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1.0 Përmbledhje e përgjithshme  
 
1.1 Qëllimi 
 
Raporti për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të shërbimit dhe infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 
i përgatitur nga Agjencia e Shërbimeve Publike, Sektori i Ujitje Kullimit i Bashkisë Elbasan, 
nëpërmjet asistencës teknike të Programit për Planifikimin e Qeverisjes Vendore në Shqipëri 
(PLGP) të financuar nga USAID, vijon me raportin “Plani i veprimeve që duhet të ndërmarrë 
Bashkia Elbasan për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ujitjes dhe kullimit”.  
 
Ky raport paraqet planin e veprimeve që duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për përmirësimin 
e cilësisë së shërbimit publik të ujitjes dhe kullimit bazuar tek njё punё disa mujore dhe takime 
dhe seminare tё organizuara për këtë qёllim nё Elbasan.  
 
Kështu, ky dokument planifikimi synon të evidentoje ndërhyrjet qё duhen ndërmarrë nё lidhje me 
aspekte institucionale, teknike dhe financiare, cilësinë e ujit, burimet njerëzore dhe fermerët e 
shërbyer nëpërmjet nën sektorëve publike të ujitjes dhe kullimit në Bashkinë Elbasan. Gjithashtu, 
raporti do të reflektojë se kur duhet tё ndërmerret aktiviteti dhe cili është institucioni përgjegjës 
për ta realizuar atë.  
 
Vlen tё ndajmë nga ana parimore dallimet mes ujitjes si shërbim publik dhe atij privat tё cilat janë: 

• për ujitjen si shërbim publik është qeveria qendrore dhe vendore që planifikon, financon 
dhe zbaton skemat, dhe në shumicën e rasteve fermerët në mënyrë efektive marrin një 
shërbim të subvencionuar; 

• për ujitjen si shërbim privat, ndonëse ndonjëherë qeveria qendrore ose vendore mund të 
lehtësojë zhvillimin ose të sigurojë stimuj, fermerët marrin vendimet e tyre të investimeve, 
paguajnë, zbatojnë, operojnë dhe mirëmbajnë sistemet dhe mbartin rreziqet. 

 
Prandaj, ujitja si shërbim publik ka tendencë të jetë e shtyrë nga furnizimi dhe mund të inkorporojë 
objektiva politikё ose sociale, ndërsa ujitje private është e shtyrë nga kërkesa dhe reflekton 
objektiva financiare. Këto karakteristika ndikojnë në shumë prej vendimeve themelore për 
planifikimin e zhvillimit dhe nënkuptojnë ndikime themelore në qasjen e investimeve.  
 
Me qellim që këto shërbime të jene efektive fermerët duhet të përfshihen në vendimet e 
planifikimit, të kontribuojnë së paku me një pjesë të kostove kapitale dhe të pranojnë 
përgjegjësinë e plotë për operimin dhe mirëmbajtjen (O & M). Siç do të shihet, trendi i planifikimit 
dhe investimeve në ujitje me financim publik është që të imitojë ato karakteristika të ujitjes private 
që e bëjnë atë përgjithësisht të vetë-mbështetur. 
 
Është e rëndësishme të theksohet që nё Bashkinë Elbasan është bërë një cikël i pafund 
rehabilitimesh, i cili është mirëmbajtja klasike, që ka për qëllim qё skemat ekzistuese të 
funksionojnë më mirë. Ndërsa, përmirësimi që kërkohet sot bën thirrje për analiza inxhinierike, 
ekonomike dhe sociale për të arritur një zgjidhje të përshtatshme.  



 
 

4 

 
Theksojmë se ky raport është hartuar në një linjë me misionin dhe objektivat e sektorit të bazuar 
tek Strategjia Kombëtare e Ujitjes dhe Kullimit (draft) e hartuar me asistencën teknike të Projektit 
të Burimeve Ujore dhe Ujitjes, të financuar nga Banka Botërore në qershor 2017 si dhe Ligji Nr. 
24/2017 “Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit”.  
 
Zbatimi i disa prej objektivave dhe veprimeve qё do të ndërmerren nëpërmjet këtij plani do tё 
vlerësohen nё vitin 2019 nga ana e projektit për Planifikimin e Qeverisjes Vendore në Shqipëri 
(PLGP) të financuar nga USAID dhe Bashkisë Elbasan, nëpërmjet një anketimi për vjeljen e 
perceptimit dhe matjen e kënaqësisë së qytetareve të Bashkisë Elbasan, për ofrimin e 
shërbimeve publike, në përgjithësi por dhe për ujitjen dhe kullimin në veçanti.    
 
Ky raport i dytё është realizuar përsëri nën kujdesin e Z. Qazim Sejdini, Kryetar i Bashkisë 
Elbasan, nëpërmjet një bashkëpunimi dhe koordinimi të shkëlqyer me stafin e Agjencisë se 
Shërbimeve Publike si institucion varësie i Bashkisë Elbasan dhe aktorë të tjerë nga bashkia si: 
Drejtoria e Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore, Drejtoria e Shërbimeve 
Mbështetës, Specialistet e bujqësisë (agronomët) e atashuar pranë Njësive Administrative, 
Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave, Aseteve, Buxhetit e Financës dhe Drejtoria 
e Emergjencave Civile.  
 
Ky raport u hartua nga Prof. Enkelejda Gjinali (Ing.) asistuar nga Diamanta Vito dhe Laureta 
Memo eksperte tё projektit tё USAID-it për Planifikimin e Qeverisjes Vendore në Shqipëri. 
 
1.2 Vështrim i përgjithshëm mbi shërbimin e ujitjes dhe kullimit  
 
Shërbimet publike si një përgjegjësi themelore e institucioneve qendrore dhe vendore, duhet të 
ofrohen në atë mënyrë dhe cilësi si një shoqëri që kërkon për të ruajtur dhe përmirësuar 
mirëqenien e saj. Për ta bërë këtë, institucionet kërkojnë struktura organizative dhe njerëz të 
kualifikuar, të cilët duhet të mbështeten fort nga drejtuesit e tyre për të ofruar shërbimet për të 
cilat ata janë përgjegjës.  
 
Pra, ofrimi i shërbimeve veç mjeteve e burimeve të nevojshme financiare e njerëzore, kërkon 
edhe një kulturë të mirë shërbimi. Kultura e shërbimit ekziston kur punonjësit motivohen për të 
patur një qasje të orientuar dhe përqendruar në kryerjen e detyrave dhe aktiviteteve të përditshme 
të punës. 
 
Në lidhje me sa më sipër, Projekti i USAID për Planifikim e Qeverisje Vendore (PLGP) po zhvillon 
sё fundmi nё Bashkinё Elbasan Programin për Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve (QSIP). 
Përmirësimi i Cilësisë së Shërbimeve është një program që ndihmon për të ecur në drejtim të një 
kulture me fokus më të madh tek shërbimet dhe qytetarët. Ai fokusohet si në cilësinë e shërbimeve 
të ofruara, ashtu edhe në përvojën e përdoruesit të shërbimit. Përmirësimi i Cilësisë së 
Shërbimeve është hartuar për të mundësuar një fushatë të fokusuar në përmirësimin e shërbimit, 
të udhëhequr nga drejtuesit e bashkisë, me pjesëmarrjen aktive të stafit kyç të drejtorive 
përkatëse dhe ofruesve të shërbimeve për klientët.  
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Në Bashkinë Elbasan u identifikua si prioritet shërbimi i ujitjes dhe kullimit, si një funksion i ri  pas 
Reformës Administrative-Territoriale të vitit 2014. Së bashku me Bashkinë Elbasan, u ra dakord 
që të hartohej një plan pune për këtë shërbim, i cili do të ndihmojë Bashkinë dhe Agjencinë e 
Shërbimeve Publike në përmirësimin e këtij shërbimi kaq të domosdoshëm për fermerët e zonës.  
 
Në këtë kuadër, Projekti USAID/PLGP organizoi në muajin qershor me stafin e Bashkisë dhe 
ASHP dy takime për hartimin e planit të punës të shërbimit të ujitjes dhe kullimit. Seminari u 
parapri me punë përgatitore për identifikimin e çështjeve dhe nevojave të sektorit, kuadrin ligjor 
dhe institucional, përgjegjësitë dhe rolet e Bashkisë, strukturave përgjegjëse, të cilat iu 
prezantuan pjesëmarrësve në takim nga ekspertët e projektit. Përmes një qasjeje me pjesëmarrje 
u hartua një projekt plan veprimi i detajuar, i cili u konsolidua dhe u përfundua në konsultime të 
vazhdueshme me stafin e Agjencisë se Shërbimeve Publike si institucion varësie i Bashkisë 
Elbasan që ka në varësi të saj sektorin e ujitjes dhe kullimit.  
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2.0 Situata e shërbimit të ujitjes dhe kullimit, 2017 
 
2.1 Gjendja teknike  
 
Situata e Ujitjes  
 
Sipërfaqja që mund të ujitet në Bashkinë Elbasan është rreth 7,553 ha. Në vitin 2017 aksesi për 
ujitje ishte në 1,164 ha. Gjatësia totale e kanaleve ujitëse është 556.5 km, nga të cilat 158 km 
kanale kryesorë; 78 km kanale sekondarë, dhe 220.5 km kanale terciarë. Ndërkohë që nga 21 
stacione pompimi në vitin 1991, sot ka vetëm njё stacion pompimi nё punё.  
 
Situata e Kullimit  
 
Sipërfaqja totale me infrastrukturë kullimi nё Bashkinё Elbasan ёshtё 3,345 ha dhe ka 4 sisteme 
kullimi kryesore. Aktualisht 2,545 ha kullohet me gravitet dhe nuk ka hidrovorë. Gjatësia totale e 
kanaleve kulluese është 1,983 km, rreth 42.2 km janë kanale kryesorë, 50 km kanale sekondare 
dhe 106.1 km kanale të tretë. Për mirëmbajtjen, çdo vit duhet të largohen me shumë se 65,000 
m3 aluvione. 
 
Situata e Digave dhe Rezervuarëve 
 
Nё Bashkinё Elbasan nga 20 diga gjithsej, 1 nuk ekziston mё pasi është kthyer nё tokё arё, 
ndёrsa tё tjerat janë si mё poshtё: 

• 8 rezervuarë kane dëmtime në trupin e digës,  
• 7 rezervuarë kane dëmtime të shkarkuesit katastrofik,  
• 11 rezervuarë kane dëmtime të ujëlëshuesit,  
• 2 rezervuarë kane dëmtime njëkohësisht të trupit të digës dhe shkarkuesit katastrofik dhe 

ujëlëshuesit. 
 
Kapaciteti ujor i projektuar për të 21 rezervuarët ёshtё 9,735,000 m3, ndёrsa kapaciteti total sot 
shkon në rreth 8,426,000 m3 për sezon ujitjeje. 
 
Mbrojtja nga Përmbytjet, Përroit Zaranikës  
 
Sfida tjetër, veç ujitjes dhe kullimit, është dhe ajo e mbrojtjes nga përmbytja. Kur ka patur 
probleme të mëdha, bashkia Elbasan ka bërë disa ndërhyrje të pjesshme, brenda mundësive 
buxhetore që ajo ka, për të mbuluar disa nga pikat e nxehta, që rezultuan pas përmbytjeve që 
Elbasani përjetoi sidomos vitet e fundit. Një ndër vatrat e nxehta është edhe Diga e Zaranikës. 
Përroi i Zaranikës përshkon qytetin e Elbasanit nё gjatësi prej 5.2 km me sipërfaqe ujëmbledhëse 
prej 72.1 km2.  
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Ai ka qenё dhe është përsëri një problem shqetësues për qytetin e Elbasanit. Diga e Përroit 
Zaranike  që para 25 viteve e ka plotësuar misionin si pritё dhe qё prej asaj kohe është kthyer nё  
një kaskadё qё nuk mund tё ndalё lëvizjen e aluvioneve por vetëm sa bën një frenim për pasojё 
gjatё kalimit tё plotave nё periudhën e lagёt, krahas prurjeve tё ujit kalojnë dhe sasira tё mëdha 
materiali tё ngurtё (aluvione) tё përmasave tё ndryshme deri popla.  
 
2.2 Aktorët kryesore (të drejtpërdrejtë ose të tërthortë) për shërbimin e ujitjes dhe 

kullimit në Bashkinë Elbasan 
 
Agjencia e Shërbimeve Publike, ka nё pёrbёrjen e saj njё Sektor tё Ujitjes dhe kullimit me 4 
punonjёs tё pёrhershёm dhe 20 punonjёs sezonalё. Nënsektori i shërbimit tё ujitjes duhet të 
kontrollojë dhe të përgjigjet për mirëmbajtjen e sistemeve të ujitjes si dhe të gjithë veprat e artit 
që i shoqërojnë këto sisteme, kryen inspektime periodike si dhe mirëmban digat dhe rezervuarët 
si pjesë përbërëse e sistemeve (përfshire edhe njësitë e shkarkimeve).  
 
Nënsektori i shërbimit të kullimit kontrollon dhe përgjigjet për mirëmbajtjen e sistemeve të kullimit, 
ujërave të larta, mbrojtjes nga përmbytja si dhe veprat e artit që i shoqërojnë ato. Ai duhet të 
zhvilloje dhe sigurojë efektivitetin e planit emergjent të mbrojtjes nga përmbytjet si dhe 
konsiderojë efektet e veprimeve natyrore dhe të marre masa për t’i ndalur ose të minimizojnë 
shkaqet e tyre.  
 
Drejtoria e Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore ka nё pёrbёrjen e saj 
sektorin e bujqësisë me 9 agronomё. Ky sektor duhet të kontrolloje dhe parandalojë çdo dëmtim 
të tokës bujqësore; Konfirmon planet e rilevimit për çdo parcele toke të fermerit dhe për çdo prone 
publike të Bashkisë; Këshillon fermerët për mbjelljen e kulturave bujqësore e pemëtarinë duke u 
kujdesur për rajonizimin e kulturave në varësi të mikroklimës dhe pjellorisë së tokës, shërbimet 
ndaj kulturave; ndihmon dhe informon fermerët për programet ndihmëse të Qeverisë dhe 
shoqatave të investitorëve të ndryshëm për bujqësinë dhe donatoreve të tjerë; jep vërtetime për 
sipërfaqet e tokave dhe kategorinë e saj dhe regjimin juridik të tokave, ndjek sistemet e kanaleve 
ujitëse dhe kulluese dhe bashkëpunon nga ana administrative dhe me Agjencinë e Shërbimeve 
Publike të Bashkisë. 
 
Drejtoria e Emergjencave Civile me 11 punonjёs, ushtron kontrolle fizike në mënyrë periodike në 
terren  të gjendjes se shtratit të përroit të Zaranikes dhe Manazderes gjate gjithë gjurmës se tij; 
të kanaleve të Larta në kurorën e ullishtës dhe pjesës funksionale të kanalit të ujërave sekondare; 
për funksionimin e sistemit të shkarkimit të ujërave të shiut (Elbasani ka një sistem të kombinuar);  
kontrolle fizike për gjendjen e veprave mbrojtëse si kanale të pendave lumore, mureve mbrojtëse, 
veprave të artit, argjinaturat e mbrojtjes se tokës bujqësore; mirëmbajtjen dhe funksionimin e 
sistemeve të kullimit të prirura për përmbytje; Informohet dhe kontrollon gjendjen funksionale të 
elementëve të rëndësishëm të digave të ujëmbledhësve si: ujë-shkarkuesi, dhe ujë lëshuesi, trupi 
i digës, vëllimi i vdekur dhe vëllimi i shfrytëzimit.  
 
 



 
 

8 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, e ngarkuar për vjeljen e tarifës së ujitjes me Vendim 
tё Këshillit Bashkiak Elbasan, nr. 134, date 22.12.2016/2017 “Mbi procedurat për vjeljen e taksave 
dhe tarifave vendore dhe mbledhjen me force të detyrimeve fiskale” 
 
Specialistet e bujqësisë të atashuar pranë Njësive Administrative. 
 
Sektori Elbasan, i Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, Korçё që varet nga Ministria e Bujqësisë dhe 
e zhvillimit rural me 7 punonjës.  
 
2.3 Transferimi dhe inventarizimi i Pronave të Ujitjes, Kullimit, Digave dhe 

Rezervuarëve 
 
Baza ligjore: VKM nr. 1108, datë 30.12.2015, “Për transferimin nga Ministria e Bujqësisë dhe e 
Zhvillimit Rural tek bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve 
të luajtshme e të paluajtshme të drejtorive rajonale të ujitjes dhe kullimit”, nё referencё tё saj nё 
Bashkinё Elbasan ka përfunduar procesi i transferimit kapital të aseteve nga Drejtoria Rajonale e 
Ujitjes dhe Kullimit, e skemave ujitëse, kulluese, pajisjeve, stacioneve, makinerive dhe makinerive 
të rënda dhe i personelit, por nuk ka përfunduar verifikimi dhe vlera kontabël e tyre.   
 
2.4 Tarifa e Shërbimit të Ujitjes 
 
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Elbasan është përcaktuar tarifa për shërbimin e ujitjes. Tarifa e 
fermerit për shërbimin e ujitjes nё tokat bujqёsore është 300 lek/dynym. Pёr vitin 2017 Bashkia 
Elbasan ka vjelё 2,792 mijё lekё nga 4,000 mijё tё planifikuara. 
 
Faturimi i taksës së shërbimit të ujitjes kryhet nga Ndërmarrja e Ujitjes dhe Kullimit.  Vjelja e tarifës 
së shërbimit të ujitjes kryhet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë. 
Procedura për faturimin dhe vjeljen e tarifës së shërbimit nuk ekziston.  Marrëveshja paraprake e 
fermerit me Ndërmarrjen e Ujitjes dhe Kullimit nuk ekziston.  Nuk është përcaktuar sesi do të 
monitorohet cilësia e ujit. Tarifa e fermerit për shërbimin e kullimit ose largimi aluvioneve është 0. 
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3.0 Përmbledhje e Pikave të Forta, të Dobëta, Mundësive dhe Rreziqeve 
 
Në këtë kapitull jepet një përmbledhje e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe rreziqeve për 
ujitjen, kullimin, mbrojtjen nga përmbytjet dhe sigurinë e digave në Bashkisë Elbasan, tё cilat janё 
sugjeruar nga stafi pёrkatёs i Bashkisë dhe PLGP gjatё punёs nё fazёn e parё pёr pregatitjen e 
kёtij plani veprimi. 
 
3.1 Shërbimi i ujitjes 
 
Pika të Forta 

• Angazhimi i Bashkisë për të investuar për rehabilitimin dhe modernizimin e sistemit; 
• Angazhimi i Bashkisë për përmirësimin e operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes; 
• Bashkia është e bindur se nëpërmjet investimeve dhe mirëmbajtjes skemat e 

amortizuara mund të rikuperojnë aftësinë e projektuar. 
 
Pika të Dobëta 

• Përvoja e deritanishme ka qenё relativisht e pasuksesshme dhe e paqëndrueshme ; 
• Ka mungesë angazhimi dhe llogaridhënie midis përdoruesve të ujit; 
• Bashkia Elbasan nuk ka qenë në gjendje të mbledhë tarifën për të përballuar shërbimet 

e shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me ujitjen; 
• Fondet aktuale janë të pamjaftueshme; 
• Fermat janë të vogla dhe të fragmentuara duke e bërë sistemin e ujitjes të vështirë për 

t’u menaxhuar. 
 
Mundësitë 

• Është e mundur të mblidhen të ardhura nga fermerët për pastrimin në nivel ferme, kanali 
sekondar e kryesor nga përfituesit; 

• Bashkia duhet të mbledhë tarifën e shërbimit të kullimit nga përfituesit; 
• Kullimi mund të financohet nga buxheti i shtetit dhe ose nga Bashkia; 
• QQ ose Bashkia Elbasan duhet të blejë ekskavatorë dhe draga për ruajtjen e normës 

vjetore të largimit të aluvioneve nga sistemi i kullimit (rreth 65,000 m3 aluvione/vit). 
 
Rreziqet 

• Fonde të pamjaftueshme nga buxheti për pastrimin e kanaleve; 
• Mospastrimi i kanaleve të ujërave të larta mund të përbëjë kërcënim për zonat urbane; 
• Mungesa e sistemit të kanalizimeve tё ujërave të ndotur; 
• Urbanizimi kërkon standarde më të larta për mbrojtjen nga përmbytjet. 

 
3.2 Shërbimi i kullimit 
 
Pika të Forta 

• Rinovimi kohët e fundit i flotës së ekskavatorëve dhe mjeteve të reja; 
• Bashkia ka treguar se është e angazhuar për rikthimin në gjendje funksionale sipas 

kushteve të projektit të gjithë rrjetit të kanaleve kulluese. 
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Pika të Dobëta 

• Kthimi i rrjetit kullues në kapacitetet e projektuara kërkon fonde të mëdha për shkak të 
mungesës së mirëmbajtjes shumëvjeçare; 

• Hidrovorët kanë struktura dhe pajisje të amortizuara; 
• Fonde të pamjaftueshme për zëvendësimin e pajisjeve elektrike-mekanike; 
• Ka një nevojë urgjente për rikonstruksionin e plote të rrjetit të kanaleve kulluese dhe 

ndërtimin e hidrovorëve të rinj. 
 
Mundësitë 

• Është e mundur të mblidhen të ardhura nga fermerët për pastrimin në nivel ferme, kanali 
sekondar e kryesor nga përfituesit; 

• Bashkia duhet të mbledhë tarifën e shërbimit të kullimit nga përfituesit; 
• Kullimi mund të financohet nga buxheti i shtetit dhe ose nga Bashkia Elbasan; 
• QQ ose Bashkia Elbasan duhet të blejë ekskavatorë dhe draga për ruajtjen e normës 

vjetore të largimit të aluvioneve nga sistemi i kullimit (rreth 65,000 m3 aluvione/vit). 
 
Rreziqet 

• Fonde të pamjaftueshme nga buxheti për pastrimin e kanaleve; 
• Mos pastrimi i kanaleve të ujërave të larta mund të përbëjë kërcënim për zonat urbane; 
• Mungesa e sistemit të kanalizimeve të ujërave të ndotur; 
• Urbanizimi kërkon standarde më të larta për mbrojtjen nga përmbytjet. 

 
3.3 Rezervuarët dhe Digat  
 
Pika të Forta 

• Gjendja teknike relativisht e mirë. 
• Bashkia ka mbajtur në gatishmëri të plote n/objektet e digave të rezervuarëve. 

Pika të Dobëta 
• Problematikë emergjente digat mbi përroin Zaranikë dhe përroin Manazdere që  paraqesin 

rrezik për banorët në dy anët e përrenjve, pasi kanë dëmtuar seksionet transportues në 
përmasa të  konsiderueshme. 

Mundësitë 
• Monitorimi dhe përditësimi periodik i gjendjes së digave;  
• Plotësimi i dokumentacioneve të munguara të dosjeve të secilës digë.  

 
Rreziqet 

• Kostoja e madhe tё cilёn Bashkia nuk mund ta pёrballojё. 
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3.4 Mbrojtja nga Përmbytjet 
 
Pikat e forta 

• Bashkia është e angazhuar të riparojë dhe ndërtojë vepra të reja mbrojtëse në zonat e 
kërcënuara nga përmbytjet. 

 
Pika të Dobëta 

• Riparimi i infrastrukturës mbrojtëse nga përmbytjet kërkon investime shumë të mëdha; 
• Buxhet i pamjaftueshëm për mbrojtjen nga përmbytjet; 
• Investimet në veprat mbrojtëse nuk japin garanci të plotë ndaj përmbytjeve; 

 
Mundësitë 

• Sot tregohet bashkëpunim për parandalimin e përmbytjeve, mbrojtjen, paralajmërimin e 
hershëm dhe reagimin ndaj përmbytjeve. 

 
Rreziqet 

• Mirëmbajtje e pamjaftueshme e veprave të mbrojtjes nga përmbytjet; argjinatura të 
dëmtuara; 

• Ndryshimet klimatike rrisin frekuencën, intensitetin dhe zonën e përmbytjeve; 
• Ndryshimet klimatike do të kërkojnë jo vetëm rehabilitimin e veprave të mbrojtjes nga 

përmbytjet në standardet e projektuar, por edhe me standarde më të larta. 
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4.0 Rekomandimet dhe konkluzionet e analizёs sё kryer - Faza 1 
 
Rekomandimet dhe konkluzionet e analizёs sё kryer nga raporti dhe seminari i parë më 8 qershor 
2018 janë grupuar sipas katër çështjeve kryesore: 

1. aspekte institucionale dhe ligjore;  
2. aspekte teknike dhe të operimit;  
3. shërbimi ndaj fermerëve;  
4. aspekte financiare dhe rregullatore.  

Më poshtë ato përshkruhen në mënyrë të përmbledhur. 
 
4.1 Aspekte institucionale dhe ligjore 
 

• Duhet të qartësohen kompetencat pasi shërbimi i ujitjes dhe kullimit dhe digave është 
sot në shumë “duar” si në nivel qendror ashtu edhe vendor,  

• Rregullorja e brendshme e institucioneve të bashkisë është e pakoordinuar me 
institucionet përgjegjëse të U&K të vetë asaj  

• Duhet tё parashikohet hartimi i një kontrate shërbimi me fermerin për shërbimin dhe 
tarifat e U&K 

• Rishikimi i burimeve njerëzore jo vetëm se ato janë të pamjaftueshme, por edhe se 
mungojnë specialistёt kryesore si p.sh. inxhinieri hidroteknik, 

• Bashkia nuk ka kontraktuar një institucion për matjen e cilësinë e ujit për ujitje, kërkesë 
kjo qё rrjedh nga ligji i vetëqeverisjes vendore 

• Mbrojtja nga përmbytjet duhet të konsiderohet për një mbështetje të konsiderueshme jo 
vetëm sepse ka paqartësi apo mbivendosje kompetencash, por edhe se burimet e saj 
njerëzore duhet t’i nënshtrohen shumë kurseve të trajnimit.  
 

4.2 Aspekte teknike dhe të operimit 
• Domosdoshmëri: Hartimi i regjistrit i sipërfaqeve tё ujitjes, 
• Nevojë urgjente: Regjistri i sipërfaqeve të kullimit, pasi nëse sigurohet kullimi, cilësia e 

tokës rritet me 30%, dhe vetëm nëse sigurohet kullimi mund të bëjmë fjale për mbjellje të 
kulturave bujqësore apo dhe shërbimin e tyre me ujitje.  

• Tё ngrihen grupe pune me një plan pune dhe udhëzime nё lidhje me vlerësimin e 
inventarit fizik por edhe kontabël të aseteve të U&K (përfshirë edhe digat) 

• Përditësim i hartave faktike tё U&K, pasi hartat janë të vitit 1972 dhe nuk pasqyrojnë një 
realitet të asaj që do të përfaqësonte infrastrukturën e U&K 

• ASHP dhe agronomet duhet të rakordojnë, mbledhin dhe planifikojnë kërkesat javore të 
ujitjes dhe të orareve javore të ujitjes 

• Domosdoshmëri hartimi i manualeve të dhe procedurave të Operimit dhe mirëmbajtjes 
• Me rëndësi “jetike” për mjetet dhe sistemet e U&K është dhe regjistri i mirëmbajtjes dhe 

operimit, i cili nëse kryhet me rigorozitet dhe profesionalizëm do i zgjasë jetën këtyre 
aseteve edhe 25% më shumë nga sa thotë “etiketa” e tyre e shitjes  

• Krijimi i sistemit të informimit të Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS) për sistemet e 
U&K bazuar tek sistemi i identifikimit të parcelave të tokës (LPSI) është një rekomandim  
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• Bashkia duhet tё plotësojë regjistrimin e tokës bujqësore edhe për ish Bashkinë Elbasan 
• Shtimi i flotës së mjeteve të punës si p.sh. një ekskavator me krahë mesatar me goma 

dhe një rimorkiator për transportin e mjetit 
• Sot shërbimi i U&K duhet të ketë një zyrë projektimi. 

 
4.3 Shërbimi ndaj fermerëve 
 
• Të dhëna kryesore të regjistrimit të fermerëve, duhet të paktën të përmbajnë informacionet e 

mëposhtme: 
o Emër e mbiemër të fermerit apo familjes fermere 
o Adresën e banesës  
o Numrin e kartës së identitetit për kryetarin e familjes 
o Faturimi dhe procedurat e pagesës 

 
• Identifikimi dhe mbledhja e të dhënave për të gjithë fermerët me sistemet ujitje kullimit që 

veprojnë me sisteme të pavarur. 
 
• Përgatitja e një platformë të plotë të kompjuterizuar të dhënash me informacione për fermerët 

për çdo Njësi Administrative. 
 
4.4 Aspekte financiare dhe rregullatore 
 
• Rritja e nivelit të të ardhurave (faturimeve) 

 
Një nevojë emergjente për të bërë të mundur rritjen e nivelit të të ardhurave (faturimeve) është 
inventarizimi dhe krijimi i një “baze të dhënash” të klientëve (fermerëve) që përfitojnë nga 
shërbimi i Ujitjes dhe Kullimit. Gjithashtu, duhen marrë masat përkatëse, nëpërmjet 
inspektimeve të ndryshme, për të ulur numrin e përfituesve të paligjshëm të shërbimit të ujitjes 
dhe kullimit dhe kthimin e tyre në klientë të regjistruar. 
 

• Marrja e masave për të bërë të mundur rritjen e nivelit të arkëtimeve të tarifës vjetore për 
mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit dhe tarifës së shërbimit të ujitjes. 
 
Një nga masat më emergjente është ndryshimi i akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke 
parashikuar aty masat administrative përkatëse (gjoba, etj.) për kundërvajtjet në rastet e 
mospagimit të taksës së tokës bujqësore apo tarifave të mirëmbajtje dhe të shërbimit të ujitjes 
dhe kullimit.  

 
• Hartimi i një metodologjie të detajuar për mënyrën e llogaritjes së tarifave përkatëse në 

sektorin e ujitjes dhe kullimit.  
 
Hartimi i një metodologjie të tillë duhet patjetër të shoqërohet me një model financiar të 
integruar, i cili do të shërbejë si një instrument për të llogaritur një tarifë sa më të drejtë dhe 
të përballueshme por që gjithashtu të sigurojë një qëndrueshmëri financiare për 
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shërbimin/sektorin në fjalë. Në modelin financiar duhet të jenë të integruara si pjesa teknike 
(si p.sh. plani vjetor i operimit dhe mirëmbajtjes) ashtu dhe pjesa ekonomiko-financiare (si 
p.sh. shpenzimet e planifikuara për të realizuar planin vjetor të operimit dhe mirëmbajtjes, të 
ardhurat e nevojshme për të bërë të mundur mbulimin e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, 
projektimi i tarifës përkatëse, etj.) për të bërë të mundur parashikimin e një tarife të saktë e 
cila do të shërbejë për përmbushjen e objektivave përkatës të sektorit të Ujitjes dhe Kullimit. 
 

• Hartimi i manualeve dhe procedurave në lidhje me çështjet financiare dhe administrative. 
 
Është e domosdoshme hartimi i manualeve të ndryshme dhe procedurave përkatëse në fusha 
të ndryshme si p.sh. çështjet administrative dhe financiare, procedurat në lidhje me procesin 
e auditimit, etj.  
 

• Të rakordohet me shëndetshme në lidhje me vjeljen në nivele sa me të larta të taksës së 
tokës bujqësore 
 

• Kur të llogaritet tarifa e mirëmbajtjes se ujitjes dhe kullimit duhet të përfshihet edhe tarifa dhe 
për përdorim të burimeve ujore për ujitje 

 
• Gjithashtu, Bashkia duhet të paraqesë një kërkesë për t’u pajisur me autorizim (6 muaj) ose 

leje (5 vjet) të përdorimit të burimeve ujore për ujitjen. 
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5.0 Inputet Kryesore që Dolën nga Modeli i Analizës SWOT, Faza 2 
 
Rekomandimet dhe konkluzionet e analizёs sё kryer nga seminari i dytё mё 14 qershor 2018, 
janë grupuar sipas katër çështjeve kryesore si: Problemet dhe sfidat; Pikat e forta; Mundësitë; 
dhe Prioritetet. Këto përshkruhen në mënyrë të përmbledhur si më poshtë: 
 
5.1 Problemet dhe sfidat 

• Mosfunksinomi ose funksionimi jo i mirë i sistemeve ujitje-kullim (rrjeti i amortizuar) 
• Pamjaftueshmëri mjetesh dhe fondesh 
• Mungesë ndërgjegjësimi dhe bashkëpunimi me fermerët për mbajtjen në gatishmëri të 

rrjetit tercial 
• Mungesë kontratash për furnizimin me ujë të fermerëve 
• Mungesë planifikimi – mos-rakordim dhe harmonizim të nevojave të furnizimit me ujë 

bazuar në kërkesat e fermerëve 
• Mosvjelja e taksës së shërbimit 
• Mungesë hartash të integruara të Bashkisë së madhe të aseteve për ujiten dhe kullimin 
• Kapacitete të pamjaftueshme për vaditje (nga Rezervuari i Funarit deri në Bradashesh) 
• Fermat janë të vogla dhe të parcelizuara 
• Cenim i sistemeve të bankinave nga fermerët 
• Ndotja e ujit të vaditjes dhe kullimit 
• Mungesë e regjistrit të fermerit 
• Mosazhornimi i sistemit të kullimit dhe vaditjes (regjistrimi i pronave shtetërore)  
• Mosazhornimi i tokës që pasqyron gjurmët e kanaleve dhe bankinave 

 
5.2 Pikat e forta 

• Bashkëpunim i mirë me qeverinë vendore dhe qendrore 
• Ka angazhim të Bashkisë - bashkëpunim i mirë mes drejtorive të Bashkisë 
• Bashkëpunim i mirë mes specialistëve të ASHP dhe atyre të bujqësisë 
• Staf teknik i kualifikuar me specialist të fushës 
• Përvojë e gjatë dhe e konsoliduar  
• Vijimësi e sektorit të ujitjes dhe kullimit nga bordet e kullimit në Bashki – njohje e mirë e 

skemave kulluese dhe vaditëse nga specialistët 
• Kapacitete të mira ujore dhe natyrore (tokë prodhuese) 

 
5.3 Mundësitë  

• Rëndësia që i ka dhënë Bashkia sektorit të kullimit dhe vaditjes 
• Mbështetja me fonde nga Bashkia (buxheti i alokuar nga Qeveria Qendrore është i 

mangët) 
• Efikasiteti në bashkëpunimin mes institucioneve 
• Përmirësimi i treguesve ekonomik e financiarë për këtë sektor (vjelja e tarifës së ujitjes) 
• Shfrytëzimi racional i ujit 
• Ndërgjegjësimi i fermerëve për mirëmbajtjen e skemave ekzistuese  
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5.4 Prioritetet 
• Rritja e cilësisë së shërbimeve të ujitjes dhe kullimit  
• Inkurajimi për të përdorur teknologji të reja 
• Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ujitjes, kullimi (përfshire digat dhe 

rezervuarët) 
• Orientimi i ASHP drejt parimeve të kontrollit dhe rikuperimit të kostos 
• Rritja e sipërfaqes së ujitjes dhe kullimit (përmes rehabilitimit dhe ndërtimit të sistemeve 

të reja të kanaleve kulluese dhe ujitëse) 
• Dhënia në kohë e shërbimit të për sektorin kullues dhe ujitës 
• Përditësimi i të dhënave për sistemin ujitës e kullues 
• Përmirësimi institucional dhe rregullimi i sektorit të ujitjes dhe kullimit 
• Rritja e arkëtimeve nga ujitja 
• Përmirësimi/shtimi i mjeteve të punës (makineri, ekskavatorë e mjete transporti) 
• Krijimi i grupeve apo njësive të vogla për mirë menaxhimin e kanaleve të treta. 
• Investime për rritjen e kapaciteteve të fuqisë punëtore të sektorit 
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6.0 Objektivat kryesore të planit të punës 
 
Rekomandimet dhe konkluzionet e analizës sё kryer pёrgjatё procesit janë grupuar sipas katër 
objektivave kryesore mbi të cilat bazohet dhe duhet të ndiqen hap pas hapi të gjitha detyrat për 
zbatimin e këtij plani janë si:  
 
Objektivi 1 Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ujitjes, kullimi (përfshire 

digat dhe rezervuarët) 
 

Objektivi 2 Orientimi i ASHP drejt parimeve të kontrollit dhe rikuperimit të kostos 
 
Objektivi 3 Përmirësimi institucional dhe rregullimi i sektorit të ujitjes dhe kullimit 
 
Objektivi 4 Investime për rritjen e kapaciteteve të fuqisë punëtore të sektorit 
 
 
Me poshtë janë formuluar tre dokumente të rëndësishëm: 
 
Çështja 6.1 që mban titullin “Plani vjetor i shërbimit të ujitjes” që duhet të ndërmarrë Bashkia 
Elbasan çdo vit për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ujitjes dhe kullimit. Këtë plan e 
inkurajojmë të realizohet sa me shpejt.  
 
Çështja 6.2 që mban titullin “Projekt – Ide e planit të punës – shërbimi i ujitjes dhe kullimit” është 
hartuar bazuar tek gjetjet nga takimi i punës i datës 14 qershor 2018 (Aneksi 1) në Elbasan për 
hartimin e planit të veprimeve që duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për përmirësimin e cilësisë 
së shërbimeve të ujitjes dhe kullimit.  
 
Çështja 6.3 që mban titullin “Plani punës, përfundimtar, i përmbledhur dhe i detajuar i veprimeve 
që duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ujitjes dhe 
kullimit” është plani i dakordësuar mes institucioneve me kryesore të varësisë në Bashkinë 
Elbasan në lidhje me shërbimin e ujitjes dhe kullimit.  
 
Zbatimi i disa prej objektivave dhe veprimeve që do të ndërmerren do tё vlerësohen nё vitin 2019 
nëpërmjet një anketimi për vjeljen e perceptimit dhe matjen e kënaqësisë së qytetareve të 
Bashkisë Elbasan, për ofrimin e shërbimeve publike, në përgjithësi dhe për ujitjes dhe kullimit në 
veçanti. Kjo iniciative do të realizohet në bashkëpunim me Programin për Planifikimin e 
Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP) të financuar nga USAID dhe Bashkisë Elbasan.  
 

  

Gjithashtu, rekomandojmë që çështja 6.3, “Plani punës, përfundimtar, i përmbledhur dhe i 
detajuar i veprimeve që duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për të përmirësuar cilësinë e 
shërbimeve të ujitjes dhe kullimit” është plani i dakordёsuar mes institucioneve me kryesore të 
varësisë nё Bashkinë Elbasan nё lidhje me shërbimin e ujitjes dhe kullimit” tё miratohet me 
vendim tё Këshillit Bashkiak Elbasan me qёllim vёnin nё zbatim tё detyrave qё rrjedhin prej 
saj.  



 
 

18 

Për lehtësi, më poshtë do të përdoren këto shkurtime: 
 
ASHP  Agjencia e Shërbimeve Publike  
DSHPBM Drejtoria e Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore,  
DSHM  Drejtoria e Shërbimeve Mbështetës,  
Agronomët Specialistët e bujqësisë (agronomët) e atashuar pranë njësive administrative,  
DPPAABF Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave, Aseteve, Buxhetit e 

Financës  
DEC  Drejtoria e Emergjencave Civile.  
SE-DUKK Sektori Elbasan, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit, Korçë,  
MB  Ministrisë së Bujqësisë,  
 
6.1 Plani vjetor i shërbimit të ujitjes 
 
Plani i shërbimit të ujitjes është një instrument që i vjen në ndihmë të gjithë institucioneve 
përgjegjëse për shërbimet e ujitjes dhe kullimit. Një herë që plani vjetor i shërbimit të ujitjes është 
hartuar dhe aprovuar nga Bashkia Elbasan, strukturave përgjegjëse të saj i mbetet që ky 
dokument/plan të përditësohet (një vit më parë) për vitin e ardhshëm.  
 
Në këtë mënyrë, lehtësohet dialogu mes institucione të Bashkisë dhe Qeverisë Qendrore 
përgjegjëse për ujitjen dhe kullimin, orientohet drejt zbatimi i planeve të veçanta dhe të 
përbashkëta mes institucioneve madje dhe drejtoria e buxhetit, e cila duhet të shpërndajë fondet 
ka mundësi të njoftohet shumë kohë më pare duke shmangur të gjitha ato procedura e prokurime 
si në kushte emergjence. 
 
Plani i shërbimit të ujitjes përshtat dhe trajton veç të tjerave dëshirat e fermerëve për të mbjellë 
kulturat e tyre të preferuara të koordinuara këto edhe me politikat e bujqësisë që ka Bashkia 
Elbasan në planin e saj ekonomiko-financiar si dhe aftësinë që ASHP ka për t’i mundësuar ujë 
dhe kullim tokave bujqësore madje edhe fermerit me të skajshëm të Bashkisë.  
 
Vetëm nëpërmjet këtij plani në nivel Bashkie mund të nisë një mirë koordinim dhe harmonizim 
edhe me planin që kane strukturat përgjegjëse të Drejtorisë se ujitjes dhe kullimit Korçe duke i 
vene theksin masave dhe afateve kohore për vënien në gatishmëri të sistemeve/veprave ujitëse 
dhe kulluese përfshire këtu edhe kolaudimin e sistemet/veprat ujitëse dhe kulluese.  
 
Plani i shërbimit të ujitjes është një instrument shumë i vlefshëm që rekomandohet edhe nga 
Drejtoria e Bujqësisë, Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural. Disa elementë të këtij plani në 
konsulentë edhe me ministrinë janë paraqitur si më poshtë: 
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Hartat e 
zonës së 
ujitur: 

Janë udhërrëfyeset e vetme me të cilat ASHP punon sot prandaj ato duhet të 
ruhen në një vend të sigurt, të thatë dhe të vihen në dispozicion për përdorim 
sipas nevojës.  
 
 

Regjistrimi i 
pronave, 
regjistrimi i 
sistemit të 
U&K tek 
ZRPP:  

Kompetence e plote e Bashkisë. Bazuar tek Vendimi i Këshillit Bashkiak 
Elbasan, nr. 134, date 22.12.2016 “Mbi procedurat për vjeljen e taksave dhe 
tarifave vendore dhe mbledhjen me force të detyrimeve fiskale” janë miratuar 
afatet dhe procedurat veç taksave të tjera edhe për taksen mbi token. 
Gjithashtu, është përcaktuar që afati për pagesën e taksës se tokës bujqësore 
është data 31 dhjetor 2017. Strukturat për mbledhjen e kësaj takse duhet të 
rishikohen.  
 
 

Skicat e 
sistemit të 
ujitjes: 

Këto skica duhet të hartohen me dore çdo vit. Njëlloj si hartat është ato duhet 
të ruhen në një vend të sigurt dhe të thatë dhe të vihen në dispozicion për 
përdorim sipas nevojës. Hartat skematike përgatiten duke përdorur si baze 
hartat e sistemit të ujitjes. 

    Burimi: Ministria e Bujqësisë 
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Regjistri i fermerëve/ 
përdoruesve të ujit: 
 
 

Duhet të përditësohet çdo vit me fermerët e rinj dhe të hiqen 
fermerët që nuk duan të zhvillojnë aktivitet bujqësor. Prandaj, 
agronomet e NJ.A. Elbasan duhet të dinë se sa bimë kanë në plan 
të kultivojnë fermerët në mënyrë që të njoftojnë zyrtarisht 
ASHP/U&K Elbasan që ajo më pas:  

• Të hartojë dhe firmosë një kontratë me fermerët për 
furnizimin me ujë për ujitje,  

• Të përcaktojë se çfarë tarife për shërbimin e ujitjes duhet të 
jetë për sezonin e ardhshëm, pasi niveli i tarifës do të varet 
nga kostot e parashikuara dhe numri i fermerëve.  

 
Kujdes!!!!  
Ky informacion duhet të sigurohet nga fermerët në muajin shkurt dhe 
mars të çdo viti. 

 

  

Regjistri i Sipërfaqes: 
 
 

Duhet të kryhen sondazhe për realizimin e shërbimeve të U&K dhe 
me tej ato të përditësohen rregullisht me një frekuence kohore të 
mirë përcaktuar në kalendar.  
 
Me specifikisht: 

• Regjistri i sipërfaqes evidenton vendndodhjen e çdo ngastre 
brenda zonës së shërbimit të ujitjes. 

• Ngastrat në çdo kanal terciar mundësisht të jene të njohura 
edhe nga zyra kadastrale Elbasan. 

• Regjistri i sipërfaqes (vendndodhja e çdo ngastre) të caktohet 
kush do e mbaje. 

 
Shembull i Regjistrit të Sipërfaqes për t’u plotësuar 

 
 

  

NR. 

Fermeri 

  

Emër 

  

Mbiemër 

Njësia 

Administrative 

Fshati Emri i 

Kanalit 

Sekondar 

Emri i 

Kanalit 

Terciar 

Nr. i 

Ngastrës 

Sipërfaqja 

Totale e 

Kultivueshme 

(Ha) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Regjistri i Ujitjes: Të pasurohet me të dhënat mbi vendndodhjen e ngastrës dhe 
madhësia duhet të transferohen nga Regjistri i Sipërfaqes  
 
Zona e planifikuar e bimëve duhet të regjistrohet para fillimit të 
sezonit, zonat aktuale të ujitura dhe tarifat e paguara duhet të 
regjistrohen pasi bëhet shërbimi i ujitjes 
 
Pjesa I, Planifikimi para-sezonit:   

shënon kërkesat e fermerëve për ujitje për sezonin e 
ardhshëm, mbi bazën e të cilës nënshkruhet dhe një 
kontratë midis e fermerit dhe ASHP/ sektori U&K Elbasan 
për furnizimin me ujë për ujitje.  

 
Pjesa II, Shpërndarja, rregullimi, monitorimi:  

ka të bëjë me ujitjen tashmë të kryer gjatë sezonit, 
regjistrimin se cilat ngastra janë ujitur, sa herë dhe tarifa e 
mbledhur. 

 

  

Kërkesat javore të 
ujitjes: 

Bashkia duhet të marre kërkesat e ujitjes të mbledhura nga fermerët 
dhe kërkesat për ujë nga kanale sekondare i përcillen operatorit 
kryesor të kanaleve, në ketë rast ASHP 
 
Kanalet sekondare projektohen për një ngarkesë uji prej 1.15 l/s.ha, 
që do të thotë se një kanal sekondar me një zonë shërbimi prej 100 
ha do të ketë një kapacitet projektimi prej 115 l/s.  
 
Kanalet terciare janë projektuar për një shkalle prurje rreth 30 l/s për 
të siguruar madhësinë e duhur të rrjedhës në brazdë. 
 

Oraret javore të 
ujitjes: 

Furnizimet e ujitjes në dispozicion të planifikuara dhe të shpërndara 
nga Mjeshtrit e Ujit. Duhet të mbahet në konsiderate se: 

• Oraret e ujitjes bazohen në tre variabla: shkalla, kohëzgjatja 
dhe frekuenca.  

• Shkalla është shkarkimi i prurjes për ujitje që varion nga 15-
30 l/s për një brazdë.  

• Kohëzgjatja është periudha për të cilën uji furnizohet dhe  
• §Frekuenca është numri i ditëve ndërmjet secilës ujitje.  
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Regjistri i 
mirëmbajtjes: 
Veprimet, frekuenca,  
Historiku: 

Parashtron punimet e detajuara të mirëmbajtjes të planifikuara dhe 
aktualisht të përfunduara 
 

 
Shembull për të koordinuar afatet për vënien në gatishmëri dhe kolaudimin  

e veprave ujitëse dhe kulluese në bashkëpunim me Sektorin e Elbasanit, Drejtoria Korçë  
 

Gatishmëria, Vepra të Ujitjes dhe Kullimit Afati 

Digat ujëmbledhëse, vënia në gjendje teknike sipas projektit të trupit të digës, 
ujëlëshuesit, saraçineskave, kanalet ushqyes 

30 shator,  
maksimum. 30 tetor 

Kanalet ujitëse, stacionet ujitës dhe veprat e artit në zona fushore 15 maj 

Kanalet ujitëse, stacionet ujitës, veprat e artit në zonat kodrinore e malore 30 maj 

Kanalet kulluese dhe veprat e artit në kanale 30 tetor 

Pendët e lumenjve/argjinaturat 30 shtator 

STP të kullimit-hidrovoret 30 shtator 

 
Si përfundim, grupi i punës si dhe Ministria e Bujqësisë inkurajojnë hartimin e planit vjetor të 
U&K I cili pa dyshim garanton një mirë menaxhimin e shërbimit të ujitjes duke siguruar kështu 
UJË:  

• Në sasinë e duhur, 
• Në kohën e duhur, 
• Në mënyrë të besueshme, 
• Në mënyrë të drejtë. 

 
Zbatimi i disa prej objektivave dhe veprimeve që do të ndërmerren në kuadër të planit vjetor të 
shërbimit të ujitjes, do të vlerësohen në vitin 2019 nëpërmjet një anketimi për vjeljen e perceptimit 
dhe matjen e kënaqësisë së qytetareve të Bashkisë Elbasan, për ofrimin e shërbimeve publike, 
në përgjithësi dhe për ujitjes dhe kullimit në veçanti.  
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6.2 Projekt – plani i punës pёr shërbimin e ujitjes dhe kullimit 

 
Fusha e 
aktiviteteve/ndërh
yrjeve 

Detyrat dhe aktivitetet kryesore Koha e zbatimit 
 

Përgjegjësi i 
zbatimit 

Fusha 1) Rritje 
kapacitetesh 
(force punëtore e 
investime) 

1. Trajnimi stafit për hartim kontratash; regjistrin e fermerit dhe 
hartimin e skemave ujitëse e kulluese dhe mbledhjen e të 
ardhurave. 

Tetor 2018-Mars 
2019  

Bashki dhe Donatore 
dhe Ministria 

2. Përgatitja e projektvendimit për KB për rishikimin e organikave në 
sektorin e ujitjes e kullimit dhe përcaktimin e detyrave dhe 
kompetencave. 

Dhjetor 2018 -
Mars 2019 ASHP dhe Bashki 

3. Investime për shtim kapaciteti të flotës se makinerive të renda 
(mjetet) Sa me shpejt Bashkia dhe 

Ministria Bujqësisë 
4. Përgatitja e një plani vjetor, afatmesëm, afatgjate për të plotësuar 

nevojat për mjete të domosdoshme për ketë sektor. Nëntor-Mars 
ASHP dhe Bashki 

dhe Qeveri 
Qendrore 

5. Takime informuese me Fermerët dhe NJA 6 Mujori II 2018 Drejtoria Bujqësisë 
dhe NJA 

6. Kurse kualifikimi të certifikuara Sa me shpejt Bashkia dhe 
Ministria Bujqësisë 

7. Harmonizimi dhe bashkërendimi punës midis ujitje-kullimit dhe 
shërbimeve publike Sa me shpejt Bashkia 

8. Trajnime për azhurnimin kadastral të tokave dhe sistemeve të 
ujitjes kullimit. Janar 2019 ZVRPP dhe DPBVM 

Fusha 2) Zgjerimi 
dhe përmirësimi i 
cilësisë së 
shërbimit 

1. Vënia në pune e skemave ujitëse që nuk funksionojnë Janar -Dhjetor 
2019 ASHP dhe Qeveria 

2. Vënia në dispozicion në kohe dhe me cilësi e ujit. Janar-qershor-
Shtator 2019 ASHP 

3. Hartimi i një kontrate paraprake për furnizimin me ujë Janar-qershor ASH; NJA 
;Agronomet 
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Fusha e 
aktiviteteve/ndërh
yrjeve 

Detyrat dhe aktivitetet kryesore Koha e zbatimit 
 

Përgjegjësi i 
zbatimit 

4. Ndërtimi i një database-regjistër me burimet dhe të gjitha 
elementet e shërbimit 2019 DB dhe ASHP 

5. Lidhja e kontratave me fermerin  2019 DB; Fermerët 
6. Zgjerim i zonës se shërbimeve nga 1164ha në rreth 7000 ha ujitje 5 vjet ASHP dhe Dr. Korçe 
7. Zgjerim i zonës se shërbimeve për kullim 5 vjet ASHP dhe Dr. Korçe 
8. Hartimi i një plan veprimi për rritjen e sipërfaqes se shërbimit (ujitje 

dhe kullim) 2019-2024 Bashkia dhe Qeveria 
Qendrore 

9. Të vlerësohet situata dhe të dilet në përfundim me një liste 
prioritete Nëntor 2018 ASHP 

Fusha 3) 
Rregullimi, 
bashkëpunimi, 
bashkëveprimi 
institucional 

1. Takime mujore për mbarëvajtjen e shërbimeve Çdo muaj Bashki; OJQ;ASHP; 
Agronome 

2. Hartimi dhe rishikimi i një rregulloreje të brendshme për sektorin e 
ujitjes dhe kullimit 
 

Dhjetor -Mars  ASHP; Bashki; OJQ 

3. Rritje e bashkëpunimit Qeverisje Vendore dhe Qendrore 
 Gjithmonë  Bashki; Qeveri 

4. Takime informuese me fermerët dhe NJA 
 Në vazhdim NJA; Bashki; ASHP; 

Agronome 
5. Bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale Korçe për pastrimin e 
kanaleve të para ujitëse Naun Panxhi dhe Polis Tudan 
 

1 vit Ministria; Bashkia 

6. Rishikimi I rolit dhe përgjegjësive të Drejtorive në varësi të 
Bashkisë. 2018 Bashkia 

7. Koordinimi ndërinstitucional (Bashki dhe MB) për plane të 
përbashkëta pune e mbështetur kjo ligjërisht. 2018 Bashkia dhe MB 

Fusha 4) 
Planifikim dhe 

1. Rritja e numrit të mjeteve të renda për kryerjen e shërbimeve 
përkatëse. 

Parashikim 2018 
dhe zbatim 2019 Bashkia dhe MB 
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Fusha e 
aktiviteteve/ndërh
yrjeve 

Detyrat dhe aktivitetet kryesore Koha e zbatimit 
 

Përgjegjësi i 
zbatimit 

menaxhim 
financiar  
 
 

2. Sipas listës se projekteve prioritete dhe të mobilizohen fondet. Zbatim 2019 Bashkia dhe MB 

3. Të parashikohen fonde për veprat e artit. Në vazhdim Bashkia dhe MB 

4. Të subvencionohen për fermerët sistemet e vaditjes modern. 2018 MB 

5. Për rritjen e të ardhurave, të paguhet vaditja bashke me 
tarifën/taksen e tokës që në fillim (brenda 30 Marsit) kjo të 
rregullohet me VKM 

1 vit MB dhe Bashkia 

6. Të mendohet ngritja e një strukturë për mirë menaxhim sistem 
ujitje kullimi dhe mbledhje tarife (police)   

7. Thithja e granteve dhe donacioneve me projekte konkrete Në vazhdim Bashkia; ASHP, DB 
dhe qeveria 

8. Shkëmbim eksperience me bashkitë e tjera pjese e programit të 
USAID 2 muaj USAID/PLGP 

9. Investime me kosto reale në kanale vaditëse e kulluese 3mujori I, 2019 ASHP; Qeveria; 
Donatore 

10. Pastrimi e rehabilitimi i rezervuarëve dhe digave 2019 Qeveria; ASHP; 
Donatore 

11. Përgatitja e kontratës paraprake me fermerin për ujitje -kullim Janar-Mars NJA; Bashki; ASHP; 
Agronome 

12. Hartimi i një plani vjetor dhe deri 5-vjecar investimesh për ujitjen e 
kullimin. Tetor-Mars Bashki dhe Qeveri 

13. Nxjerrja e kostos se shërbimit për mirëmbajtjen e sistemi të ujitjes 
e kullimit Tetor-Mars Bashki; ASHP; 

Projekti 

14. Rishikimi i paketës fiskale për ujitje kullimin Çdo vit Bashki; ASHP 
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6.3 Plani punës, përfundimtar, i përmbledhur dhe i detajuar i veprimeve që duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për të 
përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ujitjes dhe kullimit 

 
OBJEKTIVI 1 

 
ZGJERIMI DHE PËRMIRËSIMI I CILËSISË 
SË SHËRBIMEVE TË UJJITJES, KULLIMIT 

DHE DIGAT 

OBJEKTIVI 2 
 

ORIENTIMI I ASHP DREJT PARIMEVE TË 
KONTROLLIT DHE RIKUPERIMIT TË KOSTOS 

OBJEKTIVI 3 
 

PËRMIRËSIMI INSTITUCIONAL DHE RREGULLIMI 
I SEKTORIT TË UJITJES DHE KULLIMIT 

OBJEKTIVI 4 
 

INVESTIME PËR RRITJEN E 
KAPACITETEVE TË FUQISË PUNËTORE TË 

SEKTORIT 
 
1.1 Planifikimi dhe kositmi për rritjen e 
aksesit të fermerëve për një shërbim ujitje të 
sigurt nga rreth 1,200ha në rreth 7,000 ha. 

 
2.1 Orientimi i shërbimeve U&K në mënyrë të tillë 
që të rikuperohen kostot operacionale dhe të 
mirëmbajtjes, për riparime dhe zëvendësime të 
veprave të artit dhe kanaleve U&K 

 
3.1 Forcim i mëtejshëm i rolit të ASHP, nëpërmjet 
përgatitjes se një projekt-vendimit për Këshillin 
Bashkiak për rishikimin e organikave në sektorin e 
ujitjes, kullimit dhe emergjencave civile si dhe 
përcaktimin e detyrave dhe kompetencave të secilit 
institucion që do të përfshihet në ketë projekt vendim  

 
4.1 Mbledhja e të dhënave dhe vlerësimi se 
çfarë lloj trajnimesh duhet të zhvillohen për të 
ndihmuar stafin e U&K, përmbytjes dhe 
mbrojtjen e digave. 
 

 
1.2 Vënia në pune e skemave ujitëse që nuk 
funksionojnë, por që me pak investime atom 
und të kthehen në gjendje pune  

 
2.2 Të rregullohet me Vendim të KB që tarifa e 
mirëmbajtjes se sistemeve të ujitjes dhe kullimit, të 
paguhet bashke me tarifën/taksen e tokës 
bujqësore çdo vit brenda date 30 mars, ndërsa 
tarifa e shërbimit të ujit për ujitje të parashikohet 
çdo vit në fund të muajit tetor.  
 

 
3.2 Rishikimi i rregulloreve të brendshme të APP dhe 
Drejtorisë se Bujqësisë në BE ku veç të tjerave të 
parashikohen takime mujore për mbarëvajtjen e 
shërbimeve, kënaqësisë se fermerit, potencialeve 
ujitëse dhe kulluese 

 
4.2 Trajnimi I stafit ASHP dhe Agronomeve në 
lidhje me kontratën, regjistrin e fermerit, 
regjistrin e tokës bujqësore të fermerit që 
përfiton shërbime të U&K, hartimi i skemave 
ujitëse e kulluese, mbledhja e tarifave të 
shërbimit të ujitjes dhe të mirëmbajtjes se 
sistemeve të U&K. 
 

 
1.3 Shtimi i orëve të shërbimit me ujë për 
fermerët bazuar tek kërkesat e tyre zyrtare 
përpara fillimit të sezonit të ujitjes në muajin 
shkurt dhe mars të çdo viti 
Kjo mase prioritete do të rregullohet me 
kontratën që do të hartohet për fermerët që 
do të përfitojnë shërbimin e ujitjes dhe atë të 
mirëmbajtjes se sistemeve të ujitjes dhe 
kullimit.  
 

 
2.3 Zbatimi i procedurave për shlyerjen e 
detyrimeve të tarifave të përdorimit të ujit tek 
Agjencia Kombëtare e Burimeve Ujore si dhe 
parashikimi I fondit nga ana e Bashkisë për të kryer 
analizat për cilësinë e ujit për ujitje sipas një 
frekuence që e parashikon ligji  
 

 
3.3 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës për 
detyrimet reciproke që lidhen midis A.SH.P. dhe 
fermerit për mirëmbajtjen e sistemeve të ujitjes dhe 
kullimit si dhe pagesën për M&O çdo vit brenda date 
30 mars.  
 

 
4.3 Koordinimi me Ministrinë e Bujqësisë që ka 
për detyrë të organizoje Programe për 
Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kapaciteteve në 
Sektorin Ujitjes dhe Kullimit. 

 
1.4 Parashikimi I projekteve për rritjen e 
sipërfaqeve kulluese nga 2,545 ha në 3,345 
ha  

 
2.4 Krijimi i një data basë në excel në lidhje me 
inventarin e detajuar, të kontabilizuar të dhe të 
dokumentuar të aseteve të sistemeve të U&K 

 
3.4 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës për 
detyrimet reciproke që lidhen midis A.SH.P. dhe 
fermerit për Shërbimin e ujitjes duke përshirë që kjo 
tarife duhet të behet me parapagim njëherësh kur 
fermeri merr këtë shërbimin de facto. 
 

 
4.4 Trajnimi në lidhje me mënyrën dhe 
përmbajtjen e statistikave të produkteve 
bujqësisë që analizon M. Bujqësisë 

 
1.5 Parashikimi për Investime për shtimin e 
kapacitetit të flotës se makinerive të renda 
(mjeteteve) që ndihmojnë U&K 

 
2.5 Krijimi dhe përditësimi I një data basë në 
programin excel në lidhje me fermerët dhe tokat e 
tyre bujqësore që përfitojnë shërbime të Ujitjes dhe 
Kullimi, në nivel fshati. Kjo detyre duhet të drejtohet 
nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetës në 

 
3.5 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës mbi 
detyrimet reciproke të Drejtorisë se Ujitjes dhe Kullimit 
Korçë, (Sektori Elbasan), dhe Bashkisë Elbasan 
(ASHP) duke përfshirë edhe afatet për vënien në 

 
4.5 Planifikimi I vizitave në bashki të tjera ose 
jashtë vendit për Shkëmbim eksperience në 
lidhje me shërbimin e U&K. Të bisedohet me 
projektet aktuale që Bashkia apo Ministria ka 
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bashkëpunim të ngushte me Drejtoria e 
Shërbimeve Bujqësore dhe agronomët e atashuar 
pranë Njësive Administrative.  

gatishmëri dhe kolaudimin e skemave të përbashkëta 
të ujitjes dhe kullimit. 
 

në lidhje me shërbimet publike apo projekte që 
kane në themel qeverisjen e mirë vendore 

OBJEKTIVI 1 
 

ZGJERIMI DHE PËRMIRËSIMI I CILËSISË 
SË SHËRBIMEVE TË UJJITJES, KULLIMIT 
DHE DIGAT 
 

OBJEKTIVI 2 
 

ORIENTIMI I ASHP DREJT PARIMEVE TË 
KONTROLLIT DHE RIKUPERIMIT TË KOSTOS 

OBJEKTIVI 3 
 

PËRMIRËSIMI INSTITUCIONAL DHE RREGULLIMI 
I SEKTORIT TË UJJITJES DHE KULLIMIT 

OBJEKTIVI 4 
 

INVESTIME PËR RRITJEN E 
KAPACITETEVE TË FUQISË PUNËTORE TË 
SEKTORIT 

 
1.6 Parashikimi I fondeve për vepra arti të 
cilat kane dale nga hartimi i skicave teknike 
të skemave ujitëse dhe apo kulluese 

 
2.6 Bashkia duhet të hartoje një plan biznesi 
pesëvjeçar me aktivitete të propozuara afatshkurtër 
ose afatgjate, duke e konsideruar planin si një 
dokument të gjallë, evolutiv, që shpreh ardhmërinë 
e shërbimeve të ujitjes dhe kullimit dhe ku në fokus 
është fermeri dhe shërbimi që ata përfitojnë në 
lidhje me ujitjen dhe kullimin.  
 

 
3.6 Parashikimi i një kalendari për takime informuese 
dhe llogaridhënie me Fermerët dhe NJ.A. 
 

 
4.6 Rekomandojmë të lexoni mbi disa mundësi 
trajnimi në Izrael. Ato janë të përvitshme. 

 
1.7 Të subvencionohen për fermerët që 
kërkojnë të investojnë për sisteme ujitëse 
modern që kane në fokus përdorimin 
racional të ujit 

 
2.7 Shërbimet U&K duhet të zhvillojnë dhe të 
përditësojnë vit pas viti një plan biznesi pesëvjeçar.    

 
3.7 Të propozohet ngritja e një strukture për 
mbledhjen e tarifave të shërbimit të ujitjes dhe ajo e 
mirëmbajtjes se sistemeve të ujitjes dhe kullimit sipas 
pikës 2.2 të këtij plani veprimi 
 

 

 
1.8 Pastrimi dhe rehabilitimi i rezervuarëve 
dhe digave që kane qellim shërbimin e U&K 
si mbrojtjen nga përmbytja 

 
2.8 Zhvillimi dhe zbatimi i një programi  
subvencionimi për familjet e varfra 

 
3.8 Çdo vit do të vlerësohen nëpërmjet një ankete për 
vjeljen, perceptimin dhe matjen e kënaqësisë së 
qytetareve të Bashkisë Elbasan, për ofrimin e 
shërbimeve për ujitjes dhe kullimit 
 

 

 
1.9 Mbrojtja nga përmbytja  
 

 
2.9 Rishikimi I paketës fiskale për ujitje kullimin 
midis BE dhe ASHP 

 
3.9 Çdo vit do të vlerësohen arritjet e (tabela 6.3) 
planit të punës, të veprimeve që duhet të ndërmarrë 
Bashkia Elbasan për të përmirësuar cilësinë e 
shërbimeve të ujitjes dhe kullimit, miratuar me Vendim 
të Këshillit Bashkiak 
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Objektivi 1, Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ujitjes, kullimit dhe digat 
 

 
Nr. 

Objektivi 1:  
Aktivitet dhe detyra që parashikohen për përmbushjen e objektivit 1 
“Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ujitjes, kullimit 

dhe digat” 
 

Koha që 
propozohet për 

zbatimin e aktivitetit 

Institucioni 
Përgjegjës për 
ndjekjen dhe 

zbatimin e aktivitetit 

1.1 Planifikimi dhe kositmi i planeve dhe projekteve për rritjen e aksesit të 
fermerëve për një shërbim ujitje të sigurt nga rreth 1,200 ha në rreth 7,000 
ha. 
 
Projekti Poli Studan kërkon një fond të konsiderueshëm, zbatimi I këtij 
projekti kërkon vëmendjen e Sektorit Elbasan Sektori Elbasan, Drejtoria e 
Ujitjes dhe Kullimit, Korçë. Ai  kërkon 2 vjet që të përfundoje me sukses.   

• Kanali Poli Studan (Min Buj-Korçë)  
 
Koha që kërkojnë projektet me poshtë për t’u realizuar është rreth tre muaj. 
Ato do të realizohen me fonde të Bashkisë Elbasan si: 

• Kanali Vales Broshke, pjesërisht ky kanal furnizohet nga Cërriku 
• Kanali sekondar Harvaleas është i prishur nga autostrada  
• Kanali Ujitës Bradashesh dhe Gracen i prishur nga autostrada  

Është bere një kërkese tek ARSH për dëmtimet  

Në filim të muajit 
mars 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
• SE-DUK Korçë  
 
 
 
• ASHP 
• ASHP 
• ASHP 
 

1.2 Vënia në pune e skemave ujitëse që nuk funksionojnë, por që me pak 
investime ato mund të kthehen në gjendje funksionale. Për këto projekte 
duhet t’i drejtohemi Ministrisë se Bujqësisë me një kërkesë. 

• Sifoni i Godoleshit 
• KU-I Funare 2019-2020  
• Pastrimi i Rezervuarit Mliz NJ.A. Shushice  

Këto punime i përballon Bashkia Elbasan me një fond që duhet ta 
parashikoje në 2019 për vitin 2020. 

• Punime të kanaleve sekondare si Naum Panxhi - Ferras dhe 
Harvaleas.  

• Ujëmbledhësi i Kollagjeshit NJ.A. Kollagjesh. Për këtë ujëmbledhës 
duket t’i drejtohemi Bashkisë Tiranë për transferimin e tij pasi ai është 
vërtetë në territorin e Tiranës, por nuk shfrytëzohet aspak prej tij, por 
nga Bashkia Elbasan.  

Janar -Dhjetor 2019 ASHP dhe Qeveria 
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1.3 Shtimi i orëve të shërbimit me ujë për fermerët bazuar tek kërkesat e tyre 
zyrtare përpara fillimit të sezonit të ujitjes në muajin shkurt dhe mars të çdo 
viti 
Kjo mase prioritete do të rregullohet me kontratën që do të hartohet për 
fermerët që do të përfitojnë shërbimin e ujitjes dhe atë të mirëmbajtjes se 
sistemeve të ujitjes dhe kullimit.  

Kjo detyre duhet të 
zbatohet çdo vit nga 
muaji shkurt deri në 
muajin mars   

Bashkëpunim I 
ngushte midis ASHP 
dhe  
NJ.A.-Agronomeve 

1.4 Parashikimi i projekteve për rritjen e sipërfaqeve kulluese nga 2,545 ha në 
3,345 ha. Në Bashkinë Elbasan sot janë gjithsej 5 skema kullimi, prandaj 
projektet dhe mirëmbajtja e tyre do të realizohen me fonde nga Bashkia 
 

Kjo detyre duhet të 
zbatohet çdo vit, 
ndërsa zgjerimi i 
sipërfaqes kulluese 
do të përfundoje deri 
në vitin 2020  

ASHP dhe  
SE-DUK Korçë  
 

1.5 Parashikimi për Investime për shtimin e kapacitetit të flotës se makinerive të 
renda (mjetet eve) që ndihmojnë U&K 

• Rimorkiator 
• 2 ekskavatorë mesatar (njeri duhet me goma tjetri duhet me zinxhir) 

Parashikimi do të 
kryhet në vitin 2018  

Bashkia dhe  
M. Bujqësisë 

1.6 Parashikimi i fondeve për vepra arti të cilat kane dale pasi janë hartuar nga 
ASHP skicat teknike të skemave ujitëse dhe kulluese 

Në vazhdim Bashkia dhe  
M. Bujqësisë 

1.7 Tё vazhdojё tё subvencionohet për fermerët që kërkojnë të investojnë për 
sisteme ujitëse moderne që kane në fokus përdorimin racional të ujit. Shumë 
shpejt Ministria e Bujqësisë do të hape “thirrjen e parë” për Programin 
IPARD, që do të thotë një mundësi për të gjithë fermerët. Subvencionime të 
tjera mund të jene: 
• Mbështetje për ndërtimin e serrave diellore  
• Mbështetje për ngritjen e ambienteve të grumbullimit dhe ruajtjes 

frigoriferike  
• Mbështetje për blerjen e linjave të përpunimi/makineri e pajisje  
• Mbështetje për blerjen e linjave të seleksionimit, paketimit, pastrimit, 

përfshirë dhe ambalazhe  
• Mbështetje për implementimin dhe certifikimin për standardin ISO 

22000:2005 për operatorët e biznesit ushqimor, etj.  

2018 M. Bujqësisë 

1.8 Pastrimi dhe rehabilitimi i rezervuarëve dhe digave që kane qellim shërbimin 
e Ujitjes dhe Kullimit:  
• Ujëlëshuesi, Njësia Labinot Mal dhe Gracen 
• Ujëlëshuesi i rezervuarit të aksit 1-1 (këtë vit do të realizohet me fondet e 

bashkisë) 

 
2018 
2019 

Qeveria Qendrore;  
ASHP;  
Ministra e Bujqësisë 
dhe  
Donatore 
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• Diga aksi 2-2 Funari (duhet të riparohet diga dhe shkarkuesi (do shumë 
fond) 

1.9 Mbrojtja nga përmbytjet 
• Përroi I Zaranikes 
• Përroi i Namazderes 
• Kanali i ujërave të larta (Ullishta)   
 
Këtu duhet të dërgohen kërkesa tek Qeveria Qendrorë pasi këto investime 
janë të papërballueshme me fonde nga bashkia  

2019 Qeveria Qendrore; 
ASHP;  
Donatorë 
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Objektivi 2, Orientimi i ASHP dhe Drejtorisë të Planifikimit të të Ardhurave, Buxhetit e Financës  
drejt parimeve të kontrollit dhe rikuperimit të kostos 

 
 

Nr. 
Objektivi 2: 

Aktivitet dhe detyra që parashikohen për përmbushjen e objektivit 2 
“Orientimi i ASHP dhe Drejtorisë të Planifikimit të të Ardhurave, 

Buxhetit e Financës drejt parimeve të kontrollit e rikuperimit të kostos” 

Koha që 
propozohet për 

zbatimin e aktivitetit 

Institucioni Përgjegjës 
për ndjekjen dhe 

zbatimin e aktivitetit 

2.1 Orientimi i shërbimeve Ujitjes dhe Kullimit në mënyrë të tillë që të 
rikuperohen kostot operacionale dhe ato të mirëmbajtjes. 

Çdo vit  
Tetor-Mars  

Bashki; ASHP; Projekti 

2.2 Tё rregullohet me Vendim të Këshillit Bashkiak që tarifa e mirëmbajtjes se 
sistemeve të ujitjes dhe kullimit, të paguhet bashke me tarifën/taksen e 
tokës bujqësore çdo vit brenda date 30 mars, ndërsa tarifa e shërbimit të 
ujitjes duhet të behet me parapagim njëherësh kur fermeri merr ketë 
shërbimin de facto.  

Çdo vit  
Tetor-Mars  

Bashki; ASHP; Projekti 
Këshilli Bashkiak 

2.3 Zbatimi i procedurave për shlyerjen e detyrimeve të tarifave të përdorimit të 
ujit tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Ujore, bazuar të VKM nr. 662, datë 
21.09.2016 “Për miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve 
të lëngëta”) tek Baseni Ujor Shkumbin, Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Ujore. Për zbatimin e këtyre procedurave duhet të kërkohet nga agjencia 
lëshimi I një fature me qellim detyrimi për pagese nga ana jone. 
Bashkia duhet të marre masa dhe të parashikojë një fond për kryerjen e 
analizave të cilësinë e ujit për ujitje sipas një frekuence që e parashikon ligji.  

Çdo vit  
 

ASHP dhe AKBU-
Agjencia e Basenit Ujor, 
Shkumbin  
 

2.4 Krijimi dhe përditësimi databases në programin Excel në lidhje me 
inventarin e detajuar, të kontabilizuar dhe të dokumentuar të aseteve të 
sistemeve të U&K 

2018 – 2019  ASHP dhe USAID  
Këshilli Bashkiak 

2.5 Krijimi dhe përditësimi i një data basë në programin excel në lidhje me 
fermerët dhe tokat e tyre bujqësore që përfitojnë shërbime të Ujitjes dhe 
Kullimi, në nivel fshati. Kjo detyre duhet të drejtohet nga Drejtoria e 
Shërbimeve mbështetëse në bashkëpunim të ngushte me Drejtoria e 
Shërbimeve Bujqësore dhe agronomët e atashuar pranë njësive 
administrative.  

2018 – 2019  Drejtoria e Bujqësisë 
Drejtoria e Koordinimit 
me Njësitë 
Administrative, dhe 
agronomet  
 

2.6 Bashkia duhet të hartoje një plan biznesi pesëvjeçar me aktivitete të 
propozuara afatshkurtër ose afatgjate, duke e konsideruar planin si një 
dokument të gjallë, evolutiv, që shpreh ardhmërinë e shërbimeve të ujitjes 

2019 ASHP,  
DSHPBM,  
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dhe kullimit dhe ku në fokus është fermeri dhe shërbimi që ata përfitojnë në 
lidhje me ujitjen dhe kullimin.  
 
Ministria e Bujqësisë duhet të ofroje një model tip për të lehtësuar këtë 
detyre.  

Drejtoria e Koordinimit 
me Njësitë Administrative 
Agronomet,  
DPPAABF,  
DEC,  
SE-DUKK, MB 
Këshilli Bashkiak 

2.7 Shërbimet U&K duhet të përditësojnë vit pas viti planin e miratuar të biznesit 
pesë-vjeçar.  
 
 

Janar-Mars 
Tetor-Mars 

ASHP dhe DB 

2.8 Zhvillimi dhe zbatimi i një programi subvencionimi për familjet e varfra 
 

Tetor 2018  

2.9 Rishikimi i paketës fiskale për ujitje dhe kullimin midis B.E dhe ASHP 
 

Çdo vit Bashkia  
ASHP 
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Objektivi 3, Përmirësimi institucional dhe rregullimi i sektorit të ujitjes dhe kullimit 
 

 
Nr. 

 

Objektivi 3: 
Aktivitet dhe detyra që parashikohen për përmbushjen e objektivit 3 

“Përmirësimi institucional dhe rregullimi i sektorit të ujitjes dhe kullimit” 
 

Koha që 
propozohet për 

fillimin e zbatimit 
të secilit aktivitetet 

Institucioni 
Përgjegjës i zbatimit 

të aktiviteteve 

3.1 Forcim i mëtejshëm i rolit të ASHP, nëpërmjet përgatitjes se një projekt-vendimi 
për Këshillin Bashkiak për rishikimin e organikave në sektorin e ujitjes, kullimit 
dhe emergjencave civile si dhe përcaktimin e detyrave dhe kompetencave të 
secilit institucion që do të përfshihet në ketë Project vendim. 

dhjetor 2018 -Mars 
2019 

ASHP dhe  
Drejtoria e 
Emergjencave Civile  
 

3.2 Rishikimi I rregulloreve të brendshme të ASHP dhe Drejtorisë se Bujqësisë në 
Bashkinë Elbasan ku veç të tjerave të parashikohen takime mujore për 
mbarëvajtjen e shërbimeve, kënaqësisë se fermerit, potencialeve ujitëse dhe 
kulluese  

Dhjetor -Mars  ASHP,  
Bashkia;  
OJQ 

3.3 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës për detyrimet reciproke që lidhen midis 
A.SH.P. dhe fermerit për mirëmbajtjen e sistemeve të ujitjes dhe kullimit si dhe 
pagesën për M&O çdo vit brenda date 30 mars.  

Janar-qershor ASHP, 
NJA,  
Agronomet 
Këshilli Bashkiak  

3.4 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës për detyrimet reciproke që lidhen midis 
A.SH.P. dhe fermerit për Shërbimin e ujitjes duke përshirë që kjo tarife duhet të 
behet me parapagim njëherësh kur fermeri merr ketë shërbimin de facto. 
 

kur fermeri merr 
shërbimin de facto 

ASHP, 
NJA,  
Agronomet 
Këshilli Bashkiak 

3.5 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i kontratës mbi detyrimet reciproke të Drejtorisë se 
Ujitjes dhe Kullimit Korçë, (Sektori Elbasan), dhe Bashkisë Elbasan (ASHP) 
duke përfshire edhe afatet për vënien në gatishmëri dhe kolaudimin e skemave 
të përbashkëta të ujitjes dhe kullimit. 
 

Tetor 2018 Drejtoria e Ujitjes dhe 
Kullimit, Korçë (Sektori 
Elbasan) dhe  
Bashkia Elbasan 
(ASHP)  
Këshilli Bashkiak 

3.6 Parashikimi i një kalendari për takime informuese dhe llogaridhënie me 
Fermerët dhe NJ.A. 

6 Mujori II I vitit 2018 Drejtoria Bujqësisë dhe 
NJA 
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3.7 Të propozohet ngritja e një strukture për mbledhjen e tarifave të shërbimit të 
ujitjes dhe ajo e mirëmbajtjes se sistemeve të ujitjes dhe kullimit sipas pikës 2.2 
të këtij plani veprimi.  

Tetor 2018 Drejtoria e 
Përgjithshme e 
Planifikimit të të 
Ardhurave, Aseteve, 
Buxhetit e Financës  
dhe 
Këshilli Bashkiak 

3.8 Çdo vit do të vlerësohen nëpërmjet një ankete për vjeljen, perceptimin dhe 
matjen e kënaqësisë së qytetareve të Bashkisë Elbasan, për ofrimin e 
shërbimeve për ujitjes dhe kullimit  
 

2019 Bashkia Elbasan  
USAID 

3.9 
 
 

Çdo vit do të vlerësohen arritjet e (tabela 6.3) planit të punës, të veprimeve që 
duhet të ndërmarrë Bashkia Elbasan për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve 
të ujitjes dhe kullimit, miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak  

Çdo vit  Drejtoria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe 
Planifikimit Strategjik 
në Bashkinë Elbasan 
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Objektivi 4, investime për rritjen e kapaciteteve të fuqisë punëtore të sektorit 
 

 

 
 

Nr. 
 

Objektivi 4: 
Aktivitet dhe detyra që parashikohen për përmbushjen e objektivit 4 
“Investime për rritjen e kapaciteteve të fuqisë punëtore të sektorit” 

 

Koha që 
propozohet për 

fillimin e zbatimit të 
secilit aktivitetet 

 

 
Institucioni Përgjegjës i 
zbatimit të aktiviteteve 

4.1 Mbledhja e të dhënave dhe vlerësimi se çfarë lloj trajnimesh duhet të 
zhvillohen për të ndihmuar stafin e U&K, përmbytjes dhe mbrojtjen e 
digave. 
 

Në fund të vitit 2018 Bashkia Elbasan dhe 
Ministria e Bujqësisë 

4.2 Trajnimi stafit A.SH.P. dhe Agronomeve në lidhje me kontratën, regjistrin 
e fermerit, regjistrin e tokës bujqësore që përfiton shërbime U&K, 
hartimin e skemave ujitëse e kulluese, mbledhja e tarifave të shërbimit 
dhe të mirëmbajtjes se sistemeve të U&K. 
 

Tetor 2018 - mars 
2019  

Bashkia Elbasan,  
Donatoret  
Ministria e Bujqësisë  

4.3 Koordinimi me Ministrinë e Bujqësisë që ka për detyrë të organizoje 
Programe për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kapaciteteve në Sektorin 
Ujitjes dhe Kullimit. 
 

Çdo vit Ministria e Bujqësisë, 
Drejtoria Bujqësisë, ASHP 

4.4 Trajnimi në lidhje me mënyrën dhe përmbajtjen e statistikave të 
produkteve bujqësisë që analizon Ministria e Bujqësisë 
 

Çdo vit  Zyra e statistikave pranë 
Ministrisë se Bujqësisë, 
Drejtoria e Shërbimeve 
mbështetëse dhe Drejtoria e 
Koordinimit me njësitë 
Administrative 

4.5 Planifikimi i vizitave në bashki të tjera ose jashtë vendit për shkëmbim 
eksperience në lidhje me shërbimin e U&K. Të bisedohet me projektet 
aktuale që Bashkia apo Ministria ka në lidhje me shërbimet publike apo 
projekte që kane në themel qeverisjen e mirë vendore. 
 

Q3-Y8 USAID Donatore të ndryshëm  

4.6 Rekomandojmë të lexoni mbi disa mundësi trajnimi në Izrael. Ato janë të 
përvitshme. Kështu, vizitoni faqen: 
http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx  
 

Çdo vit Çdo punonjës i bashkisë qё 
është i ngarkuar me 
shërbimin e ujitjes kullimit 
dhe bujqësisë. 

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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 DRAFT  
Kontratë mbi detyrimet reciproke të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Korçë dhe Bashkisё 

Elbasan për ujitjen dhe kullimin pёr skema tё përbashkëta 
 

 
Sot më datë 00.00.2018 midis Bordit Rajonal të Kullimit, përfaqësuar nga Z. xxxx dhe Bashkisë 
Elbasan përfaqësuar nga  Z. xxxxx lidhet kjo kontratë për furnizimin me ujë për ujitjen e bimëve 
bujqësore për vitin 2018 në kushtet që vijojnë: 
 
Dispozita të përgjithshme: 

1. Të dy palët marrin përsipër që gjatë vitit 2018 të ujiten 00,000 ha nga të cilat: 
a) më rrjedhje të lirë 00,000 ha 
b) me ngritje mekanike 00,000 ha 

2. Normat e ujitjes për çdo bimë bujqësore caktohen me marrëveshje midis dy palëve. 
3. Në rast se për fuqi madhore nuk arrihet mbushja e ujëmbledhësve në kapacitet të plotë 

apo pakësohet rrjedha e lumit xxx, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë ruan të drejtën e 
pakësimit të sasisë së ujit të kontraktuar. 

4. Bashkia Elbasan ruan të drejtën të mos pranojë ujin e kontraktuar, kur për shkak të 
kushteve atmosferike nuk lind nevoja për ujitje. Për këtë Bashkia Elbasan nuk paraqet 
ose pakëson sasinë e ujit në akt kërkesat 5 ditore për ujë. 

 
Detyrimet e Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Korçë: 

1. I dorëzon Bashkisë Elbasan 000,000 m3 të volumin e ujit të kontraktuar në sasitë dhe 
pikat e caktuara nё aneks tё kësaj kontrate qё hartohet nga palёt dhe i bashkëlidhet 
kësaj kontrate. Sasia maksimale e ujit që do t’i jepet Bashkisë Elbasan nga të gjitha 
veprat së bashku do të jetë 000l/sek, ndarë në vepra dhe pikat sipas aneks kontratës. 

2. Të vë në gatishmëri rrjetin ujitës brenda afateve të përcaktuara në aneks kontratë. 
3. Dorëzimi i ujit Bashkisë Elbasan i bëhet nëpërmjet personave të autorizuar nga të dy 

palët, të cilëve u jepet e drejta të nënshkruajnë dhe aktet e marrjes në dorëzim. 

Detyrimet e Bashkisë Elbasan: 
1. Bën kërkesën për ujitje 5 ditë para fillimit të sezonit ujitës dhe në vazhdim në krye të çdo 

5 ditëve i paraqet Drejtorisë se Ujitjes dhe Kullimit Korçë kërkesën për 5 ditorin e 
ardhshëm. 

2. Shfrytëzimi i ujit për ujitje bëhet gjatë 24 orëve. Në raste të veçanta me marrëveshje 
ndërmjet palëve koha e shfrytëzimit të veprës ujitëse mund të jetë më e shkurtër. 

3. Nuk merr ujë në pika të tjera përveç atyre të përcaktuara në aneks kontratë. 
 
Përgjegjësia e palëve për mos respektimin e kontratës 
1. Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë ka të drejtë të mos japë ose të pakësojë sasinë e ujit, 

kur Bashkia Elbasan: 
a. Nuk ka vënë në gatishmëri në përmasat e projektuara seksionin e kanaleve të rrjetit 

ujitës që mirëmbahet prej saj. 
b. Nuk paraqet në afatin e caktuar kërkesat për ujë dhe nuk firmos aktin e marrjes në 

dorëzim të ujit. 
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2. Kur Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë për faj të saj nuk e furnizon Bashkinё Elbasan me 
sasinë e ujit të kontraktuar; 

3. Palët kontraktuese janë të detyruara të respektojnë kontratën dhe aneksin e saj përkatës që 
është pjesë e pandarë e kësaj kontrate dhe në rast mosmarrëveshjeje dhe shkelje të saj kanë 
të drejtë t’i drejtohen organeve kompetente tё përcaktuara me ligj. 

 
 
Pёr Bashkinё Elbasan     Pёr Drejtorinё e Ujitjes dhe Kullimit, Korçë  

 

Drejtori      Drejtori   
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