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13  KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME. 

14/1Parathënie. 

“Plani i Bashkisë për Emergjencat Civile dhe Krizat ( P.B.E.C.K.) është dokumenti kryesor në 

Bashki në fushën e Emergjencave Civile dhe krizave” 

Në kushtet kur egziston një bazë ligjore,një strukture në ngritje dhe përmirësim,planifikimi i          

 përdorimit të kapaciteteve,ndarja mire e pëgjegjësive,identifikimi i boshllëqeve dhe shmangia e                

mbivendosjeve është mjaft e nevojëshme.Këto kërkesa realizohen nëpërmjet P.B.E.C.K.i cili 

ofron mundësi për menaxhim efektiv,të strukturave shtetërore dhe jo shtetërore për përballimin e     

Emergjencave Civile dhe krizave.  

 -P.B.E.C.K. duhet të shihet si një dokument praktik,i hartuar nëpërmjet një proçesi konsultimesh 

dhe planifikimi të përbashkët me një numur institucionesh qeveritare dhe jo qeveritare,për ta 

mbajtur planin koherent dhe  të freskuar me informacion të ri në mënyrë të vazhdueshme,aktual e 

të lidhur e të përditësuar me ndryshimet e ambjentit shqiptar,për të aritur qëllimin për të cilin 

është hartuar,mbrojtjen e popullsisë,gjësë së gjsllë,pronës,trashëgimisë kulturore dhe mjedisit 

nga rreziqet natyrore. 

 - Eshtë e rëndësishme të theksohet se P.B.E.C.K.është një burim praktik i përdorshëm për të 

gjitha fazat e ciklit të Emergjencave,duke filluar nga parapërgatitja,përgjigja e duke vazhduar 

më tej në fazën e rikthimit në gjëndjen normale dhe lehtësimin e pasojave.Të gjitha pjesët e 

planit hartohen në mënyrë të vazhdueshme,duke reflektuar bashkëpunimin e përhershëm dhe 

përditësimeve të reja. 

 -Fuqia e P.B.E.C.K.qëndron në bashkëpunimin dhe konsensusin e të gjitha institucioneve dhe 

strukturave,pëpr të zvogëluar rreziqet,shpëtuar jetë njerëzore dhe minimizuar dëmtimet që vijnë 

nga fatkeqësitë natyrore. 

 -Rreziku më i madh  nga fatkeqësitë natyrore mund të vijë nga tërmetet, por kohët e fundit 

evidente kanë qënë Emergjencat dimërore,përmbytjet dhe ato nga zjarret. 

 -Studimi i vlerësimit të Rreziqeve përmban seksione të përqëndruara në rreziqe të veçanta për 

dukuritë e mundëshme të rrezikut si: 

 -Tërmetet,përmbytjet,bllokimi nga bora,rreshqitjet e tokës,zjarret në pyje dhe sëmundjet e 

mundëshme infektive.Vlerësimi i Rreziqeve është një hap mjaft i rëndësishëm përpara dhe 

shërben si bazë në proçesin e hartimit të P.B.E.C.K.duke siguruar bazën informative në të cilën 

mund të hartohet një plan më efektiv.Synimi kryesor i këtij studimi është të jape drejtimet bazë 

për planifikimin,mbi bazën e të dhënave të të cilit mund të ngrihen skenarë të mundëshëm për 

përballimin e Emergjencave Civile dhe Krizave si dhe për të patur informacion për dëmet e 

mundëshme. 

1.2 Qëllimi,synimet dhe parimet 

 . P.B.E.C.K. është një dokument i rëndësishëm i cili hartohet në mbështetje të ligjit Nr.8756 datë 

26.03.2001” Për Emergjencat Civile” dhe të ligjeve të tjera që kanë lidhje të drejtëpërdrejtë ose 

të tërthortë me Emergjencat Civile.Duke mbledhur së bashku dhe qartësuar rolet dhe 

përgjegjësitë e të gjithë institucioneve,stukturave shtetërore dhe të shoqërisë civile. Nëpërmjet 

P.B.E.C.K.synohet: 

 . Të parandalohet,lehtësohet dhe riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën,gjënë e 

gjallë,pronën,trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga Emergjencat Civile dhe Krizat 
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 . Të sigurohen kushtet për Institucionet shtetërore,publike dhe private për veprimtaritë 

ekonomike dhe për popullatën,për kalimin nga gjëndja normale e jetesës dhe e punës në një 

situate Emergjente,me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit,për jetë e njerëzve,për gjënë e 

gjallë,pronën,për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin,ndaj efekteve të një Emergjence Civile 

dhe Krize.                       

 . Të garantohen përdorimi i të gjitha burimeve të mundëshme të shtetit me qëllim sigurimin 

publik,ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare,lokalizimin e zones së Emergjencës dhe 

lehtësimin e pasojave                                                                                                                        

Nëpërmjet këtij plani krijohen rrugët e komunikimit dhe të shkëmbimit të informacionit të 

duhur,forcimi i vendimarjes dhe nëpërmjet bashkërendimit arihet forcimi i kapaciteteve të 

përgjigjes në të gjitha fazat e ciklit të Emergjencave Civile dhe Krizave.P.B.E.C.K.është në thelb 

një mjet bashkërendimi,i cili nëse përdoret në mënyrë korrekte do të: 

-SHpëtojë jetë njerëzore dhe pasuri. 

-Ritë ndikimin e kapaciteteve ekzistuese. 

-Sigurojë mjetet për kërkimin e burimeve dhe ndihmëse shtesë. 

Proçesi i hartimit të P.B.E.C.K.është udhëhequr nga disa parime të cilat do të jenë të njëjta edhe 

në proçesin e zbatimit të tij,Plani është përqëndruar në objektiva të përgjithshme të hartuara dhe 

të miratuara në mënyrë të qartë. 

Të gjitha objektivat specifike në P.B.E.C.K.  do të jenë koherente me objektivat e përgjithshme, 

-Plani reflekton ligjet dhe vendimet ekzistuese,të cilat në këmbim do ta forcojnë atë. 

-Plani përfshin të dhëna,informacion nga të gjitha institucionet në një mënyrë të përshtatëshme. 

-Bashkëpunimi dhe bashkërendimi përbëjnë bazën,shpirtin dhe elementët të cilët prekin planin 

në tërësi,për të ritur në maksimum ndikimin e të gjitha burimeve të disponueshme si dhe 

sigurimin e konsensusit. 

-Plani inkurajon inisiativa dhe nuk shëndrohet në një instrument ndalues për strukturat dhe 

njerëzit që duhet të veprojnë. 

-Plani do të mbetet një punë në progres,por është një punë mjaft këmbëngulëse për të qëndruar i 

përshtatshëm dhe për të qënë në gjëndje të kapërcejë ndryshimet e mjedisit të jashtëm. 

1.3 BAZA  LIGJORE 

  Proçesi i hartimit të Planit të Bashkisë për Emergjencat civile dhe Krizave ( P.B.E.C.K.) është 

bazuar në një bazë ligjore,referuar ligjit Nr.8756 datë 26.03.2001 “ Për Emergjencat civile” 

-Ligji Nr.139/2015 ( Për Vetqeverisjen Vendore ) 

-Vendimi Nr.965 datë 02.12.2015 “ Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të 

drejtimit,në rastet e Emergjencave Civile dhe Krizave “ 

-Vendimi Nr.655 datë 18.12.2002 duke përjashtuar pikat 1,2,6 të cilat janë shfuqizuar “ Për 

ngritjen dhe funksionimin e strukturës së sistemit Kombëtar të Planifikimit dhe të Përballimit të 

Emergjencave Civile”. 

-Vendimi Nr 664 datë 18.12.2002 “ Për Kriteret dhe Proçedurat e Shpalljes së Emergjencës 

Civile “ 

-Vendimi Nr 654 datë 18.12.2002 “ Për përcaktimin e tarifave për Përdorimin e Përkohshëm 

nga Organet Shtetërore në situate Emergjente,të çdo mjeti privat “ 

 

                                                                            -5- 

 

 

 



 

-Vendimi Nr 531 datë 01.08.2003 “ për organizimin,funksionimin,Detyrat dhe Përgjegjësitë e 

Shërbimit të Emergjencave Civile “ 

-Vendimi Nr 533 datë 01.08.2003 “ Për pjesmarjen e SHtetasve në Parandalimin dhe 

Përballimin e Emergjencave Civile “ 

-Formati i P.B.E.C.K.reflekton kërkesat e bazës ligjore për shërbimin e Emergjencave Civile dhe 

Krizave ( SH.E.C.K.) në Shqipëri dhe në këtë mënyrë përmbleth katër seksione të veçanta të cilat 

prezantojnë katër fazat kryesore të ciklit të Emergjencave. 

-Institucionet dhe strukturat e ndryshme në aktivitetin e tyre të përditshëm funksionojnë mbi 

bazën e akteve ligjore,shumë prej të cilave në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi prekin 

probleme që kanë të bëjnë me Emergjencat Civile.                                                                                               

-Për këtë arsye P.B.E.C.K.i është referuar dhe ka mare shumë nga ato,për të qënë i bazuar dhe i 

zbatueshëm.                                                                                                                                          

-Kjo është bërë për ti dhënë hapësirë ligjore zbatimit të këtij Plani,duke i dhënë mundësinë 

strukturave shtetërore dhe jo shtetërore për të vepruar në mënyrë efektive si dhe duke iu 

përmbajtur detyrimeve ligjore në lidhje me Emergjencat Civile dhe Krizat. 

-Vërehet gjithashtu se për zbatimin sa më korekt të këtij plani dhe ushtrimin e kopetencave të 

strukturave të përfshira,në disa drejtime ose sektorë të veçantë lind nevoja e akteve të tjera 

ligjore e nënligjore,veçanarisht për aspektin e parandalimit të Emergjencave Civile dhe 

Krizave,ku vlen të theksohet rëndësia që kanë përpjekjet e strukturave për ti zbatuar ato. 

1.4 LIDHJA ME PLANET E TJERA 

-Plani i Bashkisë për Emergjencat Civile dhe Krizat është një dokument harmonizues, 

gjithëpërfshirës, i cili mbleth së bashku të gjithë protagonistët në Bashki për përballimin e 

Emergjencave Civile dhe Krizave. 

-Institucionet,Drejtoritë,Strukturat lokale kanë hartuar planet e tyre të Emergjencave Civile dhe 

Krizave 

-P.B.E.C.K.është hartuar përms konsultimeve dhe shkëmbimit të informacioneve me 

institucionet e ndryshme,dhe si rjedhim përfshin idetë dhe proçedurat e planeve specifike,duke i 

lidhur ato me përgjigjen e planifikimit të institucioneve të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. 

-P.B.E.C.K. reflekton përgjegjësi më të gjëra,jo vetëm në përgjigje,por dhe në parandalim, 

lehtësim,përgatitje,mbrojtje dhe rikthim në normalitet. 

-Pas P.B.E.C.K.planet e Emergjencave Civile dhe Krizave të niveleve dhe strukturave të 

ndryshme,duhen rishikuar dhe përpunuar,që dhe ato të jenë koherente dhe të përshtatëashme. 

 Vazhdimisht do të lindë nevoja e përgatitjes së planeve të reja,siç janë planet e gadishmërisë të 

cilat hartohen për një ngjarje që ka mundësi të ndodhë në një kohë të afërme dhe të shërbejnë për 

një periudhë kalimtare deri sa të hartohen planet e emergjencave. 

-Plani i Bashkisë për Emergjencat Civile dhe Krizat nuk përjashton dhe as zëvëndëson planet e 

institucioneve Drejtorive në nivel lokal,të Bashkisë dhe Institucioneve shtetërore dhe jo 

shtetërore por përkundrazi i përfshin ato duke mos rënë ndesh,i stimulon dhe mbështet ato. 

-Veçanërisht të aplikushme këto plane janë për rreziqet sezonale ose për ato rreziqe tëcilat më 

pare nuk kanë qënë potenciale. 
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   2. ORGANIZIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË EMERGJENCAVE CIVILE 

DHE KRIZAVE NË NIVEL BASHKIE ( S.M.E.C.K.B.) 

-Sistemi i menaxhimit të Emergjencave Civile dhe Krizave në Bashki përbëhet nga struktura të 

përherëshme dhe të përkohëshme në nivel Bashkie. 

-Cdo drejtori ( sektor ) ka aktualisht role dhe përgjegjësi specifike në të gjitha fazat mes dy apo 

më tepër drejtorive apo sektorëve,kështu p.sh.përsa i takon ujëmbledhësave,kanalizimeve, 

mureve mbrojtëse të rrugëve,digat dhe dambave,përgjegjësia për administrimin e tyre që të mos 

shkakëtohen emergjenca i përket Agjensisë së ujitjes dhe kullimit dhe Agjensisë së mirmbajtje së 

rrugve rrurale të Bashkisë,Njësive Administrative në teritorin e tëcilave ndodhin 

ato,Organizatave  të përdorimit të Ujit( O.P.U.) 

 Nëpërmjet këtyre strukturave,secila Drejtori  ose sektor, aktualisht ka role dhe përgjegjësi të 

veçanta, për të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të  emergjencave. 

-Këto role dhe përgjegjësi ndahen shpesh ndërmjet dy ose më shumë drejtorive apo 

sektorëve,Këto role dhe përgjegjësi janë tashmë të përfshira në planet specifike ekzistuese për 

emergjencat civile të hartuara nga këto drejtori,sektorë.Kur këto drejtori ,sektorë kanë një rol të 

caktuar në fazën e përgjigjes,ato pothuajse në më të shumtën e rasteve do të kenë një rol 

korespondues në fazat e tjera të ciklit të menaxhimit të emergjencave,duke përfshirë këtu 

parandalimin dhe lehtësimin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2.1  Kryetari i Bashkisë 

- Monitoron dhe menaxhon situatën Emergjente nëpërmjet kordinimit të strukturave të 

pranishme në këtë nivel,të cilat janë të përfshira në planin e emergjencave Civile dhe krizave të 

Bashkisë. 

-THëret Komisionin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave në 

Bashki ( K.P.P.E.C.K.B.) 

-Kërkon ndihmë kur situatat e Emergjencës Civile dhe Krizave në një pjesë ose në të gjithë 

teritorin e Bashkisë është e pamundur që të përballohet. 

-. ka përgjrgjësi për parapërgatitjen,Planifikimin dhe operacionet e përgjigjes ndaj situatave 

emergjente që ndodhin në territorin e Bashkisë.Menaxhimi i Emergjencave civile dhe Krizave në 

Bashki bëhet në përputhje me planet e emergjencave ose planet e gadishmërisë që ato përgatisin 

dhe dhe freskojnë periodikisht. 

-Bashkia krijon dhe mban një sistem të njoftimit të hershëm dhe informimit të strukturave 

kryesore. 

-Alarmit dhe evakuimit të popullsisë.-Skuadrave,grupeve dhe strukturave të tjera aktive të 

përgatitura për të parandaluar,lehtësuar dhe për tu përgjigjur në raste të  Emergjencave Civile 

dhe Krizave.  

-Ndërmer dhe administron aktivitetet e rehabilitimit për zonën e prekur nga Emergjenca Civile 

dhe Kriza. 

-Mban kontakte të vazhdueshme dhe bashkërendon veprimet me Sektorin e Planifikimit 

,Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave të Prefektit të Qarkut Korçë. 

 

 

                                                                        -7- 

 

 

 

 



 

 2,2 Komisioni Vendor i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave në 

Bashki është përgjegjës për: 

-Hartimin e masve për parandalimin,lehtësimin përgatitjen,mbrojtjen dhe përgjigjen ndaj 

Emergjencave Civile dhe Krizave. 

-Sigurimin e vendstrehimeve të përkohëshme të sigurta në raste të fatkeqësive. 

-Vlerësimin e dëmeve dhe të nevojave që do të ketë popullata e goditur nga fatkeqësia. 

-Mbajtjen e kushteve higjenike shëndetësore duke siguruar furnuzimin me ujë,medikamente, 

Mirëmbajtjen e kanalizimeve,dhe kujdesjen për të dëmtuarit. 

-Bashkërendimin dhe mbështetjen për grupet e kërkim-shpëtimit dhe të vullnetarëve. 

-Cështje të tjera që kanë për qëllim përgjigjen efektive ndaj situates së Emergjencës civile dhe 

Krizës. 

                                                                                                                                             - 

    KRYETARI I BASHKISE 

 

           Komisioni i P.P.E.C.K.Vendor në Bashki 

 

  Drejtuesi i Operacionit në nivel Vendor Bashki 

 

              Sektori Operacional 

 

               Sektori i Logjistikës 

 

Stukturat Operacionale në nivel bashkie 

 

Strukturat e përgjigjes në nivel Lokal 

    

                         Kryqi I  Kuq 

 

                          Donatorët 
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                 2.8 STRUKTURAT BAZË OPERATIVE NË NIVEL BASHKIE 

      a)   MONITORUESE ( NJOFTUESE ) b) VEPRUESE AKTIVE c) VEPRUESE 

MBËSHTETËSE 

 

                                   STRUKTURAT MONITORUESE ( NJOFTUESE ) 

1-Kryetari i Bashkisë ( Administrata e Bashkisë ) 

 

2-Sektori i P.P.E.C.K.( Bashki ) 

 

3-Salla e shërbimit të M.Z.SH.të Bashkisë 

 

4-Drejtoria e shërbimit Pyjor 

 

5-Vrojtuesit e shërbimit pyjor në teritorin e bashkisë 

 

5-Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë. 

 

 

                                            STRUKTURAT VEPRUESE AKTIVE 

1-Komisariati i Policisë Maliq 

2-Sektori i shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin ( M.Z.SH.) të Bashkisë 

3-Shërbimi Ambulator ( shërbimi i urgjencës mjekësore,shërbimi i Q.SH. qytetit Maliq ) 

4-Qëndrat Shëndetësore në nivel Bashkie. 

 

 

                                  STRUKTURAT VEPRUESE MBËSHTETËSE 

1-Drejtoria e shërbimit pyjor të Bashkisë 

2-Vrojtuesit e shërbimit pyjor pranë njësive Administrative 

3-Drejtoria e Agjencisë së shërbimeve publike të Bashkisë 

4-Drejtoria e Agjencisë së UJITJE-KULLIMIT 

5-Sektori i Agjencisë Ujësjellës -Kanalizimeve 

6-Sektori i shërbimit të mirëmbajtjes së rrugëve rrurale 

7-Drejtoria e Kultures dhe e sporteve 
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3-BASHKËRENDIMI 

3.1 Hyrje dhe përkufizime. 

 -Bashkërendimi është mjaft i gjërë dhe i domosdoshëm në të gjithë fazat e një emergjence civile 

dhe krize.Bashkërendimi ka të bëjë me shkëmbimin e informacionit,si dhe me kordinimin e një 

sere aktivitetesh të strukturave të ndryshme,për të bashkuar përpjekjet në menaxhimin e situatave 

emergjente 

-Rëndësia e bashkërendimit del në pah veçanërisht në fazën e reagimit të menjëhershëm,në të 

cilën nevoitet koordinimi efektiv për të minimizuar boshllëqet,shmangur dublimet,asistencën dhe 

ndërhyrjet jo të përshtatëshme,vonesat,pengesat,si dhe ngadalësitë në reagim e veçanarisht në 

vendimarje. 

-Bashkërendimi i dobët sjell përgjigje jo të kënaqëshme ndaj situates së emergjencës dhe Krizës. 

- Në këto raste rritet zhgënjimi i panevojshëm nga ana e të mbijetuarëve për strukturat shtetërore 

dhe atyre që meren me dhënien e asistencës. 

-NJë situate emergjente shpesh karakterizohet nga një gjëndje kaotike dhe paniku,qoftë nga 

masat e gjëra të popullsisë së prekur por dhe nga strukturat të cilat meren me menaxhimin e kësaj 

situate,prandaj duhet që aktivitetet dhe kapacitetet të jenë në një mënyrë sa më të harmonizuar që 

përgjigja të jetë sa më positive dhe efektet të jenë positive. 

-Situata mund të duket e rëmujëshme,por duhet të kuptohet që bashkërendimi lind nga veprimet 

e menduara për të harmonizuar përgjigjet e individëve dhe grupeve të ndryshme,për të 

maksimilizuar ndikimin dhe sjelljen e situates në një gjëndje të tillë ku efektet dhe ndikimet 

negative në jetesën e komunitetit të jenë sa më të pakta. 

-Për këtë arsye,bashkërendimi,edhe pse më pak i dukshëm,është po aq i rëndësishëm si në fazën 

e përgjigjes edhe gjatë fazave të tjera të ciklit të menaxhimit të emergjencave. 

-Për shëbull,në fazën e lehtësimit të situates ,bashkërendimi i mire midis Institucioneve 

përgjegjëse për menaxhimin e ujëmbledhsave,mirëmbajtjen e kanaleve kryesore,sekondare dhe 

parësore,stacioneve të pompave,furnizimit me energji elektrike,mund të sjellin si rjedhojë 

zvogëlimin në mënyrë të dukshme të numurit të njerëzve të prekur nga përmbytjet,ose 

parandalimin e saj. 

-Prandaj në rastin më të mire,bashkërendimi përbëhet nga një sere aktivitetesh të cilat shtojnë në 

maksimum efektivitetin në menaxhimin,duke sjellë rezultate më të mira të pritëshme,shërbime të 

shpërndarjes në kohën e duhur dhe kërkon burime të mjaftueshme për aritjen e rezultateve të 

pritëshme.  

                                                                                                                                                               

Rezultate të tilla si:Sa më pak vuajtje njerëzore dhe dëme material,rrikthim i shpejtë në kushtet 

normale të jetesës dhe përmirësim i masave parandaluese dhe lehtësuese të pasojave,përkundrejt 

situatave të emergjencave në të arthmen,të cilat shihen gjithashtu si përbërës të proçesit të 

zhvillimit. 

3.2  Rolet,funksionet bashkërenduese dhe Plani i Bashkisë. 

-Themeli i bashkërendimit është krijimi i raporteve të ndësjellta dhe shkëmbimi  i hapur dhe i 

vazhdushëm i informacionit ndërmjet institucioneve dhe strukturave të emergjencës. 
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-Për shkak të kërkesave që vijnë si rezultat i situates së emergjencës civile dhe krizës,dhe 

përfshirjes së menjëherëshme të tyre në shkëmbimin e informacionit,duhet që këto institucione 

dhe struktura të hyjnë sa më shpejt në rolet dhe përgjegjësitë e tyre. 

-Si rezultat i bashkërendimit duhet të evidentohen dhe të trajtohen problemet më prioritare,por 

njëkohësisht të mos neglizhohen dhe problemet dytësore,në mënyrë që rezultati të jetë sa më i 

plotë.Në këtë mënyrë interesi i institucioneve për rivendosjen e shërbimeve ose kushteve për të 

cilat ata kanë përgjegjësi funksionale,paraqitet në një tabllo më të gjërë nëpërmjet vendosjes së 

rradhës së përparësive dhe përdorimit të drejtë dhe efektiv të burimeve. 

-Në situatat e emergjencës civile dhe krizës autoriteti I ngarkuar me rol bashkërendues mund 

të ketë pak ose aspak kapacitete për të urdhëruar,por ka autoritetin për të kërkuar 

bashkërendimin e kapaciteteve të institucioneve të tjera. 

-Egzistojnë lidhje të fuqishme dhe të ndërsjellta të bashkëpunimit,të cilat bazohen nëraportet e 

punës midis institucioneve/strukturave dhe shkëmbimit të informacionit midis tyre,institucionet 

apo individët përkatës ndërmjet njëri-tjetrit,duhet të shikojnë vlerat shtësë që sjell pjesmarja në 

proçesin e bashkërendimit. 

-Bashkërendimi kërkon impenjim nga ana e të gjithëvë protagonistëve,e kjo bëhet më e vështirë 

sidomos në  rastet kur ka ngarkesë psikollogjike të madhe në një institucion apo individ                             

-Bashkërendimi kërkon kohë ,energji dhe përpjekje të përbashkëta,Duke u impenjuar në takimet 

bashkërenduese,mund të zbulohen aspekte të rëndësishme tësituatës së përgjithshme të 

emergjencës dhe krizës,të cilat menjëherë mund të ndryshojnë përparësitë e njërit apo tjetrit 

institucion,duke zvogëluar shpërdorimin e përpjekjeve të tyre dhe aritjen e rezultateve të 

pritshme. 

-Për sigurimin e efektivit të bashkërendimit,funksionet bashkërenduese duhet të ndërmeren 

brenda një strukture të pranuar paraprakisht dhe të mbështetur nga të gjithë protagonistët e 

menaxhimit të situatës së emergjencës civile dhe krizës.                                                                                                           

-9- 

-Për këtë arsye PBECK është ndër të tjera një mjet bashkërendimi,i hartuar përms konsultimeve 

të vazhdueshme dhe informacioneve të dhëna nga institucionet dhe strukturat 

pjesëmarëse.PBECK ka si qëllim mbledhjen së bashku të protagonistëve gjatë gjithë fazave të 

emergjencave civile dhe krizave. 

3.3 Përgjegjësitë për bashkërendimin e emergjencave civile dhe krizave.                             

-Përgjegjësia për bashkërendimin në përgjithësi ,nuk bazohet në përgjegjësitë 

hierarkike,pëgjegjësia për bashkërendim i jepet institucioneve të cilat janë në gjëndje dhe pozitë 

të mbledhin së bashku informacionet dhe vendimarësit,të cilët bëjnë kërkesa të pranuara dhe të 

miratuara për të gjithë protagonistët që përfshihen në operacionet e përgjigjes të emergjencave 

civile dhe krizave. 

-Ligji Nr.8756 datë 26.03.2001 “ Për Emergjencat Civile “ e nënvizon se përgjrgjësia për 

bashkërendim është e vendosur në disa nivele në varësi të situates.Në ligj është përcaktuar 

funksioni bashkërendues i strukturave shtetërore që marin pjesë në Planifikimin dhe Përballimin 

e Emergjencave Civile dhe Krizave,pavarësisht se nuk është vendosur ende në mënyrë të 

saktë,funksioni i tyre( PBECK ndihmon në këtë drejtim),është dhënë në mënyrë të tillë që të jetë  
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reciprokisht mbështetës,duke filluar nga niveli në Bashki dhe deri lart tek DOB ( Drejtuesi 

Operacional i Bashkisë )                                                     

-Funksioni bashkërendues prezanton nevojat dhe kapacitetet e disponuara për përballimin e 

emergjencave,duke filluar nga komuniteti e deri lart në nivelin e institucioneve dhe strukturave 

qëndrore 

-Funksioni bashkërendues është në fakt baza informative në të cilën,nëse është e nevojëshme,do 

të zhvillohen bisedimet dhe do të ndërmeren proçedura në mënyrë kohorente edhe për ndihmën 

ndërkombëtare. 

-Në nivele të ndryshme,funksioni bashkendues reflekton përgjegjësinë e menaxhimit të 

emergjencave civile dhe krizave,ku strukturat nëpërmjet mekanizmave bashkërenduese duhet të 

informojnë,mbështesin 

Dhe të sigurojnë bazën e proçesit të vendimarjes,përballimin e situatave emergjente duke qënë 

aktiv në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave civile dhe krizave. 

3.4 Bashkia. 

-Kryetari i Bashkisë është përgjegjës për bashkërendimin e të gjith aktiviteteve për planifikimin 

dhe Përballimin e emergjencave civile dhe krizave Brenda territorit të tij respektiv. 

Detyrat e kryetarit të Bashkisë për bashkërendim përfshijnë: 

-Bashkërendimin e Planeve të emergjencave civile dhe krezave me ato të Qarkut dhe bashkive 

fqinje. 

-Organizimin,bashkërendimin dhe paisjen e forcave operacionale. 

-Nëpërmjet KVPPECKB bashkërendimin e të gjitha aktiviteteve të drejtorive,sektorëve 

strukturave  në Bashki dhe NJ.A. për planifikimin dhe përballimin e emergjencave civile dhe 

krizave. 

4. PARANDALIMI DHE LEHTËSIMI. 

4.1 Hyrje dhe përkufizimi. 

-PBECK merr në analizë çështje të emergjencave civile nëpërmjet të katër fazave të ciklit të 

Emergjencave Civile dhe Krizave.Faza e pare e këtij cikli është ajo e Parandalimit dhe 

lehtësimit. 

-Për qëllimin e PBECK:                                                                                                              

-Parandalimi përkufizohet si tërësia e masave për shmangien e situatave të emergjencave civile 

dhe krizave që mund të prekin jetën,pasurinë dhe trashëgiminë kulturore. 

-Lehtësimi përkufizohet si tërësia e masave për zvogëlimin e prekshmërive sociale,ekonomike 

dhe mjedisore ndaj dukurive të mundëshme të rrezikut,që mund të vijë nga fatkeqësi natyrore 

dhe fatkeqësi të aktivitetit njerëzor. 

-Për menaxhimin me sukses të emergjencave civile dhe krizave është mjaft i rëndësishëm krijimi 

i shumë lidhjeve direkte midis aktiviteteve tëstrukturave dhe institucioneve pjesëmarëse,sin ë 

etapat e një faze,ashtu dhe përgjatë katër fazave të ciklit të emergjencave civile dhe krizave. 

-Për aritjen e këtij qëllimi,çështjet e parandalimit dhe të lehtësimit nuk janë të lidhura vetëm me 

përgatitjen dhe mbrojtjen,përgjigjen e menjëherëshme ndaj situatave të emergjencave civile dhe -

10-krizave,por edhe me çështjet kyçe të fazes së rikthimit në gjëndjen normale.Faza e rikthimit 

nëgjëndjen normale është një mundësi për të riparë dhe vlerësuar shkaqet dhe mënyrat e reagimit 

ndaj një situate emergjence.Kjo është periudha më e mire për të ndërmarë aktivitete  
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lehtësimi,paralelisht me aktivitetet e rehabilitimit dhe rindërtimit dhe shpesh është koha kur 

disponohen burimet e nevojëshme për të -10-investuar në masat parandaluese dhe lehtësuese,gjë 

e cila nuk do të mund të bëhej gjatë kohës së emergjences. Në këtë seksion,përmblidhen faktorët 

e përgjithshëm që duhen marrë në considerate në parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive të tjera dhe për lehtësimin e pasojave të tyre.Ka gjithashtu dhe element të veçantë në 

lidhje me dukuritë e mundëshme të rrezikut me të cilat Qarku përballet. 

4.2 Prioritetet për parandalimin dhe Lehtësimin. 

Për të bërë të mundur përfshirjen e institucioneve dhe strukturave përgjegjëse në proçesin e 

Parandalimit dhe të Lehtësimit një sere masash janë identifikuar si prioritare. 

Këto masa prioritare në mënyrë të përmbledhur janë: 

-Masat për parandalim dhe lehtësim. 

-Masat për forcimin e SSHECKB( sistemi i shërbimit të emergjencave civile dhe krezave në 

Bashki)    

-Masat për zbatimin e PBECK (plani I Bashkisë për emergjencat civile dhe krizat) 

5.PËRGATITJA DHE MBROJTJA 

 

5.1 Plani i Bashkisë i Emergjencave Civile dhe Krizave ( PBECK ) për Përgatitjen dhe 

Mbrojtjen 

-PBECK është një dokument i cili përcakton rolin dhe përgjegjësitë e strukturave të çdo 

niveli,për të ndërmarë masa paraprake përgatitore dhe mbrojtëse në momentin e identifikimit të 

një rreziku potencial 

-Nëpërmjet PBECK përcaktohet mënyra e realizimit dhe përgatitjes së këtyre masave,prioritetet 

si dhe aktivitetet për realizimin e tyure. 

-Në këtë aspekt PBECK shoqëruar edhe nga planet e tjera sipas fushave të veprimtarisë të 

institucioneve të përfshira në emergjencat civile dhe krizat,planeve në nivel lokal dhe rajonal, 

plotëson kuadrin teorik të realizimit me efektivitet të masave përgatitore dhe mbrojtëse në çdo 

nivel. 

5.2 Institucionet dhe planet e emergjencave civile dhe krizave. 

-Institucionet dhe strukturat e ngarkuara me përgjegjësi për çështjet e emergjencave civile dhe 

krizave janë të detyruara që të hartojnë planet e tyre të emergjencave civile dhe krizave,për të 

realizuar përgjegjësitë dhe detyrimet e dhëna në PBECK ( Plani Bashkisë i Emergjencave Civile 

dhe Krizave) 

                                                                                                                                                             

-Të gjitha planet specifike të emergjencave civile dhe krizave duhet të jenë koherente duke 

parashikuar masa për përgatitjen e strukturave,komunitetit dhe ambjentit në mënyrë që ndikimet 

e emergjencave të jenë sa më minimale.Këto plane të shoqërohen me ndryshimet e 

hrëpasherëshme. 

 

                                                                                                                                                             

5.3 Planet e Institucioneve për Emergjencat dhe Gadishmërinë. 

-Të gjitha drejtoritë,dhe sektorët  privat detyrohen të hartojnë planet e tyre të 

Emergjencave/gadishmërisë.Këto plane janë të domosdoshëm,si për mbrojtjen e kapaciteteve të  
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tyre në rastin e një situate emergjence civile dhe krize,ashtu edhe për të parashikuar afrimin e 

shërbimeve sa më të shpejta dhe të mundëshme gjatë përballimit të situatave emergjente,si dhe 

gjatë rikthimit në gjëndjen normale,siç janë xjarret,përmbytjet,rrëshqitjet e tokës e 

 

5.4  Identifikimi i rreziqeve të mundshme. 

-Në nivel Bashkie  ,Përgatitja  dhe Mbrojta efektive kërkon njohjen sa më të mire të rreziqeve 

specifike dhe të pasojave të mundëshme që sjellin ato,Të tilla mund të jenë: 

a-Rreziqet Sizmike ( Tërmetet ) 

b-Rreziqet nga përmbytjet.                                                                                                                

c-Rreziqet nga dëbora dhe orteqet. 

d-Rreziqet nga zjarret massive në pyje dhe kullota. 

e-Rreziqet nga rrëshqitjet e tokës. 

f-Rreziqet teknologjike/industrial. 

g-Rreziqet nga aktet teroriste. 

-Identifikimi i rreziqeve dhe ndërgjegjësimi i strukturave përkatëse për pasojat që mund të 

shkakëtojnë dukuri të mundshme rreziku specifike në zone ,sjell marrjen në konsiderate të 

masave përgatitore për një ngjarje të tillë dhe gjetjen e mënyrave për mbrojtjen nga efektet e 

saj,për të pasur sa mëpak ndikime për njerëzit dhe pasurinë. 

 

5.5 NJoftimi i hershëm. 

-Sistemet e njoftimit të hershëm përfshijnë listat e roleve,përgjegjësive dhe kontakteve,që kanë 

lidhje direkte me aktivizimin e sistemit të Bashkisë në etapën 1 “ Alarmi “ 

-Eshtë përgjegjësia e Komisionit të Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave civile dhe 

Krizave,të Bashkisë,që të sigurohen të gjitha strukturat në nivel rajonal dhe lokal që janë njohur 

me sistemet e njoftimit të hershëm si dhe me pikat e kontaktit dhe proçedurat përkatëse. 

                                                                                                                                                                

-GJithashtu është përgjegjësia e KPPECK dhe personelit të caktuar për emergjencat në nivel 

Bashkie dhe  që të sigurohen që mesazhet janë të thjeshta,të kuptueshme dhe ti transmetohen në 

kohë publikut dhe institucioneve,duke i këshilluar ata për rreziqet dhe hapat e nevojshme që 

duhet të meren prej tyre. 

5.6 Parapërgatitja Sezonale dhe masat Mbrojtëse. 

-Masat përgatitore dhe mbrojtëse të parashikuara në këtë seksion mund të quhen gjithashtu dhe si 

masa sezonale parapërgatitje,tëcilat duhet të ndërmeren përpara ardhjes së sezonit ( stinës ) 

Përkatëse,në Teritorin e bashkisë,Masat sezonale të parapërgatitjes reflektojnë kryesisht rreziqet 

sezonale si : 

a-Reshjet e dendura dhe përmbytjet e mundshme ( Tetor deri në Prill ) 

b-Reshjet e mëdha të bores ( Dhjetor deri në mars ) 

c- Zjarret në pyje dhe kullota ( Qershor deri në fund të muajit Shtator ) 

5.6 Në nivel Bashkie 

Kryetari i Bashkisë),Sektori i P.P.E.C.K ) duhet të: 

-NJoftojnë në mënyrë të regullt Prefektin ( Sektorin e Planifikimit ,Përballimit të Emergjencave 

civile dhe Krizave ) për të gjitha ndryshimet e pikave të kontaktit,në Njësinë përkatëse si ,për  
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Kryetarin e bashkisë,Administratorët e Njësive Administrative,Përgjegjësin e sektorit të 

planifikimit ,përballimit të emergjencave civile dhe krizave në Bashki,Antarët e Komisionit Të 

P.P.E.C.K. në bashki dhe kontakte të tjera kyçe në sektorët publikë,privat dhe vullnetar. 

-Konfirmojnë funksionimin e sistemit të paralajmërimit dhe të komunikimit të publikut. 

-Kontrollojnë dhe freskojnë iventarin e logjistikës së transportit duke përfshirë numurin e 

makinave gjëndjen teknike të tyre disponushmërinë e karburantit dhe rezervën e tij në nivel 

Bashkie. 

-Kontrollojnë dhe freskojnë të dhënat rreth llojeve dhe vëndodhjes së makinerive të rënda të 

zotëruara si nga sektori shtetëror ashtu dhe nga ai privat në nivel Bashkie- 

-Kontrollojnë marjen e masave të tjera për Mbrojtjen nga dukuri të mundëshme të rrezikutnë 

nivel Njësie Administrative dhe bashkie ,duke Përfshirë:                                                                                                                                                                                     

-Marjen e masave për të siguruar pastrimin e kanaleve dhe kolektorëve nga mbeturinat ose 

materialet inerte.-Njohjen e komunitetit me rrugët e evakuimit, mjetet për komunikimin gjatë 

emergjencave,mjetet e informimit dhe zonat e mbrojtjes dhe vëndstrehimet e sigurta.-

Ndërgjegjësimin e komunitetit për domosdoshmërinë e ruajtjes së ushqimit,ujit dhe rezervave 

tëtjera minimale në situate të emergjencës civile dhe krizës. 

6. PËRGJIGJA. 

6.1 Faza e përgjigjes kalon në këto etapa: 

-Etapa 1: “ Alarmi “janë masat për njoftimin paraprak ose informacioni se mund të lindë një 

situate emergjence 

-Etapa 2: “ Gadishmëria “janë masat para njoftimit paraprak pauses ose informacionit që një 

situatë emergjence ose krize ,fatkeqësie është e afërt ose në zhvillim.                                                            

-Etapa 3: “ Aktivizimi “ Kur një situate emergjence ka ndodhur aktualisht. 

-Etapa 4: “ Dalja nga Situata “ Eshtë etapa që përmbyll fazën e përgjigjes pavarësisht se sa faza 

të mëparëshme kanë ndodhur realisht. 

6.2  Qëndra Operacionale e Emergjencave Civile në Bashki. 
-Në Qëndrën Operacionale të Emergjencave Civile dhe krizave në Bashki ( QOECKB ) 

drejtohet,mblidhet dhe përpunohet i gjithë informacioni në lidhje me situatat reale apo të 

mundëshme të Emergjencave Civile dhe krizave 

-QOECKB është në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha strukturat e veta të Bashkisë si dhe me 

Qendrën operacionale të Emergjencave civile dhe Krizave pranë Prefektit të Qarkut për 

transmetimin e menjëhershëm tëinformacionit në të gjitha etapat e parapërgatitjes dhe 

përgjigjes,ndërkohë që mban lidhje të vazhdueshme me të gjithë strukturat e gadishmërisë për 

emergjencat. 

6.3 Lista e Veprimeve në nivel Lokal ( Bashki ) 

Menjëherë pas informimit rreth emergjencave,ose ngjarjeve të mundëshme të cilat mund të 

shkaktojnë një emergjencë në nivel lokal ( Bashki ) Kryetari i Bashkisë,punonjësit e 

Emergjencave Civile dhe Krizave ose autoritetet e zgjedhur në nivel Vendor do të ndërmarin 

veprime të njëjta në mbështetje dhe plotësim i Sistemit Kombëtar i Shërbimit të  Emergjencave 

Civile dhe Krizave.  

Lista e plotë e veprimeve në nivel Bashkie.  

1.Jep informacion për Prefektin,Qëndrën Operacionale Rajonale ose direkt në 

Q.K.O.E.C. reth ngjarjeve të mundshme të rrezikut ( Etapa 1 Alarmi ) 
 

2.Mbleth K.P.P.E.C.K.në Bashki ( Etapa 2 Gadishmëria )  

3.Harton raporte të situatës me shkrim për Prefektin Q.O.R. ose direkt për 

Q.K.O.E.C. (Etapa 2 Gadishmëria dhe Etapa 3 Aktivizimi ) 
 

4.Ndjek detyrat funksionale dhe përgjegjësitë e veçanta të planifikuara për nivelin 

e bashkisë ( Etapa 3 Aktivizimi ) 
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6.4 Shpërndarja dhe transmetimi i informacionit Publik.                                                               

Informimi i publikut është një element thelbësor i njoftimit të hershëm,parapërgatitjes dhe 

këshillimit të komunitetit . 

Informimi i publikut mund të luajë një rol të rëndësishëm në shpëtimin e jetës së njerzve dhe 

pasurisë së tyre në raste  emergjencash civile dhe krize. 

-Qartësia,Korektësia,saktësia dhe shpejtësia e dhënies së informacionit është mjaft 

esenciale në raste të emergjencave civile dhe krizave. 

6.5 Cështjet financiare. 

-Situatat e Emergjencave civile dhe krizave sjellin dhe ndërlikime financiare afatgjata e 

afatshkurtra. 

-organet e vetqeverisjes vendore fondet i kanë të kufizuara.Problemet për përballimin e kostove 

financiare në fazën e përgjigjes dhe në vazhdimësi janë të strukturave qëndrore që janë në   

emergjencë.Megjithatë masat duhet të jenë të planifikuara paraprakisht dhe të jenë të aplikushme 

për strukturat dhe shërbimet e përfshira në zgjidhjen e çështjeve të emergjencave civile dhe 

krizave. 

7. RIKTHIMI NË GJENDJE NORMALE. 

7.1 Hyrje dhe Përkufizime. 

-Faza e katërt dhe e fundit e ciklit të emergjencave të përfshira nga Plani I Emergjencave Civile 

dhe Krizave është ajo e rikthimit në gjëndjen normale.                                                                      

-Në kuptimin e këtij Plani: 

-Rikthimi në gjëndjen normale përkufizohet si:Ndërmarja e të gjitha masave për të siguruar që 

jeta dhe prona e komunitetit të prekur të rivendoset në të njëjtin nivel si përpara situates së 

emergjencës civile dhe krizës. 

-Cështjet e rikthimit në gjëndjen normale trajtohen në ligjin Shqiptar Nr.8756.të dates 26 Mars 

2001, 

 “ Për Emergjencat Civile “në të cilin faza cilësohet me termin “ Riaftësim “ dhe nënkupton 

masat dhe veprimet që kryhen për rikthimin në gjëndjen e mëparshme të rajonit ( territorin ) të 

prekur nga fatkeqësia.                                                                                                                                         

- 

-Megjithëse faza e rikthimit në gjëndjen normale vjen pas përgjigjes,Ajo është gjithashtu e lidhur 

ngushtë me fazën tjetër të ciklit të fatkeqësisë,Lehtësimin.Faza e rikthimit në gjëndjen normale 

është zakonisht koha për të promovuar veprimet e lehtësimit,si dhe pas ndodhjes së situates së 

emergjencës për të kërkuar në mënyrë active mbështetjen për aktivitetet e lehtësimit në të 

arthmen,Ndërkohë që kujtesa e pasojave të emergjencës është ende e freskët për të gjithë 

komunitetin dhe strukturat. 

-Rikthimi në gjëndjen normale është gjithashtu dhe një kohë për të vlerësuar efektivitetin e 

planeve të gadishmërisë dhe të veprimeve të ndërmara në kuadër të përgjigjes.Si rezultat,një 

pjesë përbërëse e fazes së rikthimit në gjëndjen normale është rishikimi i situates së 

Emeergjencave civile dhe krizave. 

-Përfundimisht ,ndërkohë që rikthimi në gjëndjen normale fillon nga moment I deklarimit të 

përfundimit të situates së emergjencës civile dhe krizës mund të duhen ditë,muaj ose vite për të 

realizuar rrikthimin e plotë në normalitet.Ka raste negative kur rikthimi I plotë në gjëndjen 

normale nuk mund të bëhet kurrë si rezultat I humbjes së jetës së njerëzve,gjësë së gjallë ose kur 

shtëpitë e shkatëruara nuk mund të ndërtohen më.si rezultat çështjet e rikthimit në gjëndjen 

normale kanë ndëlikime aftgjata dhe afatshkurtra. 

-RREZIQET MË TË SHPESHTA NË TERITORIN E BASHKISË JANË NGA: 

a-Zjarret në pyje dhe kullota. 

b-Përmbytjet në fushën e Maliqit. 
-Situata emergjente në të cilat kalon thuajse çdo vit në territorin e Bashkisë Maliq janë 

përmbytjet që shkaktohen në fushën e Maliqit,dhezjarret massive në pyje dhe kullota. 

-Edhe periudhat për të cilat përgatiten Planet e Gadishmërisë nga komisionet e P.P.E.C.K.në 

nivel Bashkie janë dy më kryesoret,e parandalimit dhe shuarjes së zjareve periudha ( Maj-Shtator 

) dhe emergjenca dimërore nga Përmbytjet që mund të shkaktohen në fushën e Maliqit periudha 

( Dhjetor-Mars ).                                         16 



8.  ZJARRET. 

8.1 Karakteristikat Bazë. 

-Zjarret shpesh janë ngjarje të një shkalle më të vogël,që kanë një ndikim dramatic mbi 

jetën,pronën dhe për viktimat,por nuk konsiderohen si një emergjencë civile,përjashtim përbëjnë 

zjarret që mbulojnë sipërfaqe të mëdha shkuresh ose pyje,pasi këto të fundit mund të shkaktojnë 

shkatërim në një zone të gjërë.                                                                                                                                                 

-Shkaqet kryesore të zjarreve janë të shkakëtuara nga njerzit duke përfshirë 

neglizhencën,aktivitetet bujqësore të kontrolluara jo ashtu siç duhet si p.sh.diegia e 

kullotave,aksidentet dhe vëniet e qëllimshme të zjarrit. 

-Si rezultat zonat specifike të rrezikut janë lehtësisht të identifikushme ndërkohë që 

parandalimi,lehtësimi,mbrojtja dhe parapërgatitja janë të mundura dhe mund të kenë efekte të 

ndjeshme për uljen e rrezikut. 

-Në rastet e zjarreve që përfshijnë sipërfaqe të tëra,rezultatet janë shumë të vështira për tu 

kontrolluar,qofshin këto zjarre të shkaktuara nga njerzit ose zjarre natyurore, dhe drejtimi i erës 

është një faktor i veçantë në parashikueshmërinë e tyre.                                                                                   

-Në rastin e Bashkisë Maliq rreziku më i madh i zjarreve në pyje dhe kullota është evident gjatë 

periudhës së verës,Në vitin 2016 në Bashkinë e Maliqit pati 5 raste të zjarreve.Nga këto 4 raste 

në pyje dhe 1 rast në kullota ,në një sipërfaqe totale të dëmtuar prej  ha pyje.Rreziku më i madh i 

zjarrit është në pyje halore.                                                                                                              

                                                                                                                                                        

8.2 Faktorët për tu mare në konsiderate gjatë fazës së parandalimit dhe lehtësimit.                   

-Faktorët e parandalimit si fushatat e ndërgjegjësimit publik dhe institucional mund të kenë një 

ndikim të rëndësishëm në uljen e rrezikut.këto fushata mund të ndërmeren në nivel rajonal ,ose 

në nivel lokal sipas nevojave specifike të rreziqeve në zonën përkatëse. 

-publiku dhe institucionet duhet të jenë të ndërgjegjshëm për legjislacionin ekzistues që ndalon 

ndezjen e zjarreve në zonat me rrezik të lartë dhe rregullat duhet të jepen si mesazhe të thjeshta. 

-Një system serioz patrullimi ndihmon në vendosjen e ndërgjegjësimit dhe zbatimin e 

legjislacionit.                                                                                                                                                         

8.3 Faktorët për tu marrë në konsiderate gjatë fazes së Parapërgatitjes dhe Mbrojtjes 

-Inkurajimi dhe zbatimi i masave ekzistuese të mbrojtjes si për shëmbull barrierat për 

parandalimin e zjarrit,kullat për monitorimin e pyjeve dhe një system patrullimi i përforcuar për 

pyjet është çelësi për mbrojtjen e zonave të mëdha nga zjarret që mund të ndodhin në një etapë 

më të herëshme. 

-Mbështetja dhe përforcimi i një rjeti permanent ekzistues të mbkqyrje-sinjalizimit jep përgjigje 

esenciale të herëshme. 

-Investimet dhe trajnimi në përdorimin e pajisjeve teknike përkufizimi i zjarrit mund të çojnë në 

përballim të situates përpara se kjo e fundit të mos mund të kontrollohet nga njeriu. 

-Zhvillimi i vazhdueshëm në menaxhimin e pyjeve,kapacitetet për menaxhimin e zjarreve në 

pyje dhe kërkimet në pyje ndihmojnë në aksionet e lehtësimit,parapërgatitjes dhe përballimit. 

8.4 Faktorët për tu mare parasysh gjatë fazes së përgjigjes 
-Shpejtësia e përgjigjes është faktori përfundimtar në parandalimin e zjarrit në një pyll të vogël 

ose zjarrit në shkurre për të mos marrë dimensionin e një Emergjence Civile.                                           

-Rrjetet e komunikimit ndërmjet atyre që janë përgjegjës për menaxhimin dhe përgjigjen e 

emergjencave duhet të ushtrohet në mënyrë të rregullt dhe duhet të mbështetet me një plan 

gadishmërie duke u bazuar në eksperiencën e ngjarjeve aktuale. 

-Drejtimi i zjarrit është shumë i paparashikuar dhe e gjithë popullsia rezidente dhe punëtore në 

çdo rrezik të mundshëm duhet të përgatitet për tu evakuar.Evakuimi duhet të bëhet mundësisht 

sipas planeve të gadishmërive ekzistuese dhe të testuara. 

8.5 Faktorët për tu marrë në konsiderate gjatë fazes së Rikthimit në gjëndjen normale 

-Dëmtimet në lidhjet e transportit,energjisë elektrike dhe telekomunikacioneve mund të jenë 

shkëputur dhe duhet të jenë prioritet për tu rregulluar sapo situate të jetë e sigurtë për të bërë një 

gjë të tillë. 

-Situata duhet të monitorohet nga shumë afër për zjarret e papritura të shkaktuara nga x një shkak 

fillestar ose nga materialet djegëse që zhvendosen nga era.17 



-Kthimi i situates në normalitet sjell mundësi për të mësuar nga një rishikim i plotë i shkaqeve 

dhe ndikimit të saj çfarë ndodhi,duke analizuar rëndësinë e paralajmërimit në kohën e duhur dhe 

në mënyrën e përshtatëshme si dhe përgjigjen e duhur. 

-Një rrishikim i plotë siguron nënvizimin e përmirësimeve të mundëshme gjatë operacioneve të 

përballimit,parandalimit dhe lehtësimit të situates së krijuar.                                                           

-Humbja ekonomike që vjen si rezultat i zjarrit duhet të paraqitet me koston e mundëshme të 

lehtësimit kundrejt një situate të përsëritur si mjet për të kërkuar investime për parandalimin. 

-Etapa e menjëherëshme e pasngjarjes mund të paraqesë një mundësi për të aplikuar për burime 

shtesë për parandalimin,lehtësimin dhe mbrojtjen nga zjarret. 

 

-Zonat me pyje më të rezikuara në Teritorin e bashkisë Maliq janë:  

-Zona Lozhan – Bode                            

-Zona Strelcë – Selcë - Mesmal 

-Zona e Moglicës 

-Zona e Pirgut 

-Zona e kurrizit të malit të thatë 

 

 ORGANIZIMI PËRGJEGJËSITË DHE KORDINIMI NË RAST RËNIE ZJARRI. 

 Në përballimin e situatës të krijuar nga Rrënia e zjarrve në pyjet dhe kullotat e teritorit të bashkisë Maliq 

do të marin pjesë 100% e elementëve të gadishmërisë së përherëshme ,si dhe ato që krijohen dhe ngrihen 

për situatën e krijuar (renie zjarri). 

 ELEMENTËT E GADISHMËRISË TË PËRHERËSHME 

 Sektori i Planifikimit,Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave të Bashkisë Maliq me tre punonjës 

 Deri në krijimin e sektorit të M.Z.SH. pranë Bashkisë Maliq , Për rastet e zjarreve në territorrin e saj ajo 

mer me qira mjetet zjarrfikës nga sektori i Shërbimeve të M.Z.Sh.Bashkia korçë ) 

 Detashmenti i Mbështetjes Rajonale me qëndër në Drenovë me një mjt zjarfikës dhe 27 ushtarë 

prefesionistë. 

Drejtoria e Agjencisë në Pyje dhe kullota me një personel rreth 14 punonjësish.Plus personelin e agjencisë 

së Shërbimit publik të bashkisë Maliq 

                    

  ELEMENTËT E GADISHMËRISË QË DO TË KRIJOHEN 

  Në Bashkinë e Maliqit  të krijohen(ngrihen) grupet vullnetare të përbërë nga 10-15 vetë të specializuar 

për të vepruar në rast rënie zjarri në pyje dhe kullota. 

  Nga Administratorët dhe kryepleqtë e fshatrave  të ngrihen Grupet e shpëtimit nga zjarri të përbërë nga 

8-12 vetë dhe të  jenë në gadishmëri që në rast situate të rënies të zjarreve në pyje dhe kullota të veprojnë 

me shpejtësi dhe në mënyrë kompakte për vënien nën kontrll të vatrave të zjarreve. 

  Në varësi të situatave  do të krijohen këto grupe të veprimit për shuarjen e Zjarreve. 
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                                           PLANI I GADISHMËRISË     

          PËR PËRMBYTJEN QË MUND TË SHKAKTOHET NË FUSHËN E 

     KORÇËS ( MALIQIT ) NGA LUMI I DEVOLLIT DHE AI I DUNAVECIT 

                                                                               

Qëllimi: 

-Marjra e masave paraprake për përballimin e fatkeqësive të përmbytjeve që mund të ndodhin në 

fushën e Korçës(Maliqit) 

-Përgatitja dhe planifikimi për përballimin e këtyre përmbytjeve si dhe ritjen e aftësive të 

drejtuesve,specialistëve për reagimin e menjëhershëm,si dhe bashkëpunimin e bashkërendimin e 

veprimeve me institucionet , ndërmarjet,dhe strukturat e ndryshme të Qarkut për përballimine 

situatës emergjente të përmbytjes nga lumi i Devollit dhe ai i Dunavecit. 

-Përgatitja për sensibilizimin e popullatës për tu larguar nga zona që parashikohet të përmbytet. 

-Organizimi i strukturave për kryerjen e operacioneve të ndryshme për shpetimin e jets te 

njerezeve dhe te gjese te gjalle ne zonen e permbytur. 

Puna për rikethimin në normalitet të jetës të banorëve në zonën e përmbytur. 

Objektivi 

-Përcaktimi i planit të përgatitjes për përmbytjen që mund të ndodhë në fushën e Maliqit,dhe 

rolin e strukturave të ndryshme shtetërore për zbatimin e tij. 

-Ritjen e sensibilizimit publik,lidhur me përgatitjen për fatkeqësinë e përmbytjes,Fushat ku do të 

veprohet për realizimin e planit të gadishmërisë. 

-Në ngritjen e strukturave për menaxhimin dhe përballimin e situatës të përmbytjes. 

-Në nderhyrjen e menjëherëshme për kryerjen e operacioneve të ndryshme në zonën e 

përmbytur,për shpëtimin e jetës të njerëzëve dhe të gjësë të gjallë. 

-Në vleresimin e dëmeve dhe dhënien e ndihmës materiale për gjith ato familje që janë dëmtuar . 

-Në kordinimin e punës me gjithë strukturat e Qarkut dhe Organizatat jo fitimprurëse për 

sistemimin e popullatës që ka mbetur pa strehë dhe plotesimi i kushteve për një jetesë normale. 

 

1. Referencë historike. 

Fusha e Korçës ( Maliqit ) është një ndër fushat më të mëdha në Shqipëri,e cila shtrihet në pjesen 

veriore të qytetit të Korçës.Zë një sipërfaqe prej 34.679 ha tokë bujqësore,ka një gjëresi 16 km, 

nga perëndimi në lindje ,dhe me gjatësi35 km ,nga jugu në veri,me sipërfaqe 300 km2. Në veri 

fusha e Korçës ( Maliqit ) kufizohet me malin e thatë,ne lindje me malin e Moravës,në jug me 

malin e Qarit,dhe në perëndim me zonën e Gorës dhe të Voskopojës.Klima e Rajonit është 

kontinentale mesdhetare e thatë dhe e shëndetëshme,dimeri i ftohtë,dhe vere e thatë dhe e 

ngrohtë.Temperatura mesatare vjetore 10.6 gradë c .Muaji me me shume reshje eshte Nentori me 

104.9mm shi .Ka nje lartesi mesatare 850 m mbi nivelin e Detit. Toka në fushën e Korçës është e 

punueshme dhe e mbjellë me bimë bujqësore është tokë torfe,dhe e butë dhe në disa vende 

kënetore,si në fshatrat Podgorie, Vreshtas,Sheqeras,Sovjan,Libonik,Drithas e cila mbulohet 

shpejt nga ujrat, të cilat arijnë nga 0.6m deri në 1 m lartësi Fusha e Korçës përshkohet mes për 

mes nga lumi i Devollit i cili përshkon fshatrat, Progër, Cangonj, Diga, e, Zëmblakut, Ura me 

hekura, Pojan, Sheqeras,Drithas,Maliq,Lozhan,Moglicë si dhe nga lumi i Dunavecit që përshkon 

fshatrat Kamenicë, Pulah, polenë, Voskop, Ura e Voskopit,Ura e Bulgarecit,Vashtëmi dhe 

bashkohet  me  lumin e Devollit 300 m në jug të pyllit te fazanëve.ky lumë formohet nga prurjet 

e ujrave të përenjëve të Dvoranit,9.1 km proi i Bambullit 9.5 km,proi i Voskopit 6.9 km,proi i 

Goskovës 8.4 km dhe ai i Damjanecit 6,8 km. Gjithashtu kjo fushë pershkohet dhe nga dy kanale 

vadites kryesore,si ai i Vëntrokut që furnizohet me ujë nga liqeni i Prespës dhe kalon në fshatrat 

Tren, Progër, Cangonj, Zëmblak, Plase, Shamoll, Ciflig. dhe ai i Gjançit i cili furnizohet nga 

rezervuari i Gjançit dhe përshkon fshatrat Pulah,Polene,Voskop,Lumalas,Biranj,Vashtemi,si dhe  
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nga shumë kanale të tjerë kullues, që përshkojnë fushen e gropës së korçës dhe atë të Maliqit 

lindje perëndim e jug veri, të cilët shërbejnë për kullimin e tokave nga ujrat e tepërta, si dhe për 

vaditjen e tokave që nuk janë nën ujë .Lumi i Devollit dhe ai i Dunavecit jane Lumenj me rjedhje 

te qeta ,Gjeresia eshte 8-20 m e ne disa vende edhe me shume,thellesia nga bregu tek siperfaqja e 

ujit 2-3 m,Lumi i Devollit gjërësia 30-40 m Thellesia 0.6 m .Lumi i Dunavecit gjërësia 20-30 m 

Thellësia 0.3 m.Fusha e gropës së korçës dhe ajo e Maliqit përshkohet dhe nga rugë 

automobilistike që kalojnë veri-jug dhe lindje-perëndim e që shërbejnë për lidhjen e Njësive 

Administrative dhe fshatrave midis njëra tjetrs,si dhe me  rrugët nacionale, Korçë-Pogradec dhe 

Korçë –Bilisht, të cilat janë rrugë të kalueshme nga mjetet dhe teknika.Fusha e Maliqit është me 

e rezikuara nga përmbytjet,sidomos këto vitet e fundit nga përrmbytjet,që  kanë ndodhur në 

fshatrat   Libonik, Drithas, Sheqeras, Bregas,    Podgorie,   Zvirinë ,Sovjan janë shkakëtuar dëme 

të mëdha në qindra ha tokë ku u janë prishur gjithë të mbjellat fshatarëve nga qëndrimi nën ujë 

për një kohë të gjatë i këtyre tokave, Mbështetur nga eksperiencat përkatëse historike,rreziku i 

përmbytjeve mund të ndodhë dhe në të arrdhmen,me gjithë masat e mara nga Drejtoria e 

Agjencisë Ujitje -KullimBordit të Kullimit .për vënien në gadishmëri të gjitha kanaleve kullues 

në gjithë fushën e Maliqit përsëri rreziku i përmbytjes është i math. 

9.2 DEMOGRAFIA 
-Bashkia e Maliqit shtrihet nga fshati Gollobërdë ( Burimas ) Njësia Administrative  Pojan 

përmbleth të gjitha fshatrat e fushës  së Maliqit,Gorës ,Moglicës,Pirgut Vreshtasit, ku në ndarjen 

Teritoriale –Administrative ka 6 Njësi Administrative. 

 

                       NDARJA TERITORIALE-ADMINISTRATIVE E Bashkisë MALIQ 

 

Nr/R          Rrethi      Bashkia       NJësitë             

Administrative 

       Fshatrat     Popullsia 

1          Korçë        Maliq  Lagjet Nr .1,2,3,4,  7         7733 

2   Libonik 13 13.755 

3   Gorë 19   4.209 

4   Moglicë 17   1.012 

5   Pirg 11   9.931 

6   Vreshtas 4 10.681 

7   Pojan 12 17.113 

8       Gjithsej            1                     7            83 64.134 

 

 
4. Organizimi pergjegjesite dhe koordinimi: 
Në përballimin e situatës së krijuar nga përmbytja në fushën e Maliqit do të marrin pjesë 100 % e 

elementëve të gadishmërisë së përhershme si dhe ato që krijohen dhe ngrihen për situaten. 

 

A. Elementet e gadishmërisë së përhershme 

- Sektori i Planifikimit,Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave në Bashkinë Maliq me 3 
punonjës 

- Shërbimet e gatshme të Komisariatit të Maliqit. 

- Shërbimet e gatshme të Qëndrës shëndetësore  urgjenca me mjekë dhe infermierë. 
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B. Elementet e gadishmerise qe do te krijohen 

- Shërbimet shtesë të MZSH-se me punonjës dhe mjete të tjera që dotë meren me qira nga Bashkia 

korçë 
- Forcat e Detashmentit të Mbështetjes Rajonale Korçë me 30 forca, ushtare prefesionistë 2 mjte 

transporti nje fadrome dhe dy gomone  . 

- Vullnetarët e Kryqit të Kuq( Dega Korçë ) me rreth 60 vullnetarë. 

- Ekipet e Agjensive te ujitjes dhe kullimit dhe ujësjellës – Kanalizimeve të Bashkisë  Maliq me 

rreth 57 punonjës dhe 4 eskavatorë ,  dhe me mjete transporti.  
- Shërbimet shtesë te Qëndrave shëndetësore në shkallë Bashkie, sipas nevojave që paraqiten 

njofohet personeli menjëherë të paraqiten menjëherë pranë qëndrave shëndetësore. 

- Agjencia e O .SH .E . E.që mbulon zonën e maliqit me reth 15 punonjës dhe mjetet e tjera të 
nevojeshme për riparimin e linjave elektrike të dëmtuara. 

 

                       Ne varesi te situatës do të krijohen këto agjensi ose grupe pune: 
 

1. Grupi i Kërkim-Shpëtimit: Do të merret me kërkimin dhe shpëtimin e të izoluarëve nga uji. Ky grup 

drejtohet nga shefi i sektorit te shërbimeve të M.Z.SH.të Bashkisë Korçë ne bashkepunim me shefin e 

rendit të Komisariatit të Policisë Maliq, Oficerin e ngarkuar nga Komandanti i Detashmentit të 
Mbështetjes Rajonale Korçë. Në këtë Grup do të bëjnë pjesë rreth 64 punonjës (zjarrfikës, policë dhe 

ushtarët e Detashmentit të Mbështetjes Rajonale Korçë) të pajisur me mjete dhe 2 gomone. Detyra e tyre 

do të jetë nxjerrja e njerëzve nga vatrat e përmbytjes dhe evakuimi i tyre. 
2. Grupi i Transportit dhe i Evakuimit: Do të drejtohet nga shefi Rajonal i Policisë rrugore të 

Qarkullimit Korçë ku në bashkëpunim me Sektorin e rrugëve rrurale dhe përgjegjësin e Q.SH. të Bashkisë 

Maliq do të bëjnë transportimin e gjith personave që do të evakuohen nga zonat e përmbytura drejt spitalit 

rajonal dhe vendeve të përkohëshe të strehimit. Në këtë grup do të përfshihen aktiviteti i inspektorëve të 
qarkullimit rrugor, grup mjekësh dhe infermieresh, vullnetarë të Kryqit të Kuq, dhe personat e ngarkuar 

për sigurimin e automjeteve të transportit, për transportimin e personave do të marin pjesë dhe 

autoambulancat e spitalit Rajonal Korçë. 
3. Grupi i Emergjencave Shëndetësore: Do të drejtohet nga Përgjegjësi i Qëndrave shëndetëndetësore të 

Bashkisë Maliq Në këtë grup do të përfshihen të gjithë mjekët, specialistët, infermierët, farmacistët, 

mjekët popullorë dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq dhe OJF-ve të tjera.Të cilët do të punojnë për të bërë 
ekzaminimin në vend të njerëzëve të dëmtuar të kafshëve,Bagëtive,dhe shpendëve të 

mbytura.Dezinfektimin e vendeve të groposjes të këtyre kafshëve si dhe të objekteve shtëpive rrugëve dhe 

vendeve ku ka ndodhur ngordhja e tyre, të verifikojnë mundesitë e tyre për sëmundjet bakteriologjike dhe 

epidemiologjike dhe të përcaktojnë terapinë përkatëse dhe profilaksinë mjekësore. 
4. Grupi i Emergjencave Ushqimore: Do të drejtohet nga Drejtori i bujqësisë dhe ushqimit të bashkisë 

Maliq. Kjo Drejtori do të përgjigjet për furnizimin me ushqim të familjeve të përmbytura, deri në 

eleminimin e të gjitha pasojave 
5. Grupi i Emergjencave të Strehimit: Do të drejtohet nga Nënkryetarët e Bashkisë  Maliq,  dhe do të 

përgjigjen për strehimin e përkohshëm, sipas klasifikimeve përkatëse dhe vleresimit të dëmeve në banesa.   

Të gjith drejtuesit e këtyre institucioneve në bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin marrin masa për 
sistemimin e banorëve të dëmtuar. 

6. Grupi i Shërbimeve për qytetarët: Do të drejtohet nga Përgjegjësi i Zyrës së Shërbimeve sociale të 

Bashkisë Maliq ku në bashkëpunim me agjencitë e tjera do të  përgjigjet për furnizimin  me ujë, energji 

elektrike, shërbim telefonik dhe shërbim i rrugë – kanalizimeve. Në këtë Grup do të marrin pjesë 
Drejtorët e Ujesjellës-Kanalizimeve,të O.SH.E.E.Përgjegjësit e ndërmarjeve të shërbimeve publike në 

Bashki, Të cilët do të vazhdojnë të punojnë deri në eleminimin e plotë të pasojave nga përmbytjet.  

7. Grupi i Emergjencave për Eleminimin e pasojave, rehabilitimin e situatës dhe parandalimin e 

përmbytjeve në të ardhmen. Ky grup drejtohet nga Përgjegjësi i Planifikimit,Përballimit të Emergjencave 

Civile dhe Krizave të Bashkisë Maliq dhe do të përbëhet nga 2 nëngrupe pune. 

Nëngrupi i parë i punës drejtohet nga Drejtori  i Agjencisë së Ujitje-Kullimit ,në bashkëpunim me 

drejtuesit e agjensive të ujësjellës –Kanalizimeve të Bashkisë Maliq  të cilët  kanë për detyrë rehabilitimin  
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e sistemeve mbrojtëse të kanaleve ,argjinaturave të dëmtuara dhe ndërtimin e pritave të reja me materiale 

inerte rrethanore. Për këtë qëllim do të përdoren 4 mjetet eskavatorët e Bashkisë Maliq si dhe mjete të 
tjera  të biznesit privat dhe ato të ardhura nga Bashkitë fqinje fqinje, sipas kërkesës së Kryetarit të 

Bashkisë Maliq. 

Nëngrupi i dytë i punës drejtohet nga Përgjegjësi i Qëndrave Shëndetësore të Bashkisë Maliq ku  ka për 
detyrë organizimin e punës për eleminimin e pasojave në terrenet e përmbytura nga kafshët dhe shpendët 

e ngordhura (djegien dhe groposjen e tyre ne vende të përcaktuara me parë,Dezinfektimin e vendeve të 

groposjes të këtyre kafshëve si dhe të objekteve shtëpive rrugëve dhe vendeve ku ka ndodhur ngordhja e 

tyre, të verifikojnë mundesitë e tyre për sëmundjet bakteriologjike dhe epidemiologjike dhe të përcaktojnë 
terapinë përkatëse dhe profilaksinë mjekësore, dhe njëkohësisht të ndjekë në dinamikë analizat e ujit të 

pijshëm dhe të bëjë njoftimin e publikut. 

  9.3 Faktorë për tu marrë parasysh gjatë fazes së Parandalimit dhe lehtësimit.  
 

10.INVENTARI I BURIMEVE PËRKATËSE. 
-Për Përballimin e një Emergjence Civile apo Krize do të bazohemi kryesisht në të gjithë 

struktuturat e vet bashkisë ,si dhe në të gjitha institucionet shtetërore e bizneze private si dhe 

organizata jo fitim prurëse,si Kryqi i kuq Shqiptar ( dega Korçë ) etj. 

 Komisione të ngritura sipas niveleve të qeverisjes janë:         
1-Komisioni i P.P.E.C.K.në nivel Bashkie                                                                                     

  -Në zbatim të ligjit Nr.8927,date 25.07.2002 “ Për Prefektin “,Ligjit Nr.8756,date 26.03.2001 “ 

Për Emergjencat Civile “ Neni 13,pika  2,si dhe të pikes 5/a të V.K.M.-së Nr.655 datë 

18.12.2002 “ për ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të planifikimit dhe Përballimit të 

Emergjencave civile “ 

-Ngrihet Komisioni i Planifikimit,Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave në nivel 

Bashkie për kordinimin e veprimtarisë të të gjitha institucioneve Shtetërore, dhe agjensive të 

tjera që veprojnë në Bashki,Për Planifikimin dhe përballimin e emergjencave Civile dhe krizave 

që mund të krijohen gjatë periudhës dimërore. 

-Përbërja e komisionit të Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave civile dhe Krizave 

nëBashki: 

1-Kryetari  Bashkisë                                                                                      Kryetar 

2-Përgjegjësi  i sektorit të P.P.E.C.K.në Bashki                                            Sekretar 

3-Shef i Komisariatit të Policisë Maliq                                                           Anëtar 

4-Drejtor i zyrës juridike                                                                                 Anëtar 

5-Sektori i  Shërbimit të M.Z.SH.                                                                  Anëtar 

6-Përgjegjës i Qëndrave Shëndetësore                                                           Anëtar 

7- drejtor i Agjencisë së shërbimeve publike                                                 Anëtar 

8-Drejtoria e financës dhe buxhetit                                                                Anëtar                     

9-Përgjegjës sektori i Zyrë së urbanistikës                                                  Anëtar 

10-Drejtoria e planifikimit dhe kontrollit të teritorit                                      Anëtar 

11-Përgjegjës sektori për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit                 Anëtar                                            

12-Sekitori i menaxhimit të kontratave dhe infrastrukturës                          Anëtar 

13- Sektori i kujdesit social                                                                           Anëtar 

14-Drejtoria e bujqësisë dhe ushqimit                                                            Anëtar 

15- Drejtoria e  Agjencisë së ujitje dhe Kullimit                                           Anëtar 

16-Drejtoria e Agjencisë së pyjeve  dhe kullotave                                        Anëtar 

17- Sektori i Agjencisë së Rrugëve Rrurale                                                    Anëtar 

18-Sektori i ndërmarjes shërbimeve mbështetëse të Arsim çerdhe            Anëtar                                                                              

19-Administratorët e Njësive administrative Libonik,Gorë,Moglicë,Pirg, 

Vreshtas,Pojan,                                                                                             Anëtar 
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BURIME FINANCIARE DHE MEKANIKE PER PERBALLIMIN E NJE EMERGJENCE 

DIMERORE 

Drejtoria e Agjencisë së shërbimeve publike të bashkisë 

 Ka në administrim 4 makineri të rënda ( 3 eskavatorë të rinj me zinxhirë,1 eskavator Benet  )1 

borpastruese,5 kamion ford,dhe 1 autoambulancë 

Këto makineri janë  në gadishmëri teknike për të përballuar Emergjencat e mundëshme që mund 

të krijohennëteritorin e bashkisë Maliq. 

 shërbimi  ambulator 

Shërbimi Shëndetësor: 

 Në shkallë Bashkie është kjo strukture shëndetësore,e cila do të shërbejë për rastet e 

Emergjencës   

Janë 7 Q.Sh. nga ku 1 në qytetin  e Maliqit dhe  nga një qëndër shëndetësore në fshatrat Libonik, 

Lozhan,Moglicë,Pirg,Vreshtas,Pojan me 10 mjekë dhe 34 infermierë. 

Personeli i  Qëndrave Shëndetësore të Bashkisë Maliq të  jenë në gadishmëri,për përballimin e 

emergjencave shëndetësore,sidomos ato që shkakëtohen nga temperaturat e ulëta,dhe fatkeqësitë 

e tjera natyrore. 

Të krijojnë rezerva në medikamente shëndetësore për çdo Qëndër Shëndetësore. 

Të mbahet në gadishmëri të plotë reparti i urgjencës me llogjistikën e nevojëshme,si dhe të  

autoambulancës për qëndrimin në detyrë me shërbim 24 orë. 

Të bëjë trajtimin shëndetësor të të dëmtuarëve dhe të plagosurve  në zonën që ka ndodhur 

fatkeqësia. 

Të bashkëpunojë me Drejtoritë rajonale të Spitalit dhe të Shëndetit Publik Korçë për tu bërë 

trajtimin   më  të kualifikuar  të  dëmtuarëve  rëndë. 

Të ndjekë gjëndjen shëndetësore të popullsisë civile të prekur nga fatkeqësia duke dërguar 

personel mjekësor në cdo vend të prekur nga kjo fatkeqës për ti dhënë ndihmën e parë të gjithë 

njerëzëve në nevojë.          

Të organizojë punën në bashkëpunim me kryqin e kuq dhe klinikat e tjera private ne Bashkinë e 

Maliqit për dhurimin e gjakut nga qytetarë të thjeshtë për përballimin e nevojave  të të sëmurëve.  

 

FURNIZIMI ME UJE TE PISHEM 
Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm i qytetit Maliq kryhet nga depot e qytetit të cilat 

furnizohen me ujë fshatrat Kolanec dhe Goxhë 

 

                                                                                                                                                                 

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE 

Furnizimi me energji elektrike në Bashkinë e Maliqit bëhet nga : 

Drejtoria Rajonale e O.SH.E.E.Korçë.     
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                                                             DETYRAT 

                                 QE DO TE KRYHEN NGA ÇDO SHËRBIM 

 

  KOMISARIATI I POLICISË  MALIQ.   (Policia e Shtetit) 

Me gjith strukturat e saj,të mbajë nën kontroll rendin dhe qetësinë publike në gjith zonën e 

prekur nga fatkeqësia,si dhe të japë kontributin e saj me njerës dhe mjete  .Të marë pjesë 

drejtperdrejt në operacionin e ndërhyrjes,për largimin e njerëzve dhe të qjësë së gjallë,në zonën e 

prekur nga fatkeqësia,Të bëjë identifikimin e personave të dëmtuar dhe atyre që kanë humbur 

jetën në zonën e fatkeqësisë.Të organizojë punën për sigurimin e Qarkullimit të lirë të 

automjeteve në zonën e prekur nga fatkeqësia                                                     

SEKTORI I SHERBIMIT TE MBROJTJES NGA ZJARI DHE SHPETIMI ( M.Z.SH.)NE  

BASHKI 
Si pjesë përbërëse e forcave operacionale,Në gadishmëri të përherëshme dhe në dorë të Kryetarit 

të Bashkisë në rast situate Emergjente(fatkeqesie) kryen këto detyra: 

Në bashkëpunim me forcat xheniere të Detashmentit të mbështetjes rajonale mer pjesë për 

kërkim shpëtimin e njerëzve të mbetur nën rënoja (gërmadha) në zonën e prekur nga 

fatkeqësia.Mer pjesë në shuarjen e zjareve,si dhe në lehtësimin e pasojave nga fatkeqesitë 

natyrore ose nga fatkeqesi të tjera. 

SEKTORI I SHERBIMEVE SOCIALE 

Të bëjë programin  për organizimin e punës për paketimin e ushqimeve,veshmbathjes,dhe të 

materialeve të tjera,që ka gjëndje në depot e rezervave të Bashkisë,si dhe të ndihmave që priten 

të vijnë nga donatorë të ndryshëm për fatkeqësinë e ndodhur,Në bashkëpunim me kryetarët e 

lagjeve të qytetit dhe Administratorët, të organizojnë shpërndarjen e tyre në zonat e prekura nga 

kjo fatkeqësi  në bazë të listave të hartuara nga këta të fundit dhe të miratuara nga komisioni i 

P.P.E.C.K.të Bashkisë.Magazinimi i ushqimeve,veshmbathjes  dhe materialeve të tjera të bëhet 

në objektet e caktuara nga kryetari Bashkisë,Paketimi i ushqimeve të bëhet me peshë deri në 20 

kg,dhe me mbishkrimet e nevojëshme,shpërndarja të bëhet mbi bazën e kërkesave të Kryetarëve 

të lagjeve,Administratorëve dhe në presencë të komisionerëve.Transportimi të bëhet me mjetet e 

ushtrisë,të Policisë ose të Rrezervave të Shtetit duke marë masa  ruajtje nga policia e shtetit,dhe 

duke u shoqeruar nga komisionerët përkatës. 

 

DREJTORIA E AGJENCISË SË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË BASHKI 

Kjo drejtori  ka për detyrë që të organizojnë punën për mbajtjen në gadishmëri të të gjitha rugëve 

rurale që lidhin të gjitha zonat e Bashkive me rugët Nacionale dhe qëndrën e qytetit.   

DEJTORIA E UJESJELLES KANALIZIMEVE. 

Të organizojë punën për mbajtjen në gadishmëri të linjave të furnizimit me ujë të pijshëm të 

popullsisë të prekur nga fatkeqësia,duke ndërhyrë me grupet e gadishmërisë për eleminimin e 

difekteve që mund të krijohen në zonën e Emergjencës Civile.    

 

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT TE TERITORIT 
Krijimin e kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në territor dhe sipas parimeve të ligjit “ për 

zhvillimin e territorit “ në nivel bashkie: 

Drejtimin e zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera ndërtuese. 

Rregullimin e përdorimeve të tokës,intesitetit e shtrirjes së ndërtimit në sistemet 

natyrore,bujqësore dhe urbane të territorit. 
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Planifikimin e programeve e të masave për të garantuar rigjenerimin urban,mbrojtjen e mjedisit 

dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore,të tokës kultivuese,peisazheve dhe 

hapësirave të gjelbra: 

Rregullimin e vendodhjes dhe programeve për infrastrukturat publike e servitutet publike: 

Rregullimin e ruajtjes,përdorimit dhe sipas rastit,mbarështimit të zonave të mbrojtura,natyrore 

dhe historike,sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi: 

Planifikimin,administrimin,zhvillimin dhe kontrollin e territorit,sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj: 

Mbajtjen pastër të mjedisit,për pastrimin e parqeve,lulishteve e të hapësirave të gjelbra publike: 

Mbledhjen,largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake: 

Sigurimin,në nivel vendor të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit,tokës dhe ujit nga ndotja: 

Sigurimin,në nivel vendor,të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike: 

Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese,në nivel vendor,të cilat lidhen me mbrojtjen 

e mjedisit: 

Kujdesin për mirëfunksionimin e rrugëve urbane e rrurale në nivel bashkie: 

Ndjekjen e mbarvajtjes së investimeve shtetërore dhe prioritizimin e tyre për zonat turistike: 

 

             DREJTORIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT TE BASHKISE MALIQ 

    

   Drejtuesit e Drejtorisë të Bujqësisë  dhe ushqimit të Bashkisë Maliq, në Bashkëpunim me  Drejtorinë 

Rajonale të Bujqësisë Korçë të bëjnë vleresimet dhe përllogaritjet në mënyrë të vazhdueshme,të gjëndjes 

së ushqimeve të domozdoshme,cilësinë e tyre dhe vijushmërinë e furnizimit të popullsisë dhe të gjësë të 

gjallë me ushqimet bazë për të gjitha zonat e prekura nga fatkeqesia.si dhe për rastet e dëmtimit të të 

mbjellave nga përmbytjet e tokave të fermerëve të bëjnë vlerësimet dhe përllogaritjet e dëmeve të 

shkakëtuara për çdo fermer,si dhe të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm dhe ta dërgojë atë pranë 

Ministrisë së Bujqësisë për shpërblimin e çdo fermeri.  

Angazhimi i Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit, Inspektoriatit shtetëror të Mjedisit,Pyjeve 

dhe   Ujërave, Inspektoriatit të policies pyjore, në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave 
bazohen në detyrat e përcaktuara, në ligjin nr. 8756 datë 26. 4. 2001 “Për emergjencat civile” në Planin 

Kombëtar të Përballimit të Emergjencave Civile, në Planin e Qarkut për emergjencat civile si dhe ne: 

 
- Ligji 7623 datë 13. 10. 1992 “Për pyjet dhe policinë e Shërbimit Pyjor”.  

- Ligji Nr. 7662, datë 19. 01. 1993 “Për shërbimin e mbrojtjes se bimëve”,  

- Ligji nr. 7941, datë 31. 05 1995 “Për Ushqimin”; 

  -   Ligji nr. 8681, datë 2. 11. 2000 “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave 
dhe dambave”,  

  -    Ligjin nr. 7674, dt. 24. 02. 2003 “Për shërbimin veterinar”  

 
Këto institucione kanë detyra kryesore për emergjencat civile dhe konkretisht sipas përkatësisë 

institucionale dhe ligjore përgjigjen për: 

- Mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarret.  
 

- Mbrojtjen e shëndetit të shtetasve nga përdorimi i ushqimeve.  

- Mbrojtjen e tokës nga erozioni 

- Mbrojtjen e burimeve dhe rezervave ujore.  
- Mbrojtjen e kafshëve nga sëmundjet dhe parandalimin e përhapjes se tyre 

- Njohjen e vazhdueshme me situatën fitosanitare në kulturat bujqësore në shkallë Bashkie si dhe 

hartimi i programeve të luftimit të tyre.  
- Garantimin e qëndrueshmërisë, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin sipas rregullave të rezervuarëve.  

- Inspektimin e kushteve optimale të prodhimit, magazinimit, tregtimit dhe përdorimit të  
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produkteve ushqimore blegtorale dhe bujqësore.  
- Inspektimin e kushteve të magazinimit, tregtimit dhe përdorimit të preparateve të mbrojtës se 

bimëve.  

- Ushtrimin e kontrollit në vendkalimet kufitare për parandalimin e transportimit dhe transmetimit 
të sëmundjeve të bimëve dhe kafshëve.  

Në kuadrin e zbatimit të detyrave për emergjencat civile, këto institucione bashkërendojnë veprimtarinë 

me strukturat e tjera të planifikuara për tu përfshire në përballimin e emergjencave civile në nivel , 

Bashkie   dhe kryesisht me: 
- OSH.E.E për garantimin e ritmikës se furnizimit me energji elektrike të hidrovoreve dhe riparimin 

e shpejte të defekteve në to.  

- Komitetin e Shtetëror për Digat, për kontrollin, inspektimin dhe ndërhyrje të kualifikuar në digat e 
ujëmbledhësve dhe dambat. 

- Drejtorinë e Shëndetit Publik, Drejtorinë e Shërbimit Parësor, për trajtimin e zonave të infektuara 

me rrezik për bimët dhe kafshët dhe rrezik transmetimi në njerëz.  

- Organet e Vetqeverisjes vendore për përcaktimin e zonave të rrezikuara nga përmbytjet, 
shpërthimet e digave të ujëmbledhësve dhe dambave, me qëllim planifikimin e evakuimit në kohe 

të popullsisë se kërcënuar.  

- Degët e Tatim- Taksave dhe Bashkitë, për kontrollin e ushqimeve dhe garantimin e konsumit të 
tyre 

Detyrat e tyre këto institucione i realizojnë nëpërmjet strukturave të përhershëm e dhe jo të përhershëm të 

krijuara në situata emergjente. Këto institucione krijojnë komisione të veçanta për përballimin e 
emergjencave civile dhe bashkëpunojnë me Komisionet vendore për emergjencat civile 

 

SEKTORI I MBROJTJES SE MJEDISIT NE BASHKI 

Duke qenë se fatkeqësitë natyrore të çdo lloji lenë pasoja të renda edhe në mjedis aq me tepër kur disa 
prej tyre shkaktohen nga materiale të rrezikshëm, sektori I mbrojtjes së Mjedisit 1uan  rol të rëndësishëm 

në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave.  

Aktiviteti i kësaj strukture bazohet në ligjin nr. 8756 datë 26. 4. 2001 “Për emergjencat civile” dhe në 
akteve të tjera ligjore e nënligjore si: 

Ligjin nr. 8994, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit” 

Ligjin nr. 915, datë 24. 7. 2003 ”Për zonat e mbrojtura”,  
Ligjin nr. 8897, datë l6 52002 ”Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” 

Ligjin nr. 9010 datë 11.11.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” 

SEKTORI I AGJENCISE TE RrUGEVE RrURALE 

Ky  Sektor  ka për detyrë  të organizojnë punën për mbajtjen në gadishmëri të të gjitha rugëve rurale që 

lidhin të gjitha fshatrat me njëra tjetrën,me qendrat e njësive Administrative dhe ate të qytetit Maliq, si 

dhe me rrugët nacionale.   

SEKTORI I AGJENCISE UJESJELLES- KANALIZIMEVE. 

Të organizojë punën për mbajtjen në gadishmëri të linjave të furnizimit me ujë të pijshëm të popullsisë të 

prekur nga fatkeqësia,duke ndërhyrë me grupet e gadishmërisë për eleminimin e difekteve që mund të 
krijohen në zonën e Emergjencës Civile.    

Detyrat e sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve në fushën e emergjencave civile, bazohet në ligjin nr. 8756 

datë 26. 4. 2001 “Për emergjencat civile” dhe akteve të tjera të fushës se veprimtarisë se kësaj drejtorie si: 
 

Ligji nr. 8093 datë 21.04.1996 “Për rezervat ujore”; 

Ligj i nr. 8030 datë 15. 11. 1995 “Për programet sociale për strehimin e banoreve 
te zonave urbane”; 

Ligji nr. 8934 datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit” 

Ligji nr. 9010 datë 11.2.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” 

Ligji nr. 8094 datë 21.4.1996 “Për largimin publik të mbeturinave” 
Ligji nr. 8408 datë 25.9.1998 “Për policinë e ndërtimit” 

Ligji nr. 7893 datë 22.12.1994 “Për shkencat dhe zhvillimin teknologjik” 
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Sektori i Ujësjellës kanalizimeve: 

- Siguron mbështetjen dhe organizon vlerësimin e dëmeve dhe qëndrueshmërinë në objektet e banimit, 
në ujësjellës dhe kanalizime dhe në objekte publike.  

- Siguron mbështetjen për garantimin e fuqizimit me ujë të pijshëm dhe cilësinë e tij.  

- Planifikon riaftësimin e këtyre objekteve në zonat e dëmtuara 
- Miraton planet për ndërtimet me karakter të përkohshëm. Këshillon dhe jep ndihmën e saj në 

menaxhimin e mbetjeve urbane në raste të emergjencave civile.  

- Siguron informacion dhe mbështetje për turistet dhe zonat turistike gjatë situatës emergjente.  

 

DREJTORIA  E AGJENCISE SE PYJEVE DHE KULLOTAVE  

Për parandalimin dhe zbulimin në kohë të rreziqeve nga zjarri në pyje dhe kullota ,Agjencia e shërbimit 

Pyjor pranë Bashkisë Maliq  kryen këto detyra: 

-Organizon sistemin e vrojtim-sinjalizimit,dhe përpilimin e skemave të lajmërimit,me numurat e kontaktit 

të personave përgjegjës në bazë Bashkie . 

-,Në bashki,dhe në çdo fshat të organizohen e ngrihen Njësitë Vullnetare të Shuarjes Së Zjareve 

(NJ.V.SH.Z.) 

-Planifikon bazën materiale,mjetet si  dhe burimet njerëzore për të vepruar në rastet e rënies të Zjarreve. 

-Organizon  trajnime dhe kualifikime të personave që do të marin pjsë në shuarjen e Zjareve. 

-Drejton dhe organizon fushata për informimin dhe ndërgjegjësimin e popullsisë për rrezikun e Zjareve 

dhe mbrojtjen prej tij. 

-Organizon prova gadishmërie për të verifikuar skemat e lajmërimit dhe kohën e paraqitjes se 

vullnetarëve,si dhe gadishmerinë e mjeteve që do të marin pjesë në rastet e rënies të zjareve. 

-Organizon punën për vendosjen e tabelave në udhëkryqe,pika dominuese,vende të dukëshme,me 

mbishkrime për mbrojtjen nga zjari. 

-Mban në gadishmëri sistemin e lajmerimit dhe mjetet ë komunikimit. 

-Të ndalojnë qitjet me fishekë që shkakëtojnë zjar në zonat me drurë pyjorë të thatë dhe mbeturina pyjore 

si gjethe,shkarpa,e kullota me bar të thatë. 

-Organizon punën për ndalimin e diegieve të kashtës e të korurave të kulturave bujqesore në gjithë vendet 

ku përbëjnë rezik për rënie Zjari  në pyje dhe kullota. 

-Të ndalojë ndezjen e zjareve në largësinë jo më pak se 300-400 m nga zonat e veshura me pyje dhe 

kullota. 

-Organizon punime të ndryshme për parandalimin e zjareve Pastrime,Rallime,hapje brezash ngritje të 

kullave të vrojtimit etj. 

 

 KRYQI I KUQ RAJONAL (dega korçë)   

SI partner kryesor ,do të bashkërendojë punën me Komisionin e Planifikimit dhe Përballimit të 

Emergjencave Civile dhe Krizavene në shkallë Bashkie, për të vepruar në shpërndarjen e 

ndihmave humanitare në gjithë zonat e prekura nga fatkeqësia.                                                                                                                              

 BIZNESI PRIVAT     

Në bashkëpunim me Komisionin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe 

Krizave në shkallë Bashkie ,Të ndihmojë duke kontribuar me ushqime ,veshmbathje, e mjte të 

tjera llogjistike,në familjet që janë prekur nga fatkeqësia natyrore. 

                                                                                                                                                                       

ME MEDIAN  Të kordinohet puna për pasqyrimin e aktiviteteve të Shërbimeve,dhe në 

sensibilizimin e opinionit publik në përballimin e fatkeqësive.                                                          

 Nga administrata e Bashkisë do të krijohen këto grupe pune: 
1-Grupi i informacionit me përgjegjës nga sektori i Planifikimit,Përballimit të Emergjencave 

Civile dhe Krizave. 
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2-Grupi i vlerësimit të situates me përgjegjës nga Agjencia e  Shërbimeve publike .                        

3-Grupi për shpërndarjen e ndihmave me përgjegjës nga drejtoria e financës dhe buxhetit të 

bashkisë Maliq. 

-Në Bashki Kryetar Komisioni do të jetë Kryetari  i Bashkisë, Komisioni do të mblidhet sipas 

situates emergjente në kohën e duhur. 

    Masat për paralajmërim: 

-Fenomenet që mund të shkakëtojnë emergjenca në Bashkinë e Maliqit jënë rreshjet e mëdha të 

shiut të cilat shkaktojnë përmbytje në fushën e Maliqit,temperaturat e ulëta dhe era e forte që do 

të sjellë për pasojë bllokimin e disa segmenteve të rrugëve rrurale dhe të mjaft fshatrave në 

Njësitë Administrative Gorë,Moglicë,vreshtas 

-Gjithashtu kjo do të sjellë dëme dhe në ndërtesa të cilat janë pak të qëndrueshme ndaj ngarkesës 

së madhe dhe peshës së bores.për këtë duhet të qartësohen të gjithë banorët për pastrimin e çative 

të shtëpive nga bora kur ajo e rrit trashësinë mbi 50 cm. 

-Vëzhgimi do të bëhet nga kryepleqtë e fshatrave dhe personeli i gadishmërisë në Komisionet 

Vendore të Emergjencave civile dhe Krizave të Bashkisë. 

KOMUNIKIMET. 

-Mënyra e komunikimit midis niveleve të ndryshme,Institucioneve,Sektorëve e Drejtorive 

Administratorët e Njësive Administrative ( Bashkisë ) Biznesit Privat,organizatave Jo 

fitimprurëse do të bëhet nëpërmjet telefonit Fix dhe atij Celular. 

VLERESIMI. 

-Komisioni i vlerësimit në shkallë Bashkie do të caktohet nga Komisioni i P.P.E.C.K.dhe do të 

mbledhë të gjitha të dhënat nga Administratorët dhe drejtuesit e strukturave të bashkisë për 

situatën e krijuar për dëmet e shkakëtuara për çdo Rajon,lagje,NjësiAdministrative,Fshat,  në 

ndërtesa,infrastrukture,energji,ujësjellësa dhe gjënë e gjallë,si dhe kërkesat më të nevojëshme.  

-Në përbërje Komisioni do të ketë specialist të linjave të ndryshme si,nga 

ndërtimi,Agronomë,Inxhinierë Elektrik,ekonomistë,shëndetësi etj. 

DERGIMI DHE SHPERNDARJA E NDIHMAVE 

Magazinimi: 

-Magazinimi i mallrave do të bëhet kryesisht në qëndrën e qytetit Maliq, në magazinat e 

Rrezervave Materiale të Shtetit në afërsi të fshatit Mborje, do të jetë dhe depozitimi kryesor i 

mallrave në shkallë qarku.Magazinimi dhe paketimi i artikujve ushqimorë bazë do të përgatitet 

me peshë rreth 20 kg secila dhe me mbishkrime për çfarë ka,kjo punë do të bëhet para 

shpërndarjes së tyre në Qëndrat e Njësive Administrative të Bashkisë. 

-E rëndësishme është evidentimi i kërkesave sipas nevojave që aktualisht do të jenë në çdo fshat 

dhe Njësi administrative. 

-Shpërndarja do të bëhet me mjetet e transportit të Ushtrisë,Policisë Rrezervave Materiale të 

Shtetit të shoqëruar nga komisionerët e bashkisë dhe të plicisë së Shtetit. 

-Nga kryqi i Kuq dhe biznesi privat mbahen në magazinat e tyre. 

-Artikujt ushqimorë dhe jo ushqimorë do të grumbullohen në të njëjtat magazina.                            

-Shpërndarja e artikujve ushqimorë dhe jo ushqimorë do të bëhet nën drejtimin e grupit të 

shpërndarjes së ndihmave në shkallë Bashkie,Nga magazinat e Bashkisë dhe Njësive 

administrative,dhe nga këto të fundit Nëpërmjet Kryepleqve dhe administratorëve bëhet 

shpërndarja mbi bazë kryefamiljari. 
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EVAKUIMI DHE SHPËTIMI. 

-Në rastet e fatkeqësisë natyrore të bllokimit të fshatrave nga rreshjet e bores,sidomos e atyre 

fshatrave me pak familje të shoqëruara me pasoja në njerëz dhe gjënë e gjallë do të veprohet nga 

një strukture operacionale e kërkim shpëtimit të përcaktuar nga komisioni vendor i Bashkisë që 

njohin mire terenin dhe janë të aftë për këtë mision. 

-Në raste të veçanta do të kërkohet ndërhyrje dhe nga ajri kur jeta e njerëzve është në rrezik,për 

tu transportuar drejt qëndrave spitalore të shoqëruar dhe nga personeli mjekësor. 

RIKTHIMI NË GJENDJE NORMALE. 

-Rikthimi në gjëndje normale vjen menjëherë pas deklarimit të përfundimit të situates së 

Emergjencës Civile dhe Krizës,dhe në varësi të faktorëve të sigurisë,Banorët e zonave të prekura 

mund të fillojnë të kthehen në situatën e tyre normale.Informacioni duhet të jepet nga komisioni i 

P.P.E.C.Ktë Bashkisë, 

Kryetari i Bashkisë,Përgjegjsi i Sektorit të Planifikimit,Përballimit të Emergjencave Civile dhe 

Krizave në Bashki dhe nga zytarët e caktuar për menaxhimin e Emergjencave Civile dhe krizave 

në nivel   Bashkie.Kjo mbetet një kohë me tension dhe kërkon bashkërendim sa më të mire si dhe 

rjedhje e qartë informacioni nga autoritetet e Emergjencave civile dhe Krizave në nivel rajonal 

dhe lokal,për të dhënë në mënyrë tëqartë e të saktë informacionet rreth situates. 

VENDET E PËRKOHËSHME TË STREHIMIT. 

-Vendet e përkohëshme të strehimit të banorëve do të jenë në objekte publike si 

shkolla,konvikte,,Kopshte dhe objekte të tjera tëlira shtetërore dhe private të ndodhura në rajonin 

e Bashkisë Maliq dhe të përcaktuara nga vetë bashkia 

                                                                                                                                                       

RUAJTJA E RENDIT DHE QETËSISË. 
-Organet e rendit në bazë të planifikimit të bërë më parë për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike 

në raste të situatave Emergjente,marin masa të menjëherëshme organizative për vendosjen dhe 

ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike në zonat e prekura nga fatkeqësia natyrore,dhe në 

strehimet e përkohëshme të populates,marin masa për qarkullimin normal të mjeteve dhe 

sigurojnë lëvizjen e mjeteve që bëjnë evakuimin e populates,si dhe atyre që meren me furnizimin 

si dhe sigurojnë shpërndarjen e ndihmave dhe magazinimet e tyre. 
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