumëllojshmëri të gjerë të substancave kimike dhe biologjike. Çdo sëmundje, 
parazit, infeksion, virus apo sëmundje që gjenden brenda komunitetit mund të përfundojnë në 
sistemin e kolektorëve të ujërave të ndotura. Personat që hyjnë në puseta automatikisht janë të 
ekspozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. 

 
Jini të vetëdijshëm se higjiena e papërshtatshme personale mund ta ekspozojë punëtorin ndaj këtyre 
sëmundjeve dhe të shkaktojë sëmundje dhe ndoshta vdekjen. Tradicionalisht, shqetësimi primar 
sanitar ka qenë agjentët infektues që shkaktojnë sëmundjet. Derisa kjo vazhdon të jetë një shqetësim, 
jini të vetëdijshëm se në sistemin e kanalizimeve mund të hyjnë kemikaljet që janë të rrezikshme 
madje edhe në përqendrime shumë të vogla. Lista e mëposhtme përmban sugjerime për të ndihmuar 
operatorin të praktikojë higjienën e mirë personale. 
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• Gjithmonë lani duart para se të hani, pini, pini duhan, shtrëngoni duart. 

• Jini të vetëdijshëm se të gjitha sipërfaqet mund të jenë të kontaminuara. Lani duart pasi ti prekni 
ato. 

• Mos pini duhan, hani ose pini pije, kur punoni rreth kolektorëve të ujërave të ndotura. 

• Mos i fusni gishtat në hundë, gojë dhe sy gjatë gjithë kohës. 

• Mbani rrobat e punës të veçuara nga veshjet tjera. Lani rrobat e punës veçmas nga veshjet tjera. 
Mos vishni rroba pune jashtë punës. 

• Mjekoni menjëherë të gjitha prerjet dhe lëndimet e tjera. Menjëherë lani prerjet me sapun dhe 
aplikoni një krem anti-bakterial para se të lidhni plagën. Përdorni teknikat e aprovuara të ndihmës 
së parë. Mos lejoni që ujërat e ndotura të kontaktojnë prerjet e hapura dhe lëndimet tjera. 

 
 

6.2.3 Rreziqet Atmosferike / nga Gazrat 
 

Ekzistojnë tri lloje kryesore të rreziqeve atmosferike: eksplozive ose të ndezshme, toksike dhe 
mungesë e oksigjenit. 

 
Gazrat ose avujt e ndezshëm mund të hyjnë nga një shumëllojshmëri burimesh ose mund të 
formohen natyrshëm nga degradimi për shkak të lëvizjes së ngadalshme të llumit ose ngecjes së tij 
brenda gypave të kanalizimit. 

 
Burime të tjera të gazeve shpërthyese ose të ndezshme janë rezervarët nëntokësore të magazinimit 
të karburantit, stacionet e gazit dhe tubacionet e naftës. Këto gazra mund të zhyten në fund (p.sh. 
benzina) ose të ngjiten në majë (p.sh. Metani) të linjave të kanalizimeve dhe pusetave varësisht nga 
pesha specifike e gazit. Pesha specifike (PS) më e madh se 1 - gazi zhytet sepse është më i rëndë se 
ajri (1.0). Nëse pesha specifike e gazit është nën 1.0, gazi ngjitet sepse është më i lehtë se ajri. Gazrat 
e ndezshme, avujt ose mjegulla tejkalojnë 10% të LEL-it (kufiri i ulët eksplodimit). LEL është një numër 
i shprehur në % që paralajmëron personelin se në çfarë përqendrimi një gaz i ndezshëm, avull ose 
mjegull bëhet eksploziv në atmosferë. 

 
Atmosferat toksike në sistemet e kanalizimeve të ujërave të ndotura më së shumti krijohen nga 
degradimi i materieve të caktuara që përmbajnë produkte të sulfurit që rezultojnë në hidrogjen sulfid 
(H2S). Sulfidi i Hidrogjenit ka një peshë specifik prej 1,19 dhe për këtë arsye është më i rëndë se ajri 
dhe do të zhytet. Sulfuri i hidrogjenit është gazi më i zakonshëm i gazrave vrasës që gjenden në 
sistemin e kanalizimeve. Në përqendrime të ulëta, H2S ka erën e vezëve të prishura. Në përqendrime 
më të larta, H2S ndikon në sensorët e erës dhe mund të ndodhë dëmtimi ose vdekja. 

 
Oksigjeni që marrim frymë i pranishëm në sistemin e kanalizimit, puseta ose gropa septike, mund të 
reduktohet rrezikshëm ose madje të eliminohet kur ajri të përzihet ose zëvendësohet me një gaz 
tjetër. Mos punoni në hapësira të mbyllura ku atmosfera përmban më pak se 19.5% oksigjen 
(mungesë e oksigjenit) ose më shumë se 23.5% oksigjen (tepricë e oksigjenit që rezulton me rritje të 
kushteve të eksplodimit / zjarrit). 
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Ventilator elektrik portativ 

 
 

6.2.4 Hapësira e kufizuar 
 

Kjo pjesë përmban rekomandime për praktikat dhe procedurat për të mbrojtur punonjësit nga 
rreziqet e hyrjes në hapësira të kufizuara. 

 
Një hapësirë e kufizuar është një hapësirë që ka ndonjë nga karakteristikat e mëposhtme: 

• Hapje të kufizuara për hyrje dhe dalje 

• Ventilim (ajrosje) të pafavorshëm natyror 

• Nuk është e projektuar për përdorim të vazhdueshëm të punonjësve 
 

Një hapësirë e mbyllur e gjetur në sistemin e kanalizimeve mund të ketë një kombinim të këtyre tre 
karakteristikave, të cilat mund ta komplikojnë punën në dhe rreth këtyre hapësirave, si dhe veprimet 
e shpëtimit gjatë emergjencave. Në sistemin e kanalizimit mund të gjenden këto hapësira të 
kufizuara: 

• Pusetat  

• Kanalizimet 

• Gropat septike 

• Rezervarët 
 

Hapësirat e kufizuara të renditura më sipër do të konsiderohen hapësira të kufizuara ku  kërkohet 
leja derisa procedurat para hyrjes në to të tregojnë ndryshe. Një hapësirë e kufizuar ku kërkohet leje 
do të kërkonte një person të kualifikuar dhe të trajnuar përgjegjës për ekipin që do të monitoronte 
hapësirën e kufizuar duke kontrolluar fizikisht dhe evidentuar të gjitha të dhënat e testimit dhe të 
konfirmoj kushtet e sigurta përpara se të futen në hapësirën e kufizuar në mënyrë të sigurt. 
 

Në hapësirat e kufizuara, personeli i sistemit të kanalizimit mund ti ekspozohet: 
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• Ngulfatjes - ndodh kur një person është i mbuluar me një substancë ose me një substancë gjysmë 

të ngurtë e cila mund të rezultojë në mbytjen e personit, të shkaktojë dëmtime serioze ose të 
pamundësojë ikjen nga ajo hapësirë. 

• Mungesës së oksigjenit – përqendrimi i oksigjenit në atmosferë me volum të barabartë ose më të 
ulët se 19.5%. 

• Pranisë së gazeve eksplozive / të ndezshme - E barabartë me ose më e madhe se 5-10% të kufirit 
më të ulët eksplodimit (LEL). 

• Pranisë së Gazrave Toksike - E barabartë ose më e madhe se 0.001% ose 10 ppm (pika e 
përcaktuar) sipas vëllimit të sulfidit të hidrogjenit të matur si një mesatare prej 8-orësh ose 10 
ppm. Në 0.002% ose 20 ppm, përqendrimi fillon të irritojë sytë dhe hundën. Në .005% ose 50 ppm, 
përqendrimi i gazit dëmton indin e syve. Përqendrimi prej 0.1% ose 1.000 ppm H2S shkakton 
vdekjen. 

• Mundësia e asfiksimit për shkak të mungesës së oksigjenit dhe prezencës së mundshme të gazrave 
të rrezikshme në hapësirat e kufizuara paraqesin një rrezik shumë të madh të sigurisë. 

• Vendndodhja e përqendrimit më të lartë është me interes të veçantë, sepse në qoftë se bëhet i 
nevojshëm largimi nga zona e prekur, personeli duhet të dijë nëse do të duhet të zvarritet, në rast 
të amoniakut, ose të qëndrojë drejtë, në rast të klorit. Duhet të theksohet se edhe pse oksigjeni 
është një gaz jo i ndezshëm, oksigjeni mbështet djegien në materiale të tjera. 

 

 
Aplikimi i pajisjes për hyrje në hapësirë të kufizuar 

( trekëmbëshi, çikriku) 
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Për  hyrje në hapësirë të kufizuar duhet të jenë në dispozicion pajisjet në vijim: 

• Pajisjet e testimit dhe monitorimit të atmosferës – Multi-detektor i gazit, oksigjenit (O2), sulfidit 
të  hidrogjenit (H2S), detektor i monoksidit të karbonit dhe gazeve shpërthyese. 

• Pajisjet e ventilimi - Ventilator të ajrit të freskët tubat dhe aksesorët. 

• Pajisjet  e komunikimit - Radiot lidhje ose telefona celularë. 

• Pajisjet mbrojtëse personale - Çizme gome me maje çeliku.  

• Pajisjet e ndriçimit - Dritat anti-eksploduese për t'u mundësuar atyre që hyjnë që të shohin mjaft 
mirë për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për të dalë shpejt nga hapësira në rast urgjence. Të 
paktën një elektrik dore anti-eksplodues duhet te jetë në dispozicion, në rast të dështimit të 
rrymës elektrike. 

• Barriera dhe mburoja - Të mjaftueshme për të mbrojtur qasjen e hyrjes dhe për të siguruar 
mbrojtje nga këmbësorët dhe automjetet. 

• Shkallët - Pajisjet e nevojshme për hyrje dhe dalje të sigurt kur shkallët e palëvizshme nuk janë 
në dispozicion ose janë të dëmtuara. 

• Pajisje të shpëtimit me tre këmbë dhe pajisje emergjente - Përfshirë rripat e sigurisë dhe litarët, 
çikrik shpëtimi. 

• Paketa e ndihmës së parë - Të përshtatshme për trajtimin e lëndimeve të parashikuara. 

 
Në hapësirat e kufizuara mund të futen pa nevojën për një leje me shkrim, nëse hapësira mund të 
mbahet në kushte të sigurta për hyrje vetëm përmes ventilimi mekanik dhe: 

 
• Udhëheqësi i trajnuar i ekipit ose mbikëqyrësi i departamentit të sigurisë mund të demonstroj se 

rreziku i vetëm i paraqitur nga hapësira e lejuar është atmosfera e rrezikshme aktuale ose 
potenciale; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë mund të tregojë se vetëm ventilimi i vazhdueshëm i ajrit të futur është i 
mjaftueshëm për ta konsideruar hapësirën e lejuar të sigurt për hyrje; 

• Mbikëqyrësi i sigurisë zhvillon të dhënat e monitorimit dhe të inspektimit që mbështesin 
demonstrimet e kërkuara më sipër. 

 
Të gjitha hapësirat e kufizuara duhet të konsiderohen si hapësira të kufizuara ku kërkohet leje për 
qasje, derisa procedurat para-hyrjes nuk tregojnë ndryshe. Çdo punonjës që i kërkohet ose i lejohet 
të kontrollojë paraprakisht ose të hyjë në një hapësirë të kufizuar ku  kërkohet leja duhet të ketë 
përfunduar me sukses, si minimum, trajnimin e kërkuar. 

 
Udhëheqësi i ekipit, para se të hyjë në një hapësirë të kufizuar, duhet të plotësojë një Listë Kontrolli 
Para-hyrjes në Hapësirë të Kufizuar që gjendet në Shtojcën 2. Kjo listë verifikon plotësimin e 
elementeve të renditura më poshtë. Një kopje e kësaj liste kontrolli duhet të mbahet në vendin e 
punës për kohëzgjatjen e punës. Nëse rrethanat diktojnë ndërprerje të punës, leja duhet të 
rivlerësohet dhe duhet të plotësohet një listë e re e kontrollit. 
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• Kontrolli i rreziqeve atmosferike dhe ngulfatjes - Të gjitha pompat dhe linjat që mund të 

shkaktojnë që ndotësit të futen në hapësirë, duhet të çkyqen dhe të mbyllen; ose të izolohen në 
mënyrë efektive me mjete të tjera për të parandaluar ndotjes e rrezikshme të ajrit ose 
ngulfatjen. Nëse mbyllja e tubave dhe/ose izolimi kërkojnë hyrjen në hapësirën e kufizuar, duhet 
të zbatohen dispozitat për hyrjen në hapësirën e kufizuar ku kërkohet leja. 

• Mbikëqyrja - Zona përreth duhet të vëzhgohet për të shmangur rreziqet siç janë avujt e 
shpërndarë nga rezervuarët, tubacionet ose kanalizimet. 

• Qasja – Çfarëdo situate që e bën të pasigurt heqjen e kapakun hyrës, duhet të eliminohet para 
se të hiqet kapaku. 

• Barrierat - Kur kapakët e hyrjes hiqen, parmakët, mbulesa e përkohshme ose gardhet tjera të 
përkohshme që parandalojnë rënien aksidentale përmes hapjes dhe që mbron çdo punonjës që 
punon në hapësirë nga objektet e huaja që hyjnë në hapësirë duhet të ruajnë menjëherë hapjen. 
Këmbësorët, automjetet ose gardhe tjera duhet të ngrihen për të mbrojtur ata që hyjnë nga 
rreziqet e jashtme. 

 
 

6.2.5 Trafiku dhe rruga 
 

Puna në rrugë paraqet një rrezik të madh për një operator të sistemit të kanalizimeve, si dhe për 
këmbësorët dhe vozitësit. Personeli i sistemit të kanalizimeve, gjatë kryerjes së inspektimeve, 
pastrimit, rehabilitimit dhe riparimeve, duhet të kujdesen për dhe rreth trafikut prandaj, kontrolli i 
trafikut është i nevojshëm për të zvogëluar rrezikun e lëndimit ose vdekjes. Qëllimi i kontrollit të 
trafikut është të sigurojë zona të sigurta dhe efektive të punës dhe të paralajmërojë, kontrollojë, 
mbrojë dhe përshpejtojë trafikun e automjeteve dhe këmbësorëve. 

 
Një nga mënyrat më të mira për të rritur sigurinë edhe të shoferëve edhe personelit të sistemit të 
kanalizimeve është përdorimi i pajisjeve të kontrollit të trafikut si: 

 

• xhaketat reflektuese të punonjësve,  

• barrikada (gardhet), konet, shenjat,  

• drita blinkuese,  

• flamurtarë, 

• automjeti i sistemit të kanalizimit 
 

Cilado qoftë metoda, personeli i sistemit të kanalizimit duhet të jetë në dijeni me ligjet dhe 
rregulloret vendore lidhur me përdorimin e pajisjeve të kontrollit të trafikut dhe menaxhimit të 
trafikut. 
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7 REFERENCAT 
 

 Ligji Nr.04/L-161 LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ; 
 

 Ligji Nr. 4/L-012 LIGJI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI; 
 

 Ligji Nr.03/L –212  LIGJI I PUNËS; 
 

 Rregullorja (MLSW) No.02/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit 
për përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse në vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW)  Nr.03/2016 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit 

për mbrojtjen e të punësuarve lidhur me punën e krahut me ngarkesa; 
 
 Rregullorja (MLSW)  Nr.04/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 

vendin e punës; 
 

 Rregullorja (MLSW) Nr.05/2014 për kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për 
përdorimin e pajisjeve të punës nga punonjësit në vendin e punës; 

 
 Rregullorja (MLSW) Nr.03/2014 për mënyrën e përgatitjes së dokumentit të vlerësimit të 

riskut, përmbajtja e tij , të dhënat mbi të cilat duhet të bazohet vlerësimi i riskut dhe  
mbajtja e evidencës nga siguria dhe shëndeti në punë. 
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Shtojca 1 

Kërkesa e defektit / riparimit 
(fleta tjetër) 
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Përmirësime / Defekte të parregulluara: Kërkesa për Punë 
 

Përshkrimi i Asetit: ……………………………………………………………  

Vendndodhja   ………………………………………………………..……… 

Data e Inspektimit: ……………………………  Fotografi të marra; Po/Jo. 

Inspektuar nga:………………………………………; Kontakti 

Numri:…………………………………… 

Pozita: ………………………………………………; Zyra 

Vendndodhja: ……………………………. 

Shkallët e Prioritetit në Kohë:  
 

1 Kërkohet të përfundohet urgjentisht (cekni afatin e fundit) 
 .............................. .. 

2 Kërkohet të përfundohet brenda 7 ditëve 
3 Kërkohet të përfundohet brenda 30 ditëve 
4 Kërkohet të përfundohet para: ……………………………… 

 
Fleta e 

 
Artikulli  

 
Prioriteti  

Raporti i 
pare / 

paraprak 

Puna e kërkuar 
(nëse kërkohet përdorni një fletë të veçantë për skica) 

 
Orë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nënshkruar nga Inxhinieri Inspektues ........................................................                    Data............................... 

 
Defektet e miratuara dhe nënshkruara nga Menaxheri..............................................      Data.............................. 

 
Punët e përfunduara të Nënshkruar nga Inxhinieri Inspektues …………………………...Data…………………… 
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Shtojca 2 

Fleta e Formularit / Lista kontrolluese për hyrje në 
hapësirë të kufizuar / Leja 

(fleta tjetër) 



23  

 

 

 
 

 
Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

Regional Water Supply Company 
Regionalna vodovodna kompanija 

Procedura Standarde e Operimit (PSO)): 
Riparimet në rrjetin e kanalizimeve 
Version 1.0 (Korrik 2018) 

 
 

Lista kontrolluese për hyrje në hapësirë të kufizuar / Leja 
 

Mbikëqyrësi i hyrjes:  Data  
Personi që hyn:  

Shoqëruesit:  

Adresa:  Leja kohore është lëshuar: AM/PM 

Qëllimi i hyrjes: Riparimi O      Pastrimit O      Inspektimit O      Tjetër O 
  

    

 
KËRKOHET LEJA PËR RREZIQE TË HAPËSIRAVE TË KUFIZUARA 

ATMOSFERIKE, FIZIKE, (MBYTJE; RËNIE; INSEKTE; BREJTËS; TRAFIKU) 
TEMPERATURAT EKSTREME * MEKANIKE * ELEKTRIKE * BIOLOGJIKE 

Procedurat e hyrjes PO  JO 
Testimi i atmosferës para hyrjes   
Matësi i atmosferës i bartur nga hyrësi gjatë hyrjes   
Ventilimi për 15 minuta para hyrjes   
Ventilimi gjatë hyrjes   
Helmeta e vënë nga hyrësi (t)   
Rripat e sigurisë të veshur nga hyrësi (t)   
Litarët e nxjerrjes të lidhur me rripat e sigurisë   
Ashensor mekanik i disponueshëm në vend   
Ashensor mekanik i përdorur nga hyrësi (t)   
Kontrolli i trafikut të zonës së punës   
Komunikimet e mbajtura me hyrësin (t)    
Rreziqet mekanike të mbyllura / të shenjuara   
Rreziqet elektrike të mbyllura / të shenjuara   
tjera: 

Matjet atmosferike / gazrave 
Parametri Para ventilimit Gjatë hyrjes  

Oksigjeni    

LEL    

Sulfid hidrogjeni    
Komentet :  

PËR SHPËTIM OSE NDIHMË EMERGJENTE KONTAKTONI:    
Leja kohore është 
anuluar: 

 AM/PM    
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Përshkrimi i punës së stafit të rrjetit të kanalizmit 
 
 

(fleta tjetër) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manualet e rrjeteve të kanalizimit 



 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS – KRU GJAKOVA 

 

Faqja 1 
 

Emri i dokumentit Përshkrim i vendit të punës:  Menaxher i rrjetit të kanalizimit 

Versioni V 1.1 

Autor Uwe Kollrodt Ekspert O&M / Genti Beqiri – Ekspert Komercial dhe i Burimeve 
Njerëzore – Sachsen Wasser 

Data e miratimit të parë  
Data e rishikimit të fundit   
Periudha e rishikimit  3 vjet 
Qëllimi Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

 

Pozicioni i punës MENAXHER I RRJETIT TË KANALIZIMIT 

Departamenti / njësia Departamenti teknik / Njësia e rrjetit te kanalizimit 
Nën-njësia Njësia e Ujërat e ndotura 
I raporton  Drejtori Teknik 
Vartësitë  Stafi i departamentit të ujërave të ndotura 
Përgjegjësitë  Kryen menaxhimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit, 

planifikimin e buxhetit, organizimin e stafit të caktuar për këtë njësi, kryen plane 
për mirëmbajtje të rrjetit, plane për riparime të nevojshme, jep udhëzime dhe 
zbaton rregullat mbi shëndetin dhe sigurinë në punë. Është përgjegjës për 
raportim dhe analiza të operimit dhe punëve mirëmbajtëse si dhe bënë 
vlerësimin e rrjetit. 

Detyrat e përgjithshme  Mban manualin e stafit, bënë përgatitjen e urdhëresave të punës bazuar në 
planet dhe buxhetin  për operim dhe  mirëmbajtje, bënë regjistrimin ditor, mujor 
dhe vjetor të të dhënave të rëndësishme. Bën përgatitjen e planeve mbi 
inspektim të vazhdueshëm të rrjetit, pastrimit preventiv  dhe mirëmbajtjes së tij, 
planifikim për nevoja të pjesëve rezervë , materialeve dhe furnizimeve, bënë 
monitorimin e parametrave të performancës, bënë organizimin e shërbimeve 
emergjente për rrjetin e kanalizimit.  

Niveli i performancës  
 Mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit; 
 Qëndrueshmëria e pajisjeve dhe mjeteve ne përdorim;  
 Ruan cilësinë e planifikimit;  
 Kryen shfrytëzimin ekonomik te burimeve;  
 Garanton operim të qëndrueshëm të rrjetit të kanalizimit; 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë   

 Kryen menaxhimin e proceseve mekanike dhe biologjike të ITUN-it, 
përfshi  proceset për trajtimin e llumit;  

 Menaxhimin e punëve, të stafit të caktuar dhe nën-kontraktorëve 
 Mban trajnime mbi shëndetin dhe sigurinë në punë; 
 Siguron që të gjitha të dhënat relevante (konsumi i energjisë, koha e 

punës së pompave, kosto, dëmtimet, pengesat, zëvendësimet, etj. të 
regjistrohet dhe të ruhen si duhet.  

 Planifikon mirëmbajtjen dhe kostot;  
 Planifikon materialet dhe kimikatet e nevojshme; 
 Koordinim i aktiviteteve me stafin e caktuar sipas rrethanave në ITUN 

(operimi veror dhe dimëror, pengesa të ndryshme gjatë të njëjtës 
përudhë( 

 Përgatit plane vjetore trajnimi  
 Përgatitjen  e formularëve për punë të ndryshme. 
 Analizimin dhe përshtatjen e parametrave të nevojshëm për arritjen e 

objektivave  
 Planifikon riparime, rehabilitime dhe meremetime të nevojshme  
 Ndërlidhet me mbikëqyrësin dhe njësitë e tjera. 
 Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori Teknik, sipas fushës së 

kompetencës dhe pozitës; 



 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS – KRU GJAKOVA 

 

Faqja 2 
 

Bashkëpunon me : Me departamentin teknik dhe sektorë te tjerë te kompanisë; 

Pajisjet e nevojshme te 
punës:  Kompjuter/Laptop, mjete për matje të ndryshme , telefon mobil 

Niveli i pagës/ kategoria  - 

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME 

Niveli dhe fusha e kërkuar e 
shkollimit Diplomë Universitare në inxhinieri civile, inxhinieri mekanike 

Specializimet me njohuri 
teknike,  trajnime 
profesionale, certifikata, etj 

Eksperienca e dëshmuar menaxheriale  
Eksperienca / certifikata te punimeve inxhinierike  

Njohja e gjuhëve te huaja 
Njohja e gjuhës angleze do të ishte e dobishme, por jo thelbësore. 

Përvoja profesionale e 
kërkuar Të paktën 5 vjet eksperiencë në menaxhim; 

Aftësi / Kompetenca të tjera  
 Aftësi të mira komunikimi dhe menaxheriale; 
 Aftësi të mira organizative dhe iniciative; 
 Aftësi për të vendosur përparësitë; 
 Menaxhimi i problemeve dhe aftësitë e zgjidhjes. 
 Aftësi për të ndjekur procedurat, udhëzimet e punës dhe rregullat dhe 

rregulloret e sigurisë / mjedisit; 
 Njohja e metodave, praktikave, teknikave, materialeve, mjeteve dhe 

pajisjeve të përdorura për mbajtjen e sistemeve të shpërndarjes së 
ujit dhe kanalizimeve. 

 Aftësi të punës ne grup; 
 Aftësi për të planifikuar dhe punuar në mënyrë të pavarur;  
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Faqja 1 
 

Emri i dokumentit Përshkrim i vendit të punës:  Shofer i Autocisternës 

Versioni V 1.1 

Autor Uwe Kollrodt Ekspert O&M / Genti Beqiri – Ekspert Komercial dhe i Burimeve 
Njerëzore – Sachsen Wasser 

Data e miratimit të parë  
Data e rishikimit të fundit   
Periudha e rishikimit  3 vjet 
Qëllimi Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

 

Pozicioni i punës SHOFER I AUTOCISTERNËS 

Departamenti / njësia Departamenti teknik / Njësia e rrjetit te kanalizimit 
Nën-njësia Njësia e Ujërat e ndotura 
I raporton  Drejtuesit të njësisë së rrjetit të kanalizimit / Menaxherit / Drejtorit Teknik 
Vartësitë  -  
Përgjegjësitë  Pastrimi parandalues në tubacionet e kanalizimeve, pusetat dhe strukturat e 

tjera të kanalizimeve dhe zhbllokimit te tyre. Mbështetja ne mirëmbajtjen 
parandaluese dhe riparimin e rrjetit te kanalizimeve. Kryerjen e mirëmbajtjes 
dhe riparimeve të vogla të autocisternës. 

Detyrat e përgjithshme  Kryerjen e pastrimit preventiv të tubacioneve të kanalizimit dhe pusetave, 
zhbllokim dhe mbështetje në punët inspektuese të rrjetit të kanalizimit, 
mbështetje në grumbullimin e të dhënave në lidhje me rrjetin e kanalizimit. 

Niveli i performancës  
 Mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

Detyrat dhe përgjegjësitë   Bën rregullisht kontrollin e përditshëm të autocisternës; 
 Kryen pastrimin parandalues në kanalizime; 
 Kryen zhbllokimin e kanalizimeve; 
 Mbështet në planifikimin e mjeteve dhe materialeve; 
 Zbaton rregulloret e shëndetit dhe të sigurisë në punë; 
 Kryen shërbime emergjente; 
 Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori Teknik apo eproret, 

sipas fushës së kompetencës dhe pozitës; 

Bashkëpunon me : Operatoret e rrjetit të kanalizimit, menaxherin e njësisë dhe eproret. 

Pajisjet e nevojshme te 
punës:  

Autocisterna me presion ose e kombinuar me vakum përfshi pjesët përcjellëse, 
pajisjet e sigurisë, kova, mjeti për hapjen e valvulave dhe hidrantëve, grep për 
hapjen e kapakëve të pusetave, çekan dhe telefon mobil. 

Niveli i pagës/ kategoria  - 

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME 

Niveli dhe fusha e kërkuar e 
shkollimit Shkollën e Mesme Teknike ose Formimin Profesional në fushën teknike. 

Specializimet me njohuri 
teknike,  trajnime 
profesionale, certifikata, etj 

Patentë shoferi për kamion; 
Njohja e bazave funksionale të sistemit të kanalizimeve. 

Njohja e gjuhëve te huaja 
Nuk kërkohet 



 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS – KRU GJAKOVA 

 

Faqja 1 
 

Emri i dokumentit Përshkrim i vendit të punës:  Inspektues i rrjetit të kanalizimit 

Versioni V 1.1 

Autor Uwe Kollrodt Ekspert O&M / Genti Beqiri – Ekspert Komercial dhe i Burimeve 
Njerëzore – Sachsen Wasser 

Data e miratimit të parë  
Data e rishikimit të fundit   
Periudha e rishikimit  3 vjet 
Qëllimi Operimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

 

Pozicioni i punës INSPEKTUES I RRJETIT TË KANALIZIMIT 

Departamenti / njësia Departamenti teknik / Njësia e rrjetit te kanalizimit 
Nën-njësia Njësia e Ujërat e ndotura 
I raporton  Drejtuesit të njësisë së rrjetit të kanalizimit / Menaxheri / Drejtorit Teknik 
Vartësitë  -  
Përgjegjësitë  Kryen kontrollin dhe inspektimin e pusetave dhe strukturave tjera të rrjetit, dhe 

kryen regjistrimin e prishjeve dhe dëmtimeve në rrjet. 

Detyrat e përgjithshme  Kryen punë inspektuese të rrjetit të kanalizimit, grumbullimin e të dhënave 
mbi rezultatin e inspektimeve dhe dëmtimeve të rrjetit të kanalizimit. 

Niveli i performancës  
 Mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

Detyrat dhe përgjegjësitë   
 Kryen inspektimin e pusetave dhe derdhësve në zonën e shërbimit;  
 Kryen regjistrimin e dëmtimeve dhe prishjeve të rrjetit të kanalizimit  
 Kryen inspektimin e aseteve;  
 Zbaton rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë; 
 Kryen shërbime emergjente; 
 Kryen mbikëqyrje të punëve të ndryshme riparuese në rrjetin e 

kanalizimit.  
 Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori Teknik apo eproret, 

sipas fushës së kompetencës dhe pozitës;  
Bashkëpunon me : Operatoret e rrjetit të kanalizimit, menaxherin e njësisë dhe eproret. 

Pajisjet e nevojshme te 
punës:  

Pajisjet e sigurisë, kova, mjeti për hapjen e valvulave dhe hidrantëve, grep për 
hapjen e kapakëve të pusetave, çekan dhe telefon mobil. 

Niveli i pagës/ kategoria  - 

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME 

Niveli dhe fusha e kërkuar e 
shkollimit Shkollën e Mesme Teknike ose Formimin Profesional në fushën teknike. 

Specializimet me njohuri 
teknike,  trajnime 
profesionale, certifikata, etj 

Njohja e bazave funksionale të sistemit të kanalizimeve. 

Njohja e gjuhëve te huaja 
Nuk kërkohet 

Përvoja profesionale e 
kërkuar Të paktën një vit 
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Shembull për Planin e Pastrimit të Rrjetit të Kanalizimit 
 
 

(fleta tjetër) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manualet e rrjeteve të kanalizimit 



 

 

RRJETI  I  KANALIZIMIT TË GJAKOVËS  
  

N
um

be
r. 

 
 

Emri i rrugës 

Plan i pastrimit 

Diametri i gypit dhe gjatësia 

Ø300 
(m) 

Ø400 
(m) 

Ø500 
(m) 

Ø600 
(m) 

Ø700 
(m) 

Ø800 
(m) 

Ø900 
(m) 

Ø1000 
(m) 

 
Gjithsejt  

 
Rënia  

Intervali i 
pastrimit 

Data e pastrimi  
të fundit 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Mark Lleshi 200 300 300 375  125   1300    2 Lekë Dukagjini         0    3 Nëna Tereze 600 700 600 400  1200  200 3700    4 Papa Klementi XI    110 125 150  275 660    5 Ahmet Korenica         0    6 Mihail Grameno    170  50   220    7 Luigj Gurakuqi 150   150     300    8 Rruga e Tivarit 150        150    9 Mark Mallota  175       175    10 Shtefën Gjegjovi 100  80      180    11 Dah Polloshka         0    12 Ibrahim Fehmiu         0    13 Gjon Sereqi  175       175    14 Fehmi Agani 100 200 150   225   675    15 Sadik Pozhegu         0    16 Sadik Stavileci  150 200 350  140   840    17 14 Qershori 170        170    18 Rruga e U Ç K 175 395 225 200  250   1245    19 Ismail Qemali  300 325 300     925    20 Pjetër Budi    175  80   255    21 Dërgut Vokshi  330       330    22 Mit'hat Frashëri I 300 425       725    23 Mit'hat Frashëri II 200 150       350    24 Mit'hat Frashëri III 250 425 175      850    25 Bajram Curri 300 300       600    26 Bujar Roka         0    27 Shefki Shasivari   175 200     375    28 Sylejman Vokshi         0    29 Permet Vula 75 200       275    30 Tahir Efeendija 150        150    31 Hasan Dashi 125        125    32 Martin Camaj 200 100       300    33 Shaban Polluzha 75 175       250    34 Vëllëz. Frashëri 75 175       250    35 Fan. S. Noli         0    36 Tefik Çanga         0    37 Mazllum Llakuci 200 150       350    

 Gjithsejtë: 3595 4825 2230 2430 125 2220  475 15900    

  N
um

be
r.  

 

Emri i rrugës 

 
 

Ø300 
(m) 

 
 

Ø400 
(m) 

 
 

Ø500 
(m) 

 
 

Ø600 
(m) 

 
 

Ø700 
(m) 

 
 

Ø800 
(m) 

 
 

Ø900 
(m) 

 
 

Ø1000 
(m) 

 
 
 

Total 

 
 

No. I 
Pusetave 

 
 
 

Nr. Ujëmb 

 

Data e pastrim  
të fundit 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
38 Abedin Terbeshi  250      125 375    39 Bajram Daklani    275     275    40 Qazim Bakalli 130        130    41 Halit Asllani 225        225    42 Gjon Bisaku         0    43 Konst. Kristofor.         0    44 Kon. e Bunjajt  175  250    50 475    45 Marin Barleti  175 130 120     425    46 Mbret. Teuta  130 275      405    47 Selman Riza 200        200    48 I. Zuka( M.Zajmi ) 60 180       240    49 Ferhat Binishi 100 100       200    50 Musa Zajmi 100 150 225 125  250   850    51 Armand P.Pailad 75 125       200    52 Naum Veqilhar. 90 140       230    53 Isa Boletini  278       278    54 Ali P. Tepelena 120 125 125 60  75   505    55 Çamëria 175        175    56 Edith Durham 230 265       495    57 Bujar Syla         0    58 Elton Zherka 250        250    59 Xhem.Abdullahu         0    60 Washington    250  650  250 1150    61 Dëshm. e Lirisë 275 270 225   225   995    62 Yjet e Erenikut 150 325       475    63 Anton Çetta  375  150     525    64 Kong.i i Manastrit 200        200    65 Lidhja e Prizrenit 300 280       580    66 Mic Sokoli 200 75       275    67 Abdurrah. Buza  100 175      275    68 Avni Rrustemi 325        325    69 Ahmet Gjikoli 250        250    70 Tom Gjoka 275  325      600    71 Faik Konica 50 140  150     340    72 Yll Morina  275 270      545    73 Londra 985  230 335 85 242   1877    74 Migjeni  330 240      570    75 Ymer Prizreni 300 210       510    76 Gjergj Fishta 270 335       605    77 Mazllom Cana 510 290 56 104     960    78 Korab Binxhiu 428 342 118      888    79 Ilir Soba 575        575    80 Isa Grezda         0    81 Aleksand. Moisiu 160        160    



 

 

82 Bashkim Idrizi 160        160    83 Hasan Prishtina         0    
 Gjithsejt : 7168 5440 2394 1819 85 1442  425 18773    

  N
um

be
r. 

Emri i rrugës 
 
 

Ø300 
(m) 

 
 

Ø400 
(m) 

 
 

Ø500 
(m) 

 
 

Ø600 
(m) 

 
 

Ø700 
(m) 

 
 

Ø800 
(m) 

 
 

Ø900 
(m) 

 
 

Ø1000 
(m) 

 
 
 
Total 

 
 

No. i 
pusetave 

 
 
 
Nr. Ujëmb 

 

Data e pastri  
të fundit 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
84 Nimon Ferizi 10 160       170    85 Azem Hajdari 180        180    86 Bezim Bistrazhini 275        275    87 Hysni Dobruna 135 200       335    88 Skenderbeu  250 175 150  150   725    89 Xheladin Hana      200  60 260    90 A. Luzha 70        70    91 Haki Taha         0    92 Elena Gjika 225        225    93 Jeron. De Rada         0    94 Sadedin Shehu 160 130 220      510    95 Marije Shllaku 300        300    96 Shaban  Gola 120        120    97 Tirana ( Tranziti )  365 600 740  280   1985    98 Petro N. Luarasi         0    99 P.Bog.(Z. S.Agë)         0    100 Gjon N. Kazazi 125 125 200 240     690    101 Demush Taha 110        110    102 P. Vasa(Dardan)         0    103 L. Duk. (shkolla)         0    104 Hamëz Zyberi   175      175    105 Armend Qymyri 50 175       225    106 Kushtrim Hoxha 150        150    107 Visar Juniku 255 150       405    108 Kolektori i Veriut     550 300  400 1250    109 Parku i Qutetit 200 275 150      625    110 Orize Lindore   580      580    

 Lagjja e Brekocit             110 Domen. Përgegaj 293 138 250 67 102   190 1040    111 Minatori 75 75 75 150 440   110 925    112 Dega 3(e mesme)    75 150 140  310 675    113 Drenica         0    114 Murat Muh. Ali 200        200    115 Halim Sahija 300        300    116 Valon Mala 200        200    117 Gjon Buzuku 200        200    118 Patriot Berisha 400        400    119 Dedë Gjon Luli         0    120 Kolonia e duhanit         0    
 Gjithsejtë : 4033 2043 2425 1422 1242 1070  1070 13305    
 GJITHSEJTË: 14796 12308 7049 5671 1452 4732  1970 47978    
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