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1. HYRJE 

Plani emergjencave civile të bashkisë është dokument i rëndësishëm i hartuar në mbështetje të 
ligjit nr.45 / 2019 “ Për Mbrojtjen Civile “,neni 14 , i cili përcakton masat e aktivitetet për 
parandalimin dhe përballimin e fatkeqësive, sikurse kapacitetet, angazhimin dhe veprimin e 
organizuar në emergjenca për mbrojtjen e jetës së njerëzve, gjësë së gjallë, të pronës, të 
trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit, ligjit  139 / 2015 “ Për  Vetqeverisjen Vendore 139/2015, 

Neni 29 i cili kalon në bashki funksionet në fushën e sigurisë publike duke rritur përgjegjësitë e 
bashkive për planifikimin dhe menaxhimin e situatave emergjente  dhe të ligjeve të tjera që kanë 
lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me emergjencat civile. 

Bashkia është e ekspozuar përballë një numuri të konsiderueshëm fatkqësish natyrore dhe 
fatkeqësish që mund të vijnë nga veprimtaria njerëzore. Rreziku më i madh nga fatkeqësitë 
natyrore mund të vijnë nga tërmetet , por kohët e fundit kanë qënë mjaft evidente përmbytjet , 
rrëshqitjet e tokës apo emergjencat dimërore edhe  pse shkalleve  të vogla deri tek të mesme . 
Nisur nga gjëndja ekonomike , infrastruktura , mjetet e komunikimit , emigrimi masiv ,ndërtimet 
si dhe një numur faktorësh që lidhen me shfrytëzimin pa kriter të burimeve natyrore e bëjnë më 
të prekshme popullsinë dhe ekonominë e saj ndaj këtyre dukurive .  

Hartimi planit te emergjencave civile, i shërben  bashkisë të marrin përgjegjësi mbi vete për 
emergjenca civile në çdo kohë, për t’u orientuar drejt pritshmërive qytetare , për të pasur rol 

parësor dhe vendimtar në çështje të emergjencave civile, ngritjes së strukturave të qëndrueshme, 
qendra të shpëtimit dhe evakuimit si dhe tërë mekanizmit zinxhir për një sistem efiçent në raste 
të emergjencave civile vendore. 

Elementi kyç i gatishmërisë për përballimin e emergjencave është hartimi i planit të menaxhimit 
të emergjencave bashkiake.  Gjatë hartimit dhe miratimit të një programi emergjence, është i 
nevojshëm angazhimi i strukturave të bashkisë dhe të zgjedhurve vendorë, marrja e kontributit 
dhe mbështetja nga agjensi të tjera mbështetëse që do të marrin pjesë në rast të nevojës për një 
reagim urgjent. 

Pse duhet plani bashkiak i Emergjencës?  

Qytetarët presin nga bashkia  që ajo të reagojë në mënyrë efektive dhe të koordinuar ndaj 
situatave emergjente duke minimizuar çdo dëmtim ose humbje për njerëzit, pronën ose mjedisin. 
 Kjo përgjigje do të jetë e mundur vetem me një planifikim paraprak. Kur ndodh një emergjencë 
në komunitet, policia, zjarrfikësit dhe/ose personeli i ambulancës janë gjithmonë në gatishmëri 
për tu përgjigjur.   Por a mjafton kjo? Kur emergjenca përshkallëzohet përtej kapacitetit të këtyre 
strukturave, bashkia do të aktivizojë personel dhe burime të tjera shtesë për zgjidhjen e situatës. 
Hartimi i një plani për emergjencat civile do të ndihmojë në ndarjen e roleve dhe përgjegjësive, 
do të ofrojë udhëzime për personat përgjegjës për zgjidhjen e këtyre situatave, do të përcaktojë 
rolet dhe detyrat përkatëse, do të identifikojë burimet dhe kontaktet e emergjencës dhe do të 
përshkruajë operacionet e shpëtimit dhe evakuimit gjatë një emergjence.   
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Qëllimi  

Planëzimi dhe përballimi i emergjencave civile është detyrë e bashkisë që ka për qëllim:  

a) identifikimin e saktë, vlerësimin periodik dhe monitorimin e riskut nga fatkeqësitë;  

b) uljen e efekteve të faktorëve që shkaktojnë ose rrisin risqet nga fatkeqësitë nëpërmjet një 
menaxhimi të përgjegjshëm dhe të duhur të mjedisit, tokës, ujit dhe burimeve të tjera natyrore, si 
dhe të zbatimit të masave të përshtatshme teknike dhe të masave të tjera;  

c) zbutjen e pasojave negative të fatkeqësive nëpërmjet të kuptuarit sa më mirë të riskut, 
parandalimit të tij dhe rritjes së gatishmërinë për t’u përgjigjur në mënyrë efektive; 

 ç) investimin në parandalimin dhe zvogëlimin e risqeve nga fatkeqësitë, duke nxitur investimet 
publike e private dhe ndërmarrjen e masave strukturore dhe jostrukturore;  

d) krijimin e kulturës së sigurisë dhe të aftësisë ripërtëritëse personale e komunitare mbi rreziqet 
natyrore dhe rreziqet e tjera; 

1. 1 SYNIMET E PLANIFIKIMIT 

❖ Identifikimi i riskut dhe skenarët e tij; 
❖ Përshkrimi i sistemit të mbrojtjes civile në nivel bashkie nënkupton organizimin në nivele 

të tjera territoriale ( njësi administrative ); 
❖ Masa mbështetëse dhe ndihmë për popullsinë (kërkim dhe shpëtim, ndihmë e parë, 

evakuim nga zonat në risk, strehim i përkohshëm, mbështetje psikologjike dhe sociale, 
ndihmë për grupet më të cenueshme të popullsisë, etj.); 

❖ Identifikimi i zinxhirit të koordinimit në nivele të ndryshme territoriale; 
❖ Përshkrimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm në nivele të ndryshme institucionale;  
❖ Përcaktimi i procedurave dhe metodave të komunikimit lidhur me sistemin e koordinimit 

territorial; 
❖ Identifikimi dhe aktivizimi i qendrave të koordinimit, pikave të aksesit për punonjësit e 

shpëtimit, zonave të emergjencave (pritja, ndihma ndaj popullsisë dhe mbledhja e 
punonjësve të shpëtimit) sipas kritereve të identifikuara më parë;  

❖ Zbatimi i masave për mbrojtjen dhe sigurimin e godinave publike dhe private dhe të 
trashëgimisë kulturore, si dhe për të siguruar funksionimin e rrjeteve të transportit, 
shërbimeve themelore dhe komunikimeve;  

❖ Vlerësimi i masave mbrojtëse dhe riaktivizimi i shpejtë i sistemit ekonomik produktiv, i 
zinxhirit të furnizimit të shërbimeve personale në vijimin e masave administrative;  

❖ Ndërmarrja e veprimtarive specifike të komunikimit dhe informimit në situata të 
zakonshme dhe emergjence, synonte publikun lidhur me ekspozimin ndaj rreziqeve, 
planin e emergjencave dhe sjelljen vetëmbrojtëse 
 
 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 5 
 

1. 2 PËRDITËSIMI / RISHIKIMI  
Plani duhet rifreskuar herë pas here, pasi edhe organizatat dhe burimet mund të ndryshojnë. Pasja 
e një plani aktual dhe të përshtatshëm është një detyrë e vështirë, por që mund të përmbushet 
nëpërmjet rishikimit, plotësimit dhe përditësimit të tij të rregullt, në mënyrë që të jetë gjithmonë 
aktual. 

 
Përditësimi i procedurave të planit: 

o Plani duhet të përditësohet rregullisht 
o Plani duhet të përditësohet sa herë që ndodh një ndryshim madhor në bashki, si në 

aspektin politik edhe në atë territorial: 
▪ miratimi i një ligji të ri; 
▪ sa herë që ndryshon një anëtar i komisionit apo shtohet një funksion 

mbështetës; 
▪ pas ose para miratimit të master planit urban; 
▪ nëse risku ndryshon rrënjësisht në territorin e prefekturës; 

o plani duhet përditësuar nëse ndryshon diçka në nivelin teknik apo shkencor. 
▪ Publikohet një buletin i ri i besueshëm dhe i koduar 

meteorologjik/sizmik/për zjarret në pyje 
▪ Zbatohen procedurat e reja për monitorimin e rreziqeve natyrore (stacione 

të reja atmosferike, radarë të rinj, të dhëna të reja…) 
▪ Hartohen procedurat e reja për komunikimin e riskut  

AFATI KOHOR I PËRDITËSIMEVE DHE PERSONIN/ZYRËN PËRGJEGJËSE NË 
NGARKIM NËBASHKI: 

AFATI KOHOR I PËRDITËSIMEVE: 
_______________________________________________________ 
PERSONI/ZYRA 
PËRGJEGJËSE:________________________________________________ 

Për më tepër, nëse është e mundur, plani duhet të rishikohet nga një person kompetent, i cili ka 
investuar në këtë detyrë në nivel Bashkie 

• Procedurat e rishikimit: 
o Plani rishikohet sa herë që ndodhin ndryshime madhore.  
o Personi/institucioni përgjegjës siguron korrespondencat me kuadrin ligjor dhe 

institucional në nivel kombëtar dhe prefecture ,bashkie 
o Personi/institucioni përgjegjës i komunikon Sektorit të emergjencaeve civile dhe 

krizave të prefekturës ndryshimet përkatëse që i lejojnë institucioneve në nivel 
bashkie të kenë një vështrim të përgjithshëm të situatës aktuale të planit.  

PERSONI / ZYRA / INSTITUCIONI PËRGJEGJËS PËR RISHIKIMET: 
_______________________________________________________________ 
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1.3  PËRGJEGJËSIA 

Institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile, të bashkisë, janë:  

a)Kryetari bashkisë;  

b)Komisioni i mbrojtjes civile tëbashkisëe;  

c) Strukturat e decentralizuara të institucioneve dhe të strukturave qendrore të mbrojtjes civile. 

Bashkia ka këto detyra:  

a) kryen vlerësimin e risqeve në territorin e saj, duke hartuar dhe miratuar dokumentin e 
vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë, të cilin ia dërgojnë prefektit të qarkut dhe Agjencisë 
Kombëtare të Mbrojtjes Civile, për qëllime analizimi dhe planifikimi;  
b) informojnë publikun dhe komunitetin e rrezikuar, bazuar në dokumentin e vlerësimit të riskut 
nga fatkeqësitë;  
c) harton dhe rishikon strategjinë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë;  
ç) harton, miraton dhe përditëson planin vendor për emergjencat civile dhe ia dërgojnë Agjencisë 
Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe prefektit të qarkut, për qëllime analizimi dhe planifikimi.  
d) organizon veprimtari trajnuese në fushën e mbrojtjes civile për punonjësit dhe banorët në 
territorin e saj;  
dh) siguron funksionimin e sistemit të monitorimit, të paralajmërimit të hershëm, të njoftimit dhe 
të alarmit në territorin e saj dhe informojnë në kohë komunitetin e rrezikuar, Agjencinë 
Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe prefektin e qarkut për fatkeqësitë në territorin e qarkut;  
e) siguron, administron dhe përditëson të dhënat e nevojshme për shtetasit dhe për subjektet 
private, të mundshme për t’u planifikuar dhe angazhuar në parandalimin dhe përballimin e 

fatkeqësive;  
ë)  krijon bazën e të dhënave të humbjeve nga fatkeqësitë për territorin e bashkisë, të cilën e 
mirëmbajnë dhe e përditësojnë, si edhe shkëmbejnë informacione me prefektin e qarkut dhe 
Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile;  
f) kryen investime parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese nga fatkeqësitë dhe informojnë për 
këto investime në mënyrë të vazhdueshme prefektin e qarkut, si dhe Agjencinë Kombëtare të 
Mbrojtjes Civile.  
g) cakton drejtuesin e operacionit në nivel bashkie për përballimin e fatkeqësisë në territorin e 
saj;  
gj) kryejnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë në territorin e saj, vlerësimin e 
nevojave për përballimin e tyre, si dhe dëmshpërblejnë shtetasit për fatkeqësitë e ndodhura në 
territorin e tyre;  
h) bashkëpunon me bashkitë fqinje në zbatim të detyrave që lidhen me zvogëlimin e riskut nga 
fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, me qëllim bashkimin e kapaciteteve të tyre për trajtimin e 
çështjeve të përbashkëta në këtë fushë. 
 i) mban në gatishmëri sistemet e mbrojtjes nga zjarri, kalueshmërinë e pandërprerë të rrugëve 
rurale, vendet e strehimit, si dhe mbledhin dhe administrojnë rezervat ushqimore për njerëzit dhe 
gjënë e gjallë.  
j) aktivizon kapacitetet e subjekteve publike e private brenda territorit administrativ të tyre, 
bashkëpunojnë dhe asistojnë bashkitë fqinje dhe marrin çdo masë tjetër të nevojshme për 
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përballimin dhe lehtësimin e fatkeqësive. 
 k) mban në gatishmëri infrastrukturën e ujitjes, të kullimit, të mbrojtjes nga përmbytja dhe digat 
e rezervuarëve në administrim të tyre. 
 
 

Komisioni i mbrojtjes civile kryen këto detyra ; 

a)Komisioni i planifikimit dhe përballimit te emergjencave civile 
planifikon,organizon,koordinon dhe kontrollon të gjitha masat parandaluese,lehtesuese dhe 
rehabilituese për perballimine emrgjencave civile ne teritorin e Bashkisë. 
b)Harton dhe miraton planet e përballimit te emergjencave civile në teritorin e vet dhe i dërgon 
ato për aprovim te Prefekti Qarkut. 
c)Bashkëpunon me Komisionin e Panifikimit dhe Perballimit te Emergjenca Civile në Qark, për 
vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqesitë natyrore dhe fatekeqësi te tjera si dhe 
riaftesimin e zonave të dëmtuara. 
d)Bashkërendon veprimtaritë për organisimin dhe pajisjet e forcave te ndërhyrjes në raste 
emergjente. 
e)Evidenton burimet materiale dhe financiare shtetërore dhe jo shtetërore si dhe përcakton 
mënyren e përdorimit të tyre në situatë emergjente. 
ë)Ndjek dhe zbaton urdhërat ,udhëzimet dhe detyrat që i ngarkohen drejtperdrejt ose me delegim 
nga strukturat qëndrore të Mbrojtjes Civile  
f)Komisioni jep informacion pranë qëndrës kombetare te Emergjencave Civile ne situate 
emergjente dhe ngarkon sekretarin e tij per te dhënë informacion në periudhen normale. 
g)Komisioni përgatit dhe përpunon programe trainimi me skenare dhe situatash emergjente për 
përgtitjen e  personelit që menaxhojnë emergjencat civile si dhe komunitetit. 
Komisioni funksionon në situate normale dhe situate emergjente 
Kryetari komisionit propozon organizimin ,radhën e mbledhjeve , takimeve ,konsultave , rendin 
e ditës si dhe gjithë modalitetet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tij. 
Komisioni mblidhet jo më pak se një here në tre muajnë situate normale , ose rast pas rasti sipas 
nevojës , si dhe qëndron i mbledhur kur shfaqen situate emergjencave civile. 
Sekretari komisionit bënë përgatitjen e të gjithë materialeve të mbledhjes së radhës së 
komisionit. 
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                                             _________________ ___________________       

REPUBLIKA ESHQIPËRISË 

BASHKIA PËRMET 

 

Nr____Prot                                                                                                Datë___/___/2020 

 

URDHER 

 

Nr.____datë ___.___.2020 

Për 

Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile te Bashkisë 

Ne zbatim të pikës 2 dhe 3 , neni 29 të ligjit Nr . 45 / 2019 datë 18.07.2019,”Për Mbrojtjen 

Civile” , në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.655 datë 18.02.2002 “Për 

ngritjen dhe funksionimin e sistemit kombëtar të planifikimit dhe përballimit të emergjencave 
civile” dhe udhëzimit Nr.15 datë 10.07.2003 “ Për ngritjen e komisionit vendor të emergjencave 

civile në bashki” ; 

URDHEROJ 

1. Për planifikimin ,koordinimin dhe menaxhimine  emergjencave civile ne teritorin e 
bashkisë , në drejtimin e Kryetarit te Bashkisë të ngrihet komisioni i Mbrojtjes Civile. 

2. Komisioni vendor i Mbrojtjes Civile të Bashkisë të ketë këtë përbërje: 

Nr Funksioni Pergjegjesia Emer/Mbiemer Nr.tel/cel 
 

1 Kryetari Bashkisë Kryetar Alma  Hoxha 0693589581 
 

2 Nën Kryetari Bashkisë N/ Kryetar Florant Hasani 0686053605 
 

3 Përgjegjes i sektorit të 
mbrojtes Civile ,mbrojtjes së 

qytetarit dhe mjedisit 

Sekretar Zenel Jace 0695152900 

4 Komisariati Policicë Përmet Anëtar Petrit  Gjokaza 0694106458 
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5 Kryeinspektor iSektorit MZSH Anëtar Fredi Lipe 0696881298 

 
6 Drejtor i drejtorisë  finance- 

buxhet,taksa- tregje 
Anëtare Etleva Kreci 0692201406 

7 Përgjegjës i sektorit Juridik 
dhe burimeve njerëzore 

Anëtare Pavlina Hormoviti 0694661110 

8 Përgjegjës i zyrës rrugëve 
rrurale e bordit të kullimit  

Anëtar Mariglen Spahiu 0694634335 

9 Drejtor i drejtorisë urbanistikës 
, planifikimit teritorit , pastrim 
– gjelberimit e mirëmbajtjes 

Anëtar Elvion Musaj 0692447033 
 
 

10 Specialist i shërbimeve e 
liçencave 

Anëtar Engjell Nebiaj 0675331975 
 

11 Pëgjegjës i sektorit Pyjor Anëtar Thanas Nikolla 0698972174 
12 Përgjegjës i sektorit integrimit 

, dixhitalizimit mardhënieve 
me publikun dhe median 

Anëtare Denisa Mamillo 0697394515 
 

13 Përgjegjës i sektorit të 
shërbimit social , dhunës në 

familje e strehimit 

Anëtar Arjana Papapano 0692288617 

14 Përgjegjës për sektorin e 
arsimit , kultures dhe turizmit 

Anetar Ledian  Komino 0692579558 

15 Drejtori i Shëndetit Publik Anetar Edlira Pasho 0692928979 
 

16 Drejtori i Spitalit Përmet Anetar Elda Cullufe 0694254295 
 

17 Drejtori i Ndërmarja e 
Ujësjellesit 

Anetar Bujar Ibrahimi 0695138016 

18 Pëgjegjës i OSHEE Anetar Landi Dama 0693211079 
 

19 Pëgjegjës i Zyres Arsimore 
Permet 

Anetar Ferit  Jashari 0692248384 

20 Përfaqësuesi i Kryqit te Kuq Anetar Haxhire Dhamo 0692259659 
 

21 Përfaqesues i OJF Cesvi Anetar Gorgio Ponti 0694404691 
 

22 Administrator NJA Çarshovë Anetar Veli Mehmeti 0692099015 
23 Administrator NJA Petran Anetar Brahim Tare 0684679000 
24 Administrator NJA Piskovë Anetar Juxhin  Pasho 0682256060 
25 Administrator NJA Frashër Anetar Florian Dauti 0698418055 
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Drejtuesi i operacionit ne Bashki kryen keto detyra: 

- Zbaton udhezimet e Kryetarit te Bashkise. 
- Mban lidhje te vazdhueshme me zyren e emergjencave civile te Administrates se 

Prefektit,dhe me qendren kombetare operacionale te emergjencave civile.(QKOMC) 
- Raporton dhe ndjek udhezimet e komisionit vendor per emergjencave civile dhe kerkon 

mbeshtetjen e ketij komisioni. 
- Vepron sipas planeve te perballimit te emergjencave te haruara me pare. 
- Ne rast se situate perkeqesohet dhe me mundesite e mjetet qe zoteron nuk mund ta 

perballoje situaten e krijuar , i propozon Kryetari te Bashkise te kerkoje mbeshtetje nga 
Qarku,Bashkite fqinje dhe nga Institucionet me te larta shteterore. 

- Bashkevepron me grupe vullnetaresh te specializuar per perballimin e emergjencave dhe 
me banore qe shprehin deshiren te perfshihen perkohesisht ne strukturat e sherbimit te 
emergjencave civile te Bashkise. 

 
 

 

Strukturat operacionale të mbrojtjes civile  të bashkisë 

Strukturat operacionale të mbrojtjes civile, që angazhohen në përballimin e fatkeqësive natyrore 
ose fatkeqësive të tjera në teritorin e bashkisë, janë:  

a) Forcat e Armatosura;  

b) Policia e Shtetit; 

c) Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit; 

ç) Shërbimi i Urgjencës Mjekësore dhe strukturat e tjera të shërbimit shëndetësor;  

d) Shërbimi i vullnetarëve për mbrojtjen civile 

Detyrat e strukturave operacionale të mbrojtjes civile 

Komisariati policisë 

1. Komisariati policisë organizohet dhe kryen detyrat e saj në operacionet e shpëtimit dhe të 
lehtësimit, sipas planeve të hartuara më parë, si dhe planeve të përbashkëta me institucionet e 
tjera për çështje të mbrojtjes civile.  
2. Detyrat e saj përfshijnë mbrojtjen e zonës së emergjencës civile, ruajtjen e rendit publik, 
procesin e identifikimit dhe të informimit rreth të dëmtuarve dhe viktimave, largimin e tyre nga 
zona e emergjencës, si dhe detyra të tjera që dalin në zbatim të legjislacionit në fuqi për Policinë 
e Shtetit.  
3. Kur policia merr pjesë në operacionet e shpëtimit dhe në raste të tjera të fatkeqësive, forcat e 
saj komandohen nga eprorët e tyre 
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Stacioni i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin 

1. Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit është pjesë përbërëse e forcave operacionale në 
gatishmëri të përhershme dhe vepron për shuarjen e zjarreve, për kërkimin dhe  shpëtimin e 
njerëzve në zonat e emergjencës civile dhe për lehtësimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore ose 
nga fatkeqësitë e tjera.  
2. Në rastet kur shërbimi zjarrfikës merr pjesë në operacionet e shpëtimit dhe në raste të tjera të 
fatkeqësive, personeli i shërbimit zjarrfikës komandohet nga drejtuesit e tyre përkatës 
 

 

Shërbimi i Urgjencës Mjekësore dhe strukturat e tjera të shërbimit shëndetësor  

1. Veprimtaria e Shërbimit të Urgjencës Mjekësore në fushën e mbrojtjes civile rregullohet sipas 
legjislacionit në fuqi për shërbimin e urgjencës mjekësore dhe për kujdesin shëndetësor  
2. Shërbimi i Urgjencës Mjekësore është pjesë përbërëse e forcave operacionale dhe vepron për 
dhënien e ndihmës së parë në zonën e emergjencës civile dhe për transportimin e të dëmtuarve 
për në qendrat spitalore. 
 
 

Shërbimi i vullnetarëve për mbrojtjen civile 

1. Çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë kontribuon vullnetarisht në menaxhimin e fatkeqësive 
dhe në zvogëlimin e pasojave të tyre.  
2. Vullnetarët mund të ofrohen individualisht apo në grupe të organizuara, si struktura 
jofitimprurëse, por në të gjitha rastet, në varësi të situatave të krijuara dhe të nevojave të sistemit 
të mbrojtjes civile, detyrat e tyre caktohen nga institucionet apo strukturat qendrore dhe vendore 
të mbrojtjes civile.  
3. Trajtimi i vullnetarëve për angazhimin e tyre në aktivitete të mbrojtjes civile apo në 
operacionet e parandalimit dhe të përballimit të fatkeqësive miratohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave, me propozim të ministrit. 
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      SKEMA E ORGANIZIMIT TË KV TË MBROJTJES CIVILE TË BASHKISË 
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1. 4 BAZA LIGJRE 

 
 

KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL 
 
Kuadri ligjor dhe ai institucional për përballimin e emergjencave civile parashikon ndërtimin e 
një rrjeti kombëtar të institucioneve dhe rolet përkatëse të tyre në rast të një emergjence civile. 
Pjesa e madhe e këtij legjislacioni është hartuar para miratimit të ndarjes se re territoriale dhe më 
e rëndësishmja para kalimit të mbrojtjes civile si funksion i bashkive, që ndodhi me miratimin e 
Ligjit për Vetqeverisjen Vendore, nr. 139/2015. Për këtë arsye, jemi bazuar ne kuadrin ligjor në 
rend kronologjik, duke ju dhënë përparësi legjislacionit të miratuar pas reformës territoriale, por 
gjithsesi jane përfshire dhe aktet ligjore më të hershme duke analizuar rolin e bashkive sipas këtij 
legjislacioni. 
 
 
 

1. Ligji nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore  
 

2. Ligji Nr. 45/2019, datë 18.07.2019“Për Mbrojtjen Civile”, 
  

3. Ligji Nr. 152/2015, “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” 
  

4. Ligji nr.107, datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut” 
  

5. Ligji Nr. 9900, datë 10.4.2008 “Për rezervat materiale të shtetit  
 

6. Vendim Nr. 531, datë 01.08.2003 “Për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe 

Përgjegjësitë e Shërbimit të Emergjencave Civile  
 

7. Vendim Nr. 532, datë 01.08.2003 “Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e Departamentit të 

Planifikimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile”  
 
8. Vendim Nr. 533, datë 01.08.2003 “Për Pjesëmarrjen e Shtetasve në Parandalimin dhe 

Përballimin e Emergjencave Civile” 
 

 
9. Vendim Nr. 654, datë 18.12.2002, “Për Përcaktimin e Tarifave Për Përdorim të 

Përkohshëm nga Organet Shtetërore, në Situata Emergjente, të Çdo Mjeti Privat”  
 

10. Vendim Nr. 655, datë 18.12.2002 “Për Ngritjen dhe Funksionimin e Strukturës së 

Sistemit Kombëtar të Planifikimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile”  
 

 
11. Vendim Nr. 664, datë 18.02.2002 “Për Kriteret dhe Procedurat e Shpalljes së 

Gjendjes së Emergjencës Civile” 
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12. Vendim nr. 965, datë 2.12.2015, “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave 

të drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”  
 

 
13. VENDIM Nr. 835, datë 3.12.2004 “Për miratimin e planit kombëtar për emergjencat 

civile”  
 

14. Vendim nr. 329, date 16.5.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës 

shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose 
fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”  

 
 

15. Udhëzim Nr. 15, datë 10.07.2003 “Për Ngritjen e Komisionit Vendor të 

Emergjencave Civile, në Bashki dhe Komunë”  
 

16. Udhëzim Nr.  Datë 11.07.2003 “Për Ngritjen e Komisionit të Planifikimit të 

Emergjencave Civile në Nivel Qarku.  
 

 
17. Ligji Nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativoterritoriale të njësive të qeverisjes 

vendore në republikën e Shqipërisë”  
 

18. Ligji, Nr. 45/2016, “Për Vullnetarizmin”  
 

19. Ligji nr. 152/2015, “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”  
 

20. Ligj Nr.9900, datë 10.4.2008 “Për Rezervat Materiale të Shtetit”  
 

21. Ligj nr.9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor” 
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2.KONTEKSTI GJEOGRAFIK ( Treguesit kryesor ) 

POZITA GJEOGRAFIKE  

 Bashkia e Përmetit bën pjesë në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të 
Shqipërisë.  

Kufijtë gjeografikë : Nga Veriu kufizohet me bashkinë Skrapar , në lindje me bashkinë kolonjë 
, në Jug me Konicën ( shteti Grek ) dhe bashkinë Dropull, perëndim  me bashkiinë Libohovë dhe 
bashkinë Këlcyrë . 
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KUFIZIMET QARKU , 
BASHKIA 

GJATËSIA E 
VIJËS 

KUFITARE 
km 

PERIM
ETRI 
km 

SIPËR
FAQA 

km2 

SHTRIRJA 
GJEOGRAFIKE 

Veri Qarku Berat , 
Bashkia Skrapar 

23 nga këto , 6.3 
kufi lumor 

 
 
 
 
 

140 

 
 
 
 
 

601.95 

Gjeresi 
gjeografike 

40026’25’’ V 
40003’45’’J 

Gjatësi 
gjeografike 

Verilindje-
Lindje-

Juglindje 

Qarku Korçë , 
Bashkia Kolonjë 

55 

Jug Konica 17 
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Shteti Grek Nga këto 3.5 
kufi lumor 

20037’00’’L 
20013’00’’P 

Jugperendim Qarku Gjirokastër , 
Bashkia Dropull 

14.5 

Perëndim Qarku Gjirokastër 
,Bashkia Libohovë 

15.5 

Veriperëndm Qarku Gjirokster , 
Bashkia Këlcyrë 

15 

Ajo shtrihet ne nje siperfaqe 601.95 km2 me nje densitet 32.3 banore për km2 

Qendra e bashkisë është qyteti i Përmetit, i cili përfaqëson qendrën e zhvillimit ekonomik dhe 
social jo vetëm për bashkinë e Përmetit por të gjithë komunitetit gjeografik që njihet si Lugina e 
Vjosës 

Relievi : Bënë pjesë në zonat malore dhe kodrinore me reliev tepër të thyer dhe të 
shumëllojshëm. Territori i rrethit ka shtrirje të madhe në drejtim vertikal, nga 160 metra deri 
2485 metra (maja e Papingut në Nëmërckë). 6.3% e territorit shtrihet deri në lartësinë 300 m, 
65.3 % mbi lartësinë 300m dhe  28.4% mbi 900 m mbi nivelin e detit. 

Ne pergjithesi  ka karakter kodrinor  e malor.Dallohen qarte tre njesi fizko – gjeografike , ajo e 
vargmaleve  Dangelli – Postenan , Lugina e siperme e Vjoses dhe  vargu Dhembel – 
Nemercke.Dangellia shtrihet nga rrjedhae lumit Lemnice deri ne rrjedhjen e lumit Langarice. 
Eshte zone malore , ka male qe kalojne lartesine1500m .Dallohen mali i Qelqezes 1662 m , mali 
i Micanit 1557 m , mali i Kokojkes 1550 m, mali Taborit 1495 m etj. 

Postenani shtrihet ne te majte te rrjedhjes se lumit Langarice. Ketu bene pjese mali i Postenanit 
1560 m dhe mali Carshoves 1100 m. 

Disa nga majat orientuese 

Emertimi Lartësia mbi nivelin e detit Kordinatat gjeografike 
Maja e Gatakut 2269 m 40008’30’’V, 20023’25’’L 
Maja e Drites 2482 m 40007’24’’V, 20025’30’’L 
Maja e Fanjës 2356 m 40005’34’’V, 20027’20’’L 
Maja e Kokojkës 1553 m 40020’48’’V, 20024’50’’L 
Maja e Postenanit 1486 m 40010’58’’V, 20032’30’’L 
Maja e Kutulishtës 939 m 40006’53’’V, 20033’44’’L 
 

Lugina e siperme e Vjoses ka drejtim Juglindje dhe Veriperendim e cila fillon nga kufiri me 
Greqine deri ne Gryken e Kelcyres me gjatesi rreth 45 km. lugina here ngushtohet dhe here 
zgjerohet duke krijuar nje sere fushashsi ajo e Carshoves, Kaludhit, Gjinkarit , Badlonjes, 
Qilarishtit, Kosines e Piskoves. 
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Klima: Permeti eshte kryesisht vend kodrinor – malor. Klima ne pergjithesi paraqitete ngrohte. 
Rol te rendesishem luajne  drejtimi i maleve veriperendim -  juglindje , te cilat behen pengese per 
ardhjen e ererave te ngrohta detare ne gjithe luginen ,prandaj lugina ka klime mesdhetare-
kodrinore. Ne klime luajne rol edhe mikroklimat . Keshtu marejasi bime mesdhetare zhvillohet 
ne krahun e djathte te lumit Vjosa,sepse eshte perkundrejt diellit. Edhe bora kur bie shkrine me 
shpejt ne kete krah te lugines. Nje mikro klime shume interesante ndodhet ne veri te fshatit 
Mican ne vendin e quajtur Dervishje . Aty rritet bima e ullirit nen ndikimin e ererave mesdhetare 
qe depozitojne nepermjet lugines se lumit Osum . Ne drejtim te lartesise klima behet me ftohte. 
Ne vargun Trebeshine – Dhembel – Nemercke dhe malesine e Dangellise klima behet me  e 
ashper. 

Temperaturat : Ne periudhen e dimrit temperature mesatare eshte rreth 10-12 grade,ndersa ne 
periudhen e veres eshte 25-30 grade. Ne lugine dimri paraqitet i bute dhe vera e nxehte, ndersa 
ne malesi,vera eshte e fresketdhe dimri i ftohte. 
 
Rreshjet : mesatarja shume vjecaree rreshjeve ne permet eshte 1315 mm. Pjesa me e madhe e 
tyre bie gjate dimrit, ndersa ne stinene veres jane te paketa. Rreshjet kane karakter te vrullshem 
dhe te pernjehershem. Ne lugine rreshjet janene formen e shiut ndersa debora eshte nje fenomen i 
rralle. Vetem ne zonen e Frasherit, m. Postenan, m.Dhembelit, m. Nemerckes rreshjet jane ne 
formen e debores,trashesia e se ciles arrinderi ne 30-50 cm. Bresheri eshte nje fenomen i rralle 
dhe bie sidomos ne stinen e pranveres. 
 

NDARJA ADMINISTRATIVE 

Bashkia e Përmetit përbëhet nga 5 (pesë )njësi administrative, që të gjitha pjesë e rrethit Përmet, 
të cilat janë: Përmet, Çarshovë, Frashër, Petran dhe Qendër Q.Piskovë. Bashkia ka nën 
administrimin e saj një qytet dhe 49 fshatra (shih Aneks,tab. ) Njësitë administrative dallojnë për 
nga numri i fshatrave që grupojnë. Njësitë Qendër Piskovë dhe Petran kanë një numër të lartë të 
fshatrave, respektivisht 17 dhe 15. Njësitë e tjera kanë numër fshatrash më të vogël se 10. I gjithë 
territori i bashkisë është karakterizuar nga largim i popullatës në dhjetëvjeçarin e fundit. Të 
gjitha njësitë e bashkisë janë njësi malore duke qenë se terreni është i pjerrët në më shumë se 
45% të sipërfaqes së tij. 

Territori i Bashkisë është i organizuar përgjatë luginës së lumit Vjosa që përshkon territorin e 
bashkisë. Njësia e Carshovës, Petranit, Përmetit dhe një pjesë e Qendër Piskovë shtrihen përgjatë 
luginës. Ndërsa, njësia e Frashërit përbën skajin më të largët të Bashkisë dhe është tërësisht njësi 
malore. Vendodhja përgjatë luginës përcakton edhe komunitetet lokale me standart më të mirë 
jetese në krahasim me ato që ndodhen më larg luginës. Ne teritorin e bashkise  perfshihen kater 
zona : 

Zona e Cerjies perfshin : Qytetin Permet , fshatrat ne pjesen kodrinore afer qytetit , ne krahun e 
djathte te lumit Vjose. 
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Zona e Dangellise perfshine : Fshatrat e Malesise se Dangellisemidis krahut te majte  te lumit 
Lemnice deri ne krahun e djathte te lumit Langarice. 

Zona e Rrezes perfshine : Fshatrat rreze malit te Nemerckes. 

Zona e Shqerise perfshine : Fshatrat ne krahun e djathte te lumit Langarice,rreze malit te 
Postenanit deri ne Carshove. 

 Tabela :  Bashkia Permet, njesite administrative, dhe numuri I fshatrave 

 (Sipas Ligj Nr. 115/2014 “Perndarjen administrative- teritoriale te njesive te qeverisjes vendore ) 

 
Bashkia 

 
Qendra 
e 
Bashkise 

Njesite  
Administrative 
perberese 

 
Qytetet dhe fshatrat ne perberje te tyre 

Numuri I  
Qyteteve/ 
Fshatrave 

  PERMET Qyteti Permet 1 

   
CARSHOVE 

Carshove, Vllaho- Psillotere, Biovizhde, Zhepe, 
Dracove, Iliare- Munushtire, Strembec, 
Pellumbar, Kanikol . 

 
9 

 
PERMET 

QYTETI 
PERMET 

FRASHER Frasher , zavalan, Ogren-Kostrec, Gostivisht, 
Mican, Vercisht, Kreshove, suropull . 

 
8 

  PETRAN Petran, Leshice, Leuse, Lipe, Qilarishte, Badlonje, 
Benje-Novosele, Delvine, Kaludh, Lupcke, 
Gjinkar, Ogdunan, Lipivan- Trebozisht, Tremisht, 
Bodar. 

 
 

15 

  QENDER 
PISKOVE 

Piskove, Bual, Kosine, Rapcke, Mokrice- Zleushe, 
Kutal, Kosove ,Hotove, Odrican, 
Raban,Alipostivan, Borocke, Gosnisht, Pagri, 
Pacomit , Grabove, Argove . 

 
 

17 

   Gjithesej           50 

 

Tabela : Të dhëna për njësitë administrative  

Njësia administrative Piskovë 

 
Kufizimet 

 
Qarku , bashkia , njesia 

administrative 

 
Gjatësia e 

vijës 
kufitare  

km 

 
Perimetri 

km 

 
Sipërfaqa 

km2 

 

Shtrirja , 
gjeresi, gjatësi 

gjeografike 

Veri Qarku Berat,bashkia 
Skrapar, 

6.2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gjerësi 
gjeografike 
40022’22’’ V 

Verilindje Njësia administrative 
Frashër 

11.2 

Juglindje Njësia administrative 16.6 
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Petran 53.7 153.5 
 
 

40013’17’’ J 
Gjatësi 
gjeografike 
20025’14’’ L 
20013’18’’ P 
 
 
 

Jug Qarku Gjirokaster Bashkia 
Libohovë ,  

5 

Perëndim Qarku Gjirokastër,njësia 
administrative Këlcyrë 

5.1 

Veriperëndi
m 

Qarku Gjirokastër,Bashkia 
Këlcyrë ,njësia 

administrativeDëshnicë  

9.6 

 
 

Njësia administrative Petran 

 
Kufizimet 

 
Qarku , bashkia , njesia 

administrative 

 
Gjatësia e 

vijës 
kufitare  

km 

 
Perimetri 

km 

 
Sipërfaqa 

km2 

 

Shtrirja , 
gjeresi, gjatësi 

gjeografike 

Veri  Njësia ad. Ad. Frashër 7.7   
 
 

62.7 

 
 
 

195.5 

Gjerësi 
gjeografike 
40018’26’’ V 
40024’18’’ J 
Gjatësi 
gjeografike 
20031’14’’ L 
20016’18’’ P 

Lindje Bashkia Kolonjë 11.3  
Jug Njësia ad. Çarshovë 11.2 

Jugperëndi Bashkia Dropull 5.1 
Perëndim Bashkia Libohove 10.8 

V- VP Njësia ad. Piskovë 16.6 

 
Njësia administrative Çarshovë 

 
 

Kufizimet 
 

Qarku , bashkia , njesia 
administrative 

 
Gjatësia e 

vijës 
kufitare  

km 

 
Perimetri 

km 

 
Sipërfaqa 

km2 

 

Shtrirja , 
gjeresi, gjatësi 

gjeografike 

 V - VL Bashkia kolonjë 17.3  
 

55.7 

 
 

141.7 

Gjerësi 
gjeografike 
40011’20’’ V 
40003’48’’ J 
Gjatësi 
gjeografike 
20037’00’’ L 
20024’12’’ P 

Jug Shteti Grek 17.7 
Perëndim Bashkia Dropull 9.5 
V - VP Njesia Ad. Petran 11.2 

   
   

 

Njësia administrative Frashër 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 21 
 

 
Kufizimet 

 
Qarku , bashkia , njesia 

administrative 

 
Gjatësia e 

vijës 
kufitare  

km 

 
Perimetri 

km 

 
Sipërfaqa 

km2 

 

Shtrirja , 
gjeresi, gjatësi 

gjeografike 

V - VP Bashkia Skrapar 17.1  63.3 111.25 Gjerësi 
gjeografike 

40026’27’’ V 
40015’37’’ J 

Gjatësi 
gjeografike 

20029’30’’ L 
20020’47’’ P 

Lindje Bashkia Kolonjë 27 
Jug Njesia Ad.Petran 7.7 

Perëndim Njësia Ad. Piskovë 11.5  
   
   

 

HIDROGRAFIA 

Territori i Bashkisë ka burime të shumta ujore rrjedhese (lumenj, perrenj ) Karakteri malor ka 
bereqe ata te  jene te vrullshemdhe me veprimtari te madhe gerryese te cilat duke kaluar ne 
formacione shkembore kane krijuarnje sere grykashte ngushta e te thellate quajtura kanione. 

 Ai përshkrohet nga Lumi Vjosa, i cili është lumi i dytë në Shqipëri për nga gjatësia (272 km) 
dhe rezervat hidrike që përmban.Perfaqeson ujerat rrjedhesete teritorit te bashkise. Pasi pershkon 
nje pjese te tokes Greke hyn ne teritorin tone ne afersi te Tri Urave ku merr me vete dhe degen 
tjeter, lumin Sarandapor  Vjosa ka drejtim Juglindje- Perendim. Prurjet mesatare vjetore arrijnë 
195 m²/sek. Vjosa krijon edhe luginën e saj, që dallohet për bukurinë e saj. Ky lum përbën edhe 
aksin kryesor të organizimit dhe komunikimit të komuniteteve lokale në rrethin e Përmetit të 
cilat kanë një identitet të fortë territorial, për shkak të vendodhjes në luginën e Vjosës, që kalon 
kufijtë e bashkisë së sotme të Përmetit. Lugina e Vjosës karakterizohet nga një biodiversitet i 
pasur, njëshumëllojshmëri speciesh ndër të cilat edhe specie në zhdukje që duhen mbrojtur.  

Lumi I Langarices me gjatesi 36 km e ka burimin ne malin e Gramozit. Ai derdhet ne lumin 
Vjosane afersi te fshatit Petran. Rruga qe pershkon eshte me pjerresi te madhe dhe fuqi gerryese 
neper zona shkembore- gelqeroreduke krijuar nje kanion madheshtorqe njihet me emrin “ 

Kanioni Langarices” 

Lumi I Lemnices bashkohet me lumin Vjosa ne afersi te fshatit Piskove dhe ushqehet me ujrat 
qe rrjedhin nga Qarrishta dhe malesia e dangellise ku ka krijuar kanionin e  “ Kamenckes “. Ka 

nje gjatesi 17.7 km. 

Lumi I Carshoves bashkohet me lumin Vjosa ne fshatin Carshove dhe ushqehet me ujerat qe 
rrjedhin nga mallet postenan , Melesin dhe perrenjtee Leskovikut. 
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Burimet e ujit te pishem  kryesisht dalin gjete rrjedhjes se Vjoses si ne Dracove, Strembec, 
Kaludh Leshice, Permet etj. Burime te shumta ka dhe ne zonat malore . 

Ujrat termale Pranë fshatit Bënjë (14 km larg qytetit të Përmetit), në njësinë administrative 
Petran, burojnë ujërat termale të njohura me emrin Banjat e Bënjës. Këto ujëra kanë veti kurative 
për një sërë sëmundjesh dhe përbëjnë një nga pasuritë më njohura të burimeve nëntokësore të 
zonës. Gjashtë burime në rrëzë të shkëmbinjve masivë, në të dy anët e lumit Lengaricë, dalin në 
sipërfaqe dhe krijojnë ”vaska” natyrore të ujit termal, të cilat vizitohen nga vizitorë të shumtë 

vendas. Këto ujrat me bazë sulfurore kanë efekte shumë të larta kuruese. Katër nga burimet 
përdoren për sëmundje kronike të reumatizmës, një tjetër për sëmundjet e stomakut, dhe i fundit 
për sëmundjen e lëkurës. Ujrat termale të Bënjës kanë një temperature 26 – 32 grade. 

Rezervuarët 

Ngritja e digave te rezervuareve dhe ndertimi i tyre ka nisur 50 vjet me pare te cilat u ndertuan 
per qellime bujqesore. Sot ne bashkine Permet ka … rezervuar. Te gjitha digat jane te ndertuara 

me mbushje dheu . Lartesia e digave arrin nga 10 – 60 m . Rezervuaret ne radhe te pare jane 
ndertuar per nevoja te bujqesise dhe te ujitjes . 

UJEMBLEDHESIT ( REZERVUARET ) NE TERITORIN E BASHKISE PERMET 

 
NR 

EMERTIMI 
EJEMBLEDHESIT 
VENDNDODHJA 

VITI 
NDERTIMIT 

KAPACITETI 
000 m3 

 

 
1. 

 
PACOMIT 

 
1984 

 
100 

 
 

2. 

 
 

KOSINE 

 
 

1969 

 
 

350 

 

 
3. 

 
VERCISHT 

 
1977 

 
180 

 
4. 

 
FRASHER 

 
1984 

 
57 

 
5. 

 
QILARISHT 

 
1975 

 
170 

 
6. 

 
TREMISHT 

 
1986 

 
150 

 
7. 

 
STREMBEC-KALUDH 

 
1972 

 
200 

 
8. 

 
ZHEPE 

 
1985 

 
40 

 
9. 

 
ILJARE-3 

 
1975 

 
180 

 
10. 

 
KRESHOVE 

 
1977 

 
45 
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INFRASRUKTURA  RRUGORE 

Infrastruktura rrugore eshte pjese perberese e jetes se qytetareve per funksionimin e bazes 
ekonomike. 

Transportimi i mallrave dhe udhetareve ne teritorin e Bashkise zhvillohet nepermjet rrugeve 
automobilistike. 

Rrjeti rrugor perbehet nga rruge nacionale ( kombetare ) ,rruge locale dhe rruge rrurale 

Tabela : Rrjeti rrugor i Bashkisë 

 
Nr 

 
EMERTIMI RRUGEVE 

 
DISTA
NCA 
km 

 

KATEGORIA 

1 2 3 4 5 6 

1 Permet - Kelcyre 18 18      
2 Bodar 1 1      
3 Bodar - Degezim 3 3      
4 Puai - Degezim 6 1     5 
5 Tremisht - Degezim 8 3     5 
6 Lupcke - Degezim 12 3     9 
7 Kutal 2 2      
8 Kutal - Degezim 3 3      
9 Ura e Bualit 4 4      
10 Kosine 6 6      
11 Kosine - Degezim 7 6 1     
12 Kryqezim  Frasher 8 8      
13 Piskove 9 9      
14 Pacomit 10 10      
15 Rrapi Kuqarit (Grabove ) 13 13      
16 Permet - Lipe 3      3 
17 Permet - Bual 5      5 
18 Permet - Leuse 2.3      2.3 
19 Permet - Leshice 7      7 
20 Permet - Badlonje 7    7   
21 Permet - Gjinkar 8    8   
22 Permet - Mokrice 12 8     4 
23 Alipostivan 14 8   6   
24 Alipostivan - Degezim 17 8   6  3 
25 Raban 15 8     7 
26 Raban - Degezim 19 8   7  4 
27 Pagri 17 8   9   
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28 Odrican - Degezim 20 8   9  3 
29 Borocke 18 8   9  1 
30 Borocke - Degezim 24 8   9  7 
31 Kamenckë 23 8   9  6 
32 Bunove 27 8   9  10 
33 Kryqëzim stacion 29 8   9  12 
34 Stacion P. Degëzim 30 8   9  13 
35 Kreshovë 34 8   9  17 
36 Kreshovë - Degëzim 41 8   9  24 
37 Suropull Degëzim 39 8   9  22 
38 Frashër 39 8   9  22 
39 Miçan - Degëzim 49 8   9  32 
40 Vërçisht - Degëzim 49 8   9  32 
41 Koblarë - Degëzim 48 8   9  31 
42 Zavalan - Degëzim 43 8   9  26 
43 Përmet - Bënjë - 

Frashër 
41 7   5  29 

44 Kryqëzim - Bënjë 7 7      
45 Rezervat 8 8      
46 Lumi Bënjë 12 12      
47 Bënjë 11 7   4   
48 Bënjë - Degëzim 13 7   4  2 
49 Ura e Dashit  21 7   5  9 
50 Gostivisht 28 7   5  16 
51 Kostrec 31 7   5  19 
52 Ogren 32 7   5  20 
53 Frashër 41 7   5  29 
54 Përmet – Kufi - 

Leskovik 
36 36      

55 Skutaraq 2 2      
56 Qilarisht 3 3      
57 Qilarisht - Degëzim 5 5      
58 Pasarela e Badlonjës 5 5      
59 Petran 8 8      
60 Trebozisht 11 11      
61 Kaludh 13 13      
62 Strëmbec 16 16      
63 Iljarë 19 19      
64 Draçovë - Degëzim 23 20   3   
65 Zhepë 24 20   4   
66 Çarshovë 28 28      
67 Tri Urat 34 34      
 

FURNIZIMI ME UJE TE PISHEM 
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Furnizimi me ujë të pijshëm: 81% e banesave në bashkinë e Përmetit mbulohen me sistemin e 
furnzimit me ujë nëpëmrjet rrjetit të ujësjellësit brenda banesës. Ka një dallim të madh mes zonës 
urbane dhe atyre rurale përsa i përket furnizimit me ujë të pijshëm brenda në banesë. Ndërsa më 
këtë lloj furnizimi në Përmet përfitojnë 99% e popullsisë, në Frashër furniizohen vetëm 10% e 
popullsisë dhe në Qendër Piskovë më pak se gjysma e popullsisë, 46%. Njësitë Çarshovë dhe 
Petran furnizojnë më shumë se gjysmën e popullsisë me ujë të pijshëm brenda në banesë, rreth 
70%. (shih Aneks, tab.nr. 7) Qyteti i Përmetit ka një mbulim të mirë të popullatës me shërbimin 
e furnizimit me ujë të pijshëm, në saj të rrjetit të ri  të ujësjellësit duke realizuar furnizimin me 
ujë të pishëm 24 orë . Rikonstruksioni i rrjeteve të ujësjellësave në fshtatra të ndryshëm te 
njësive administrative është një ndërhyrje që duhet bërë me qëllim përmirësimin e shërbimit të 
furnizimit me uje te pishem. 

Tabela : Furnizimi me uje te pishem 

 
Njsite 
Administrative 

 
Total 

Rrjet 
ujesjellsi 
Brenda 
baneses 

Rrjet 
ujesjellsi 
jashte  
baneses 

Rrjet 
ujesjellsi 
jashte 
nderteses 

 
Sistem I 
llojit tjeter 

 
Pa asnje 
lloj sistemi 

PERMET 1.916 1.888 17 9 2 - 
CARSHOVE 315 216 86 9 0 4 
PETRAN 498 346 112 30 1 9 
Q. PISKOVE 513 234 150 43 79 7 
FRASHER 97 10 41 41 3 2 
TOTAL 3339 2694 406 132 85 22 
       
 

 

 

 

 

Tabela : Të dhënat përmbledhëse të ujësjellsave 

N
R 

UJESJELLES
I 

Emri, vendodhja 
Burimit   

 Lloji I 
depos  dhe 

volumi 

Rrjeti i 
jashtem 

gjatesia  (L ) 

Rjeti I  brendshem 
gjatesia (L) 

  
UJESJELLES

I   m³ ml  ml 
1 PERMET G  Madhe b/a,1500m³ 315ml. Pe 43680ml;,  
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n1,Permet   

  PERMET 
G.Madhen2,Perme
t     248ml,  Pe 400mm,315,280, 

  PERMET 
Pusi  G. Atos1, 
Kutal     2680ml,celik 225,160,110,90, 75, 

  PERMET 
Pusi  G. Atos2, 
Kutal         

  PERMET Leshice - depo   4066ml,Pe 63,50,40,32,20mm 

2 PISKOVE 
Pusi 
Vjose,Piskove   

b+m.g 
58m³   

1200ml,Xing
,  5590 ml 

3 KOSINE 
Pusi   Vahu 
Kosine   

b+m.gr70m
³   

2050ml, 
Xing.   

5820ml(63,50,40,32,2
) 

4 KUTAL  Sfrat Bual - depo b+m.g58m³  2200ml,Xing   4200ml 

5 LIPA E RE 
 G.Madhe 1, 
Permet   b/a, 20m³      120ml, Pe,  1800ml 

6 LEUSA  Cuman, Leuse   m.guri30m³ 400ml. Xing   1200ml 

7 LESHICA Leshice   
b+m.g 
60m³  700ml, Xing.  1500ml 

8 BODAR Bregan ,Tremisht   m.gur30m³ 
3300ml, 
Xing.   2300ml 

9 SHKURTAR  
G. madhe 
Qilarisht   b/a,50m³ 530ml.  Pe  2440ml 

10 QILARISHT  Kulmak, Tremisht   b/a,50m³ 3110ml,Pe  7356ml 
11 BENJE  Pllate,Novosele   m. gur30³ 1100ml. Pe,  1200ml 
12 OGDUNAN Luadhi,Ogdunan   m.gur 20³ 1200ml, Pe,  980ml 
13 DELVINE  Shelg ,Delvine   m. gur 20³ 1000ml, Pe 890ml 
14 KALUDH   Shendelli, Kaludh   m.gur30m³  2800ml ,Pe 1200ml 
15 KALUDH   Qipuri, Kaludh    b/a 30m³ 1100ml, Pe  1300ml 
16 PETRAN,   Megallare,Gjinkar   b/a 30m³  1700ml, Pe  1800ml 
17 GJINKAR  Megallare Gjinkar   m.gur30m³ 100ml, xing ,  890ml 
18 BADLONJE   Armaz,  Badlonje   m.gur20m³ 100ml, xing,   1100ml 
19 BADLONJE   Komlik,  Badlonje   b/a, 50³ 580ml, giz ,  1200ml 

20 VLLAH 
Mulliri vjeter, 
Vllah  pa  depo 750ml,Pe,  750 = rj. jash. 

21 
PSILLOTER
E Gushara  Vllah   b/ar,20m³ 

700ml 
xing,Pe   350ml,Pe ,50mm 

22 BIOVIZHDE 
Bizanik Biov 
(djath)    b/ar,20m³ 300ml,Pe  60ml,Pe 63mm 

23 BIOVIZHDE 
Avoric 
Biov.(majtas)    

900ml 
xing+Pe    

24 BIOVIZHDE B. Vllah majt 2km     1800ml, Pe,    
25 CARSHOVE Zharo, Biovizhde  b/ar,28m³    2100ml, xin,  1500ml,Pe50mm 

26 CARSHOVE 
Vreshtas, 
Biovizhde  m. gur 30³ 2600ml,Pe,   

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 27 
 

27 ZHEPE Gjollmace, Zhepe  m. gur 30³  2100ml.xin.   600ml Pe,40mm,Pe  
28 ZHEPE Kroi madh     400ml,Pe.   50mm Pe 

29 DRACOVE 
Kroi I madh, 
Dracove  m. gur 30³ 800ml,xing,e 145Pe(32,40,50mm )   

30 
PELLUMBA
R 

Pandelimon 
,Kanikol   m. gur 30³ 

2100ml, 
xing. 500ml xin 2˝   

31 KANIKOL,  
Pandelimon 
,Kanikol   B/ar,14m³   

850ml, 
xin,Pe  30ml. Pe 50mm 

32 STERMBEC   Sopot, Stermbec   m. gur 30³ 900ml, Pe  20ml ,Pe 50mm 

33 STERMBEC   
Shengjergj, 
Stermbec   m. gur 40³  800ml,xing 200ml, Pe50mm 

34 STERMBES Lame ,Munushtir  m. gur 30³ 1500ml, Pe  20ml,Pe 50mm 
35 ILJARE  Shenmeri,Iljare  m. gur 30³  3200ml, Pe  500ml .Pe 50mm 

  
  

RRJETI I KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE ZEZA 

Rrjeti KUZ në qytetin e Përmetit është një infrastrukturë e vjetër dhe e amortizuar. Shtimi i 
ndërtimeve të reja dhe intensiteti me të cilin kanë ndodhur nuk është shoqëruar me ndërhyrje në 
rrjetin e KUZ. Një praktikë e aplikuar nga banorët është edhe përdorimi i gropave septike si një 
mënyrë për të adresuar këtë shërbim. Kjo praktikë ka sjellë shumë probleme që lidhen me 
ndotjen e ambjentit dhe ndotjen e ujravë të lumit Vjosë dhe ujërave nëntokësorë. KUZ përbën një 
infrastrukturë prioritare për ndërhyrje, veçanërisht në qytetin e Përmetit dhe në disa nga fshatrat 
e njësive të ndyshme administrative me popullsi më të përqendruar. Një infrastrukturë e dobët e 
rrjetit të KUZ ka shkatuar ndotje të madhe të lumit Vjosë, i cili ka biodiversitet shumë të pasur 
dhe mban potenciale të mëdha për zhvillimin social ekonomik të territorit. Ndotja e lumit është 
shumë e lartë për shkak të shkarkimeve gjithnjë në rritje të ujërave të ndotur të patrajtuara nga 
kanalizimet. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotur me përparëesi qytetin e 
Përmetit është prioritare për të reduktuar ndotjen e lumit nga shkarkimi i ujërave të ndotur në 
vendbanimet urbane. 

 

 

MBETJET URBANE 

Shërbimi i pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkinë Përmet kryhet nëpërmjet 
ndërmarrjes së gjelbërim-pastrimit. Megjithatë, ky shërbim nuk arrin të mbulojë gjithë territorin 
e bashkisë. Me këtë shërbim mbulohet kryesisht qyteti i Pëmetit, dhe qëndrat e njësive 
administrative si zona që kanë popullsi më të përqendruar. Në shumë fshatra, veçanërisht ato në 
zonat malore, ky shërbim nuk ofrohet. Shërbimi i dobët i pastrimit është edhe për faktin që nga 
ish njësitë vendore bashkia e Përmetit mori në dorëzim një shërbim vërtet problematik. 
Aktualisht, nuk aplikohet asnjë metodë trajtimi të mbetjeve. Ato thjesht depozitohen në vende që 
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nuk kanë infrastrukturën e duhur dhe nuk plotësojnë asnjë kriter mjedisor, duke u kthyer në 
ndotës të ujrave nëntokësore, ajrit dhe duke ndikuar negativisht në shëndetin e banorëve. Për vetë  

gamën e problemeve që shoqërojnë këtë shërbim, aktualisht përbën një nga shërbimet më kritike 
që kërkon ndërhyrje të menjëhershmë për t’u përmirësuar. Mungesa e standarteve të ofrimit të 

këtij shërbimi që lidhet me kapacitete të dobëta njerëzore, burime financiare të kufizura etj 
pengojnë këtë shërbim nga të qenit cilësor. Bashkia duhet të pajiset me makinat dhe 
infrastrukturën përkatëse (kosha mbeturinash, peshore etj), si dhe me plan menaxhimi të 
mbetjeve dhe të përmirësojë kapacitetet njerëzore në lidhje me ofrimin e këtij she 

PER SISTEMIN ENERGJITIK 

Energjitika ne kushtet bashkohore eshte n je resurs i pa zevendesushem ne kuptim te zhvillimit 
ekonomik,te ushtrimit te veprimtarive,te ngritjes dhe te mbajtjesne nivel te standartit jetesordhe 
mireqenies sociale ne pergjithesi. 

Furnizimi me energji elektrike Bashkise kryhet nepermjet N /Stacionit elektrikPermet 110/ 10 kw dhe 
fiderave SMT,Qytet, Ndertim, Kosine, Piskove, Petran 24 ore pa nderprerje. 

Per perballimin e situatave emergjentete shkaktuara nga faktore natyrore dhe veprimtaria njerezore, 
Agjensia OSHEEka hartuar planin e gadishmerise per kete qellim. 

Agjensia OSHEE eshte e organizuar ne sektore teknik : 

- Sektori tekniki i mirembajtjes 15 
- Sektori tekniki operimit 1 shef ekipi 3 elektricista 
- Sektori tekniki faturim argetim 1 shef teknik,4 specialist,3 elektricis,  lexues 2 arketare 

 
Drejtori i njesise Roland Dama  0684852233 
Shefi sektorit teknik Gjergji Xhoga  0694144861 
Përgjegjësi ekipit Theodhor Poçi         0694144894 

Grupet e perballimit ndaj emergjencave. 

Nr  Grupi (emer/mbiemer) Fiderat  Shefi grupit Nr tel 
1 Grupi 1  

Jani Dhimitri 
Petro Kominoi 
Maksi Nebiaj 
Vangjel Topoviti 
Lulezim Tahaj 
Drini Maliqi 
Robert Toti 

SMT 
Qytet 
Ndertim  
Kosine 

Thodhor Poci 0694144894 

2 Grupi 2  
Thoma Nakuçi 
Gjergj Mehmetaj 
Orges Velo 
Kristaq Kano 

Kosine  
 

Elison Xhamollari 0693246608 
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3 Grupi 3  
Enver Zylfo 
Thanas Doni 
Dhimitri Budo 
Llazar Ngjelo 
Jorgo Kapllani 

Petran Luan Lushnja 0694144851 

 

Nga agjensia OSHEE jane evidentuar zonat me rrezik dhe me probleme teknike ku jane parashikuar per 
kete vit nderhyrje per rikontruksion ne percjelles dhe tranversa ne menyre te vecante ne fshatrat e NJA 

DEMOGRAFIA :  

Popullsia e bashkisë arrin në 10,614 banorë sipas Census 2011, ndërsa sipas Regjistri Civil 2019 
raportohet të jetë 19 456 banorë. Ndryshimi mes dy burimeve është në nivelin e 50% të 
popullsisë(shih Aneks, tab). Ndërsa, përsa i përket ndarjes së popullsisë sipas gjinive, popullata 
femër përfaqëson 50% të popullsisë totale. Në nivelin e njësive administrative, përqindja e 
femrave varion nga 46% në 50%. Përqindjen më të ulët të femrave e ka njësia administrative 
Frashër. (shih Aneks, tab) Më shumë se gjysma e popullsisë, rreth 56%, jeton në qytetin e 
Përmetit. Njësia admninistrative me numrin më të vogël të popullsisë dhe që përbën vetëm 4% të 
totalit të popullsisë së bashkisë së Përmetit është Frashëri. Njësitë e tjera (Çarshovë, Petran dhe 
Q.Piskovë) përbëjnë 40% të popullsisë së bashkisë. Gjithashtu, duke marrë në konsideratë 
numrin e fshatrave për popullsi, mund të thuhet se me përjashtim të qytetit të Përmetit, njëistë e 
tjera administrative kanë numër të vogël popullsie për fshat, i cili varion nga 48 për Frashër më 
ulëti, në 100 për Çarshovë, Petran dhe Q.Piskovë. Gjithashtu, duhet përmendur se shumica e 
territorit të bashkisë shtrihet në terren malor. Një reliev i tillë kushtëzon numrin e lartë të 
fshatrave dhe dëndësinë relativisht të ulët të popullsisë për fshat. Sipërfaqja e bashkisë është 
601.95 km² dhe dëndësia e popullsisë është 33.72 banorë/km². Popullsia e bashkisë dominohet 
më shumë nga grupmosha 15-64 vjeç, e cila përbën 66% të popullsisë totale dhe që përfaqëson 
popullsinë aktive për punë (shih Aneks, tab.nr.5) . Mosha e tretë (65 vjeç+) përqafëson 18% të 
popullsisë, tregues ky qëështë më lart se mesatarja e vendit (11.3%); ndërsa grupmosha 0-14 vjeç 
përbën vetëm 16% të popullsisë së bashkisë Përmet,tregues  ulet ne krahasim me mesataren e 
vendit(20.7%)% 

 

Struktura moshore e popullsisë (INSTAT, Census 2011) 

 
Nr 

 

 
NJESITE 

ADMINISTRATIVE 

 
TOTAL 

 
0 -14 Vjeç 

 
15 – 64 Vjeç 

 
65 Vjeç + 

1 Permet 5.945 976 3.981 988 
2 Çarshove 918 120 536 262 
3 Petran 1.622 221 1.080 321 
4 Qender Piskove 1.742 267 1.183 292 
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5 Frasher 387 64 277 46 
6 Popullsia Gjithesej 10.614 1.648 7.057 1.909 
7 

 
Perqindja totale e 
grup moshes se 

popullsise 

 16 % 66 % 18 % 

      
Popullata femër sipas njësive administrative (INSTAT, CENSUS 2011) 

 
Nr 

 
NJESITE 

ADMINISTRATIVE 

 
POPULLSIA 

2011 

 
NUMURI 

FEMRAVE 

 
%  E FEMRAVE 

1 PERMET 5.945 2984 50 
2 ÇARSHOVE 918 463 50 
3 PETRAN 1.622 791 49 
4 QENDER PISKOVE 1.742 845 49 
5 FRASHER 387 177 46 
6 GJITHESEJ 10.614 5.260 49 

POPULLSIA 

SIPAS REGJISTRIT TE GJËNDJES CIVILE DERI NË 01.01.2019 

 
Nr 

 
NJËSITE ADMINISTRATIVE 

 
POPULLSIA 

 
NUMURI 

FAMILJEVE 
 

Bashkia Përmet 19272 6981 
Njësia Administrative Përmet 9703 3765 

Njësia administrative Çarshovë 2814 913 
1. Fshati  Çarshovë 621 209 
2. Fshati  Vllapsilloterë 170 69 
3. Fshati  Biovizhdë 180 53 
4. Fshati  Zhepë 340 110 
5. Fshati  Draçovë 307 104 
6. Fshati  Iljarë 232 60 
7. Fshati  Stërmbec 597 183 
8. Fshati  Pëllumbar 207 60 
9. Fshati  Kanikol 180 65 

Njësia Administrative Petran 3048 973 
1. Fshati  Petran 276 94 
2. Fshati  Kaludh 454 132 
3. Fshati  Gjinkar 176 60 
4. Fshati Delvine + Ogdunan 81 32 
5. Fshati  Lipivan + Trebozisht 42 13 
6. Fshati Badëlonjë 461 144 
7. Fshati  Qilarisht 519 153 
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8. Fshati  Bënjë + Novoselë 75 20 
9. Fshati  Leshicë 258 94 
10. Fshati  Bodar 271 83 
11. Fshati  Leusë 96 35 
12. Fshati  Tremisht 35 9 
13. Fshati  Lipë 311 102 
Njësia Administrative Piskovë + Frasher 3707 1138+192 
1. Fshati  Piskovë 520 182 
2. Fshati Kosine 775 272 
3. Fshati  Kutal 415 145 
4. Fshati  Pacomit 390 136 
5. Fshati  Grabovë 60 21 
6. Fshati  Argovë 28 10 
7. Fshati  Rapckë 249 87 
8. Fshati  Alipostivan 65 23 
9. Fshati  Raban + Bejkollarë 120 42 
11. Fshati  Pagri 80 28 
12. Fshati  Odriçan 23 8 
13. Fshati  Borockë 45 16 
14. Fshati  Buhal 180 63 
15. Fshati  Kosovë 125 44 
16 Fshati  Hotovë 60 21 
17. Fshati  Zleushë 30 10 
18. Fshati  Mokricë 85 30 

Njesia Administrative Frasher   
1. Fshati  Frasher 60 21 
2. Fshati  Zavalan 30 11 
3. Fshati  Selenicë 10 3 
4. Fshati  Ogren 100 35 
5. Fshati  Gostivisht 110 39 
6. Fshati  Suropull 30 10 
7. Fshati  Kreshovë 55 19 
8. Fshati  Miçan 60 21 
9. Fshati  Verçisht 60 21 
10. Fshati  Gostomickë 25 9 
11. Fshti  Kostrec 8 3 

 

Dinamika e popullsisë: Të kuptuarit e dinamikës së popullsisë mbetet tregues i rëndësishëm për 
zhvillimet në të tre nivelet, lokal, rajonal dhe kombëtar. Treguesit e lindshmërisë dhe 
vdekshmërisë përbëjnë faktorët bazë për të vlerësuar trendin e popullsisë. Për vendin tonë, 
migrimi i brendshëm dhe emigrimi, përbëjnë faktorë shumë të rëndësishëm për t’u marrë në 

konsideratë për të kuptuar ndryshimet demografike ndër vite, që në fund të fundit përkthehen në 
transformime të forta hapësinore. Sipas të dhënave të Census 2001 dhe 2011, popullsia e 
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bashkisë dhe njësive përbërëse administrative është zvogëluar me më shumë se gjysma e 
popullsisë (-56%). Njësia administrative Frashër ka patur një largim masiv të banorëve, në 
masën 82% në harkun kohor 2001-2011. Në të njëjtën mënyrë, por në përqindje pak më të vogël 
mund të thuhet për Çarshovën (-71%). Përmeti ka përqindjen më të vogël të popullsisë të larguar 
(-51%) krahasuar me njësitë e tjera administrative 

ARSIMI 

Tedhena te pergjithshme ; 

Bashkia Permet ka ne juridiksionin e saj 5 institucionearsimore. Nga keto 1 gjimnaz, 1 
shkolle te mesme te bashkuar dhe 3 shkolla 9- vjecare. 

Arsimi Mesem 

Shkolla Drejtori 
shkolles 

Telefon Klasa X Klasa XI Klasa XII Nga Klasa X - XII 
GJ F GJ F GJ F GJ F M 

Gjimnaz
i “Sami 

Frasheri 
“ Permet 

Kostand
in 
Meshini 

0692457733 73 38 80 33 65 29 218 100 118 

E 
Mesme e 
Bashkua
r “ 1 

Maji” 
Piskove 

Kristaq 
Kukurec
i 

0694410439 0 0 10 3 7 1 17 4 13 

 

Arsimi 9 Vjecar 

Emertimi 
shkolles/ 

Cikli 

Drejtori Vartesa Kl
.1 

Kl.
2 

Kl.
3 

Kl.
4 

Kl.
5 

Kl.
6 

Kl.
7 

Kl.
8 

Kl.
9 

1-9 

gj gj gj gj gj gj gj gj gj gj f 
Meleq 

Gosnisht
i 

AMU 

Miranda 
Habili 

Jo 
Vartese 

25 33 37 31 37 25 38 71 46 3
4
3 

1
8
0 
 

Nonda 
Bulka 
AMU 

Anita 
Hajredii 

Jo 
Vartese 

38 25 16 20 17 37 24 24 32 2
3
4 

1
1
3 
 

At Stath 
Melani 

9 Vj 

Anita 
Hajredin 

Vartese 
N.Bulka 

2 5 1 4 4 1 3 0 1 2
1 

1
1 

Gjinkar Anita Vartese 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 
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CU Hajredin N.Bulka 
Iljar 

AMU 
Donika 
Mehmei 

Jo 
Vartese 

2 4 6 3 2 3 10 5 10 4
5 

2
3 

Thoma 
Doda 

Carshve 
9 Vj 

Donika 
Mehmei 

Vartese 
Iljar 

1 0 0 0 0 2 1 3 0 7 3 

Zhepe 
9 Vj 

Donika 
Mehmei 

Vartese 
Iljar 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dracove 
CU 

Donika 
Mehmei 

Vartese 
Iljar 

0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 4 

Strembec 
CU 

Donika 
Mehmei 

Vartese 
Iljar 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Kaludh 
CU 

Donika 
Mehmei 

Vartese 
Iljar 

2 2 2 2 2 0 0 0 0 1
0 

3 

Stefan 
Zhaka 
AMU 

Avdulla 
Kucuku 

Jo 
Vartese 

1 3 4 2 1 2 5 0 4 2
2 

9 

Gostivist 
9 Vj 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese
S Zhaka 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 

Kutal 
CU 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese 
S.Zhaka 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 

Bual 
CU 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese 
S.Zhaka 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Kosove 
CU 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese 
S.Zhaka 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 

Borocke 
9 Vj 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese 
S.Zhaka 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Rapcke 
CU 

Avdulla 
Kucuku 

Vartese 
S.Zhaka 

0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 

1Maji 
Piskove 

BM 

Kristaq 
Kukurec

i 

Jo 
Vartese 

2 1 5 7 5 5 10 8 5 4
8 

1
9 

Pacomit 
CU 

Kristaq 
Kukurec

i 

Vartese 
1 Maji 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 

 

 

Kopështet 

 
 

Emertimi  

 
 

Drejtori 

 
Femijë sipas moshës 

3 vjeç 4 vjeç 5 vjeç 6 vjeç Githësej 
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GJ F GJ F GJ F GJ F GJ F 

Kopështi 
Nr 1 

Përmet 

Oriola 
Sulejmani 

21 12 19 7 24 9 5 2 69 30 

Kopështi 
Nr 2 

Përmet 

Oriola 
Sulejmani 

14 8 15 7 20 9 0 0 49 24 

Kopëeshti 
Petran 

Anita 
Hajredini 

6 3 4 2 2 2 4 2 16 9 

Kopështi 
Kaludh 

Donika 
Mehmeti 

5 3 3 1 3 2 1 1 12 7 

Kopështi 
Kosinë 

Avdulla 
Kuçuku 

5 3 1 0 5 2 0 0 11 5 

Kopështi 
Kutal 

Avdulla 
Kucuku 

10 6 0 0 0 0 0 0 10 6 
 

Kopeshti 
Piskovë 

Kristaq 
Kukureci 

3 0 6 3 4 3 0 0 13 6 

Kopështi 
Pacomit 

Kristaq 
Kukureci 

2 1 1 0 3 2 0 0 6 3 

 

Gjendja e shkollave ne pergjithesi eshte e mire , kane godina te pershtatshme per zhvillimin normal te 
mesimit ne perputhje me standartet. 

Shkollat vartese qe e zhvillojne mesimin me klasa kolektive, me numer te vogel nxenesish nuk i 
plotesojne te gjitha kushtet per zhvillimin e mesimit, ato kane nevoje per nderhyrje te pjesshme si ne 
funizim me uje ,energji elektrike ,si dhe jane konstatuar mangesi ne pajisjet me mjetet e mbrojtjes kundra 
zjarrit. 

Gjate ketij viti nga Bashkia do te merrë masa per eleminimin e ketyre mangesive per sigurimin e kushteve 
sipas standarteve per zhvillim normal te mesimit.  

 

 

 

 

SHERBIMI SHENDETSOR 

Sherbimin shendetsor ne Bashkine Permet mbulohet nga sherbimi spitalor dhe sherbimi 
shendetsor DSHP. 

SHERBIMI SPITALOR (SPITALI PERMET) 
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Perbehet nga keto reparte: 

- Reparti Patologjise 
- Reparti kirurgjise 
- Reparti pediatrise  
- Reparti infektiv 

POLIKLINIKA 

- Neurologji  
- Nefrologji 
- Kardiologji 
- Endokrinologji 
- ORL Okulist 

Numri mjekeve specialiste  14 

Numri i infermereve   54 

Kapaciteti shtreterve   102 (nga keta 25 shtreter reparti lindjes) 

Sherbimi urgjences perbehet nga 1 mjek urgjence 1 kryeinfermier 6 infermiere 2 
barelmbajtes dhe 6 mjete ambulance. 

NJESIA E KUJDESIT SHËNDETËSOR 

Sherbimi shendetsor ofrohet nga DSHP nepermjet : 

- Sherbimi i higjenes dhe Epidemiologjise 
- Sherbimi ne qendrat shendetsore ne NJAdministrative 

Sherbimi shendetsor ne DSHP mbulohet nepermjet higjenes dhe epidemiologjise ku punojne 1 
mjek epidemiolog, 2 laburant bakteriologjik, 1 kimist ,3 ndihmes epidemiolog,8 infermiere si 
dhe 4 stomatologe. 

Struktura e DSHP dhe QSH 

Nr Emertimi Mjeku Infermer Te tjere Totali 
1 DSHP 4 13 18 35 
2 Q.SH.Permet 6 16 1 23 
3 Q.SH Piskove 2 13 - 15 
4 Q.SH Frasher 1 5 1 7 
5 Q.SH Petran 1 12 - 13 
6 Q.SH Çarshove 1 10 - 11 
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Sherbimi shendetsor nga mjeket e familjes mbulohet nga 5 qendra shendetsore,11 mjeke dhe 56 
infermere. 

Per funizimin me medikamente dhe pajisje shendetsore do te bazohemi ne rezervate 
DSHP,Spitali Permet dhe farmacive private. 

Per sherbimin shendetsor dytesor do te bazohemi ne Spitalin Rajonal Omer Nishani Gjirokaster 

Aktualisht ne sherbimin spitalor mungojne mjeket specialist: 

- Terapi intensive 
- Kardiolog 
- Laburant klinike-baktereologjike 
- Banka e gjakut. 

TRASHEGIMIA KULTURORE 
Përmeti, ndër të tjera, ka trashëgimi të pasur kulturore, historike dhe arkeologjike. Është vendi i 
lindjes i shumë figurave të shquara të historisë kombëtare, ndër të cilët vëllezërit Frashëri. 
Gjithashtu, Përmeti është vendi i lindjes i shumë personaliteteve të shquara dhe të njohura në 
fusha të ndryshme si pikturë, histori, muzikë, linguistikë etj. 

Ne bashkine tone zhvillojne veprimtarine e tyre nje numur i konsiderueshem i entevedhe 
institucioneve kulturoresi ; qendra kulturore (shtepia e kultures ), Institucionet shkollore e 
parashkollore ,pallati sportit, stadium, kinemaja, kishat, xhamite etj. Ajo shpreh identitetine 
shoqerise ne shekuj .Mbrojtja ,ruajtja ,restaurimidhe mirembajtjae kesajtrashegimieeshte 
kerkesee kohesdhe per komunitetin tone. 

Gadishmeria ne rast rreziku per mbrojtjen e trashegimise kulturore eshte ceshtje paresore dhe ka 
per qellim qe te pakesohen humbjet te cilat shkaktohen nga fatekeqesite e natyres dhe 
veprimtaria njerezore. Per kete vit nga sektori I prgramim zhvillimit do te pergatitet plani I 
gadishmerise per mbrojtjen e objekteve te trashegimise kulturoreku do te parashikohen masa per 
vleresimin e rrezikshmerisedhe zvogelimin e rreziqeve,organizimin e lajmerimit, aftesimin e 
eksperteve dhe banoreve per te reaguar ne situate emergjente. 

Tabela : Objektet e trashëgimisë kulturore 

 
NR 

 
EMERTIMI  

MONUMENTIT 

 
VENDNDODHJA 

 
KATEGORIA 

NUMURI I 
VENDIMIT TE 
SHPALLJES 

  
1. 

 
Guri I Qytetitte Permetit 

 
Permet 

       
       I 

586    
17.03.1948 
4874  
23.09.1971 
 

2. Kalaja e Bolenges Bolenge Permet        I 1886  
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10.06.1973 
3. Ura e Katiut Benje Permet        I 6         

15.01.1963 
4. Kisha e Shen Premtes Permet        I 1886  

10.06.1973 
5. Kisha a Shen Merise Leuse  Permet        I 6         

15.01.1963 
6. Kisha e Shen Marise Seran Carshove Permet        I 6         

15.01.1963 
7. Kisha e Shen Marise Kosine        I 6         

15.01.1963 
8. Kisha e Shen Sotirit Tremisht        I 68/7  

30.05.1970 
9. Kisha e Shen Kollit Permet        I 68/7  

30.05.1970 
10. Kisha e shendellise Bual  Permet        I 1886  

10.06.1973 
11. Teqeja e Frasherit Frasher  permet        I 6         

15.01.1963 
12. Banesa e vellezerve Frasher Frasher  Permet        I 1886    

10.06.1973 
13. Salla e Kongresit Permet        I 1886   

10.06.1973 
14. Zona mbrojtese e gurit te 

Qyteti 
Permet        I 28      

29.01.2007 
15. Fshati Benje(qender 

historike) 
Benje Permet        I            

02.11.2016 
16. Lagja e vjeter e qytetit Permet        I  
17. Kisha e ShenMarise  Benje Permet        I 68/7  30.051970 
 

ZHVILLIMI EKONOMIK 

 Bashkia e Përmetit paraqet një zonë ekonomike mikse. Sektorët si bujqësia, blegtoria, 
agroindustria, turizmi, tregëtia dhe shërbimet përbëjnë drejtimet ekonomike në të cilat popullata 
lokale është e përfshirë. Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë, banorët janë të punësuar në 
sektorë të ndryshëm si bujqësi, industri dhe shërbime. Struktura e punësimit në këto sektorë 
paraqitet si më poshtë: në bujqësi janë të punësuar 30.9% e forcës aktive të punës, në industri 
rreth 18.6%, dhe në shërbime 50.4%, tregues i lartë dhe mbi mesataren e vendit. Të vetpunësuarit 
përfaqësojnë 30% të forcës aktive të punës. 

Tabela më poshtë tregon profilin ekonomik të çdo njësie dhe interpretimet përkatëse 

 
NJESITE  

 
PROFILI EKONOMIK 

 
JUSTIFIKIMI 
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ADMINISTRATIVE 

PERMET Qender lokale Per shkak te funksionit 
institucional si rreth 

CARSHOVE Njesi vendore bujqesore mikse 
malore 

Bujqesia midis 65-84% 
Siperfaqja e pjeret > 45% 

PETRAN Njesi vendore bujqesoremikse 
malore 

Bujqesia midis 65-84% 
Siperfaqja e pjeret >45 % 

Q ENDER  PISKOVE Njesi vendore mikse malore Bujqesia midis 65-84 % 
Siperfaqja e pjeret >45 % 

FRASHER Njesi bujqesore malore Bujqesia > 84 % e angazhuar 
ne bujqesi . Siperfaqja e 
pjeret>45% 

 

Siç shihet, katër nga njësitë administrative kanë profil bujqësor; tre prej tyre mikse bujqësore 
(popullsia e angazhuar në bujqësi varion midis 64-84% e krahut të punës), ndërsa vetëm njëra me 
profil të pastër bujqësor (në bujqësi është e angazhuar më shumë se 84% e krahut të punës). Të 
gjitha njësitë janë malore duke qenë se terreni është i pjerrët në me shume se 45 % te siperfaqes 
se tij . 

BUJQESIA 

Edhe pse sektori i shërbimeve përfaqëson shkallën më të lartë të punësimit, bujqësia përfaqëson 
sektorin kryesor ekonomik edhe pse ajo karakterizohet nga një sërë problemesh. Kryesisht 
problemet që mbajnë peng zhvillimin e bujqësisë janë parcelizimi i skajshëm i tokës bujqësore. 
Bujqësia karakterizohet nga ferma shumë të vogla bujqëorë, familjare të cilat nuk arrijnë 
rendimente të larta. Zona e Frashërit duke qenë se është malore kultivon më shumë drurë frutorë 
dhe është karakterizuar nga shtime të blloqeve të reja të pemëve frutorë ndër vite. Ndërsa, 
vreshtat janë kthyer në aktivitet tradicional në njësitë administrative të Përmetit, veçanërisht në 
Petran dhe Qendër Piskovë, duke u favorizuar nga sipërfaqe të konsiderueshme toke që këto 
njësi kanë. Kultivimi i vreshtave është i lidhur ngushtë edhe me industrinë e përpunimit të 
rrushit, e cila ka qenë e zhvilluar në Përmet që para viteve ’90. 

Problem për zhvillimin bujqësor mbetet fragmentarizimi dhe parcelizimi i lartë i tokës bujqësore, 
niveli i ulët i mekanizimit të bujqësisë, çmimet e larta të shërbimeve mekanike, kosto e lartë e 
prodhime bujqësore, duke ulur mundësinë e zgjerimit të sipërfaqeve të kultivuara mekanike. 
Infrastruktura vaditëse gjithashtu është e dëmtuar, më shumë në Çarshovë dhe Petran (vetëm 13-
16% e rrjetit ujitës shfrytëzohet). Qendër Piskova ka një situatë më të mirë derisa funksionon 
gjysma e rrjetit ujitës. Rritja e sipërfaqeve të ujitshme është e rëndësishme për të rritur prodhimin 
bujqësor dhe si rrjedhim rritjen e të ardhurave nga sektori bujqësor. 

AGRO-IDUSTRIA 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 39 
 

Agro-industria përfaqëson sektorin përmes të cilit përmetarët njihen kombëtarisht. Glikotë, 
reçelnat, rakitë, verërat e të tjera prodhime tradicionale lokale që prodhohen në punishtet dhe 
kantinat kanë gjetur tashmë vendin e tyre në tregun kombëtar. Produktet tradicionale të Përmetit 
përdorin si lëndë të parë prodhimet bujqësore lokale. Ky sektor edhe pse punëson një përqindje 
të vogël të popullatës, shihet si mundësia më e madhe për zhvillimin ekonomik të bashkisë. Disa 
prej këtyre produkteve tradicionale lokale përmendim: glikoja, Mani i Zi Ekotipi i Përmetit, 
Rrushi Debinë, Rrushi Sinambel, varietet Rrushi Pulezi, Llokume të Bajamta. Të gjitha këto 
produkte lokale mund të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të zonës, vetëm 
nëse do të arrihet të ruhet origjinaliteti i prodhimit të tyre. Problemet kryesore në këtë sektor 
lidhen me nivelin e ulët të investimeve dhe teknologjia e përdorur në ndërrmarjet e 
agropërpunimit. Përpjekje pozitive janë bërë në drejtim të forcimit të markës lokale të Përmetit si 
markë lokale me origjinë të mbrojtua  

BLEKTORIA 

Ashtu si bujqësia, edhe blegtoria përbën një nga drejtimet kryesore ekonomike të popullatës në 
pjesën rurale të bashkisë. Pjesa rurale e luginës është më e favorizuar për të mbarështuar gjedh, 
ndërsa pjesa kodrinore malore mbarështon bagëti të imët, favorizuar nga mjedisi natyror dhe 
niveli i lartë i kullotave. Produktet blegtorale kryesore janë qumështi dhe mishi. Zona është e 
njohur për nënproduktet e qumështi si djathrat, i bardhë dhe kaçkavall, gjizë e gjalp. Në zonë ka 
një numër të lartë baxhosh. Në zonat kodrinore-malore, funksionimi i baxhove është sezonal për 
shkak të prodhimit të ulët. Në përgjithësi, baxhot vuajnë nga mungesa e standarteve, si dhe 
teknologjisë së ulët të prodhimit. Përpjekje për të përmirësuar standartet do të lejojnë rritje të 
konkurueshmërisë dhe aksesit në tregje. Mishi i bagëtisë së imët është një tjetër prodhim lokal. 
Qendër Piskovë ka prodhimin më të lartë të mishit. Shtimi dhe mbarështimi i të imtave dhe 
gjedhit, marrë në konsideratë burimet e pasura natyrore të luginës dhe kullotat e larta, përbën një 
potencial për zhvillimin ekonomik të popullsisë rurale. Kreditimet e buta për fermerët paraqesin 
një instrument për nxitjen e rritjes ekonomike të komuniteteve locale 

Pyjet dhe kullotat 

Pyjet në Bashkine Permet kanë qenë dhe jane një pasuri mjaft e madhe, vec te tjerash,  ato kanë 
ndikuar pozitivisht në cilësinë e jetës së banorëve të qytetit  Permet dhe fshatrave përreth. Pas 

viteve ‟90-të u vu re dukshëm një përkeqësim i madh i situatës së mbulesës bimore, si rezultat i 

prerjes pa kriter të pyjeve, por edhe si rezultat i djegies së tyre. Edhe pse me kalimin e kohës janë 
marrë mjaft masa për mbrojtjen e pyjeve, po punohet qe situata te jete  tërësisht në kontroll.  

Bashkia ka ne administrim nje fond pyjor/ kullosor prej11 585.38 ha.Pjesa me e madhe e 
siperfaqes pyjore perbehet prej pyjesh me prodhimtari te pakte ( dushku dhe shkurre te 
ndryshme.) 
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Shtrihen ne lartesinë 230 – 2300 m mbi nivelin e detit dhe kryesisht ndodhen ne krahun e majtë 
të lumit Vjosa . Sipërfaqa pyjore e bashkisë ndahet në 7 ekonomi  pyjore të cilat kanë kufi të 
qartë natyror 

Ekonomia Pyjore 

 
N
R 

 
Ekonomite 
pyjore 

 
Numuri 
ngastrave 

 
Siperfaqe 
pyjore 
 (ha ) 

 
Kategorite e perdorimit te teritorit 
Pyll 
(ha ) 

Kullote 
( ha ) 

Bimesi 
( ha ) 

Inproduktive 
 ( ha ) 

1 Dangelli 30 450.7 427.81 0.81 7.11 14.97 
2 Dhembel 181 2526.49 2357.98 - 148.5 19.93 
3 Pacomit 14 265.63 265.83 - - - 
4 Lomnice 79 1429.9 1416.06 - 13.84 - 
5 Nemercke 353 5259.38 4886.37 69.993 79.11 223.9 
6 Petran 

Carshove 
125 1270.34 1200.67 4,76 19.08 45.83 

7 Petran 
Zavalan 

24 382.94 339 - 17.03 6.91 

8 Totali  11585.38 10893.5 75.563 304.7 311.54 
 

Ekonomia Kullosore 

 
NR 

 
EKONOMIA KULLOSORE 

 
NUMURI I 

NGASTRAVE 

 
SIPERFAQJA 

HA 
 

1 Dhembel 25 1921.8 
2 Frasher  -  Koblare 13 905.32 
3 Leskovec - Pacomit 2 28.73 
4 Nemercke 31 3714.88 
5 Petran  - Zavalan 1 104 
6 Qilarisht  Raban 3 173 
7 Totali 75 6847.73 

 

Perberja e grumbujve pyjorë: 

LISI AHU SKOZË MARE  TË 
PERZIER 

BREDH PISHE 

2475 ha 40 ha 845 ha 915 ha 2270 ha 587 ha 550 ha 

 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 41 
 

Parku Kombëtar «Bredhi i Hotovës” i cili gjendet në zonën e Frashërit është masiv pyjor që 
shtrihet në një sipërfaqe prej 1200  ha dhe në lartësi 900-1300 m mbi nivelin e detit. Ky masiv 
pyjor dallohet për bredhin e kuq, një specie e rrallë për zonën e Mesdheut, i njohur si Bredhi i 
Maqedonisë. Parku karakterizohet nga biodiversitet i lartë me mbi 20 lloje drurësh pyjorë dhe 
strehë për shumë lloje kafshësh të egra, shpendësh dhe zogjsh. Ky park konsiderohet mushkëria 
natyrore e Jugut të Shqipërisë. Vlerat natyrore, peizazhore dhe ato historike e kulturore ofrojnë 
vlera dhe potenciale të mëdha për zhvillimin e eko-turizm 

E gjithe lugina dhe kodrat per rreth perfshihen ne zonen mesdhetare shkurore. Nga bimesia qe 
rritet mete perhapura jane ; mareja, shqopa , cermedeli, xana , dellenja etj. 

Ne lartesine mbi 1500 m eshte zona e bimeve barishtore dhe kullotave. 
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3. VLERËSIMI RREZIQEVE , SKENARET E RISKUT 

3 . 1 METODOLOGJITE  

Në aspektin e rreziqeve natyrore, koncepti i riskut të fatkeqësive i referohet “humbjes së 

mundshme të jetës, lëndimit, pasurive të shkatërruara apo të dëmtuara që mund t’i shkaktohen 

një sistemi, shoqërie apo komuniteti në një periudhë të caktuar kohore, që përcaktohet me shumë 
gjasë si funksion i rrezikut, ekspozimit, cenueshmërisë dhe kapacitetit” [UNISDR, 2009]. Kur ka 
ndodhur vërtetë një situatë rreziku, që ka shkaktuar dëme dhe shqetësime, ne flasim për 
fatkeqësi: një fatkeqësi është ndodhja e riskut 

Matrica për vlerësimin e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave ndihmon për identifikimin e 
(llojeve) fatkeqësive dhe emergjencave, mundësinë e ndodhjes së tyre, vulnerabilitetin dhe 
rrezikun me qëllim identifikimin e rreziqeve prioritare (më të mundshëm për të ndodhur). 
Fatkeqësitë/emergjencat mund të jenë “natyrore” dhe/ose “të ndikuara nga njeriu”.  

Fatkeqesia / 
Emergjenca 

A 

Propabiliteti 
 

B 

Vulnerabiliteti 
Impakti 

C 

Perqindja e 
rrezikut 

D 

Niveli 
rrezikut 

E 

Prioriteti 
 

F 
  

1=sh.ulet – 
5=sh.e larte 

1=E pa 
rendesishme – 
5 
=katastrofike 

 
B x C 

 
Sh. E ulet – 
Sh. E larte 

 
E ulet – E 

larte 

Zjarr ne pyje 5 4 5 x 4 = 20 Sh. E larte I larte 
 

Udhëzime për plotësimin e tabelës ( shembull ) 

 Kolona A: Identifikimi i emergjencave  

Identifikimi  behet per te gjitha emergjencat dhe fatkeqësitë nga të cilat mund të rrezikohet 
komuniteti ne gjithe teritorin e bashkise.  

Kolona B: Vlerësohet mundësia  e ndodhjes së një fatkeqësie ose emergjences  

Në kolonën B, vendoset mundësia  e ndodhjes për secilën fatkeqësi ose emergjencës, duke iu 
referuar shkallës nga 1deri në 5, ku:  

Shume e ulet 
1 

E ulet 
2 

Mesatare 
3 

E larte 
4 

Shume e larte 
5 

 

Kolona C: Vulnerabiliteti/shkalla e ndikimit  
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Në kolonën C, vendoset  shkalla e ndikimit të secilës prej emergjencave nga 1deri në 5, ku 1 = e 
parëndësishme dhe 5 = katastrofike. Kur vlerësohet shkalla e ndikimit, merren në konsideratë të 
gjitha humbjet me të cilat është përballur komuniteti bashkise 

 Ndikimi nuk përfshin vetëm humbjen e jetës dhe dëmtimin e aseteve. Disa prej ndikimeve mund 
të jenë:  

• Njerëzore: vdekjet, dëmtimet, paaftësia  

• Fizike: dëmtime të ndërtesave, pajisjeve  

• Socio-kulturore: humbje e miqve, shkatërrim i trashëgimisë kulturore  

• Ekonomike: kosto e riparimeve 

 • Mjedisore: humbje e burimeve natyrore  

• Psikosociale: traumë nga humbjet, humbje e shpresës  

• Arsimore: ndërprerje e mësimit, etj. 

Kolona C: Vulnerabiliteti/shkalla e ndikimit 

E pa rendesishme 
1 

E vogel 
2 

Mesatare 
3 

E larte 
4 

Shume e larte 
5 

 

Kolona D: Shkalla e rrezikut. 

 Për të përcaktuar shkallën e rrezikut (kolona D), shumëzohet propabiliteti i emergjencës (kolona 
B) me shkallën e ndikimit të vulnerabilitetit (kolona C). 

Shkalla e rrezikut ( kolona D ) Niveli rrezikut ( kolona C ) 
1 - 3 Shume e ulet 
4 - 8 E ulet 
9 - 14 E mesme 
15 - 19 E larte 
20 - 25 Shume e larte 

 

                                                    Risk x Ekspozim x Cenueshmëri  
                              Rrezik =         ------------------------------------- 
                                                                    Kapaciteti 

Interpretimi dhe përdorimi i rezultateve :  

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 44 
 

Pas plotësimit të matricës së rrezikut të emergjencave, ju duhet ta keni situate behet më e qartë 
në lidhje me emergjencat dhe fatkeqësitë e mundshme me të cilat mund të përballet Bashkia. 
Hapi tjetër në vazhdim ka të bëjë me identifikimin e vulnerabilitetit dhe masave për zbutjen e 
pasojave, në mënyrë që të përfshihen në planin e veprimit. 

Krijimi i profilit të rreziqeve 

 Vlerësimi i rreziqeve përcakton çështjet si:  

❖ Çfare mund të ndodh?  
❖ Sa shpesh mund të ndodh?  
❖ Dëmi që ka mundesi të shkaktohet?  
❖ Sa ka mundesi të ndikojë në komunitet?  
❖ Sa është i cenueshëm komuniteti ndaj rrezikut?  

Pesë hapat e procesit të analizimit të rrezikut janë:  

❖ Identifiko rrezikun.  
❖ Profilizo secilin rrezik.  
❖ Ndërto profilin e komunitetit.  
❖ Përcakto cenueshmërinë.  
❖ Krijo dhe apliko skenarët 

Format standarde për vlerësimin e rreziqeve 

A ) FREKUENCA E NDODHJES:  

▪ Shumë e mundshme: Mundësia afër 100% në vitin e ardhshëm. 
▪ E mundshme: Mundësia midis 10 dhe 100% në vitin e ardhshëm, ose së paku në gjasë, 

në 10 vitet e ardhshme.  
▪ Ka gjasa: mundësia midis 1 dhe 10% në vitin e ardhshëm, ose së paku një shans në 100 

vitet e ardhshme.  
▪ E pamundshme: Mundësia më e vogël se 1% në 100 vitet e ardhshme. 
▪ Tepër e pamundshme: Mundësia një herë në 500 vjet. 

B ) EFEKTI GODITES NE KOMUNITET 

 
NIVELI RREZIKUT 

 
KARAKTERISTIKAT 

 
 

 
 

SHUME E LARTE 

▪ Vdekje të shumëllojshme 
▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për 30 ditë apo 

më shumë.  
▪ Më shumë se 50% e të mirave materiale të dëmtuara 
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rendë. 
 
 

E LARTE 

▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet rezultojnë në paaftësi të 
përhershme.       

▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku 2 
javë. 

▪ Më shumë se 25% e të mirave materiale të dëmtuara rendë 
 

 
 

 E MESME 

▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të 
përhershme.   

▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku  nje 
jave.  

▪  Më shumë se 15% e të mirave materiale të dëmtuara 
rëndë 

 
E ULET 

▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të 
përhershme dhe ndihmes se pare 

▪ Humbje e vogel e standartit te jeteses 
▪ Nderprerja e objekteve /sherbimeve per 24 ore e me pak 
▪ Me pak se 10% e te mirave material te demtuara rende 

 

 

C ) PROFILI DHE FAKTORET KYC TE KMUNITETIT 

Gjeografik Demografik Te mirat 
materiale 

Infrastruktura 
kritike 

Objektet e 
rendesise vecante 

Tiparet e 
mëdha 
gjeografike 
Modelet tipike 
meteorologjik
e 

Madhësia e 
popullatës,shtrirja/sh
përndarja, 
përqendrimet   
Numri i njerëzve në 
zonat e cenueshme  
Popullatat e veçanta  
Kafshë 

Numrat 
Llojet 
Vjetërsia 
Rregullat 
endërtimit 
Rreziqet e 
mundshme 
dytësore 

Sistemi i Uji të 
pijshë 
Energjia 
Depot 
ushqimore 
Mullinjtë  
Kanalizimet 

Shkolla , kopeshte 
Spitalet  
Ndërtesat 
qeveritare  
Ndërtesat publike  
Ndërtesat 
industriale  
 Pikat e 
karburanteve 

Telekomunika
cioni 

Trashegimia 
kulturore 

Mjedisi Humbjet ekonomike 

Rrugë 
Urat/Tunelet 
Hekurudha .  
Aeroporti .  
Posta dhe 
telekomuniki
mi 

Vendet arkeologjike   
Muzetë   
Vlerat historike dhe 
kulturore 

Toka 
Uji 
Ajri 

 
 

 
Sipas klasifikimit 
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PROCEDURA E VLERESIMIT TE RREZIKUT 

Pasojat e mundshme dhe kualifikimi i tyre. Kualifikimi i pasojave dhe probabilitetit 

Nr NIVELI RREZIKUT Pasojat per jete dhe shendete ( J ) 
 

1. I ULET Nje dem i rende , paaftesi e perkohshme 
 

2. MESATAR Nje vdekje , disa lendime serioze 
 

3. I LARTE Disa vdekje ( < 5 ), disa lendime serioze deri 
ne 20 , deri ne 500 te evakuar 

4. SHUME I LARTE Disa vdekje ( < 5 ), disa lendime serioze deri 
ne 20 , deri ne 500 te evakuar 

 
 

Nr NIVELI RREZIKUT Pasojat per pronat ( P ), ose nderprerja( N ) 
– harxhimet totale te demeve ne lek 

1. I ULET < 250 000  
2. MESATARE 250 000 – 2 500 000 
3. I LARTE 2 500 000 – 5 000 000 
4. SHUME I LARTE 5 000 000 – 10 000 000 
 
 
Procedurat e vleresimit te rrezikut ( Metoda e Kinit ) 

Gjasat Piket  
W 0.1 Shume e larte 
W 0.2 Praktikisht e pa mundur 
W 0.5 E mundshme , por pa gjasa  
W 1 E pa mundshme 
W 3 E mundshme 
W 6 Shume e mundshme 
 

 

Periudha e rrezikut ( Pr ) Piket Mundesia , ndodhja Koha 
B 0.5 Shume e rralle Nje here ne vit ose me 

pak 
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B 1 E rralle Disa here ne vit 
B 2 E jashtezakonshme Nje here ne muaj 
B 3 E rastit  Nje here ne jave 
B 3 E shpeshte E perditshme  
B 10 E vazhdueshme E perhershme 
 

Pasojat ( P ) Piket  Demet 
E 1 Deme te paperfillshme 
E 3 Deme te lehta 
E 7 Deme te medha 
E 15 Fatale 1 i vdekur 
E 40 Fatkeqesi me me shume se 1 te vdekur 
 

R = Gj x P x Pr = Rezultati i rrezikut dhe aktiviteti korrigjues 

R = < 20                                                             Vëmendja jo e nevojshme 
20 < R < 70                                                        Vëmendje e nevojshme 
70 < R < 200                                                     Veprim i nevojshëm 
200 < R < 400                                                   Veprim korrigjues i nevojshëm 
R > 400                                                              Ndërprerje e aktiviteteve 
 

Fatkeqësitë vlerësohen (llogariten) duke i shumëzuar pasojat e mundshme të rrezikut me gjasat e 
ndodhjes dhe periudhës së rrezikut 

  Rr = GJ x P x Pr = Rezultati i rrezikut dhe aktiviteti korrigjues 

•  Për qëllime të planifikimit emergjent rreziku llogaritet në mënyr mjaft të thjesht: 

 Rr = GJ x P x Pr   

• Rr – është rreziku 
• Gj – Gjasa për ndodhje të rrezikut 
• P – Pasoja 
• Pr – Periudha e rreziku 

 IDENTIFIKIMI I RISKUT 

Identifikimi i riskut është procesi i zbulimit, njohjes dhe përshkrimit të rreziqeve. Ai është një 
ushtrim ekzaminues dhe shërben si një hap paraprak për fazën vijuese të analizës së riskut. 
bazohet shumë  në të dhëna sasiore (historike, statistikore).  

Identifikim i riskut përfshin zakonisht zhvillimin e skenarëve të situatave të riskut të mundshëm, 
të cilat përmbledhin fushën e mundësive në një numër të kufizuar situatash të identifikuara. 
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Skenarët e riskut janë një përshkrim i besueshëm se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. 
Skenarët duhet të bazohen në një sërë supozimesh koherente dhe të vazhdueshme të brendshme 
për marrëdhëniet kyçe dhe forcat shtytëse. Duhet të përzgjidhet vetëm një numër i kufizuar 
skenarësh, p.sh. duke iu referuar disa standardeve, si ai i “rastit më të keq të arsyeshëm”. Në 

fazën e identifikimit të riskut, zhvillimi i skenarëve mund të formulohet në mënyrën më 
përfshirëse dhe mund t’i referohet vlerësimeve të përafërta apo analizës cilësore.  

 

Tabela e klsifikimit te rreziqeve ne teritorin e Bashkise . 

Nr Lloji rrezikut Mundesia e 
ndodhjes 

Efekti Frekuenca e ndodhjes 

1. Permbytjet , 
Vershimet 

Shume e 
mundshme 

I ulet Mbi 50 % vitin e ardhshem 
 

2. Zjarret pyjre Shume i 
mundshem 

I mesem 80 – 100 % vitin e aedhshem 
 

3. Zjarr ne objekte 
banimi 

Shume i 
mundshem 

I mesem 75 – 90 % vitin e ardhshem 
 

4. Zjarr ne stacine 
karburanti 

I mundshem I larte  Deri ne 10 % ne 10 vitet e 
ardhsheme 

5. Termetet Ka mundesi Katastrofik 1-10 % ne 10 vite ose nje 
ndodhje ne 100 vjet 

6. Stuhite  I mundshem I ulet 20 – 30 % ne 10 vitet e 
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ardhshme 
7. Erozioni Ka mundesi I mesem 10 – 100 % nje mundesi ne 10 

vjet 
8. Epidemite I mundshem I mesem 10 – 100% nje mundesi ne 10 

vjet 
9. Bora  I mundshem I ulet 10 – 100 % ne 10 vitet e 

ardhshme 
10. Thatesite Ka mundesi I ulet 10 – 100 % nje mundesi ne 20 

vjet 
 

3.2  VLERESIMI I RREZIKUT NGA TERMETET 

 
IDENTIFIKIMI RREZIKUT 

 

KATEGORIA E RREZIKUT : Gjeolgjike 
LLOJI : Fatkeqesi natyrore 
RREZIKU : Termet 
VENDNDODHJA : Teritori bashkise Permet 
 

 

 
PROFILI 

 

 
RREZIKU : TERMET 
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet):  
Kritike 
 
Frekuenca e ndodhjes:  
  
E mundshme: Mundësia midis 10 dhe 100% në vitin e 
ardhshëm, ose së paku mund te ndodh në 10 vitet e 
ardhshme.  
 

Modeli sezonal 
Ne cdo stine. 
Mundesia e perseritjes se 
termeteve me magnitutë Ms = 
5,0 kanë periudhë përsëritje 
prej 3.6 vjetësh (me ± 1 σ 

vlerësimet janë 3-4.6 vjet), 
ndërsa tërmetet me Ms = 5.5, 
6.0, 6.5 dhe 7.0 kanë periudhë 
përsëritje 10, 29, 94 dhe 505 
vjet, respektivisht Nga 
pikëpamja probabilitetit, ka 75 
për qind shans që Shqipëria të 
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preket: çdo vit, nga një tërmet 
me magnitutë jo më të lartë se 
Ms = 4.7; një herë në 50 vjet 
nga një tërmet me magnitutë jo 
më të madhe se Ms = 6.1; një 
herë në 100 vjet nga një tërmet 
me magnitutë jo më të lartë se 
Ms = 6.4. 
 

Zonat qe mund te goditen : 
Gjithe teritori bashkise Permet 
Kohe zgjatja e mundeshme : 
E castit (Nga disa sekonda deri ne nje minute) 
Shpejtësia e mundshme (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit):  
 Pa paralajmërim  
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: 
Nuk ka 
 
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? 
 o Po 
  
 

Cënueshmëria nga goditjet në faktorët kyç të komunitetit 

 
PROFILI 

 
PASOJAT E MUNDESHME 

SHKALLA E 
GODITJES 

 
Banoret 

Dhjetëra vdekje, qindra lëndime të rënda dhe 
trauma 

 
E larte 

 
Pasuria  

Shkatërrim / dëmtim i pasurisë publike dhe 
private 

 
E larte 

 
Infrastruktura 

Shkatërrim /dëmtim i rrjetit: rrugor, të ujësjellësit 
dhe kanalizimit, energjetik, telekomunikacionit, 
etj 

 
E larte 

 
Objektet e rendesise se 
vecante 

Shkatërrim /dëmtim i ndërtesave të administratës, 
bankat, zyrat, objektet shkollore, shendetesore 
,objektet qeveritare, dyqanet, qendrat tregtare, 
restorantet, etj. 
 

 
E larte 

 
Demet ekonomike 

Shkatërrim /dëmtim i pasurisë publike dhe private 
. 
 

 
E larte 

 
Mjedisi 

Dëmtim / degradim i mjedisit për shkak të 
derdhjeve të ndryshme, gazrave dhe tymit, 
kontaminim i ajrit, ujërave sipërfaqësore dhe 
nëntokësore, tokës pjellore, ushqimit dhe 

 
E larte 
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kafshëve. 
Trashegimia kulturore Demtim i objekteve te trashegimise kulturore  

E ulet 
Sherbimet shteterore Dëmtim i shërbimeve shtetërore dhe shërbimeve 

për qytetarë.  
 

 
E mesme 

Sherbimet emergjente Dëmtime të mjeteve dhe pajisjeve të shërbimeve 
reaguese emergjente. 
 

 
E mesme 

 

 

 
HISTORIKU 

 

Shqipëria shtrihet në brezin sizmik alpin-mesdhetar, që përfshin zonën e kontaktit ndërmjet 
pllakave litosferike të Afrikës e të Eurazisë, e cila shtrihet nga ishujt Azore deri në kufirin lindor 
të pellgut të Mesdheut. Pjesa më aktive e saj është deti Egje dhe rajoni përreth. Në këtë rajon 
(33-43ºV, 18-30ºL), që karakterizohet nga rënia pothuaj vjetore e një tërmeti me Ms ≥ 6,5, 

ndodhen: Greqia, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia, Bullgaria Jugore dhe Turqia Perëndimore. 
Sizmiciteti i Shqipërisë karakterizohet nga një mikroaktivitet sizmik intensiv (1.0<M<M<M7.0). 
Përplasja e pllakës së Adrias dhe Albanideve është shkaku kryesor i tërmeteve në vendin 
tonë.Vatrat e tërmeteve të Shqipërisë përqendrohen kryesisht përgjatë shkëputjeve tektonike 
active  Harta e shkëputjeve aktive në Shqipëri përcakton  tri zona shkëputjeje aktive gjatësore 
dhe dy tërthore.  Qarku Gjirokaster ndodhet ne zonen e shkeputjes me mbihipje  Joniane- 
Adriatike qe shtrihet ne drejtimin  VP – VVP (Bregu Detit- Zona e Kurveleshit ) dhe ate 
terthore Vlore – Tepelene – Erseke, zone ku shtrihet edhe bashkia Permet  
Kjo e fundit është aktivizuar së fundmi duke përfshirë vendin nga lëkundje të njëpasnjëshme, 
zanafilla e të cilës ka nisur në muajin maj 2006. Nga data 6 gusht 2006 e deri me 9 gusht 2006 u 
regjistruan 161 ngjarje sizmike në këtë zonë. Në datën 7 gusht 2006 ka pasur 70 lëkundje, në 
datën 8 gusht 2006, 76 lekundje dhe në datën 9 gusht 2006 regjistrohen 15 tërmete. 

 Vija Vlorë-Tepelenë-Ersekë sipas specialistëve të Sizmikës, klasifikohet ndër zonat me 
periodicitetin më të lartë të lëkundjeve në histori. Duke iu referuar periodicitetit të lëkundjeve 
maksimale të regjistruara në këtë vijë problematike, sipas specialistëve një herë në 30 vjet këtu 
regjistrohen tërmete deri në 9 ballë, ku i fundit u regjistrua në 1968 në fshatin Nivice .  Kështu, 
në Tepelenë me 20 nëntor 1920 një tërmet me 8 ballë shkaktoi 36 viktima dhe 102 të plagosur, 
shkatërroi 2 500 shtëpi dhe la pa strehë 15 000 vetë. Dhjetë vjet më pas në Vlorë dhe Tepelenë 
regjistrohet një tjetër tërmet, që shkaktoi 30 të vdekur dhe 100 të plagosur. Sipas specialistëve, 
dhjetëra tërmete të tjerë janë regjistruar gjatë këtyre viteve, por lëkundjet kanë qenë të lehta dhe 
nuk kanë shkaktuar viktima në njerëz si dhe dëme të mëdha materiale, me përjashtim të çarjes së 
mureve dhe suvave të shtëpive përgjatë kësaj zone. 

Gjatë shekullit XX,ne teritorin e qarkut Gjirokaster  janë regjistruar këto tërmete të fuqishme: 
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Leskovik – Konice , 22 Djetor 1919 , shume shtepi u shemben dhe gjithe te tjerat ne qytetin e 

Leskovikut u demtuan rende ku pati dhe  rreshqitje toke, kater fshatra te shkateruara plotesisht ne 

zonen  perreth Konices si dhe demtime te lehta ne fshatrat Carshove , Biovizhde , Vllaho-

Psillotere te  Permetit 

Tepelenë, më 20 nëntor 1920, duke shkaktuar 36 të vrarë dhe 102 të plagosur. Ai shkatërroi 2 

500 shtëpi e la pa strehë 15 000 veta dhe  çarja e tokes pati një amplitudë vertikale, 0.5-1.5 metra 

Vlore - Tepelenë më 21 nëntor 1930, duke shkaktuar 30 të vrarë e mbi 100 të plagosur. 

Fier-Tepelenë-Berat-Lushnjë, më 18 mars 1962, duke shkaktuar 5 të vrarë e 77 të plagosur dhe 

ku u shkatërruan 2 700 shtëpi. 

Më 3 Prill 1969,  rrethi i Tepelenës u godit nga një tërmet me intesitet 5.6 ballë të shkallës 
Rihter, nga i cili u shkatërruan tërësisht fshatrat Rabie, Izvor e Cërrilë (Njësia Administrative 
Luftinjë) dhe shkëputje të rënda në luginë e Luftinjës. Lekundjet u ndjene dhe ne retín e Permetit 
me disa demtime te lehta ne banesa. 
 
Fushë-Bardhë-Gjirokastër më 26 mars 1990.   
 
 
Për të vlerësuar rrezikun sizmik kundrejt popullsisë, infrastrukturës dhe pronës tjetër materiale 
në bashki, janë përzgjedhur dy skenarët  tërmetorë (Tabela 1) të mjaftueshëm për të paraqitur në 
mënyrë realiste skenarët e fatkeqësive më të mundshme sizmike, që mund të sjellin një ndikim 
dëmtues të rëndë mbi popullsinë, pronën materiale dhe ekonominë e qarkut. Elementet e 
llogaritura janë të mjaftueshme për të siguruar strategjinë e parapërgatitjes, e cila përputhet ose 
me zhvillimin e tanishëm ekonomik,ose ardhshëm.  
 
Termetet me te medha qe kane ndodhur ne zonen e burimit sizmik e zgjedhur per skenar 
termetesh per bashkine Permet. 

SKENARI 
TERMETIT 

VITI GJERESI 
GJEOGRA 

GJATESI 
GJEOGRA 

THELLESI 
km 

I0 
MSK-

64 

MOCC maxMexp 

Tepelene 1920 40.350 19.950 13 9 6.6 6.8 
Leskovik 1919 39.700 20.700 10 8 6.7 6.9 

        
Tabela 1 Mooc – Magnituda e shfaqur, maxMexp – Magnituda e priteshme me e madhe , IO – Intesiteti ne epiqender 

 
 
 

 Vlerësime të riskut sizmik ne ndertesat e banimit 

 Si bazë për vlerësimin e dëmtueshmërisë dhe të rrezikut për fondin e ndërtesave të banimit 
shërbejnë të dhënat e regjistrimit të popullsisë të bërë nga INSTAT-i,  2011. 
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 • Materialit të ndërtimit (qerpiç, tullë, gur dhe betonarme [BA]) dhe sistemeve strukturore (mure 

mbajtëse, parafabrikate, skelet BA);  

• Moshës, d.m.th. periudhës së ndërtimit (para vitit 1960: pa rezistencë kundrejt tërmeteve; 1960-
1990: me mbrojtje të ulët sizmike; pas 1990-s: me mbrojtje të pamjaftueshme); (3) lartësisë së 
ndërtimit, d.m.th. numrit të kateve (1-2 kate, 3-5 dhe >5). Për elementet në rrezik të formuluar - 
54 gjithsej – analizat e dëmtueshmërisë janë kryer për tri gjendje dëmtimi karakteristike: 

 • Aspak- shënohet me K-D&P-I;  

• E rëndë - shënohet me K-D&P-II;  

• Totale - shënohet me K-D&P-III. Ndërsa ndërtesat me K-D&P-I (ose shkallët e dëmtimit D1 
dhe D2) mund të përdoren pa asnjë kufizim pas një tërmeti, ato me K-D&P-II (ose D3 dhe D4) 
duhen zbrazur, duke shkaktuar përkohësisht mbetjen e njerëzve pa shtëpi dhe nevoja për strehim 
të tyre. Ndërtesat K-D&P-III (ose D5) shkaktojnë dëme në njerëz (vdekje ose plagosje). Për 
periudhat e pranuara të përsëritjes së tërmeteve prej 50, 100, 200 dhe 475 vjetësh, pasojat e 
ngjarjes së skenarit paraqiten në tabelën 5 sipas numrit të pritshëm të ndërtesave të dëmtuara (D3 
dhe D4) që duhen zbrazur dhe ndërtesave të dëmtuara totalisht dhe/ose të shembura (D5) 

NDERTESAT PER QELLIME BANIMI BASHKIA PERMET(SIPAS CENSUSIT 2011 ) 

 
 

Bashki 
/nj.administrati

ve 

 
Lloji nderteses 

 
Numuri kateve 

 
Gjithes

ej 

Shtepi 
individual

e 
 

 
Shtepi 

te 
vecuar

a 

 
Shtepi 
taracor

e 

 
Pallat 

apartame
nt 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

3-
5 

 
 
6
+ 

B . Permet 3311 2764 340 66 141 302
8 

17
1 

9
3 

1
9 

Nj. Ad. Permet 709 421 130 42 116 513 10
2 

7
8 

1
6 

‘’      Carcove 552 520 22 6 4 529 20 1 2 
‘’     Petran 781 736 30 8 7 773 7 1 0 

‘’      Piskove 851 679 149 10 13 817 28 5 1 
‘’      Frasher 418 408 9 0 1 396 14 8 0 

 

NDERTESAT PER QELLIME BANIMI BASHKIA PERMET(SIPAS CENSUSIT 2011 ) 

 
 
Bashkia 
Permet 

Periudha e ndretimit 

Gjithsej Deri  
1960 

1961 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 - 
2011 

Nuk 
dihen 
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3311 437 592 330 386 119 132 1345 

Permet 709 123 111 53 185 52 48 137 
Carcove 552 72 69 65 49 22 53 252 
Petran 781 75 106 76 99 33 20 372 
Piskove 851 139 255 102 50 11 10 284 
Frasher 418 28 51 34 3 1 1 300 

 

Demtimet e njerezve ne ndertesat e banimit – Elementet ne rrezik 

Lidhja ndermjet demeve ne njerez dhe shembjeve strukturore  merr parasysh parametra te tille si 
; sasia e banoreve ne ndertese , sasia ne kohen e termetit , pjesa e banoreve qe ngecin brenda nga 
shembja strukturore , perhapja e lendimeve ne castin e shembjes dhe vdekjet pas shembjes . 
Nepermjet nje faktori te vdekjeve pas shembjes modeli perfshine dhe aftesine e kerkimit dhe te 
shpetimit te sistemit te emergjencave civile  

Modeli me perzgjedhje prej kater pikash : 

I1 - Lendime te lehta 

I2 – Lendime vetem per shtrime ne spital 

I3 - Lendime qe kerkojne vemendje te menjehereshme mjekesore e me pas shtrim ne spital 

I4 – Vdekje dhe te plagosur per vdekje . 

Tipologjia mbizoteruese e lendimeve qe kerkojne vemendje te menjehereshme mjekesore ( 
lendimet I3 ) jane lendime  te indeve te buta ( plage dhe kontuzione ) thyerje gjymtyresh dhe 
lendime te kokes . 

Ndertesat me sisteme strukturore te demtuara ( grada e demtimit D3 dhe D4 ) nuk jane te sigurta 
per tu perdoruur menjehere pas nje termeti te forte . Ato duhen zbrazur  dhe  per popullsine e 
nxjere jashte duhet te sigurohet strehim i perkohshem . Keto ndertesa trajtohen si perkohesisht te 
paqendruashme , pasi rimkembja e tyre fizike eshte e perligjur nga ana ekonomike . Ndertesat qe 
kane pesuar demtim total ose qe kane pesuar shembje ( grada e demtimit D5 ) shkaktojne deme 
tek njerezit . Ato duhet te trajtohen si te paperdoreshme per gjithnje 

 

Llogaritjet per demet te njerezit dhe te pa strehet per termetet e skenareve 50,100,200,475 
vjet ( Per 10.000 banore te qarkut ) 

PK – 50 VJET 
 

 
 

QARKU 

PK 100 VJET 

   Pa    Pa 
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I1 I2 + I3 M SHTEPI  
GJIROKASTER 

I1 I2 + I3 M SHTEPI 
 

0.01 
 

0.12 
 

0.04 
 

715 
 

1.39 
 

4.01 
 

1.57 
 

1383 
 

PK –200 VJET 
 

 
 

QARKU 
 

GJIROKASTER 

PK 475 VJET 

 
I1 

 
I2 + I3 

 
M 

Pa 
SHTEPI 

 
I1 

 
I2 + I3 

 
M 

Pa 
SHTEPI 

 
21.56 

 
54.29 

 
21.88 

 
2524 

 
134.82 

 
354.83 

 
141.29 

 
5073 

I1 – lendime te lhta,I2 – lendime per shtrim ne spital,I3 – per trajtim mjekesor, M – vdekj 

Llogaritjet per demet ne njerez jane bere per nje termet qe ndodh ne mesnate  ( ora 24.00 ), kur 
numuri  injerezve ne banese eshte me i madh d.m.th. 94 % te maksimumit te mundshem  per 
ndertesat rurale dhe 78 % per ato ne qytet . Llogaritjet per te pa strehet dhe demet behen ne nivel 
bashkie ,  njesie administrative , fshati. 

Mundesite per bllokimin e rrjetit rugor 

Rjeti rrugor i bashkise kalon neper formacione gjeologjike qe karakterizohen prej shpatesh te 
qendrueshme , relativisht te qendrueshme dhe te paqendrueshme. Rjeti gjithashtu kalon neper tri 
zone karakteristike te ngacmimit sizmik qe percaktohen si zone te nivelit te ulet NU  ( < 0.15g 
),nivelit mesatar ( NM, NMT= 0.15 - 0.30g )dhe te larte ( NL, NMT > 0.30g ). 

Duke nderlidhur informacionin gjeoteknik me kriteret e qendrueshmerise perkatese me nivelet e 
ngacmimit te cilave do tu nenshtrohej rrjeti rrugor llogaritet paqendrueshmeria e potenciale 
dinamike e tokes pergjate sistemit te rrjetit rrugor ne bashki si dhe potenciali i bllokimit te tyre . 
Raporti ndermjet paqendrueshmerise se tokes dhe potencialit te bllokimit eshte i drejtperdrejte. 
Paqendrueshmeria mesatare e tokes i pergjigjet drejtperdrejt bllokimit mesatar dhe 
paqendrueshmeria e larte i pergjigjet drejtperdrejt potencialit te larte te bllokimit te seksionit te 
rrugeve . 

Segmentet rrugore me te rrezikuara  nga ngjarjet sizmike me  M > se 7.5 sipas drejtimeve : 
• Rruga nacionale Kelcyre – Permet -  Carshove ne segmentet: Redhi Badlonjes , Iljare  , 

Kthesat e Zhepes 

• Rruga rajonale Permet -  Frasher- Petran ne segmentet : Bredhi Hotoves – Frasher , 
Frasher – Ogren – Gostivisht – Benje 

• Permet – Badlonje  ne segmentin : Lagja ZBU – Leshice 
Urat ne rrugen nacionale : Ura e Piskoves , Ura e Petranit , Ura e Iljarit 
 
 

SKENARI  MUNDSHEM 
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Rreziku : Termet 

Zona e emergjences : Njesia Ad .Carshove , Petran bashkia Permet 

Situata e pergjithshme : 

 Ne oren 05.20 Bashkia Permet eshte goditur nga nje termet 6.7 balle te shkalles rihter me 
epiqender ne qytetin e Leskovikut, thellesia 10 km. Banoret nga paniku kane dale nga shtepite e 
tyre. Ne oret 06.05 dhe 09.30 jane regjistruar pasgoditje me intesitet 4.5 e 3.7 te shkalles rihter . 
Zonat me te prekura jane njesia administrative Carshove , Petran . Lekundjet me intesitet me te 
ulet  jane ndier ne qytetin e Permetit si dhe ne njesine administrative Piskove e Frasher. Nga te 
dhenat e par ate ores 09.00 nga krytaret e fshatrave dhe administratoret e njesive mbi demet e 
shkaktuara nga termeti jane : 

Vdekje 12 , lendime qe kerkojne vemendje te menjehershme mjeksoe dhe shtrim ne spital 30 , 
lendime te lehta 110 banore , nen renoja mendohet te jene 15 banore 

Banesa te demtuara rende ( shembura ) 75 , te demtuara lehte 120 

Objekte shkollore te demtuara lehte 2, qendra shendetesore 1 

Eshte nderprere energjia elektrike ne nj.ad Carshove e Petran 

Infrastruktura rrugore : Ura e Iljarit eshte bere e pakalueshme per shkak te keputjes se njeres 
kembe , ne kthesat e Zhepes ka rreshqitje te bazamentit te rruges prej 60 m , pasarela e kaludhit e 
demtuar 

Ujesjellesit e fshatrave Carshove , Kaludh kane pesuar demtime per shkak te rreshqitjes dhe 
keputjes se tubacineve 

Nevojat emergjente : Ekipe te specializuara per kerkim dhe shpetim , strehim ( tenda), ushqim e 
veshmbathje 

Strukturat e perfshira ne momentin e pare : Komisioni Emergjencave Civile ,forcat operacionale 
te MZSH, komisariati plicise , sherbimi i ambulances e urgjences, njesite vullnetare te fshatrave ,  
te cilat kryejne detyrat ne vendet e ngjarjes per kerkimin , shpetimin dhe dhenien e ndihmes se 
pare. 

Komisioni mbrjtjes civile te bashkise ndjek situaten dhe zbatimin e detyrave  nga institucionet 
sipas planeve te pergatitura ne fazen e pergjigjes etapa e aktivizimit. 

Faza e kerkim – shpetimit :  80 – 100 ore 

Emergjenca aktuale : Deri ne 1 vit 

Pasojat e termetit ne zonen e goditur 
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Magnituda e rihterit Demet dhe pasjat 
2 Nuk ndihet. Zakonisht zbulohet vetem me instrument (seizmograf) 
3 Diktohet në katet e sipërme.Objektet e lehta mundë të luhaten. 
4 Diktohet nga shumica e popullit. Dëme të lehta. 
5 Diktohet nga të gjithë. Njerzit dalin jashte, dritare të thyera, carje 

muresh. Rrëzimi i objekteve jo te qendrueshme. Dëme të vogla 
6 Të gjithë dalin jashtë. Dëme mesatare deri  të mëdha. Ka deme në 

ndertesa të forta. Demtim i oxhaqeve, kanë rënë muret e ndertesave të 
cilat janë ndertuar me material të dobët etj. Burimet e ujit psojnë 
ndryshime. 

7 Dëme të mëdha. Ndërtesat ndahen nga themelet. Toka është car. 
Shkatrrim i ndertesave nga betoni. Ka rrshqitje të dheut. Uji derdhet 
jashtë brigjeve të lumejve. Dëmtim i urave. 

8 Dëme shumë të mëdha dhe të tërësishme. Pak ndërtesa nga betoni 
mbeten të pa shkatrruara. Urat shkatrrohen. Ujsjellësi, kanalizimi dhe 
gaz sjellësi ja shtë përdorimit.Shifen valë në sipërfaqen e tokës.Relevi 
ështëdefrmuar. Objektet janë hedhur në ajer. 

 

Faktorët e përkeqësimit: 

 Ndërtimet pa kritere sizmike si pasojë e komponenteve sizmike si dhe cilësia jo adekuate e 
strukturave ndërtimore në Permet i bën të ndjeshme vendbanimet e saj.  

Flukset e rrezikut:  

Shembja e ndërtesave të banimit dhe të atyre publike, 

 Dëmet në infrastrukturë dhe transport 

 Çrregullimet në ambient (rrjedha e ujit, rrëshqitja e terrenit) 

 Efektet sekondare (zjarret, shembjet, rrjedhja e kanalizimeve dhe e prodhimeve toksike etj).  

Skenarët më të mundshëm :  

Dy skenarët më të mundshëm ose më të shpeshtë varen nga thellësia e epiqendrës:  

Shkatërrimi i pjesshëm i objekteve te banimit, ndërtesave që pranojnë publik, shkollave etj, pa 
efekte sekondare  Shkatërrimi Qendres Administrative Permet dhe fshatrave me efekte sekondare 
(zjarre, kontaminime etj) 

 Pasojat:   

Permeti nuk është vatër e shpeshtë sizmike por, në rastin e ndodhjes së tërmetit, pasojat do të 
jenë katastrofike, duke pas parasysh nivelin e dobët të ndërtimit,pastaj dendësinë e madhe të 
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banorëvene qytet  në km², mundësia e fatkeqësive sekondare infrastrukturën e dobët të 
paralajmërimit të hershëm si dhe aftësia e kufizuar e njësive reaguese për këtë lloj fatkeqësie. 

Ndikimi i reshjeve, erërave dhe temperaturave: 

Zakonisht janë faktor përkeqësues, si në mundësinë e dridhjeve të mëvonshme, po ashtu edhe në 
përkeqësimin dhe krijimin e kushteve të vështirësuara për reagim dhe përkujdesje për banorët 
goditur. 

 

Karakteristikat kryesore  

Në përgjithësi, tërmetet bien pa paralajmërim, por mund të pasohen nga një seri lëkundjesh të 
tjera, shtrirja kohore e të cilave mund të zgjatë për orë, ditë ose javë të tëra.  

• Lëkundjet pasuese (pasgoditjet) janë të një shkalle më të vogël se e para, por mund të 
shkaktojnë ndikim të madh, veçanërisht tek strukturat që janë dëmtuar tashmë. 

 • Tërmetet godasin nga thellësi të ndryshme dhe kanë kah lëvizjeje horizontal, vertikal ose të 

kombinuar.  

• Në përgjithësi, e matur në shkallën Rihter, madhësia e një tërmeti nuk tregon intensitetin 
(efektin siperfaqësor) e tij në një vend të caktuar.  

• Dëmtimet e shkaktuara nga tërmetet varen nga shumë faktorë. Këtu përfshihet në radhë të parë 

madhësia e tij e matur në shkallën Rihter, thellësia e vatrës, karakteristikat e truallit ku 
mbështeten objektet, cilësia e strukturave të prekura, intensiteti dhe numri i pasgoditjeve që 
shoqërojne goditjen kryesore, efektet dytësore që shfaqen në truall etj. 

 • Numri i viktimave nga tërmetet varet shumë nga aftësia që kanë objektet e ndërtimit për t’u 

rezistuar goditjeve sizmike si dhe nga koha lokale në të cilën ndodh goditja. Koha në të cilën 
ndodh tërmeti, dmth. të qenët ditë ose natë përcakton numrin e njerëzve brenda ose jashtë 
objekteve në atë çast dhe, si rezultat, përcakton dhe prekshmërinë ndaj efekteve të prishjes 
strukturale.  

• Edhe efektet dytësore mund të çojnë në pasoja serioze. Këtu përfshihen: rrëshqitjet e tokës ose 

tipa të tjerë të mungesës së stabilitetit të tokës, dalja në sipërfaqe e thyerjeve tektonike, lëngëzimi 
i trojeve të shkrifëta të pakonsoliduara, përmbytjet që vijnë si rezultat i strukturave të dëmtuara 
ujëmbajtëse, shkarkimit të mbetjeve toksike dhe materialeve të rrezikshme nga zonat industriale 
etj. 

 • Shkatërrimi i papritur i një dige kryesore nga goditjet sizmike do të sillte pasoja katastrofike 
për komunitetet që jetojnë afër saj. A.1-3 Faktorë që duhet të merren parasysh në Parandalimin 
dhe Lehtësimin  
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• Një tërmet ose dukuri tjetër sizmike është e pamundur të parandalohet, por në zonat me rrezik 

të lartë mund të merren masa për të kufizuar efektet më negative që lidhen me cenimin e jetës 
dhe të pasurisë.  

• Investimet, bashkërendimi dhe fushatat e ndërgjegjësimit te institucioneve dhe të publikut te 

gjerë inkurajojnë lehtësimin dhe uljen e rreziqeve.  

• Përmirësimet, pranimi dhe zbatimi i kodeve dhe i standardeve të ndërtimit për të përballuar 

lëkundjet sizmike ulin dëmet në njerëz dhe në pasurinë private dhe publike. Masat parandaluese 
dhe përgatitore ulin, gjithashtu, edhe dëmtimet e mundshme ndaj infrastrukturës mbështetëse 
(objekte shëndetësore, ndërtesat publike kryesore, rrugët, hekurudhat, aeroportet, sistemet e 
furnizimit me ujë, energji etj. ), të cilat do të jenë shumë të rëndësishme për fazën e përballimit 
dhe të rimëkëmbjes nga një goditje sizmike. 

 • Ndërtimet e reja të një rëndësie të veçantë në zonat e rrezikuara nga goditjet sizmike duhet të 

bëhen në mënyrë të tillë që ato të përballojnë goditje më të forta sizmike sesa kërkohet nga kodet 
standarde dhe një gjë e tillë është investim që ia vlen. Ky investim është më i lirë se përmirësimi 
i strukturave ekzistuese.  

• Sensibilizimi i strukturave në nivel lokal dhe kombëtar është i rëndësishëm për të sjellë së 

bashku aktorët e ndryshëm, për të ndërgjegjësuar dhe për të zhvilluar strategji për zbatimin e 
kodeve ekzistuese me synim përmirësimin e tyre.  

• Objektet e rëndësishme që paraqesin rrezik, si diga, infrastruktura publike dhe private, është e 

rëndësishme të mirëmbahen të paktën në nivelin e standardeve origjinale duke kërkuar rrugë dhe 
mënyra për të siguruar kushtet më të larta të mirëmbajtjes tek to dhe, po të jetë e nevojshme, 
duke bërë edhe përmirësime pa vonesa të strukturave. 

 Faktorë për t’u marrë në konsideratë gjatë Përgatitjes dhe Mbrojtjes  

• Në përgjithësi, në rastet e tërmeteve ose të goditjeve sizmike, paralajmërimi në kohë nuk është i 
mundur, por mund të bëhen përgatitje të veçanta në zonat e identifikuara si zona me rrezik të 
lartë sizmik. 

 • Ndërgjegjësimi i publikut për atë çfarë duhet bërë në momentet e para të tërmeteve ose të 
goditjeve sizmike është shumë i rëndësishëm për shpëtimin e jetës. Për këtë qëllim duhen 
përdorur të gjitha mënyrat e mundshme për informimin e publikut dhe institucionet përkatëse. 
Shkollat, administrata publike, spitalet, industria private, media lokale dhe publike duhet të 
angazhohen për të shpërndarë mesazhe të thjeshta e të kuptueshme nëpërmjet të gjitha mjeteve të 
komunikimit.  

• Planifikimi i përballimit të emergjencave në nivel lokal dhe kombëtar për çdo institucion si dhe 

autoriteti përkatës duhet të rriten, pasi një gjë e tillë është e lidhur drejtpërdrejt me 
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bashkërendimin e përgjithshëm, me mobilizimin e burimeve nëpërmjet Planit Kombëtar të 
Emergjencave Civile në Republikën e Shqipërisë.  

• Planet e përballimit të emergjencave duhet të praktikohen nëpërmjet stërvitjeve simuluese dhe 
në terren. 

 • Të gjitha strukturat e emergjencave, linjat e komunikimit, rolet dhe përgjegjësitë duhet të 

qartësohen, të përgjithësohen dhe të testohen në bazë të planeve për të siguruar një përgjigje 
efektive të vazhdueshme. 

 Faktorët për t’u marrë parasysh në fazën e Përgjigjes ndaj Emergjencës  

• Veprimet e menjëhershme të kërkim–shpëtimit ndërmerren kryesisht nga komuniteti i prekur, 
ku pjesa më e madhe e njerëzve shpëtohen nga familjaret, të afërmit ose fqinjët. 

 • Trajtimi i menjëhershëm mjekësor i të plagosurve do të jetë mjaft i domosdoshëm në rast të një 

tërmeti. Një fatkeqësi e përmasave të mëdha do të kërkojë një plan për trajtimin e viktimave në 
masë, për të bërë të mundur trajtimin në zonën e prekur dhe, nëse është e nevojshme, edhe 
evakuimin për trajtim mjekësor jashtë saj. 

 • Vlerësimi i shpejtë rreth humbjeve, dëmtimeve dhe nevojave.  

• Nëse njerëzit mbeten brenda strukturave të dëmtuara, duhet të fillojnë sa më shpejt të jetë e 

mundur operacione profesionale kërkim-shpëtimi, duke pasur parasysh se 24-48 orët e para janë 
“orët e arta”, kohë gjatë së cilës mund të shpëtohen pjesa më e madhe e njerëzve. 

 • Në varësi të shumë faktorëve, duke përfshirë edhe temperaturat, operacionet e kërkim-
shpëtimit mund të vazhdojnë në mënyrë të suksesshme për deri në 65 ose më shumë orë pas 
ngjarjes. Përveç shembujve ekstremë nga fatkeqësi të mëdha, numri i të mbijetuarve që 
shpëtohen pas katër ose pesë ditësh është jashtë mase i vogël, megjithëse shpëtimi në këtë kohë 
mund të jetë ende i mundur.  

• Nëse është shkaktuar një dëmtim struktural i konsiderueshëm dhe nëse një numër i madh 

njerëzish kanë mbetur brenda, mund të kërkohet edhe asistenca ndërkombëtare për operacionet e 
kërkim-shpëtimit. 

 • Ardhja e skuadrave të kërkim-shpëtimit do të shkaktojë një ngarkesë të konsiderueshme mbi 
infratrukturen e transportit ajror dhe rrugor si dhe kërkon angazhime e përpjekje për t’i 

shpërndarë dhe për t’i dërguar ato në zonat e prekura sa më shpejt që të jetë e mundur. 

 • Skuadrat ndërkombëtare për operacionet e kërkim-shpëtimit ndonjëherë vijnë të pajisura me 
spitale fushore. Spitalet fushore mund të ofrohen, gjithashtu, edhe si ndihmë ndërkombëtare. Ka 
çështje specifike që duhet të qartësohen përpara pranimit/kërkimit të një spitali të huaj fushor. 
Për përdorimin e spitaleve të huaja fushore në fatkeqësitë me ndikim të menjëhershëm referojuni 
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udhëzuesit të PAHO-WHO. Këto udhëzime mund të gjenden dhe në faqen e internetit www. 
paho.org/disasters  

• Rreziqet dytësore dhe dëmtimet strukturore të ndërtesave publike (si spitale, shkolla, ndërtesa 
administratash etj.) duhet të vlerësohen duke u siguruar se ato mund të funksionojnë pa pasur 
rreziqe.  

• Vlerësimi dhe kujdesi i vazhdueshëm për nevojat për ujë të pijshëm, strehë të sigurt, furnizim 
me ushqime dhe artikuj të tjerë joushqimorë si dhe regjistrimin dhe kërkimin e personave që 
mungojnë.  

• Mbështetja logjistike është shumë e rëndësishme për një përballim të suksesshëm. Rrjeti rrugor, 

aeroporti, komunikimi dhe infrastruktura tjetër duhet të vihen në funksion sa më shpejt dhe sa më 
mirë të jetë e mundur. 

 • Gjatë ngjarjeve të rënda mund të kete probleme specifike, si për shembull, problemi i qindra 

ose edhe mijëra të vdekurve. Për këtë arsye mund të merren hapa specifikë në mënyrë që të 
menaxhohet siç duhet një situatë e tillë, duke e lidhur atë edhe me planin e menaxhimit të 
viktimave në masë. Udhëzimet e PAHO-WHO për menaxhimin e trupave pa jetë në situata 
fatkeqësish mund të gjenden në www.paho.org/disasters  

Faktorët për t’u marrë parasysh gjatë fazës së Rikthimit në Gjendjen Normale  

• Shërbimet publike bazë, që përfshijnë furnizimin me ujë të pijshëm, ujërat e zeza, akset 

kryesore të rrugëve dhe furnizimin me energji, duhet të jenë të sigurta. 

 • Vendime të shpejta duhet të merren, gjithashtu, në lidhje me ndërtesat kryesore të 
ndërmarrjeve publike (duke përfshirë ndërtesat e shëndetësisë dhe shkollat), të cilat mund të jenë 
shkatërruar ose dëmtuar rëndë. Ndërtesat që nuk mund të riparohen, duhet të prishen plotësisht 
dhe të merren në konsideratë zëvendësime të përkohshme ose të përhershme. 

 • Vendime të shpejta duhet të merren, gjithashtu, edhe në lidhje me strehimin e sigurt për 

popullsinë e prekur. Strehimi i përkohshëm, si për shembull, çadrat, mund të jenë të 
përshtatshme për një kohë të shkurtër, por nuk janë të përshtatshme në një kohë më të gjatë në 
klimë të ftohtë.  

• Një emergjencë e përmasave të mëdha në përgjithësi shoqërohet nga asistenca ndërkombëtare 

dhe nga një mbështetje e mundshme financiare. Është shumë e rëndësishme të bashkërendohen 
në mënyrë efektive donacionet kundrejt nevojave parësore dhe që të ketë një informacion të plotë 
në mënyrë që të jemi në gjendje të refuzojmë donacione ose oferta jo të përshtatshme për 
mbështetje.  
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• Ndërtesat industriale dhe objektet bujqësore që janë dëmtuar ose shkatërruar. Restaurimi i 
këtyre burimeve është pjesë shumë e rëndësishme për rimëkëmbjen ekonomike dhe për 
punësimin e komunitetit.  

• Një tërmet i fuqishëm i lë efektet e tija për një brez ose dhe për më tepër dhe rajoni i prekur do 
të ketë nevojë për mbështetjen ndërkombëtare për një afat më të gjatë derisa të vazhdojë të 
bazohet në forcat e tija. Planifikimi për riaftësim duhet ta reflektojë këtë gjë. 

 • Së fundmi, rikthimi në gjendjen normale është mundësi për lehtësimin dhe parandalimin. 
Përveç presioneve të mëdha për të siguruar strehim dhe shërbime sa më shpejt të jetë e mundur, 
duhet të merret parasysh edhe çdo mundësi për të ndërtuar instalime të reja të një standardi që të 
përballojë goditjen sizmike, duke bërë ndërtimin në një zonë të studiuar me kujdes, përfshirë 
këtu edhe shërbimet publike. Mirëmbajtja e strukturave ekzistuese duhet të inkurajohet në rastet 
e riparimeve, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndërtesa të përdorura nga një numër i 
konsiderueshëm njerëzish, si për shembull, shkolla dhe spitale. Në rastin e strukturave 
shëndetësore duhet të sigurohet një funksionim i plotë për gjatë të gjitha fazave, duke përfshirë 
instalimin e rrjetit afatshkurtër të furnizimit me ujë dhe mjete për t’u përdorur në rastet e 
nevojshme, si gjeneratorë dhe ndriçim në rastet e emergjencave. 

3.3   PERMBYTJET ( VERSHIMET ) 

 
IDENTIFIKIMI RREZIKUT 

 

KATEGORIA E RREZIKUT : Hidrologjike 
LLOJI : Fatkeqesi natyrore 
RREZIKU : Permbytje ( Vershime + Erozion ) 
VENDNDODHJA : Teritori bashkise Permet 
 

Profili i rrezikshmerise 

Rreziku : Permbytje (Vershime + Erozion ) 
Madhesia e mundshme : ( Perqindja e goditjes se kmunitetit ) E mesme  10 - 15% 
Frekuenca e ndodhjes : 
Shume e mundshme : Mundesia deri ne 50% ,se paku 
2 here ne vit 

Modeli sezonal : Pranvere ( Mars – 
Prill ) Vjeshte ( Tetr – Nentor ) 
Dimer (Dhjetor – Janar – Shkurt ) 

Zonat qe mund te goditen me shume : Qyteti Permet ( qendra urbane ) , Nj.administrative 
Petran , Piskove 
Kohe zgjatja e mundshme : 2 – 4 dite 
Koha e mundshme e paralajmerimit : 3 – 6 ore 
Sistemet ekzistuese te paralajmerimit : IGJUEM , Sistemi itegruar i lajmerimit 112, Policia e 
shtetit Permet 129 , sherbimi zjarrfikes dhe shpetimi 128 
A ekziston analiza e dobesive / cenueshmerise ?  Jo 
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Goditja e faktoreve kyc te komunitetit 

 
PROFILI 

 
PASOJAT E MUNDSHME 

 
SHKALLA E 
GODITJES 

 
Banoret 

Dhjetëra vdekje dhe qindra lëndime të rënda, 
për shkak të goditjes së valës së ujit, rrënimeve, 
dhe prurjeve të materialeve të ngurta 

 
E Larte 

 
Pasuria 

Në zonat e goditura nga vërshimet uji depërton 
në oborret dhe shtëpitë e qytetarëve, duke 
shkatërruar pasurinë, dhe të mirat materiale të 
qytetarëve 

 
E Larte 

 
 

 
Infrastruktura 

Dëmtimi i ujësjellësit, kanalizimit, energjisë, 
tokave të bukës,teknologjisë informative 

 
E Larte 

 
 
Objekte te rendesise se 
vecante 

Dëmtimi i objekteve shkollore, objekteve 
qeveritare, rrugëve, urave etj. 

 
 

E Larte 
 

 
Ambienti 
 

Për shkak të prurjeve të mëdha të ndryshme, 
llumit dhe kontaminimit, dëmtohet mjedisi. 
 

 
E Mesme 

 
 
Demet ekonomike 

Shkatërrim dhe dëmtim i madh i shtëpive, 
pasurisë, infrastrukturës vitale, etj. 

 
E Mesme 

 
 
Sherbimet shteterore 

Dëmtim i shërbimeve shtetërore dhe 
shërbimeve për qytetarë 

 
E Mesme 

 
 
Sherbimet e 
emergjences 

Dëmtime të pajisjeve të njësive reaguese ( 
operacionale ) 

 
E Mesme 

 

 
KARAKTERISTIKA TE RJETIT HIDROGRAFIK 
 
Teritori i bashkise Permet pershkohet nga lumi Vjosa, ku fillimin e vet e ka jashtë territorit të 
Shqipërisë, në shpatin jugor të maleve të Voljakalldit, që shtrihen në jug të vargmaleve të Pindit 
në Greqi. Vjosa, para se të futet në Shqipëri, merr ujërat e Vojdomares (nga e majta) dhe, pak 
pasi futet në territorin shqiptar ,Tri Urat , derdhet dhe dega kryesore e Sarandaporos nga territori 
grek. Jashtë territorit të Shqipërisë, sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të Vjosës është 2085 km2 , e 
cila përfaqëson 31.1% të sipërfaqes së përgjithshme të pellgut ujëmbledhës të Vjosës, ndërsa 
gjatësia në territorin grek është 85.6 km. Në territorin e bashkise ,Vjosa futet si një lumë i 
formuar dhe kalon në ultësirën ndërmjet vargmaleve të Nemërçkës – Dhembel nga veriperëndimi 
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dhe maleve të Melesinit ,Postenanite nga verilindja duke  formuar një luginë të shoqëruar me 
tarraca në të dy brigjet, ose në njërin apo tjetrin krah sipas rastit te cilat perbejne tokat bujqesore 
te nj.ad.Carshove , Petran e Piskove deri tek Rrapi Kuqarit kufi me bashkine Kelcyre. Shtrati në 
këtë pjesë është i ngushtë dhe brigjet e tij përbëhen prej konglomeratesh plot zgavra, lugina  e 
tipit erzional me drejtim lindje – perendim . Në Vjosë derdhen nje sere perrenjesh te medhenj per 
nga sasia e ujit dhe materialeve qe transportojne si  , përrenjtë e Çarshovës (sip.pellgut 
ujembledhes 90.8 km2 ), Langaricës (337 km2 ), Lemnicës (103 km2 ),  dhe perrenj te shumte ne 
te dy anet e saj. 
Klima.  Përgjithësisht, mbizotëron klima mesdhetare me të gjitha aspektet e veçanta të saj, si 
klima mesdhetare, kodrinore, paramalore dhe malore. Në gjysmën e ftohtë të vitit, aktiviteti 
ciklonar është më i theksuar dhe shoqërohet me mot me vranësira dhe reshje, që në stinën e 
dimrit në zonën lindore janë në forme bore. Stina e dimrit karakterizohet dhe nga reshje 
intensive, shpesh në formë të shtrëngatave të shiut. Në periudhën e ngrohtë të vitit, sidomos në 
stinën e verës, kemi një mbizotërim të motit anticiklonar, me temperatura të larta dhe me sasi të 
vogël reshjesh deri në thatësirë, që ndikon në zvogëlimin e rezervave ujore. Me gjithë këtë, lumi 
Vjosë, në krahasim me lumenjtë e tjerë të vendit, dallohet për një qëndrueshmëri të lartë të 
rezervave ujore edhe gjatë periudhës së ngrohtë të vitit.  
Reshje vjetore . Mesatare vjetore i kalojnë kudo vlerat 1500 mm dhe arrijnë deri në 2300 mm 
shi në vit. 
Reshje vjetore të shumta ka edhe masivi Dhëmbel ‐ Nemërçkë si dhe duke kaluar në shpatin e 
djathtë të Vjosës. 
Temperaturat. Tempëraturat ekstreme shkojnë deri në + 39/40° C në verë dhe – 10 °C në dimër 
Faktori tempëraturë ndërhynë pak, si zakonisht, në shpjegimin e ndjeshmërisë së vërshimeve, 
përveç ndoshta në dy situata krejt të veçanta. Në vlera ekstreme për përkeqësimin e situatës për 
disa ditë   gjatë pranverave dhe vjeshtave me shira të shpeshta, dhe dimrave me reshje të 
shpeshta dhe të mëdha dëbore. 
Thatësia : Mungesa e ujit mund të jetë e madhe.Permeti, nje vend me një sektor rural të madh ka 
rregullisht përiudha te vapës se madhe qe mund të shkaktojnë nje gjendje të thatësisë e që krijon 
pastaj gjatë vërshimeve erozione të konsiderueshme. 
Stuhitë: Largësia nga deti, relievi i Permetit me kodrina, male dhe pyjet e mbuluara me 
vegjetacion qe shkaktojnë nje frenim natyror, limitojnë forcën e erës, në veçanti në raport me 
zonen e fushës që e rrethojnë. Megjithate rreziku i stuhisë duhet të merret parasysh, sidomos sa i 
përketë vërshimeve tê shpeshta që shkaktohen në pranverë dhe në vjeshtë. 
Bora : 
Perfundim : Për të konkluduar mund të themi se rreziku i vërshimit mund te jete nga 1-2 e me 
shume ne vit, kryesisht për arsye të shirave shpeshherë të shumta dhe stuhive ose një përiudhe të 
gjatë të motit tekeq, të shoqëruar me një rrjet te evakuimit te ujërave të shiut jo adekuat dhe me 
një sistem të alarmit meteorologjik  
 
Kushtet hidrometeorologjike 
Vershimet mund te ndodhin nga :  

• Dalja nga shtrati e rjedhes se ujit,ngjitje ose ngritje e shtreses nentokesore te ujit 
• Luginave te perenjeve 
• Rjedhjeve te ujit ne sektorin urban 

Faktore te perkeqesimit : 
• Rrjeti hidrografik i dendur 
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• Intesiteti dhe koha e zgjatjes se rreshjeve 
• Pjerresia e perrenjeve 
• Mbulimi me vegjetacion dhe kapaciteti dobet i absorbimit te tokes 
• Prania e paket dhe demtimi i pengesave ne qarkullimin e ujerave 

Karakteristikat e fluksit te vershimeve : 
• Vershime qe ndodhin pas nje periudhe te shume diteve ose te shume javeve te reshjeve te 

medha . 
• Niveli i lumit dhe perrenjeve rritet ngadale 
• Rreshjet shkaktojne daljen nga shtrati te lummit dhe perrenjeve . Ky fenomen eshte mjaft 

i ngadalte per tu parapare lehte dhe kjo ka te beje me basenin ku derdhen ujerat. At qe 
vijne nga rreshjet jane mjaft te vrullshme shpesh brenda disa oreve te shoqeruara me 
stuhi. Keto vershime jane shume te lokalizuara qe zhvillohen brenda nje kohe te 
shkurterdhe mjaft te veshtira per tu parashikuar drejt. 
 
 

 

 
HISTORIKU 

 
Teritori bashkise Permet karakterizohet si një vend që preket në mënyrë të shpeshtë nga 
fenomeni i përmbytjeve dhe vershimit te ujerave ne zonen urbane. Kryesisht , lumi Vjosa si dhe 
perrenjte kryesor qe pershkojne qendren urbane kanë shkaktuar deri më sot deme të 
konsiderueshme.  
Fenomeni i ngjarjeve ekstreme në lumin Vjosë ndodh shpesh, por nga ato që mbahen mend dhe 
që në një fare mase kanë shkaktuar dëme ekonomike, përmenden ngjarjet e dimrit 1962‐ 1963, 
nata e ndërrimit të viteve 1970‐1971, dhjetori 2005 ,1 shkurti 2015 , dhe e fundit dhjetorit 2017. 
Përpara ngjarjes së këtij viti, ngjarja më ekstreme, përsa i përket parametrave hidrologjike, janë 
ato të vitit 1970‐1971, por ngjarjet e vitit 1962‐1963 kanë pasur kohëzgjatje më të madhe dhe 
shtrirja e përmbytjes ka qenë gjithashtu më e madhe , ndikimi në pothuaj të gjithë teritrin e 
bashkise. Vershimi i ujrave si rezultat i daljes nga shtrati i perroit te Bardhe ne vitin 1962 
shkaktoi nje vdekje , permbyti banesa , oborre dhe rruge te lagjeve “Sede “e  “Teqe “ duke 

shkaktuar deme te medha materiale. 
 
Ngjarjet e 2-4 shkurt 2015 dhe te Dhjetrit te 2017-es si rezultat i rreshjeve me intesitet te larte 
deri ne 280 mm te shqeruara me ere e stuhi shkaktuan permbytjen e pasarelave mbi lumin Vjose  
Mesare ,Zhepe, Kaludh , Kutal ,e Buhal , permbytjen e segmenteve rrugore te rruges nacioonale 
Permet Carshove Redhi Badlonjes , ura e Permetit – Guri Qytetit 200 m , nje banese tek ish 
karburanti ushtrise , 3 ha toke dhe stacionin e pompimit te ujit te pishem ne vendin e quajtur Guri 
Hatos , stacionin e pompes Kosine . Fenomene te rreshqitjes se tokes te cilat ndikuan ne 
bllokimin e disa segmenteve te rruges nacionale ne vendet Redhi Badlonjes, Iljare , kthesat e 
Zhepes , bllokimin e rugeve rurale ne njesite administrative etj. Nga vershimet e perrenjeve te 
Lipes , i Bardhe , Dyshit u permbyten ruget ne zonen urbane te qyteti Permet ne lagjet “ Lagja e 

Re.’’, “Sede”, Mejden , ish SMT etj. 
 
Ngjarjet e 1 – 15 Janar 2019 u shoqeruan me bore 50 cm ne zonat malore ( Frasher ) dhe 20 cm 
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ne zonat e uleta ( lugina e vjosese ) me temperature te uleta deri ne - 15o  C , te cilat sollen 
bllokime te rruges nacionale e ato rurale , nderprerje te mesimit ne shkolla ,nderprerje te 
energjise elektrike , mungese te bazes ushqimore per bageti etj. 
 
Referuar vëzhgimit në vendmatjen pasarela e Përmetit, niveli i arritur i takon vlerës 9 m në 
hidrometër (laten treguese), që në fakt nuk ekzistonte, por që u përcaktua në bazë të gjurmës që 
kishte lënë tabela e vendosur në bllokun e betonit për nivelin historik të vitit 2015 (shiko foton 
më poshtë). Niveli i vitit 1970 ishte 8.58 m dhe për krahasim po japim në tabelën  më poshtë 
nivelet maksimale ndër vite përperiudha perseritje. 
 
 
Tabela.  Nivelet e Vjosës me periudhë përsëritjeje të ndryshme,  pasarela Përmet  
 

Perseritja ne vite 10 20 50 100 
 

Niveli ne cm 676 757 861 939 
 

Lartesia mbi 
nivelin e detit 

224.94 225.75 226.75 227.57 

 
Megjithëse intensiteti dhe shpeshtësia e përmbytjeve do të rritet nga shpyllëzimet pa kriter, 
përmbytjet në Permet mund të karakterizohen kryesisht, si fenomen natyror dhe që lidhen më 
tepër me kushtet mbizotëruese gjeomorfologjike dhe klimatike. Në këto kushte, zgjidhja e 
problemit duhet të kërkohet më tepër në masat për zbutjen e efekteve të përmbytjeve. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE NGA PERMBYTJET 
 
Duke mare parasysh kushtet klimatike që dominojne në bashkine tone me shtim të reshjeve 
atmosferike gjatë sezonave vjeshtë- dimer- pranverë,si dhe disnivelit të burimit  te lumit e të 
perrenjeve deri në teritoret urbane me rrjedhë të fuqishme dhe të furishme e sasi të madhe të ujit, 
mundësi të bartjes së materjalit drunor,guror, rërës dhe zhavorit plus mbeturinat e hedhura të 
hekurishtave, betonarmes e te automjeteve ,është konstatuar dhe vlerësuar se këta lumej dhe 
perenje në mënyrë të pashmangëshme do te dalin nga shtrati duke vershuar jo vetëm token 
bujqesore por edhe rrezikun te njërëzit dhe shtëpitë e tyre.  
Dalja nga shtrati i lumut Vjosa rrezikon : 
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❖ Demtim te pasarelave , Mesare, Zhepe , Buhal , Kutal 
❖ Permbytje te 300 m segment te rruges nacionale Permet- Carshove ne vendin e quajtur 

Redhi Badlonjes 
❖ 400 m segment rrugor rural Dracove - Zhepe  
❖ Permbytje te150 m segmentit rugor Ura – Guri Qytetit Permet 
❖ Permbytje  4 objekteve te biznesit pergjat rruges Ura – G. Qytetit 
❖ Permbytje te nje banese ne vendin e quajtur ish karburanti ushtrise 
❖ Permbytje te siperfaqes se tokes bujqesore rreth 3 ha ne vendin Guri Hatos 
❖ Stacionin e pompimit te ujit te pishem, Guri Hatos 
❖ Stacionin e pompimit te ujit te pishem Kosine 
❖ Erozionin ne te dy brigjet e lumit te tokave bujqesore te njesive administrative Carshove , 

Petran e Piskove 
❖ Muret mbajtese ( Pritese ) te ndertuara per mbrojtjen nga erozioni pergjate bregut te majte  

te lumit ne lagjen e Re – L. Bajame – Ura – L. Mejden - pasarela e Permetit. 
 
Vershimi  ujrave te perrenjeve ne zonen urbane ( Permet ) 
Perroi  Bardhe rrezikon : 

❖ Banesat e lagjes Sede , Teqe  
❖ Bizneset pergjate rruges Lagja Bajame  - Tregu Kaleshi 
❖ Permbytje te tregut 
❖ Permbytje te segmentit rrugor  Teqe – Tregu , lagja Bajame – Hotel Redi 

Perroi Lipes rrezikon : 
❖ Lagjen Mejden 
❖ Spitalin 
❖ Rruget Spitali – Hotel Ramizi , Spitali – Guri Qytetit  

Perenjte e Dyshit dhe i ish SMT rrezikon : 
❖ Permbytjen e segmentit rrugor Karburanti – Kryqezimi i rruges per ne Erseke  
❖ Banesen tek ish karburanti i ushtrise 
❖ Dy objekte karburanti dhe nje object biznesi restorant 
❖ Stacionin elektrik 

Vershimi i ujrave ne zonat rurale rrezikojne : 
❖ Bllkimin e segmenteve te rugeve rurale qe lidhin njesite administrative me fshatrat 
❖ Erozion te tokave bujqesore 
❖ Erozion te rugeve te fshtrave 
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Foto te permbytjeve 2015 
 

         
 
Ura e Mesarese                                                          Ura e Kutalit 
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Ura e Permetit                                   Redhi Badlonjes 
 
 
 

       
Redhi Badlonjes .Permbytje seg.rrugor                        Pasarela Përmet  
 

 
SKENARI MUNDSHEM 
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Situata e pergjithshme : 
Ngjarja : Permbytje ( Vershimi ujerave ) 
Shkaku : Rreshjet intensive dhe shume intensive te shoqeruara me stuhi 
 
Në periudhën 31 janar – 4 shkurt, si pasojë e reshjeve të shumta të shiut ( 280 mm ) qe perfshine 
gjithe teritorin e bashkise Permet , lumi Vjosa dhe deget kryesore te saj Carshove , Langarice , 
Lemnice kane rritur nivelin e ujit ne 7 m sipas vrojtimeve ne hydrometer. Po keshtu ne zonen 
urbane te qytetit kane vershuar ujrat e perrenjeve ; perroi Bardhe , i Lipes , Dyshit e i Bodarit    
duke shkaktuar përmbytje, rrezikuar njerez , demtime ne pasuri , ne rruge , ujesjelles , kanalizime 
, rrjetin elektrik , paralizimin e sherbimeve emergjente dhe sherbimeve te tjera per qytetaret.  
Zona e emergjences , ndikimi , cenueshmeria : Perfshine qytetin Permet  dhe njesite 
administrative te bashkise 
Nga raportimet e para nga sherbimet monitoruese situate emergjente eshte kjo : 
Ne njesine administrative Permet : Vershim te ujrave ne katet e para te 15 banesave ne lagjen 
Sede  ( ish Rep. ushtarak ) , permbytje e katit te pare e  nje banese ( ish karburanti ). 
Permbytje segmentit rugor 150 m Ura – Guri Qytetit , permbytje e rruges L. Bajame – Hotel 
Redi , Spitali – Hotel Ramizi , rreshqitje 50 m te segmentit rrugor Permet – Leshice , Segmenti 
rrugor Karburanti – Kthesa e rruges per Erseke . 
Permbytje e pompes se ujit te pishem te guri Hatos dhe 3 ha siperfaqe toke bujqesore 
Ne njesine ad. Piskove : Nga rreshqitja rrezikohet nje banese ne fshatin Piskove , dy banesa ne 
fshatin Kosine jane bere te pa pershtatshme nga prania e ujit , eshte permbytur stacioni pompes 
se ujit te pishem Kosine . Eshte demtuar pasarela e fshatit Buhal e Kutal mbi lumin Vjosa. 
Ne njesine administrative Petran : Permbytje segmentit rrugor 300 m redhi Badlonjes , demtim i 
kembzes se ures se fshatit Gjinkarit, ne fshatin Petran ,ererat e forta kane demtuar catine e dy 
banesave  dhe te  strehimit te bagetive ku jane demtuar 28 krere dhi. Nga reshqitja e dherave jane 
bllokuar ruget rurale te fshatrave Tremisht , Ogdunan , Lipivan. Ne fshatin Kalidh eshte keputur 
tubacioni ujesjellsit mbi pasarele . 
Ne njesine administrative Carshove :  Nga reshqitja e dherave ,bllkim i segmetit rugor nacinal 
60 m ne fshatin Iljare dhe 50 m tek kthesat e Zhepes, bllokim te rugve rurale te fshatrave 
Biovizhde e Zhepe , nderprerje te energjise elektrike per shkak te keputjes se percjellsave  
Ne njesine administrative Frasher : Nga reshqitja e dherave eshte bllokuar ruga Bredhi Hotoves 
– Frasher , Frasher – Zavalan , Frasher – Vercisht . Eshte nderprere energjia elektrike ne fshatrat 
Vercisht , Mican per shkak te djegies se transformatrit nga shkarkesat elektrike 
Nevojat emergjente : Evakuimi  te prekurve , pritja , strehimi sigurimi  ushqimeve 
,veshmbathje, dhenia e ndihmes se pare dhe sigurimi rrugor per qarkullimin e njerezve dhe te 
mjeteve. 
Strukturat e perfshira ne momentin e pare : Mbledhja e Komisionit te mbrojtjes Civile , 
caktimi drejtuesit te operacionit , zbatimi i planit ne fazen e pergjigjes etapa e aktivizimit , 
aktivizimi  forcave operacinale ( Kom.Policise . Stacioni MZSH , Sherbimi urgjences ) dhe 
strukturave mbeshtetese te bashkise 
Kohe zgjatja e mundshme : 2 – 4 dite 
Rikthimi ne gjendjen normale : nje muaj 
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3.4   VLERESIMI I RREZIKUT NGA CARJA E DIGES SE REZERVUAREVE 

 
IDENTIFIKIMI RREZIKUT 

 

KATEGORIA E RREZIKUT : Hidrologjike 
LLOJI : Fatkeqesi natyrore , dhe nga dora e njeriut 
RREZIKU : Shperthim dige rezervuari 
VENDNDODHJA : Teritori bashkise Permet  
 

PROFILI RREZIKUT 
Rreziku : Shperthim dige  
Madhesia e mundeshme ( Perqindja e komunitetit qe mund te goditet ):  E larte 
Frekuenca e ndodhjes : E mundshme Modeli : Gjate vitit 
Zonat qe mund te goditen me shume : Kosine , Qilarisht , Strembec 
 
Kohe zgjatja e mundshme :1 – 2 dite 
 
Koha e mundshme e paralajmerimit : Pa paralajmerim ose paralajmerim minimal 
Sistemet ekzistuese te paralajmerimit : Nuk ka .  
A ekziston analiza e dobesive / cenueshmeria ? Po 
 

CENUESHMERIA NGA GODITJET NE FAKTORET KYC TE KOMUNITETIT 

PROFILI PASOJAT E MUNDSHME SHKALLA E 
GODITJES 

Banore Vdekje  , lendime te renda ,permbytje masive  E Larte 
Pasuria Shkatërrim /dëmtim i pasurisë private dhe publike  E Larte 
 
Infrastruktura vitale 

Shkatërrim / dëmtim i rrjetit energjetik ,ujësjellësit 
dhe kanalizimit, infrastruktura rrugore , etj. 

 
 E Larte 
 

Demet eknmike Shkatërrim / dëmtim i përgjithshëm i zonës së 
goditur 

 E Larte 

Ambienti Shkatërrim / dëmtim i mjedisit.  E Larte 
Trashgimia kulturore Shkatërrim/ dëmtim i trashëgimisë kulturore, në 

objekte dhe arkeologji 
  
 E Larte 

Sherbimet shteterore Dëmtim /paralizim i infrastrukturës shtetërore.  E Larte 
Sherbimet 
emergjente 

Shkatërrim/ dëmtim i pajisjeve të shërbimeve  
operacionale emergjente 

 E Larte 

 

Ngritja e digave te rezervuareve dhe ndertimi i tyre ka nisur 50 vjet me pare te cilat u ndertuan 
per qellime bujqesore. Sot ne bashkine Permet ka … rezervuar. Te gjitha digat jane te ndertuara 
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me mbushje dheu . Lartesia e digave arrin nga 10 – 60 m . Rezervuaret ne radhe te pare jane 
ndertuar per nevoja te bujqesise dhe te ujitjes . 

Kushtet ekzistuese 

Projektimi dhe ndertimi  digave mbeshtetet ne nje analize te gjitheanshme te gjithe proceseve te 
ndertuara prej njeriut , qe mund te prekin sigurine operative te vete diges dhe te gjithe sistemit 
dige – rezervuar. Per te siguruar kufijte e sigurise se projektuar gjate gjithe periudhes se 
ekzistences , rendesi te dores se pare ka mirembajtja e rregullt e sistemeve gjate shfrytezimit te 
tyre. Mirmbajtja e rregullt dhe e frytshme duke perfshire reabilitimin ne kohen  duhur , jane ne 
vecanti thelbesore per sistemin dige – rezervuar me dhe e gure.Me vjeterimin  e digave siguria e 
punes se tyre behet problem. Kjo kerkon me shume vemendje ne formen e inspektimeve , 
vleresimeve , modifikimeve dhe permiresimit te digave te vjeteruara ne menyre qe te perballojne 
standartet dhe rregullat e teknolgjise se kohes. 

Vezhgimi  digave te rezervuareve eshte si me poshte : 

 

 

UJEMBLEDHESIT ( REZERVUARET ) NE TERITORIN E BASHKISE PERMET 

 
NR 

EMERTIMI 
EJEMBLEDHES
IT 
VENDNDODHJ
A 

VITI 
NDE
RTI
MIT 

KAPA
CITET
I 
000 
m3 

 
GJENDJA DHE CFARE 
RREZIKON 

 
MONITORU
ESI 
Nr.TELEFO
NIT 

 
1. 

 
PACOMIT 

 
1984 

 
100 

Ujëmbledhësi Pacomit është jashtë 
përdorimit pasi ka filtrime të shumta 
në digë.Për vetërrezikshmërinë që 
paraqet është rekomanduar mbyllja 
deri në riparimin e tij pasi rrezikon 
fshatin Pacomit.Saraqineska e 
shkarkimit është nërregull dhe do 
lihet hapur gjatë gjithë kohës.Për 
mosmbushjen e tij është urdhëruar 
prerja e të gjithë burimeve të 
furnizimit si dhe mbushja e tij deri 
në 2 m mbi nivelin e ujëlëshuesit.Ky 
ujëmbledhës duhet të mbahet në 
monitorim të vazhdueshem nga 
personi përgjegjës në fshat, nga 
bordi i ujitjes dhe kullimit dhe njësia 
administrative Piskovë.. 
Nuk perbene rrezikshmeri 

MUSTAFA 
SHEHU 
0692625018 
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2. 

 
 
KOSINE 

 
 
1969 

 
 
350 

Uëmbledhësi Kosinë,është në 
gjëndje pune,shkarkuesi katastrofik 
është në rregull,diga është e pastër 
,nuk ka filtrime në digë,rrjeti 
shpërndarës i ujitjes është 
nërregull.Ujëmbledhësi 
administrohet nga shoqata e fshatit 
Kosinë. 
Rezikon : 6 banesa te lagjes ish.rep. 
usht te fshatit Kosine, 30 ha toke 
bujqesore. 1.5 km rruge 
automobilistike dhe stacionin e 
pompes se ujit te pishem te fshatit 
Kosine. 

 
SANDRI  
NAKUCI 
0694643111 

 
3. 

 
VERCISHT 

 
1977 

 
180 

Ka filtrime ne dige. Jashte funksionit 
Nuk perbene rrezik 

AGRON  
DEMA 
0692747677 

 
4. 

 
FRASHER 

 
1984 

 
57 

Ka filterime ne dige. Jashte 
funksionit 
Nuk perbene rrezikshmeri 

KLODIAN  
MUSTAFAI 
0685190165 

 
5. 

 
QILARISHT 

 
1975 

 
170 

Ujëmbledhësi Qilarisht,është në 
përdorim por ështëi bllokuar vepra e 
marrjes se ujit ( Shkarkuesi i bllkuar 
pasi eshte mbushur me balte).Uji 
meret nga lart digës me tuba të cilët 
zhyten në sipërfaqen e  
ujëmbledhësit.Shkarkuesi katastrofik 
është nërregull,diga nuk ka filtrime 
por nuk është e pastruar.Poshtë digës 
janë ngritur kasolle bagëtish.Rrjeti i 
kanalizimeve shpërndarëse është në 
gjëndje të keqe.Ujëmbledhësi 
administrohet nga shoqata dhe ështëi 
mbushur. 
Rrezikon : 2 biznese , 5 kasolle 
bagetish te fshatit Qilarisht ,30ha 
toke dhe 1.5km rruge 
automobilistike. 

IRAKLI 
MIHALI 
0692378106 

 
6. 

 
TREMISHT 

 
1986 

 
150 

Ujëmbledhësi Tremisht është në 
gjëndje pune,shkarkuesi katastrofik 
është nërregull,diga është e 
pastër.Ujëmbledhësi administrohet 
nga shoqata dhe shërben për fshatin 
Tremisht dhe Qilarisht. 
Nuk perbene rrezikshmeri 

SHPETIM 
ZITE 
0697834260 

    Ujëmbledhësi Strëmbec është në KASTRIOT 
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7. 

 
 
STREMBEC-
KALUDH 

 
 
1972 

 
 
200 

gjëndje pune,shkarkuesi katastrofik 
është nërregull ,diga është e pastër 
dhe nuk ka filtrime të ujërave 
nëntokësore,kanali i furnizimit me 
ujë ështëi rregullt .Ujëmbledhësi 
administrohet nga shoqata dhe 
shërben për ujitjen e dy fshatrave 
Strëmbec dhe Kaludh. 
Rrezikon : 15 banesa te lagjes Tabor 
te fshatit Strembec, 1 km rruge 
automobilistike dhe 15ha toke 
bujqesre 

SALIU 
0692604477 
LIGOR 
RISTANI 
0692437340 
 

 
8. 

 
ZHEPE 

 
1985 

 
40 

Ujëmbledhësi Zhepë,është jashtë 
përdorimit,nuk funksionon 
saraqineska për vaditje,diga ka 
filtrim të ujërave 
nëntokësore,shkarkuesi katastrofik 
është nërregull por ka nevojë për 
pastrim,diga është e pa pastruar dhe 
kanë mbirë pemë.Ky ujëmbledhës 
është jashtë kontrollit si nga njësia 
administrative ashtu dhe nga bordi i 
kullimit dhe ujitjes.Ujëmbledhësi 
është i mbushur. 
Nuk perbene rrezikshmeri 
 

VASIL 
VERO 
0695658188 

 
9. 

 
ILJARE-3 

 
1975 

 
180 

Ujëmbledhësi Iljarë,është në gjëndje 
pune,shkarkuesi katastrofik është 
nërregull,diga është e pastruar por ka 
filtrime ne dige të ujërave 
nëntokësore.Ujëmbledhësi 
administrohet nga shoqata e fshatit 
Iljar dhe Pëllumbar. 
Nuk perbene rrezikshmeri 

ILIR 
KOSTA 
0698805615 

 
10. 

 
KRESHOVE 

 
1977 

 
45 

Ka filterime ne dige 
Nuk perbene rrezikshmeri 

SAZAN 
HALILI 
0692805159 

 

Pronat materiale qe jane te ekspozuara , perfshijne : Shtepi banimi , strehime per kafshet , 
objekte biznesi , toke bujqesore te kultivuar , infrastructure rrugore , sisteme kanalizimi etj. 

Shumica e defekteve te konstatuara lidhen me : 

• Problemet e shpatit ( rreshqitje ose demtime .Rezervuari Pacomitit) 
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• Trupit te diges (zgjerim i diges , plasaritje , deformim i diges , rrjedhje , deportime . 
Rezervuari Pacomitit) 

• Keqfunksionim ose demtimin  e instalimeve per largimin e ujit ( demtim te sistemit 
hidraulik , demtime ose bllokime te sistemeve te daljes se ujit . Rezervuari Qilarishtit) 

• Depozitimi i sedimenteve prej rjedhjes se perroit ( Te gjithe rezervuaret ) 

Nje pjese e digave kane nevoje dhe vuajne nga problemet e vjetersise , disa kane mungesa 
teknike dhe te gjitha vuajne nga mungesa e mirembajtjes . Nje pjese e mire e tyre kane nevoje 
per nderhyrje , ku pervec fondeve te mirembajtjes kerkojne nje modifikim te ndjeshem per 
permiresimin e tyre ( Rezervuari Qilarishtit ) 

Emergjencat e lidhura me digat e rezervuarve ne bashkine Permet qe kercenojne jeten e 
popullsise poshte tyre nuk njihen . Defektet e percaktuara dhe keqfunksionimi i disa elementeve 
te diges  ne vecanti nuk jane aq te medha sa per te shkaktuar ndonje katastrofe me pasoja te 
renda gjate regjimit te rregullt te shfrytezimit te ketyre instalimeve , nga pikepamja e 
grumbullimit ne kohe ato e shtojne ndjeshem potencialin e pergjithshem . Ne rast te nje ndikimi 
te madh te agjenteve te tjere negative natyrore,si termeti me zgjatje te madhe dhe i fuqishem , 
dobesite e percaktuara fare lehte mund te kthehen ne shoqerues te medhenj te fatkeqesise 
sidomos per per rezervuaret e Qilarishtit dhe Strembecit 

Rreziqet nga carja e digave lidhet me : 

• Prishja e pjeseshme ose totale strukturore te diges me mbushje dheu ose guri te shkaktuar 
nga rjedhja e ujit neper trupin e diges si pasje e daljes se tij si rrjedhe , krisjes se diges ose 
ndonje prishje e madhe e shpatit te diges. 

• Kapercimin e kreut te diges per shkak te kapacitetit te pa mjaftueshem te largimit te ujit, 
te rreshqitjeve te medha te dheut ne rezervuar , te gabimeve ne vprime etj. 

Parametrat kryesore te carjes  / prishjes se diges jane ; koha e carjes ,trajta e carjes ,thellesia e 
carjes dhe shpejtesia e shenbjes se elementeve te diges . E pebashketa e dukurive te renditura per 
carjen e diges eshte permbytja eshte permbytja e menjehershme nga perhapja tatepjete e nje 
dallge me energji te madhe . Ky eshte rreziku me i madh i carjes se diges per popullsine poshte 
dhe pronen material. Ka dhe rreziqe te tjera , por permbytja e menjehershme tatepjete eshte 
dukuria me pamjen me katastrofike dhe me pasojat me te renda per zonat poshte digave te 
rezervuareve. 

Parametrat e dallges se permbytjes varen nga : 

▪ Tipi diges 
▪ Gerryeshmeria e trupit te diges ose pritesve ne rast se uji kapercen nga siper. 
▪ Vellimi dhe energjia e ujit qe del 
▪ Dinamika e rjedhjes tatepjete te dallges permbytese  
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Shkaqet natyrore antrapogjenike qe mund te sjellin ngjarje te tilla te skajshme jane : 

▪ Rreshqitja e madhe e menjehershme e dheut brenda rezervuarit  
▪ Nje termet i forte 
▪ Ardhja e ujerave permbytese per nje katastrofe , veprimi te cilave nuk mund te 

asnjansohet prej veprimeve te mundshme ne sistemin e diges se rezervuarit. 
▪ Gabime te ndjeshme ne projektin e diges gjate ndertimit ose punes se saj. 
▪ Aktet teroriste 

Arsyet e emergjences se carjes se diges 

FENOMENI PERSHKRIMI SHKURTER DHE ARSYETIMI 
Permbytje Prurje të jashtëzakonshme së bashku me kapacitet të kufizuar të 

shkarkuesve 
Termete Tërmet i mjaftueshëm për të dëmtuar digën 
Akte teroriste Aktet terroriste, lëndët eksplozive në diga ose elementet e tjera 

kryesore, aktet e vandalizmit 
Masivet rreshqites Masivët rrëshqitës shumë të mëdhenj që bien në basenin e 

liqenit ose pranë digës, të mjaftueshëm për të dëmtuar digën 
Mos funksionimi  
shkarkuesve katastrofik dhe  
vepres se marrjes se ujit 

Mosfunksionimi i plotë ose i pjesshëm i portave si rezultat i 
ndërprerjes së energjisë, i dëmtimit në sistemin e lëvizjes së tyre 
ose i mirëmbajtjes 

 
 
Probleme te tjera 

• Rritja e rrjedhjeve 
• Zhvendosjet  
• Plasaritjet ose çarjet 
• Prishja e elementëve elektromekanikë  
• Sjellja strukturore e pazakontë 
• Mbushja me llum  

 

SKENARI 1. I  MUNDSHEM 

Rasti kur, nëse nuk do të ishin zbatuar masa korrigjuese (teknike, operacionale, shkarkim i ujit të 
digës etj.), mund të shkaktohej dëm i rëndë dhe i rrezikshëm ose prishje e digës, megjithëse 
situata mund të përballohej me siguri duke zbatuar masat dhe mjetet në dispozicion" 

Lloji i rrezikut : Carja e diges se rezervuarit 

Zona e emergjences : Rezervuari i fshatit Kosine 

Situata e pergjithshme : Rreshjet intensive dhe shume intensive te rena prej dates 01.12 – 03 
.12 kane shkaktuar prurje te medha te perroit qe derdhet ne rezervuarin e Kosines dhe si rezultat 
eshte ngritur niveli i ujit ne piken kritike . Prurjet e medha te perroit jane duke sjelle material 
drusor , gure e llum te cilat kane bere te mundur bllokimin  e dy shkarkuesve katastrofik dhe 
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vepren e marrjes se ujit . Jane verejtur shenjat e para te kapercimit te te ujit mbi digen e 
rezervuarit , 

Ne kete gjendje dhe nga efekti i peshes te materialit te grumbulluar, diga veshtire se mund te 
perballoje gjate ne qofte se nuk nderhyet per pastrimin e kanaleve te shkarkuesve katastrofik te 
cilet jane ne te dy krahet e rezervuarit 

Carja e dige se rezervuarit rrezikon jeten e 7 familjeve  ne lagjen “Ish Rep. Ushtarak “ te fshatit 

Kosine ,permbytjen e 7 banesave nje kateshe,pronen e pasurine  , gjene e gjalle te ketyre 
familjeve ,permbytjen e 21.7 ha toke bujqesore ,1 km  segment i rrugs nacinale Kelcyre – Permet 
, 0.3 km te rruges per ne fshatin Kosine dhe stacionin e pompes se ujit te pishem te fshatit Kosine 
. 

Nevojat emergjente : Evakuimi  te prekurve ( 7 familjeve  24 banore ) , pritja , strehimi sigurimi  
me ushqim ,veshmbathje, dhenia e ndihmes se pare dhe sigurimi rrugor per qarkullimin e 
njerezve dhe te mjeteve. 

Aktivizimi i forcave dhe mjeteve te bashkise  si dhe ato te njesive vullnetare te fshatit per 
pastrimin e zhbllokimin e kanaleve te shkarkimit katasrofike te rezervuarit. 

Strukturat e perfshira ne momentin e pare : Mbledhja e Komisionit te mbrojtjes Civile , 
caktimi drejtuesit te operacionit , zbatimi i planit ne fazen e pergjigjes etapa e aktivizimit , 
aktivizimi  forcave operacinale ( Kom.Policise . Stacioni MZSH , Sherbimi urgjences ) dhe 
strukturave mbeshtetese te bashkise 

Kohe zgjatja e mundshme : 24 ore 

Rikthimi ne gjendjen normale : Nje jave 

SKENARI 2. 

Niveli rrezikut i larte 

"Ekziston rreziku i thyerjes së digës ose i shembjes katastrofike të digës dhe nuk ka asnjë garanci 
që kjo mund të kontrollohet me zbatimin e masave dhe mjeteve në dispozicion  ". 
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Harta e elementeve te ekzpozuar Rezervuari Kosines 

3.5  VLERESIMI I RREZIKUT NGA BORA 

 
IDENTIFIKIMI RREZIKUT 

Kategoria e rrezikut  Atmosferike 
Lloji  Fatkeqesi natyrore 
Rreziku : Rreshjet e bores 
Modeli :  Stinor ( stina e dimrit ) Dhjetor – Janar - Shkurt 
Vendndodhja : Kryesisht zonat malore te teritrit te bashkise 
 

Ngjarjet e mumdshme rrezikuese  tipike te debores jane ; 

I. Bllokimi popullsise 
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II. Bllokimi infrastruktures 

Reshjet e dëborës ne teritorin e bashkise janë karakteristike për zonat malore malore, ndersa ne 
luginen e Vjoses ato jane dukuri e rralle . Reshjet e dëborës, kur janë në sasi të mëdha, përveçse 
mund të shkaktojnë emergjencë për banorët e zonave që preken drejtpërdrejt për shkak të 
bllokimit për një kohe të gjatë të tyre, janë pengesë serioze edhe për komunikimin në përgjithësi. 
Sigurimi i lëvizjes së pandërprerë ka rëndësi jetike për një operacion emergjence.  

Strukturat planifikuese, menaxhuese dhe vendimmarrëse te bashkise  kanë nevojë për këto 
informacione: 

• zonat ku potencialisht pritet bllokimi dhe kushtet në të cilat ndodh bllokimi,  
• nëse bllokimi ndodh, sa do të zgjatë ai  

 
Zonat  me te rrezikuara ku potencialisht pritet te ndodhe bllokimi nga bora i popullsise dhe 
infrastruktures jane : 

❖ Njesia administrative Frasher (fshatrat ; Frasher , Mican , Vercisht ,Kreshove , suropull, 
Zavalan ,Ogren, Gostivisht  )  Gjithesej 60 familje,  banore 180  

❖ Njesia administrative Piskove ( Raban , Borocke , Hotove ,Mokrice , Zleushe .) 
Gjithesej 25 familje ,80 banore 

❖ Njesia administrative Petran   ( Tremisht , Benje , Ogdunan, Lipivan   ) Gjithesej 15 
familje , 40 banore 

❖ Rruga rajonale Piskove – Frasher – Ogren – Petran 
❖ Rruget rurale qe lidhin qendrat administrative me keto fshatra. 

 
 

Trashësia e mbulesës së dëborës prej 10 cm sjell një shtresë akulli me trashësi 5mm, që është e 
mjaftueshme për të ndërprerë trafikun normal dhe prek, madje pengon (në zonat malore), 
operacionet e emergjencës. Megjithatë, grumbullimi i dëborës rreth 25-30 cm e bllokon tërësisht 
qarkullimin e makinave të zakonshme. Në rast se nuk bëhet pastrimi rregullisht prej dëborës, 
sidomos në zonat malore veri – lindore te bashkise , trafiku mund të bëhet vetëm me automjete të 
posaçme, të cilat, sot për sot, janë të kufizuara .  

Bllokimi i popullsisë – rreziku dhe elementët e parapërgatitjes  

Mundësia e bllokimit të popullsisë nga dëbora,  llogaritet  si popullsi banuese brenda konturit të 
hapësirës që mbulohet me dëborë, me lartësi të paktën 30 cm. Duke mbajtur parasysh rezervat e 
ushqimit brenda shtëpive dhe të furnizimeve të tjera, një periudhë bllokimi më e gjatë se 30 ditë 
duhet të quhet kritike për planifikimin e parapërgatitjes për emergjencë. 

Duke u mbështetur në regjistrimet për periudha të gjata, tregon se rreziku  ne keto zona  mbetet 
nën mbulesën e dëborës të paktën për 5 – 15 dite 
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Rreshjet e bores, shkaktojnë një numer problemesh në jetën e përditëshme dhe në punë. Ato 
arrijne deri të ndërprerja e komunikacionit rrugor në rajonet urbane e sidomos në rajonet rurale, 
duke vështirësuar zhvillimin normal të jetës e punës në zonat e përmendura, e cila pasqyrohet në 
veshtirësimin e furnizimit të banorve me artikuj jetësor, veshtiresimin e qasjes së objekteve të 
ndryshme publike si shkollave, enteve shëndetësore, të punës dhe atyre ekonomike. Në situata të 
tilla, shpesh arrin deri të prishja në linja elektrike, sistemin e ujësjellësit dhe objekte tjera 
ifrastrukturore qe shkaktojnë ndërprerje të shpeshta në furnizimin e objekteve banese dhe 
objekteve tjera. Nderprerjet e punes ne institucione e shkolla zgjatjen e kane me se shumti 2-3 
dite. Në terë teritorin e bashkise, organizohet mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale dhe rrugëve 
tjera të pa kategorizuara, të cilat janë nën autortetin e bashkise dhe te njesive administrative. 
Ndersa rruga nacionale mirembahet nga ARrJugor nepermjet firmave kontraktore .  

   

Foto të bllokimit të segmenteve rugore  Përmet 11.01.2019 

SKENARI MUNDSHEM 

Zona e emergjences : Gjithe teritori bashkise Permet 

Lloji rrezikut : Bllokim nga bora 

Situata e pergjithshme : 

Rreshje e bores te filluara ditet e para ate muajit janar kane perfshire gjithe teritorin e bashkise . 
Ato kane qene te shoqeruara me stuhi debore ne zonat malore .Trashesia e bores ne fshatrat e 
njesise administrative Frasher ka aritur 50 cm , ndersa ne lugine perfshi dhe qytetin Permet 25 
cm . Nga sherbimi  informacionit te plicise e cila ka ndjekur situaten , njofton se jane bllokuar 
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akset rrugore te rrugore te rruges nacionale Kelcyre -Permet – Tri Urat si dhe rruget rurale te 
fshatrave si dhe kerkesa per ndihme nga fshatrat e izoluara nga bora te nj. Administrative Frasher  

Nga informacionet e mara nga administratoret e njesive situata emergjente deri ne oren 08.30 
paraqitet si me poshte : 

Ne njesine administrative Permet : Jane bllokuar segmentet rugore brenda qendres urbane si 
dhe ato hyrese ne qytet.  

Ne njesine administrative Frasher :  Ne fshatrat Frasher , Zavalan , Ogren , Gostivisht , Mican 
, Vercisht , Kreshove  , bora ka bllokuar banoret per kryerjen e aktivitetit te perditshem si dhe 
gjene e gjalle . Dy familje , nje ne Frasher dhe tjetra ne Mican kane kerkuar ndihme per 
emergjence shendetesore . Nje familje ne fshatin Vercisht i eshte demtuar catia e baneses nga 
pasha e debores , 5 familje kerkese per ndihma ushqimore , ndrsa ne fshatin Zavalan 1 familje e 
cila ka 100 koke te imta, i kane mbaruar rezervat me baze ushqimore per bageti. Rruga Permet – 
Frasher e bllokuar nga bora ne segmentin Bredhi Hotoves – Frasher  si dhe ruget rurale te 
fshatrave . Eshte nderprere energji elektrike ne fshatrat Mican , Vercisht per shkak te keputjes se 
percjellsave elektrik dhe rrezimit te dy shtyllave . 

Ne njesine administrative Petran : Bllokim  segmenteve rugore me fshatrat Lipivan , Ogdunan 
Tremisht . Nga renia e bores e shoqeruar me erera te forta u demtua catia  e strehimit te bagetive 
ne fshatin Petran si dhe ngordhjen e 28 koke bageti te imta nga renia e materialeve te 
catise.furnizimi me uje eshte nderprere per shkak te ngrirjes se tubacioneve te ujesjellesit te 
fshatit Kaludh e Badlonje  

Ne njesine administrative Carshove : Eshte bllokuar segmenti rrugor Carshove – Biovizhde si 
dhe nderprerja e energjise elektrike ne fshatrat Biovizhde e Vllah – Psillotere 

Ne nj. Ad. Piskove  : Jane te bllokuara fshatrat Mokrice , Hotove ,Zleushe ,Raban . Kane 
kerkuar ndihme emergjente per dy familje ne nevoje per ushqim. 

Nevojat emergjente : Krijimi  grupeve emergjente ne cdo njesi me forca dhe mjete per 
pastrimin e zhblllokimin e rugeve,organizimi i ndihmes per emergjencat shendetesore nga njesia 
e kujdesit shendetesor , ndihmes se kerkuar ne ushqime , evakuimin e banoreve dhe te gjese se 
gjalle. 

Zyra Arsimore Permet ka nderprere meimin ne shkolla e kopeshte per shkak te bllokimit te 
rrugeve dhe temperaturave te uleta deri ne nje urdher te dyte. 

Struktura te perfshira ne momentin e pare : Komisioni Mbrojtjes Civile te Bashkise , forcat e 
Kom. Plicise te perfshira ne shpetimin e jetes se njerezve , sigurine rugore ne te gjitha akset 
problematike , forcat e Njesise MZSH , sherbimi i  ambulances si dhe strukturat e tjera 
mbeshtetese te bashkise ne bashkepunim me institucionet shteterore  
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Kohe zgjatja e emergjences : Deri ne 5 dite 

Rikthimi ne gjendjen normale : 15 dite 

 

 

Zona e rrezikuar nga bllokimi bores ( Nj.administrative Frasher ) 

3.6  RESHQITJET DHE RROKULLISJET E MASAVE SHKEMBRE 

PROFILI RREZIKUT 
Rreziku: Rrëshqitjet dhe rrokullisjet e masave shkembore 
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet):  
E Larte. 
Frekuenca e ndodhjes:    
 E mundshme. 

Modeli sezonal: 
 Pranveror : Mars dhe Prill.  
Vjeshtor  : Tetor, Nëntor. 
 Dimëror :  Dhjetor , Janar dhe Shkurt. 

Zonat që mund të goditen më së shumti: Zonat te pa qendrueshme të lidhura me ndërtimin 
gjeomorfologjik të terrenit, rënia e theksuar e shtresave të shkëmbinjve që e ndërtojnë 
vendndodhjen , vegjetacioni, ujërat sezonal edhe ata të përhershëm. 
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Kohëzgjatja e mundshme: 
 Relativisht e shkurt 3 - 4 ditë; Relativisht e gjatë- disa muaj; E gjatë disa dhjetra vite me disa 
nderprerje të lëvizjeve të masave shkembore 
Shpejtësia e mundshme e ndodhjes  (E mundshme e kohës së paralajmërimit):  
 Paralajmërim minimal (ose fare).  
 Paralajmërim 6 deri 12 orë.  
 Paralajmërim 12 deri 24 orë.  
 Paralajmërim më shumë se 24 ore 
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Numri i integruar 112. 
A ekziston analiza e dobesive / cenueshmeria : 
Po 
   

Cënueshmëria nga goditjet në faktorët kyç të komunitetit. 
Profili Pasojat e mundshme Shkalla e goditjes 

Banoret Vdekje, lëndime apo sëmundje që rezultojnë në 
paaftësi të përhershme 

E larte 

Pasuria Shkatërrime/ dëmtime të objekteve të 
banimit,rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,et 

E larte 

Infrastruktura vitale Shkatërrim / dëmtim i infrastrukturës rrugore, 
rrjetit elektrik dhe telekomunikimit, etj. 

E larte 

Ojektet e rendesise se 
vecante 

Shkatërrim / dëmtim i objekteve shkollore, QMF, 
objekteve te institucioneve shteterore, etj. 

E larte 

Shërbimet emergjente Dëmtime të pajisjeve të njësive operacionale. E mesme 
Ambienti Degradim i mjedisit. E larte 
Trashëgimia kulturore Shkatërrim/ dëmtim i objekteve të kultit ( fetare ) E larte 
Shërbimet shtetërore Dëmtim i shërbimeve shtetërore dhe shërbimeve 

për qytetarë. 
E mesme 

Dëmet ekonomike Shkatërrim / dëmtim i madh i shtëpive, pasurisë, 
infrastrukturës , etj. 

E larte 

 

Teritori bashkise Permet ka si tipar paqendrueshmerine masive te tokes qe shkaktohen prej 
faktoreve natyrore ( veprim mekanik  ujreve siperfaqesore dhe nentokesore , rreshjet ,veprimi 
sizmik ,bartja etj.) , natyrore- antropogjenike . Pa qendrueshmeria e tokes perftohen kryesisht , 
pas shirave te rrembyeshem ose renies massive te debores . Menyrat e ndryshme te formave  
rreshqitjes ( renia e shkembinjeve ,shembjet ose depozitimit te perrenjeve ) jane verejtur shpesh 
gjate shpateve te prekura te rrugeve nacionale , e rurale qe pershkjne teritorin e bashkise , te 
kanaleve te ujitjes dhe te kanaleve te tjera siperfaqesoe etj. 

Mbi qendrueshmerine e shpateve natyrore ndikojne kater grupe te gjera faktoresh ; 

▪ Gjeologjia e rajonit 
▪ Gjeomorfologjia 
▪ Hidrologjia dhe klima 
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▪ Bimesia dhe mbulesa e tokes 

Ne teritorin e bashkise ndodhin keto forma te pa qendrueshmerise se tokes : 

➢ Renie shkembinjesh 
➢ Shembje (rrezim i shkembinjeve ose i coperinave ) 
➢ Rreshqitje me rrokullisje ( vithisje shkembinjesh dhe vithisje toke ) 
➢ Rreshqitje me zhvendosje ( rreshqitje shkembinjesh , reshqitje toke dhe rreshqitje 

blloqesh prej dheu ) 
➢ Rrjedhje ( Rrjedhje toke dhe rrjedhje shkembinjesh ) 

Kjo dukuri shpesh paraqesin rrezik permanent për njeriun dhe të mirat materiale, si dhe rrezikon 
komunikacionin. 

Zonimi gjeoteknik e ndan teritorin e bashkise ne tri zona te qendrueshmerise se shpateve : 

✓ Terrene te qendrueshme  
✓ Terrene relativisht te qendrueshme  
✓ Terrene te paqendrueshme 

Zonat me rrezik rreshqitje 
Rrezik rreshqitje me shembje te banesave : 
Jane identifikuar  ne fshatrat : Biovizhde , Badlonje Lipe e Vjeter , Piskove , Gjinkar , Bual , 
Rapcke. 
Rrezik rreshqitje me rrokullisje :  
Ne segmentin rrugor te rruges nacionale Kelcyre – Permet -  Tri Urat ne  ne vendet : Redhi 
Badlonjes, Iljare , Kthesat e Zhepes . 
Ne rrugen rajonale Permet –Frasher – Ogren – Petran 
Ne rruget rurale te fshatrave ten nj.administrative Piskve , Frasher , Petran , Carshove 
Rrezik i rreshqitjes se tokes ne te dy anet e lumit Vjosa : 
Fushat  e njesise administrative Carshove: (Carshove ,Zhepe, Dracove Iljare ,Stermbec.   )                      
Fushat e njesise administrative Petran :  (Gjinkar ,Badlonje ,Qilarisht, Leshice) 
Fushat e njesise administrative  Piskove:( Piskove , Kosine , Rapcke , Bual , Kutal .) 
 

Zonat me rrezik rreshqitje e rrokullisje guresh  
 

Ne njesine administrative Permet :Masat shkembore Kodra e Bolenges ( Boleng – Depua e 
ujit ) 
Ne njesine administratve Petran : Masat shkembore ne VL te fshatit Gjinkar 
Ne njesine administrative Carshove : Masat shkembore ne perendim te fshatit Zhepe 
 
Renia e shkembinjeve eshte karakteristike ne shpatet e malit te Nemerckes 
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Masiv shkembor Depua e ujit Permet                        Rrokullisje guresh Depua e ujit Nentor 2017 

  

Boleng ,mbi Lagjen “ Partizani” Permet                 Masiv shkembor mbi fshatin Zhepe 
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SKENARI MUNDSHEM 

Rreziku : Rreshqitje me rrokullisje guresh 

Zona e emergjences : Kodra e Bolenges Permet 

Situata e pergjithshme : Ne faqen e kodres Boleng, ne lagjen “ Partizani “ te qytetit te Permetit 

eshte evidentuar nje shkemb me mase 20 m3 i cili nga verifikimet ne vend u konstatua se eshte 
shkeputur nga bazamenti rreth 15 cm si rrjedhoje e rreshjeve intensive  te rena pa nderprerje 
gjate 48 oreve te fundit. Ne distance 20 – 30 m jane dhe dy shkembinje te cilet rrezikojne te 
rreshqasin dhe rrezikuar jeten e banoreve .  

Shkeputja me rreshqitje dhe rrokullisje te gureve rrezikon banoret dhe banesat e lagjes “Partizani 

“ te qytetit ( 20 familje me 70 banore ). 

Nga rreshqitja me rrokullisje te gureve 100 m larg depos se ujit ,shkeputet nje masiv shkembor 
rreth 15 m3 i cili rrezikoi jeten e dy banoreve dhe demtoi plotesiaht mjetin e rende me te cilin 
ishin duke punuar 

Po keshtu rokulliset nje mase shkembore rreth 2 m3 duke perfunduar ne nje kopesht ne afersi te 
nje banese ne lagjen Partizani 

Nevoje emergjente : Organizimi i lajmerimit te banoreve ne zonen e rrezikuar , kerkese per  nje 
ekip me specialist xhenier , evakuimi i 20 familjeve te rrezikuara , sigurimi me strehim , ushqim 
dhe sigurimin e zones se rrezikuar 

Struktura te perfshira ne momentin e pare : Kom . emergj.civile ,Km. Pol.Permet , MZSH , 
Sherbimi ambulances , Pol. bashkiake 

Kohe zgjatja e emergjences : 2 – 3 dite 

Rikthimi ne gjendjen normale : 5dite 

 

Karakteristikat bazë  

• Përmbytjet e menjëhershme ndodhin në një kohë të shpejtë, ato janë shkatërruese dhe gjithçka 

mund të ndodhë vetëm në pak orë. 

 • Viktimat në njerëz dhe dëmet në përmbytjet e menjëhershme shpesh lidhen më shumë me 

shpejtësinë e rrjedhës së ujit, masën e mbetjeve të ngurta dhe shkatërrimin e masave 
parandaluese, më tepër sesa nga thellësia e ujit të grumbulluar si rezultat i përmbytjeve. 

 • Sidoqoftë, nëse uji i grumbulluar nga përmbytjet mbulon një sipërfaqe më të madhe, ndikimi 

fillestar mund të jetë më i vogël, por një thellësi më e madhe e ujit mund të këtë ndikim shumë të 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al   Page 87 
 

madh mbi njerëzit që jetojnë në zonë, mbi pronën e tyre dhe do të marrë më shumë kohë për t’u 

rikuperuar.  

• Edhe me plane të suksesshme evakuimi, ujërat e përmbytjeve që qëndrojnë për një kohë të gjatë 

i lënë njerëzit të shkëputur nga shtëpitë (në varësi të asistencës) dhe shkaktojnë humbje në gjënë 
e gjallë, dëme në të mbjella, si dhe sjellin dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë. 

 • Në rastin e digave ujëmbledhëse, sipas situatës, duhet të merren vendime për të hapur portat të 

cilat shoqërohen me përmbytje lokale, gjë që është më e lehtë se shkatërrimi katastrofik i 
strukturës ujëmbajtëse. Në këto raste monitorimi i kujdesshëm, analiza dhe marrja e masave në 
kohë janë shumë të rëndësishme.  

• Përmbytjet e vazhdueshme shkaktojnë rënie ekonomike të popullsisë. Disa zona të tilla mund të 
bëhen të papërshtatshme për ndërtime të përhershme. 

 • Në vendin tonë sistemi i lumenjve përbën edhe kërcënimin më të madh për përmbytjet, ku 

përmbytjet janë përgjithësisht të një origjine pluviale. 

 Faktorët që duhet të merren në konsideratë në lidhje me Parandalimin dhe Lehtësimin 

 • Përmbytjet e menjëhershme shpesh lidhen me ndryshimin klimaterik, degradimin mjedisor dhe 

urbanizmin në rritje.  

• Përmbytjet e menjëhershme mund të shkaktohen nga mosmirëmbajtja e kanaleve dytësore ose 

tretësore, nga mirëmbajtja jo ashtu siç duhet e digave, pritave, argjinaturave etj.  

• Pritat kryesore ekzistuese si rezultat i prurjeve të mëdha mund të vendosen në një presion më të 

madh sesa ishte parashikuar, duke çuar në përmbytje, prishje dhe efekte më të mëdha që 
shkaktojnë probleme dytësore dhe tretësore në zonat që nuk kanë përvojë në mbrojtjen nga 
përmbytjet ose përballimin e tyre. 

 • Digat e larta përfaqësojnë rrezik specifik të përmbytjeve nëpërmjet prishjes. Veprime të 

kufizuara mund të ndërmerren për të parandaluar prishjen si rezultat i një tronditjeje të madhe 
sizmike nëpërmjet mirëmbajtjes dhe riparimit të strukturës dhe menaxhimit të rrjedhës së ujit të 
cilat ulin presionin mbi strukturën ekzistuese.  

• Menaxhimi i derdhjeve të ujit, kanaleve, lumenjve dhe strukturave të lidhura me ujin shpesh 
ndahet ndërmjet shumë institucioneve dhe strukturave. Bashkërendimi dhe vendimmarrja 
kolegjiale në nivel lokal dhe kombëtar është e domosdoshme për të ofruar tregues të matshëm 
gjatë shfaqjes së problemeve dhe, nga ana tjetër, shkëmbimi i informacionit dhe njoftimi efektiv i 
hershëm, si dhe masat lajmëruese, luajnë rol shumë të rëndësishëm për të ulur ndikimin, madje 
edhe për të parandaluar përmbytjet nga ujërat e grumbulluara në nivele më të larta. 
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 • Zonat pa përvojë në lidhje me problemet e përmbytjeve tani po bëhen më të rrezikshme. 
Planifikimi, përdorimi i tokës dhe sjellja e njerëzve duhet të reflektojnë në drejtimin e duhur për 
uljen e rrezikut të përmbytjes.  

Faktorë për t’u marrë në konsideratë në fazën e Përgatitjes dhe të Mbrojtjes 

 • Informacioni i bashkërenduar, sistemi i paralajmërimit i vendosur më parë dhe plani i 

informimit publik janë shumë të rëndësishëm për të shpëtuar jetën dhe pronën në zonat me 
rrezikshmëri të lartë. 

 • Publiku dhe institucionet duhet të jenë të ndërgjegjshëm për një plan evakuimi dhe për zonat e 
identifikuara të strehimit të sigurt, nëse do të jetë e nevojshme. 

 • Plane specifike për evakuimin e shpejtë të popullsisë që jeton në afërsi të digave të mëdha janë 

masa shumë të rëndësishme sigurie.  

• Planifikimi duhet të përfshijë përparësi, si ofrimin e shërbimeve bazë publike duke përfshirë 

ujin dhe shërbimin shëndetësor parësor. Publiku duhet të këshillohet të konsumojë ujë të pastër 
ose ta ziejë atë 10 minuta para përdorimit dhe të mos inkurajojë fëmijët të luajnë në ujërat e 
përmbytjes.  

• Shërbimet dytësore dhe tretësore të kujdesit shëndetësor duhet të kenë plane gatishmërie duke 

marrë në konsideratë një numër të rritur pacientësh si rezultat i efekteve të përmbytjeve si dhe 
për sigurimin e sistemeve alternative të furnizimit me energji elektrike dhe ujë të pijshëm për një 
kohë të caktuar.  

• Në varësi të kushteve dhe të situatave të paparashikuara, në nivel lokal duhet të mbahen 

inventarë për makina të larta, barka të përshtatshme shpëtimi dhe pajisje të tilla, si mushama 
shiu, pompa uji dhe rezervuarë, të cilët mund të përdoren gjatë situatave të përmbytjeve. 

 • Kontaktet me shërbimin më të afërt të kërkim-shpëtimit për zonat me rrezik dhe informacione 
të tjera duhet të jenë të përditshme.  

Faktorët që duhet të merren parasysh gjatë fazës së Përgjigjes ndaj Emergjencës  

• Nevoja e menjëhershme për evakuimin në kohë dhe të organizuar të popullsisë së prekur ose të 

kërcënuar për në zona të sigurta dhe, nëse është e nevojshme, dërgimi i tyre në streha të sigurta.  

• Dhënia dhe marrja e informacionit për popullsinë e dëmtuar është mjaft e rëndësishme në këtë 

etapë. Personat që mungojnë duhet të identifikohen me emër dhe vendndodhja e tyre e fundit 
duhet të jetë e saktësuar. Nëse është e nevojshme, duhet të ndërmerren operacione 
kërkimshpëtimi sa më shpejt të jetë e mundur.  
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• Furnizimi me pajisje për strehim, ujë të pijshëm, racione ushqimi, batanije dhe rroba të ngrohta 

do të nevojiten shumë shpejt për popullsinë e prekur. Në këtë kuadër duhet të përcaktohet një 
plan shpërndarjeje dhe kritere të qarta për të gjithë.  

• Vlerësimi i mjedisit dhe ndikimi i tij mbi shëndetin duhet të bëhet menjëherë duke përfshirë 

zonat dhe burime të tjera të kontaminuara dhe publiku duhet të informohet sa më mirë të jetë e 
mundur për rreziqet dhe faktorët që duhet të mbahen parasysh gjatë procesit të kthimit të tyre në 
shtëpi. 

 • Në këtë periudhë mund të jetë ende e nevojshme të ofrohen furnizime të përkohshme me ujë 

(duke përfshirë dhe furnizimet me autobote e cisterna) për një periudhë afatshkurtër për 
popullsinë e prekur, edhe kur ata janë kthyer në shtëpi.  

Faktorët për t’u marrë parasysh gjatë Rikthimit në Gjendjen Normale  

• Dëmtimi fizik i ndërtesave dhe i infrastruktutres duhet të vlerësohet dhe të analizohet si bazë 
për rimëkëmbjen. Strukturat e dëmtuara të furnizimit me ujë dhe të mbrojtjes së tij duhet të 
riparohen dhe të rikthehen të paktën në të njëjtin standard si përpara përmbytjeve dhe mundësisht 
të zhvillohen për të përballuar një përmbytje edhe më të madhe në të ardhmen.  

• Vetëm pasi zona të jetë konsideruar e mbrojtur dhe e sigurt, mund të fillojë rikonstruktimi dhe 

rehabilitimi i shtëpive dhe i ndërtesave publike.  

• Rehabilitimi është një mundësi për të përmirësuar funksionet fizike dhe strukturore të 
ndërtesave. Ndërtimi i mureve dhe i argjinaturave pritëse mund të ulë rastet e përmbytjeve 
serioze.  

• Përmbytjes duhet t’i bëhet një rishikim në nivelin lokal, duke nxjerrë në pah shkaqet, qofshin 

ato natyrore ose njerëzore, si dhe për mënyrën e drejtimit dhe të zhvillimit të operacioneve për 
përballimin e emergjencës. 

 • Përfundimet që do të dalin gjatë rishikimit, do të çojnë drejtpërdrejt në iniciativa për 

parandalimin dhe lehtësimin e situatave, duke përfshirë identifikimin më të mirë të përgjegjësive 
për mirëmbajtjen e kanaleve, të stacioneve të pompimit dhe, në përgjithësi, të masave mbrojtëse 
dhe parandaluese 

3.7  VLERESIMI RREZIKUT NGA  ZJARRET  

 
IDENTIFIKIMI RREZIKUT 

 

KATEGORIA E RREZIKUT : Teknologjike  (te shkaktuara nga dore e njeriut , rrufete) 
LLOJI : Fatkeqesi  Bio - Fizike 
RREZIKU : Zjarr  
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VENDNDODHJA : Teritori bashkise Permet 
 

IDENTIFIKIMI I ZONAVE ME RREZIK NGA ZJARRET 

Nga zjarret ne pyje : 
➢ Pargu Kombetar  “ Bredhi Hoyoves “ 
➢ Kurora e gjelbert e qytetit Permet  ( Bual , Permet, Leuse , Lesshice, Qilarisht ,Bdar 

Kutal ,Kosine ) 
➢ Bredhi Petranit 
➢ Grumbulli pyjor i pishave Iljare nj.ad.Carshve 
➢ Grumbulli pyjor i pishave  m. Kallarytos  nj.ad.Carshove 
➢ Pyjet e dushkut ne zonen e rrezes 

Nga zjarret ne Objekte : 
➢ Ne banesa ( qendra te banuara ) 
➢ Ne stacione e pika te furnizimit me karburant dhe gaz (Qytet dhe ne periferi te 

Permetit ) 
➢ Nenstacioni elektrik dhe fiderat 
➢ Objektet ku kryhet veprimtari prodhuese 
➢ Bjektet kolektive  ( Shkolla , kopshte , nadertesa administrate , spitali e qendrat 

shendetesore etj) 
➢ Ne objekte biznesi 

Nga Zjarret ne fusha : 
➢ Fushat , e Carshoves ,Kaludhit , Qilarishti, Kosine , Piskove. 

Zjarret ne : 
➢ Ne vareza te qytetit dhe te fshatrave 
➢ Ne vendgrumbullimin e mbetjeve , Guri Hatos , Kutal 

 

Zjarret ne Pyje 

Profili i rrezikut 
 
Rreziku : Zjarr ne pyje ( Siperfaqe te hapura ) 
Madhesia e mundshme ( Perqindja e goditjes ne komunitet ): 
Mesatare 20 – 30 % 
Frekuenca e ndodhjes : 
Shume e mundshme . mundesia 100 % se paku dy 
here ne vit 

Modeli sezonal : 
Qershor – Shtator 
 

Zonat qe mund te goditen me shume : Parku Kombetar “ Bredhi Hotoves “, Kurora e gjelbert e 

qytetit te Permetit , Bredhi Petranit. 
Kohezgjatja e mundshme : 10 ore deri ne 2 dite 
Shuma e mundshme e kohes se paralajmerimit : 6 – 12 ore 
Sistemet ekzistuse te paralajmerimit : IGJEUM , Sistemi integruar 112 , Sherbimet e 
informacionit te pol. Shtetit . MZSH 
Aekziston analiza e dobesive / cenueshmerise : Po 
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Cenueshmeria nga goditjet ne faktoret kyc te komunitetit 

Profili Pasojat e mundshme Shkalla e 
goditjes 

Banore Shkalla e goditjes në banorë gjatë kohës së zjarrit 
në vendin e ngjarjes e larte( vdekje  , lendime te 
renda per shkak te afersise me qendrat e banuara ) 

E Larte 
 
 

Pasuria Demtim i pasurise , shteterore  e private E Larte 
 

Infrastruktura  Demtimi I linjave percjellese elektrike E Mesme 
 

Objekte te rendesise se 
vecante 

Mungesa e objekteve te rendesise se vecante dhe 
infrastructures ne zonat pyjore 

E Ulet 
 

Demet ekonomike Shkaterimi masivit pyjor , erozini , Ripyllezimi E Larte 
 

Ambienti Për shkak të zjarreve të mëdha dhe tymit dëmtohet 
mjedisi si dhe krijohen parakushtet për erozion 
masiv 

E Larte 
 

Trashegimia kulturore  Demtimi I objekteve te trashegimise kulturore 
,dëmtimi i vegjetacionit, flora, fauna, speciet e 
veçanta dhe pikat turistike 

E Larte 
 
 

Sherbimet shteterore Nuk ka infrastructure qe mund te demtoje 
sherbimet 

E Ulet 
 

Sherbimet emergjente Demtime te pajisjeve te sherbimeve te forcave 
operacionale 

E Ulet 

 

 
HISTORIKU 

Pyjet në Bashkine Permet kanë qenë dhe jane një pasuri mjaft e madhe, vec te tjerash,  ato kanë 
ndikuar pozitivisht në cilësinë e jetës së banorëve të qytetit  Permet dhe fshatrave përreth. Pas 

viteve ‟90-të u vu re dukshëm një përkeqësim i madh i situatës së mbulesës bimore, si rezultat i 

prerjes pa kriter të pyjeve, por edhe si rezultat i djegies së tyre. Edhe pse me kalimin e kohës janë 
marrë mjaft masa për mbrojtjen e pyjeve, po punohet qe situata te jete  tërësisht në kontroll.  

 
Bashkia ka ne administrim nje fond pyjor/ kullosor prej11 585.38 ha.Pjesa me e madhe e 
siperfaqes pyjore perbehet prej pyjesh me prodhimtari te pakte ( dushku dhe shkurre te 
ndryshme.) 
Shtrihen ne lartesinë230 – 2300 m mbi nivelin e detit dhe kryesisht ndodhen ne krahun e majtë të 
lumit Vjosa . Sipërfaqa pyjore e bashkisë ndahet në 7 ekonomi  pyjore të cilat kanë kufi të qartë 
natyror 
Treguesit sipas tabelave : 
 
Ekonomia Pyjore 
 
N

 
Ekonomite 

 
Numuri 

 
Siperfaqe 

 
Kategorite e perdorimit te teritorit 
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R pyjore ngastrave pyjore 
 (ha ) 

Pyll 
(ha ) 

Kullote 
( ha ) 

Bimesi 
( ha ) 

Inproduktive 
 ( ha ) 

1 Dangelli 30 450.7 427.81 0.81 7.11 14.97 
2 Dhembel 181 2526.49 2357.98 - 148.5 19.93 
3 Pacomit 14 265.63 265.83 - - - 
4 Lomnice 79 1429.9 1416.06 - 13.84 - 
5 Nemercke 353 5259.38 4886.37 69.993 79.11 223.9 
6 Petran 

Carshove 
125 1270.34 1200.67 4,76 19.08 45.83 

7 Petran 
Zavalan 

24 382.94 339 - 17.03 6.91 

8 Totali  11585.38 10893.5 75.563 304.7 311.54 
 
Ekonomia Kullosore 

 
NR 

 
EKONOMIA KULLOSORE 

 
NUMURI I 

NGASTRAVE 

 
SIPERFAQJA 

HA 
 

1 Dhembel 25 1921.8 
2 Frasher  -  Koblare 13 905.32 
3 Leskovec - Pacomit 2 28.73 
4 Nemercke 31 3714.88 
5 Petran  - Zavalan 1 104 
6 Qilarisht  Raban 3 173 
7 Totali 75 6847.73 

 
Perberja e grumbujve pyjorë: 
LISI AHU SKOZË MARE  TË 

PERZIER 
BREDH PISHE 

2475 ha 40 ha 845 ha 915 ha 2270 ha 587 ha 550 ha 

 
Në pese vjecarin  e fundit, ndodhja e zjarreve në Bashkine Permet është shtuar si në numër e po 
ashtu edhe nga sipërfaqja e prekur, që të dy këta tregues janë ne karakteristikat mesatare. 
Statistika e zjarreve të cilat kanë ndodhur gjatë përiudhës 2015-2020 tregojnë se ka pasur një 
numër të konsiderueshëm zjarresh kryesisht në qendrën urbane, rurale gjithashtu gjatë kësaj 
përiudhe ka pasur zjarre në pyje, fushore, zjarre në ndërtesat e banimit familjar, në objektet e 
bizneset private, zjarre në automjete të udhëtarëve, në trafo për shpërndarjen e rrymës elektrike e 
tjera. Harta e rrezikut të zjarreve është bere në nivel të Bashkie. Ajo mbështetet në të dhënat e 
ndodhjeve të zjarreve, përmasat e sipërfaqeve të djegura e të prekura dhe parametra tjerë me 
peshë të cilat janë mare nga Shërbimi Zjarrfikës dhe sektori emergjencave civile te bashkise. Nga 
analiza që është bërë shkaqeve, kohës, dëmeve të shkaktuara tjera. Rezulton si me poshtë : 
 
Zjarret ne pyje e kullota: 
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VITI 

 
NUMURI I ZJARREVE 

 
SIPERFAQJA E DJEGUR ( HA ) 

 
 

2015 18 19 
2016 14 17.5 
2017 19 12 
2018 23 7.7 
2019 21 4.2 
2020   

   
 

Statistikat për zjarret pyjore rregullisht mbahen nga sherbimi pyjor dhe sektori i emergjencave. 
Ndryshimet klimatike kanë ndikuar edhe nevendin tone , ndërsa vitet më të theksuara nga 
perfshirja ne zjarrejanë evidentuar në vitet: 2000, 2004, 2007 dhe 2012, ku janë dëmtuar 
sipërfaqe të mëdha të pyjeve duke shkaktuar humbje të konsiderueshme. 
Rastet e zjarreve te medha gjate kesaj periudhe : 
 

✓ Ne korik te vitit 2012 u shfaq nje vater zjarri ne ekonomine pyjore te njesise 
administrative Piskove ne fshatin Kutal ku u perfshine nga flaket siperfaqe e madhe  
me pyll halore (pisha ).Siperfaqa e djegur  rreth 10 ha me humbje te drejtperdrejta 
ekonomike dhe mjedisore. 

✓ Ne 2019 ne fshatin Leuse , nj.ad.Petran nga nje zjarr i qellimshem u dogjen 0.5 ha 
me pisha dhe nje siperfaqe e pershkuar nga zjarri 3 ha 

✓ Ne 2019 ne fshatin Biovizhde , nj.ad. Carshove u perfshi nga flaket nje siperfaqe ..ha 
me pyll te perzier 

 
Nje nga ekonomote pyjore me te rendesishme dhe me te rrezikuara nga zjarret ne Bashkine 
Permet eshte ajo e “ Kurores se gjelbert te qytetit.” 
Kjo ekonomi shtrihet ne te dy  anet e lumit Vjosa, perfshine rrezen e malit te Dhembelit duke 
filluar nga fshati Lipe, Qyteti Permet, Leuse ,Leshice, Badelonje, Qilarisht , Bodar , Kutal dhe 
Kosine. Perberja e saj eshte kryesisht me pyll halore rreth 55% me moshe mbi 50vejecare dhe 
pjesa tjeter me shkurre te llojeve te ndryshme. 
Ne kete teritor kryejne aktivitetin e perditshem banoret e qytetit dhe te fshatrave perreth.Eshte I 
pershkueshem nga rruga nacionale Kelcyre – Permet si dhe rrjeti rrugor qe lidh qytetin me 
fshatrat per rreth tij. Ne hyrje te qytetit kryejne aktivitetin e tyre 6 pika te shperndarjes se 
karburantit dhe gazit 
Zjarret ne pyje shpesh jane ngjarje te  nje shkalle me te vogel ne krahasim me ato qe kane ndikim 
dramatik mbi jeten e pronen. Perjashtim bejne zjarret  qe mbulojne siperfaqe te medha shkurresh 
ose pyjesh ku perfshihen zonat e banuara , pasi keto mund te shkaktojne shkaterim ne nje zone te 
gjere. 
Tabela e zjarreve per vitin 2019 
 

 
Nr 

 
EMËRTIMI 

BASHKIA 
PËRMET 

 

1. Numuri i vatrave të zjarrit 21  
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2. Sipërfaqe e djegur në tëkë arë 1.1ha  

3. Sipërfaqe e djegur në kullotë / shkurre 1.7 ha  

4. Sipërfaqe e djegur në Pyll me pisha 1.5 ha  

5. Sipërfaqe e djegur në pyll të përzier 1 ha  

6. Sipërfaqe e djegur në pemtari -  

7. Sipërfaqe e djegur nëVreshtari 0.05 ha  

8. Ullinj të djegur, mosha 15 rrënjë, 3 
vjeçar 

 

9. Djegur ,Të ndryshme 15 koshere 
bletësh,1 
automjet 

 

10. Banesa, objekte biznesi 3 obj.biznesi  

11. Forca të angazhuara në operacion  ( MZSH ) 98  

12. Forca të angazhuara në operacion (Punonjës bashkie, 
vullnetarë ) 

71  

13. Forca të angazhuara në operacion , ( policië ) 33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto te zjarreve ne pyje : 
 

 
                          Zjarr ne pyll me pisha Leuse , Permet 2019 
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Kutal ( Brackove ) VGMbetjeve 01.08 2019   Rapcke 19.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKENARET E MUNDSHEM : 
 

SKENARI 1 
 KOHA  :ORA  10.00 Dt. 05.07.______ 
 
Zona e  emergjences : Bahkia Permet 
 
Qendra Kombetare per Parashikim dhe Monitorim te Rreziqeve Natyrore nepermjet Buletinit te 
muajit Korrik ka parashikuar rritje te temperaturave deri ne 40 grade Celsius 
QKOEC nepermjet Sektorit te Emergjencave civile te Prefektures ka dhene njoftimin ne oren 
10.00 per “ Alarm per rritje gadishmerie “ per te perballuar situate emergjente qe mund te 

shkaktohen nga zjarret si rezultat I rritjes se temperaturave. 
Niveli I rrezikut parashikohet I larte  ne gjithe teritorin e Bashkise. 
Ne Qarkun e Gjirokastres ne dhjete diteshin  fundit te muajit Qershor jane shfaqur vatra te vogla 
zjarri ne pyje, kullota dhe toke arene bashkite Gjirokaster, Tepelene dhe Kelcyre te cilat jane 
menaxhuar ne kohe . Ne bashkine Permet jane shfaqur dy vatra te vogla zjarri te cilat jane 
menaxhuar ne kohe nga sherbimi MZSH 
Ne bashkine Permet zonat dhe objektet me te rrezikuara nga zjarri jane : 
- Parku Kombetar “Bredhi  Hotoves “ 
- Kurora e gjelbert e qytetit Permet 
- Pikat e shperndarjes se Karburantit  
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- Tokat are ne luginene e Vjoses ( Carshove , Petran , Piskove ) 
Ne rast te renies se zjarrit  ndikimi dhe shkalla e demtimeve do te jete i larte duke prekur njerez , 
banesa , pyje si dhe ne infrastructure. 
Forcat operacionale te bashkise ,  ( Stacioni PMNZSH , Komisariati Policise ,  Sherbimi I kufirit 
, Sherbimi urgjences ), monitoruese  / njofuese, Sherbimi vullnetar MNZ, qendrojne ne 
gadishmeri per perballimin e cdo situate te shkaktuara nga zjarret. 
Sektori emergjencave civile te bashkise ka dhene sinjalin per “ Alarm per rritje te gadishmerise “ 
Kohezgjatja e  “ Alarmit per rritje gadishmerie “ deri ne nje njoftim te dyte . 

 
SKENARI 2 

( Ne vazhdim ) 
 
Data ____15.07._______ ora___11.15___ 
VENDI :  Kurora e Gjelbert e Qytetit te Permetit 
                        (  Kodra e Bolenges ) 
 
Ne oren 11.15 dt.__15.07.________  vrojtuesi i Kurores se gjelbert te qytetit Permet  njofton per 
shfaqen e nje vatre zjarri ne Kodren e Bolenges 250 m ne Perendim te spitalit te qytetit. 
Ne oren 11.20 njofton kryeplaku I fshatit Lipe per shtellunga te medha tymi e flake, skena te tilla 
raportohen edhe nga banore te fhatit Lipe. 
Era fryn me shpejtesi  5 m ne sekondeme drejtim Veri – Perendim duke faforizuar perhapjen e 
metejshme te zjarrit. 
Perhapja e metejshme e vatres se zjarrit rrezikon : 
-  Lagjen Bolenge , 5 banesa (25persona ) 
-Lagjen ne lindlje te Fshatit Lipe 15 banesa 
-  3 vilat ne te majte te perroit te Lipes 
-  Kodren e pyllezuar me pisha  5 ha 
-Rrjeti elektrik Permet – Lipe, Permet - Bolenge 
Me zmadhimin e siperfaqes se zjarrit  rrezikohen banesat e Lagjes’’ Partizani’’ne Jug te kodres, 

banesat e fshatit lipe ne Jug – Perendim  si dhe spitali Permet ne Lindje te kodres  Bolenge. 
Nevojat e mundshme qe mund te lindin gjate situates: Evakuimi i 3 familjeve,shtese te personelit 
zjarrfikes, mjet zjarrfikes si dhe mjte fikese( Bombula ) 
Popullsia qe rrezikohet :  40 banore te fshatit Lipe. ( Lagja ne jug- lindje )Me marrje e sinjalit per 
renien e zjarrit nga vrojtuesi dhe sektori Emergjencave civile te Bashkise u njoftuan forcat e 
gadishmerise te cilat angazhohen ne momentin e pare: 
-Sherbimi I PMNZSH 
-Komisariati Policise Permet 
-Sherbimi i ambulances 
Parashikimi i kohezgjatjes se emergjences jo me pak se 8 ore. 
Shkakui renies se zjarrit i panjohur 

 
SKENARI 3 

( Ne vazhdim ) 
Zjarri I ndihmuar nga era qe fryn ne drejtim te perendimit  , po perhapet me shpejtesi ne drejt 
lagjes lindore te fshatit Lipe. Forcat operacionale te bashkise po bejne te gjitha perpjekjet per 
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fikjen e zjarrit dhe ndalimin e perhapjes se metejshme te tij.  
Perhapja e metejshme e zjarrit rrezikon 15 banesa , pronen , gjene e gjalledhe bazen ushqimore 
Deri ne oren 15.15 eshte djegur nje siperfaqe pyjore dhe me shkurre gjithesej 1.5ha . Si rezultat 
I perpjekjes per shuarjen e zjarrit  jane lenduar lehte nga asfiksia nje zjarrfikes , dy vullnetar , 
nje banese me gjithe materialet dhe orendite shtepiake. 
 

SKENARI 4 
( NE VAZHDIM ) 

ORA  19.30 
Pas shume perpjekjesh te forcave te nderhyrjes se bashkise  dhe ndihmes se dhene nga 
sherbimi zjarrfikes Kelcyre ne oren 19.30 zjarri u vu nen kontroll, u be I mundur fikja e dhe 
ndalimi I perhapjes se metejshme te tij. 
Demi I shkaktuar : 
Te lenduar lehte ; Nje zjarrfikes , tre vullnetare , nje banese e djegur me materiale dhe orendi 
shtepiake, siperfaqe e djegur pyll dhe shkurre 1.3 ha, demtuar percjellesit elektrik te linjes 
elektrike  Permet – Lipe,baze ushqimore per bagetite , etj. 
 
 
 
 
 
 
Harta e vendosjes se forcave dhe te mjeteve  per shuarjen e zjarrit : 
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Vlerësimi i rrezikshmërisë së zjarreve në fusha  
Popullsia qe jeton ne zonat rurale  , varet kryesisht prej bujqësisë ekstensive dhe blegtorisë, 
megjithatë, ndodhja e zjarreve në tokat bujqësore është përgjithësisht jo e dendur dhe prekë 
sipërfaqe të kufizuara. Mirëpo, viteve të fundit janë shpeshtuar zjarret në fusha të cilat janë të 
shkaktuara kryesisht nga faktori antropogjen si pakujdesi ose për interesa përsonale:  

➢ djegia e mbetjeve te kulturave bujqesore, 
➢ djegia e barerave të këqija, 
➢ djegia e barit të thatë,  
➢ djegia e shkurreve në favor të zgjerimit të tokës punuese, 
➢ djegia e sternishtave gjatë sezones së korrje shirjeve 

Zonat me te rrezikuara nga zjarret ne fusha jane tokat bujqesore pergjate lugines se Vjoses te 
njesive administrative Carshove , Petran, Piskve . 
Masat preventive te zjarreve ne fusha 
Njesite administrative në sezonin e korrje-shirjeve,sipas Ligjit të mbrojtjes nga zjarri, janë të 
detyruar që para fillimit të zezonit të korrje-shirjeve të hartojnë Planin e mbrojtjes nga zjarri, në 
të cilin duhet të parashikojne dhe të ndermarin këto masa: 
 1. Organizimi i kujdestarisë, shërbimit të vëzhgimit, lidhjes dhe informimit të përhershëm gjetë 
korrje shirjeve;  
2. Makinat të cilat marinë pjesë në korrje shirje duhet të jenë teknikisht në rregull dhe të 
siguruara kundër shkaktimit të zjarrit me anën e hedhjes së shkendijave , nxehtësisë së madhe 
dhe mënyrave tjera;  
3. Makinat duhet të jenë të pajisura me aparate zjarrfikëse, lopata, kazma dhe pran tyre të 
sigurohen depozita me ujë;  
4. Furnizimi i makinerisë me karburant të bëhet në vend të sigurt dhe karburanti rezervë të ruhet 
së paku 150m larg të lashtave në hije i shoqëruar me mjete përkatëse për shuarjen e zjarrit;  
 

Zjarret ne objekte banimi 
 
KATEGORIA E RREZIKUT : Teknologjike  (te shkaktuara nga faktori njeri) 
LLOJI : Fatkeqesi  Bio - Fizike 
RREZIKU : Zjarr ne objekte 
VENDNDODHJA : Teritori bashkise Permet 
MODELI : Gjate vitit 

 
HISTORIKU 
Për sa i takon zjarreve të shtëpive, banesave kolektive, lokaleve private etj. theksojme faktorët e 
mëposhtëm:  

• Ekzistenca e ndërtesave të banimit kolektiv me linja elektrike të vjetra dhe të mirë 
mbajtura keq. Ky është renditur si njëri prej shkaqeve kryesore.  

• Përdorimi i pakontrolluar i energjisë elektrike pas ndërprerjeve të gjata të saj shkaktojnë 
zjarre nëpër shtëpi dhe objekte tjera. Kur njerëzit më në fund furnizohen me energji 
elektrike ata i mbingarkojnë rrjetet ngaqë përpiqen ti shfrytëzojnë sa më shumë. Shpesh 
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ata rrezikojnë duke bërë lidhje të paligjshme në rrjet. Si pasojë, vetëm gjatë viteve 2015– 
mars 2020 ka pasur 15 zjarre në shtëpi, kryesisht për shkak të mbingarkimit të rrjetit  

• Vendosja e ushqimit të kafshëve në brendi të objekteve të banimit dhe pranë objekteve të 
tilla, 

• Mos kujdesi i prindërve që burimet e zjarrit (mjetet ndezese) të i lënë afër dorës së 
fëmijëve  

• Mungesa e dijeve në komunitet për parandalimin e zjarrit,  
• Mungesa e hidrantëve ose jo funksionaliteti i tyre ne zonat rurale 
• Mungesa e pajisjeve kundër zjarrit 
• Rrufeja  
• Keqpërdorimi me energji elektrike nga njerëz te pandërgjegjshëm dhe nganjëherë te 

pakujdesshëm etj. 
 
 
GODITJA : 
Djegia e një objekti banese  

❖ Numuri kufizuar i familjeve te goditura 
❖ Evakuimi banoreve te rrezikuar nga banesat  
❖ Gjendja paraqitet kritike per objektin dhe objektet e tjera perrethper shkak te perhapjes se 

zjarrit 
❖ Do te paraqiten efekte dytesore per ambjentin dhe familjet perreth 
❖ Mbeshtetje e mjaftueshme nga niveli local 

 
 
 
PSOJAT : 
 

❖ Vdekje , djegie te renda , te lehta te banoreve 
❖ Djegia e baneses , objektit ( Demtime te lehte dhe te renda ) 
❖ Te mirat material ( orendi , pajisje shtepiake , veshmathje , ushqim etj, 
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Foto te zjarreve ne objekte : Objekt biznesi Carshove    28.08.2019 
 
 
 
 
 
SKENARI I MUNDSHEM 
 
Në Lagjen “Mejden”, te qytetit Permet  me daten _____, në orët e vona të mbrëmjes ka 
shpërthyer një zjarr në një objekt banimi, ku  është djegur shtëpia një katëshe prej tri dhomave 
dhe zgjerim me një aneks. Në këtë shtëpi kanë banuar familja 4 anëtarëshe. Një fëmijë (gjinisë 
mashkullore) i moshës 6 vjecar  ka pesuar demtime te renda  nga djegiet  e shkaktuara  nga flaket 
e zjarrit. Ne rastin e shpërthimit të zjarrit familja ka qenë duke fjetur. Zjarri është vrejtur nga 
fqinjët e kësaj familje te cilet kane njoftuar sherbimin zjarrfikes .Nderhyrja  për shpëtim  
lokalizim dhe shuarja e zjarrit është bërë nga Njësia e Zjarrfikësave te bashkise. 
 
 

 
 
 
 
 

3.8  Zjarret ne stacione karburantesh 
 
KATEGORIA E RREZIKUT : Teknologjike 
LLOJI RREZIKUT : Fatkeqesi teknolgjike 
RREZIKU : Zjarr 
MDELI : Gjate vitit 
VENDNDODHJA : Stacionet e karburanteve 
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HISTORIKU 
 
Në qendrën administrative dhe vendbanimet në pjesën rurale të  bashkise janë të 
evidentuara:  

✓ Stacione ( Pika ) karburanti )  7 ( shtate ) 
✓ Depo per shperndarje gazi  1 (nje ) 
✓ Pike shitje gazi 1 (një ) 

Fatmirësisht deri më tani nuk është evidentuar asnjë rast zjarri në këto pika të shitjes, edhe 
pse është një numër i këtyre pikave të shitjes që nuk i plotësojnë kushtet teknike dhe 
hapësinore për një veprimtari të tillë duke marë për bazë shkallen e lartë të rrezikshmërisë 
që paraqesin, sidomos ato pika të cilat veprimtarin e vetë e ushtrojnë brenda qendres 
urbanistike dhe më të frekuentuar nga automjetet dhe kalimtarët e rastit të qytetit, ku nga 
shpërthimi dhe zjarri eventual pasojat njerëzore, materiale dhe hapësinore do të ishin 
katastrofike dhe të pa parashikueshme. Shikuar në aspektin e mos ndodhjes së zjarreve në 
këto vende duhet qe  Shebimi MZSH vemendjen kryesore  duhet ta perqendrje ne kontrollin 
e shpeshte te ketyre stacioneve e pika shitjesh karburanti e gazi . 
 
GODITJA : 

✓ Infrastruktura e stacionit te karburantit 
✓ Objekte te rendesise se vecante ne afersi 
✓ Rrjeti ndricimit te rugeve 
✓ Si dhe elemente te tjere te ekspozuar ne afersi te stacionit te karburantit 

PASOJAT : 
✓ Rrezikimi i jetes se banoreve ne afersi nga djegia , asfiksimi nga tymi i derivative te 

naftes 
✓ Rrezikimi i jetes se personelit te stacionit  
✓ Rrezikimi  banesave dhe objekteve perreth 
✓ Frike dhe panik nga shperthimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harta e vendndodhjes se stacioneve te karburantit 
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SKENARI MUNDSHEM 
 
Zona e emergjences : Stacini karburantit “ ELDA“ qyteti Permet 
 
Në orët e mesëditës të datës 10.08.      , gjatë shkarkimit të autocisternes me karburant, për 
shkak të mos respektimit të rregullave për shkarkimin dhe depozitimin e derivateve të naftës 
dhe mos respektimit të të rregullave të mbrojtjes ndaj zjarrit, ka shpërthyer zjarri në 
Stacionin e shitjes së karburantëve “Elda “ Fillimisht, zjarri e ka perfshire autobotin , pastaj 

nga perhapja e zjarrit janë përfshire edhe stabilimentet për mbushjen e atomjeteve me 
karburant , janë krijuar flakë zjarri të cilat kanë krijuar valë të nxehta përvluese dhe tym të 
dendur. Nga kjo situatë e krijuar, janë rrezikuar serizisht zjarrfikësit dhe përsoneli i stacionit 
në fjalë. Perhapja e flakeve te zjarrit ka perfshire infrastrukturen e stacionit dhe parkingun e 
mjeteve te firmes se ndertimit, që gjendet ne krah te Stacionit .Nga zjarri janë te rrezikuara 
servisi  e makinave si dhe nje pike shitje per pjese kembimi , nje makine transporti e 
ngarkuar me materjal ndërtimor druri e cila ndodheje parkuar 35 m larg stacionit karburanti. 
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Element te ekspozuar : Restorant “ 24 oreshi”, Varezat e deshmoreve ,Restorant “ Kupola “, 
300 m te rruges se hyrjes ne qytet te cilat kane nje distance rreth 100 m larg vendit te 
ngjarjes  si dhe grumbulli pyjor ( pisha ) ne siperfaqen e lulishtes “ Trekendeshi “. 
Me marrjen e njoftimit forcat e kmisariatit te policies bene sigurimin e vendit te ngjarjes  
dhe shpetimin e personelit dhe evakuimin e banoreve perreth. 
Nga kjo situatë e krijuar, nga komandanti i stacionit zjarrfikes , është dhënë alarmi për 
evakuimin e personelit te pikes si dhe te banoreve per rreth . Pas shpetimit dhe  evakuimit, 
te demtuar rende nga djegiet  jane shoferi autobotit dhe punetori i sherbimit te stacionit te 
cilet u transportuan nga sherbimi ambulances  ne urgjencen e spitalit .Ndihmë mjekësore 
kanë kërkuar 5 banore, të cilët  kanë patur lëndimete lehta, 2 nga paniku dhe frika kanë 
patur shenja te humbjes se ndjenjave 
Meqenëse, mbështetëja lokale e forcave për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit ka qenë e pa 
mjaftueshme, është kërkue ndihma e njësise të zjarrfikjes të bashkise Kelcyre. 

Falë vetëmohimit dhe profesionalizmit të këtyre njësive, në orët e vona të pasditës së kësaj 
date është arritur që zjarri të vihet nënë kontroll dhe të lokalizohet.  
Ne kete ngjarje kontribuan edhe  punonjesit e ndermarjes se pastrim – gjelberimit te 
bashkise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendosja e forcave e mjeteve per shuarjen e zjarrit sipas skenarit 
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Karakteristikat bazë  
• Zjarret në pyje dhe kullota shpesh janë ngjarje të një shkalle më të vogël, në krahasim me 
ato që kanë ndikim dramatik mbi jetën dhe pronën. Përjashtim bëjnë zjarret që mbulojnë 
sipërfaqe të mëdha shkurresh ose pyje ku përfshihen edhe zona të banuara, pasi këto të 
fundit mund të shkaktojnë shkatërrim në një zonë të gjerë.  
• Shkaqet kryesore të zjarreve vijnë nga njerëzit, duke përfshirë neglizhencën, aktivitetet 

bujqësore të kontrolluara jo ashtu siç duhet, si për shembull djegien e kullotave, aksidentet 
dhe vëniet e qëllimshme të zjarrit.  
• Si rezultat, zonat specifike të rrezikut janë lehtësisht të identifikueshme, 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, është shumë e vështire për t’u 

kontrolluar, qofshin këto zjarre të shkaktuara nga njerëzit ose zjarre natyrore dhe drejtimi 
dhe forca e erës janë faktorë të veçantë në paparashikueshmërinë e tyre.  
• Në bashkine tonë, rreziku më i madh i zjarreve të pyjeve është evident në fund të 
pranverës dhe gjatë periudhave të verave të thata. Rreziku i zjarreve të pyjeve është rritur në 
mënyrë të konsiderueshme, si në shpeshtësi, ashtu edhe në përmasa të zonave të prekura. 
Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Parandalimit dhe Lehtësimit  
• Faktorët e parandalimit, si fushatat e ndërgjegjësimit publik dhe institucional, mund të 
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kenë ndikim të rëndësishëm në uljen e rrezikut. Këto fushata mund të ndërmerren në nivel 
bashkie, nivel administrativ dhe 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 sistem serioz vëzhgimi dhe patrullimi ndihmon në ndërgjegjësimin, informimin dhe 

zbatimin e legjislacionit.  
• Mund të nevojiten ndryshime në praktikat bujqësore për sa u përket rreziqeve në rritje. 

Alternativa, opsione dhe udhëzime mund të jenë të nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin 
për mosdjegien e kullotave në periudhat kur rrezikshmëria e përhapjes dhe e daljes jashtë 
kontrollit është e lartë. 

Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Parapërgatitjes dhe Mbrojtjes  
• Inkurajimi dhe zbatimi i masave ekzistuese të mbrojtjes, si për shembull, barrierat për 

parandalimin e zjarrit, kullat për monitorimin e pyjeve dhe një situatë patrullimi i përforcuar 
për pyjet, është çelësi për mbrojtjen e zonave të mëdha nga zjarret.  
• Mbështetja dhe përforcimi i një rrjeti të përhershëm ekzistues të mbikëqyrje-sinjalizimit 
(me disa kulla vrojtimi) jep këtë përgjigje thelbësore të hershme. 
 • Investimet, fuqizimi dhe përdorimi racional i teknikës mund të çojnë në përballim të 
situatës përpara se kjo e fundit të mos mund të kontrollohet nga njeriu. 
Faktorët për t’u marrë parasysh gjatë fazës së Përgjigjes  
• Shpejtësia e përgjigjes është faktori kryesor në parandalimin e përhapjes së zjarrit në një 

pyll të vogël ose të zjarrit në shkurre, për të mos marrë përmasat e një emergjence civile.  
• Drejtimi i zjarrit është shumë i paparashikuar dhe e gjithë popullsia vendëse ose e 

përkohshme në çdo rast duhet të përgatitet për t’u evakuar. Evakuimi duhet të bëhet 

mundësisht sipas planeve të gatishmërisë ekzistuese dhe të testuara.  
• Duhet të identifikohen dhe të paracaktohen zonat e sigurta për evakuimin së bashku me 

rrugët e sigurta për të shkuar në ato zona që ekzistojnë ose që janë dhënë si mundësi.  
• Publiku dhe institucionet duhet të mbahen të mirinformuara nëpërmjet mjeteve të 
nevojshme dhe duhet të lejohen ose të inkurajohen të kthehen në shtëpitë e tyre kur situata 
të jetë përsëri absolutisht e sigurt.  
• Në emergjencat e zjarreve të një madhësie të konsiderueshme mund të kërkohet ndihmë 
ndërkombëtare për shuarjen e zjarrit, si për shembull zjarrfikës të fuqishëm, helikopterë dhe 
avionë të prodhuar posaçërisht për këtë qëllim, veçanërisht nga vendet fqinje. 
Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Rikthimit në Gjendjen Normale  
• Dëmtimet në lidhjet e transportit, të energjisë elektrike dhe të telekomunikacioneve duhet 

të jenë me përparësi për t’u rregulluar, sapo situata të jetë e sigurt për të bërë një gjë të tillë.  
• Situata duhet të monitorohet nga afër për shpërthime të papritura të vatrave të zjarrit 
fillestar ose të zjarreve dytësore, që ndodhin nga i njëjti shkak fillestar ose nga materialet 
djegëse që zhvendosen nga era.  
• Kthimi i situatës në normalitet sjell mundësi për të mësuar nga një rishikim i plotë i 
shkaqeve dhe ndikimit të asaj çfarë ndodhi, duke analizuar rëndësinë e paralajmërimit në 
kohën e duhur dhe në mënyrën e përshtatshme si dhe përgjigjen e duhur.  
• Një rishikim i plotë siguron përmirësime të mundshme gjatë operacioneve të përballimit, 
të parandalimit dhe të lehtësimit të situatës së krijuar.  
• Humbja ekonomike që vjen si rezultat i zjarrit, duhet të paraqitet me koston e mundshme 
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të lehtësimit kundrejt një situate të përsëritur, si mjet për të kërkuar investime për 
parandalimin. 
 • Etapa e menjëhershme e pasngjarjes, mund të paraqesë një mundësi për të aplikuar për 

burime shtesë për parandalimin, lehtësimin dhe mbrojtjen. 
 
 
 

 

 

3.9  SULMI TERRORIST 

Duhet të theksohet se Shqipëria nuk ka përjetuar ndonjë sulm terrorist dhe, në përgjithësi, nuk 
konsiderohet si vend me rrezik të veçantë për sulmet terroriste. Sidoqoftë, ngjarjet e sulmeve 
terroriste janë rritur. Përvojat e fundit në Kenia, Spanjë dhe Turqi demonstrojnë se ky rrezik 
është me evident se më parë. Në këtë shtojcë është dhënë një përshkrim i përgjithshëm që lidhet 
me sulmet terroriste.  

Karakteristikat bazë  

• Ekspertiza për aktet terroriste dhe parandalimi i tyre realizohet nëpërmjet një pune shumë të 

specializuar ku përfshihen shërbimet sekrete, njësi të specializuara të policisë dhe të forcave të 
armatosura dhe shpesh edhe rrjete ndërkombëtare të specializuara. Si rezultat, këto çështje janë 
jashtë përgjëgjësive dhe parametrave të punës së atyre që merren me çështjet e emergjencave 
civile.  

• Sidoqoftë, në rast të ndodhjes së ndonjë akti terrorist mbi objekte ose mbi njerëz, atëherë janë 
mekanizmat e përballimit të emergjencave civile, të cilët duhet të përgjigjen në të njëjtën 
mënyrë, si në rastet e fatkeqësive natyrore. 

 • Eksplozionet mund të kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të grupeve të kërkim-shpëtimit dhe 
menaxhimin e të dëmtuarve në masë për të shpëtuar jetët e njerëzve në të njëjtën mënyrë si dhe 
në rastin e një tërmeti të vogël. Në mjaft situata kërcënuese terroriste janë dashur evakuime të 
shpejta dhe masive të njerëzve për t’i siguruar ata nga kërcënimet e mundshme, madje edhe nga 

një paralajmërim.  

• Megjithate, ka faktorë të veçantë shtesë që duhet të merren parasysh, duke përfshirë sulmet 

dytësore pas një sulmi që, nga pamja e jashtme, duket si kryesor, si dhe ngjarje jo të zakonshme, 
si për shembull sulmet me armë të shkatërrimit në masë (ASHM), për të cilat nuk ka shumë 
përvojë.  

• Duke u nisur nga natyra e tyre, sulmet terroriste zakonisht ndodhin pa paralajmërim ose me një 

lajmërim në çastin e fundit, por mund të pasohen nga një numër ngjarjesh të lidhura dhe 
ndonjëherë të koordinuara që shkaktojnë panik dhe strese të mëdha.  

Faktorët për t’u marrë parasysh gjatë fazës së Parandalimt dhe Lehtësimit  
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• Parandalimi është detyrë e strukturave dhe e institucioneve të specializuara. • Sidoqoftë, detyra 

për të koordinuar strukturat për përballimin e emergjencave civile do të jetë kurdoherë detyrë e 
strukturave të shërbimit të emergjencave civile.  

• Si rezultat, koordinimi për përballimin e situatës mbetet çelësi, ndërkohë që rrjedha koherente e 
informacionit dhe fushatat e ndërgjegjësimit të komunitetit dhe të strukturave përkatëse janë 
kurdoherë të domosdoshme. Në këtë mënyrë duhet të inkurajohen strukturat përkatëse dhe 
publiku i gjerë që të jenë sa më të përgatitur për çdo emergjencë civile duke bërë që të lehtësojnë 
ndikimin mbi jetën dhe pronën. 

 • Sulmet terroriste janë të paparashikueshme, kështu që, për përballimin e tyre, parapëlqehet të 

planifikohet në të njëjtën mënyrë si për çdo emergjencë civile tjetër, në mënyrë që të jetë e 
mundur të kalohet në këto plane, nëse një situatë e tillë bëhet realitet. Procedurat e evakuimit, 
planet, informimi i publikut, identifikimi i strehimit të sigurt dhe asistenca humanitare për 
emergjencat, mbështetja logjistike dhe të gjitha përgjegjësitë e tjera të lidhura me to duhet të 
merren nga seksioni i përballimit të PKEC-së dhe nga planet e emergjencave/gatishmërisë të 
përgatitura në nivel rajonal dhe lokal.  

Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Përgatitjes dhe të Mbrojtjes  

• Sulmet terroriste shpesh nuk kanë paralajmërime të hershme, megjithëse mund të ndodhë të 

bëhen lajmërime me telefon në minutën e fundit. Në rast të tillë, mobilizimi i shpejtë i forcave 
operacionale duhet të aktivizojë strukturat përkatëse si dhe për rastet e fatkeqësive natyrore. 
Zakonisht përparësi kanë evakuimi i shpejtë dhe i sigurt si dhe izolimi i zonës së kërcënuar. 

 • Për ndërgjegjësim publik në lidhje me kërcënimet terroriste është e nevojshme të merret një 

vendim nga instancat e larta qeveritare. Marrja e këtij vendimi për rritjen e gatishmërisë, pra 
rritja e vigjilencës dhe e njohurive të publikut mbi atë çfarë duhet të bëhet në raste të tilla, është 
me rëndësi shumë të madhe pasi në këtë mënyrë shpëtohen jetë njerëzish. Këto aktivitete duhet 
të bëhen në të njëjtën mënyrë si për rastet e tërmeteve ose të përmbytjeve. Si rezultat, duhet të 
ndërmerren të gjitha aktivitetet për angazhimin e përbashkët të publikut dhe të institucioneve në 
këtë drejtim. Shkollat, administrata publike, spitalet, subjektet private, media lokale dhe publike 
duhet të angazhohen për të transmetuar mesazhe të thjeshta dhe koherente nëpërmjet të gjitha 
mjeteve të komunikimit, duke u bazuar në njoftimet zyrtare. 

 • Planifikimi për përballimin e emergjencave në nivel qendror dhe lokal, përfshirë edhe planet 
specifike të përgatitura për fatkeqësitë natyrore, do të aplikohet edhe në rastin e një akti terrorist. 
Meqenëse skenarët për emergjencat që mund të shkaktohen nga akte terroriste nuk mund të kenë 
terren të përcaktuar, për këto raste mund të zhvillohen tipa duke i kushtuar rëndësi përdorimit të 
stukturave në situata konkrete  

• Praktikimi dhe testimi i planeve nëpërmjet stërvitjeve është me shumë vlerë edhe në një situatë 

sulmi terrorist 
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Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Përgjigjes 

 • Veprimet e menjëhershme të kërkim–shpëtimit ndërmerren kryesisht nga komunitetet e 
prekura, ku pjesa më e madhe e njerëzve shpëtohen nga familjarët, miqtë ose fqinjët. 

 • Trajtimi i menjëhershëm mjekësor do të nevojitet për t´ua ofruar të plagosurve. Një fatkeqësi e 
një përmase të madhe do të kërkojë angazhim të gjerë jo vetëm të kapaciteteve lokale, por edhe 
të atyre kombëtare. 

 • Bëhet, gjithashtu, edhe një vlerësim i shpejtë i sigurisë së objekteve si dhe për dëmet dhe 
nevojat më emergjente.  

• Mbajtja e rendit publik dhe dhënia e një informacioni të saktë janë shumë të rëndësishme për të 

vendosur qetësinë si dhe për të ulur pështjellimin e mëtejshëm që të mos shkaktohen viktima të 
tjera. 

 • Mund të jetë e nevojshme të evakuohet e gjithë popullsia nga zona e prekur ose nga zona të 
tjera që mund jenë nën rrezik të lartë. Në këtë situatë nevojitet mbajtja nën kontroll e rendit 
publik, dhënia e informacioneve të qarta, dhënia e mesazheve dhe e udhëzimeve për popullsinë si 
dhe informimi për zonat e sigurta të identifikuara më parë. 

 • Mund të kërkohen ose të ofrohen operacione ndërkombëtare të specializuara të 

kërkimshpëtimit. Ardhja e skuadrave të kërkim-shpëtimit do të shoqërohet me kërkesa për 
transportin ajror dhe për mjetet e transportit rrugor gjatë përpjekjeve për t’i dislokuar ato në 

zonat e prekura sa më shpejt të jetë e mundur. 

 • Edhe gjatë trajtimit të menjëhershëm mjekësor dhe operacioneve të kërkim-shpëtimit mund të 
vlerësohen rreziqet dytësore për objektet e dëmtuara 

 • Mbështetja logjistike është shumë e rëndësishme për një përballim të suksesshëm. Rrjeti 

rrugor, aeroportet, telekomunikacioni dhe infrastuktura tjetër duhet të vihen në funksion sa më 
shpejt dhe sa më mirë që të jetë e mundur, me gjithë kufizimet. 

 • Nëse njerëzit mbeten brenda strukturave të prishura, skuadrat e specializuara të 

kërkimshpëtimit, pasi të sigurohen, duhet të fillojnë menjëherë operacionet. Pjesa më e madhe e 
personave që shpëtohen do të jetë gjatë 24-48-orëshit të parë pas ngjarjes.  

Faktorët për t’u marrë parashysh gjatë Rikthimit në Gjendjen Normale 

 • Siguria, eliminimi i materialeve të rrezikshme ose pastrimi i zonës nga ndotjet si dhe sigurimi i 

strukturave të dëmtuara duhet të garantohen përpara se popullsia të kthehet e sigurt në zonën e 
prekur.  

• Shërbimet publike bazë ku përfshihen uji i pijshëm, ujërat e zeza, përdorimi i rrugëve dhe 

furnizimi me energji duhet të sigurohen sa më shpejt të jetë e mundur. 
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 • Duhet të merren vendime të shpejta në lidhje me objekte bazë publike (duke përfshirë 
ndërtesat e shkollave dhe të spitaleve) që mund të jenë shkatërruar ose dëmtuar rëndë. Ndërtesat 
që nuk riparohen, duhet të prishen plotësisht dhe të merret në konsideratë zëvendësimi i tyre i 
përkohshëm ose i përhershëm.  

• Duhet të merren vendime të shpejta për strehimin e sigurt të popullsisë së prekur. Mund të 

nevojitet që njerëzit të vazhdojnë të qëndrojnë në strehime të përkohshme edhe për njëfarë kohe. 
• Një emergjencë e përmasave të mëdha shpesh shoqërohet me ndihmë ndërkombëtare ose 
mbështetje të mundshme financiare apo materiale. Për strukturat shtetërore, është e rëndësishme 
të vendoset ritmi i jetës ashtu siç ishte, të koordinohen në mënyrë efektive donacionet në bazë të 
nevojave parësore dhe të jenë vazhdimisht të informuara për të qenë në gjendje të refuzojnë 
donacionet jo të përshtatshme dhe /ose ofertat për mbështetje 
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4.  SISTEMI ALARMIT 

Procedurat e alarmit janë një pjesë themelore e Sistemeve të Paralajmërimit të Hershëm. Siç 
përshkruhet në kapitullin 5 (Modeli i ndërhyrjes) dhe në kapitullin 6 (Fazat operacionale), 
sistemi i Mbrojtjes Civile të bashkise po aktivizohet gradualisht bazuar te Treguesit e Statusit 
(SI), që rrjedhin nga rrjeti i automatizuar i monitorimit ose nga ekipet e vlerësimit që 
monitorojnë zonat në risk, dhe te Treguesit e Kontekstit (CI), që rrjedhin nga parashikimet dhe 
buletinët hidrometeorologjikë.  

Këto udhëzime paraqesin një draft skicë të sistemit të alarmit, i cili megjithatë ka nevojë të jetë 
tërësisht i detajuar nga bashkia duke përcaktuar me saktësi të gjithë elementet e tij. 

Përvoja ka treguar se EWS-ja efikase ka nevojë për katër elemente: 

1. Zbulimi, monitorimi dhe parashikimi i rreziqeve; 
2. Analizat e rreziqeve të përfshira; 
3. Publikimin e njoftimeve në kohë, që duhet të kenë autoritetin e qeverisë; 
4. Aktivizimi i planeve të emergjencës për t’u përgatitur dhe për të reaguar ndaj tyre. 

Këto katër elemente duhet të koordinohen ndërmjet shumë agjencive në nivel kombëtar dhe vendor që 
sistemi të funksionojë. Mospërmbushja e një elementi apo mungesa e koordinimit ndërmjet tyre mund të 
çojë në dështimin e të gjithë sistemit. Lëshimi i paralajmërimeve është përgjegjësi kombëtare; si 
rrjedhojë, rolet dhe përgjegjësitë e palëve të ndryshme të interesit, publike ose private, për zbatimin e 
EWS-së duhet të qartësohen dhe të pasqyrohen në kuadrot rregullatore vendore, si dhe në mekanizmat e 
planifikimit, buxhetimit, koordinimit dhe ato operacionale 

4 . 1  Sistemi Shqiptar i paralajmerimit te hershem 

Sistemi Kombëtar i Paralajmërimit të Hershëm.  

Ky informacion do të ofrojë të dhëna të nevojshme për përcaktimin e Treguesve të Kontekstit 
(CI), që janë të nevojshëm për aktivizimin e fazave operacionale.  

 

Aktualisht, IGJEUM publikon një buletin (pothuajse çdo ditë), i cili bën parashikimin e reshjeve 
të shiut si në vijim: 

Niveli i 
Rrezikut 

Reshje shiu 

(mm / 24 orë) 
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-- nuk priten reshje 

i ulët të dobëta  (0 – 15) 

mesatar mesatare  (15 – 45) 

i lartë intensive  (45 – 90) 

shumë i lartë shumë intensive   (> 90) 

 

Treguesit e kontekstit: 

Treguesit Kontekstit (CI) përbëhen kryesisht nga të dhëna të marra nga buletini i publikuar çdo 
ditë nga IGJEUM, duke dhënë një vlerësim të riskut hidrometeorologjik. Duke pasur parasysh se 
pragjet e dhëna janë vetëm për reshjet e shiut dhe se për vlerësimin e pikave kritike nevojiten 
studime të mëtejshme, ne mund të supozojmë se 4 nivelet e mëposhtme janë parashikuar në këtë 
skemë: 

Në rast se nuk parashikohet asnjë fenomen i rëndësishëm, atëherë nxirret Kritika Zero (E 
gjelbër); në të kundërt, nëse kushtet janë të tilla që kërkojnë nxjerrjen e një niveli të lartë kritik, 
atëherë kemi 4 nivele: 

0) E gjelbër (gjendja kritike zero) 
1) E verdhë  
2) Portokalli   
3) E kuqe 

Error! Reference source not found. paraqet një skemë të mundshme për klasifikimin e 
parashikimeve. Këto kode do të përdoren më vonë për të ofruar një metodologji referencë për 
aktivizimin e fazave operacionale (kapitulli 6). 

Treguesit e kontekstit (CI) Kritika e parashikuar (C) 

CI0 

Buletini meteorologjik përmban të paktën një nga 
elementet e mëposhtme: 

• Intensitetin e reshjeve deri në I MODERUAR;  
• Sasinë e reshjeve deri në të dobëta. 

Gjendja kritike zero  
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CI1 

Buletini meteorologjik përmban të paktën një nga 
elementet e mëposhtme: 

• Intensitetin e reshjeve deri në I FORTË;  
• Sasinë e reshjeve deri në mesatare. 

 

Gjendja kritike e ulët 

CI2 

Buletini meteorologjik përmban të paktën një nga 
elementet e mëposhtme: 

• Intensitetin e reshjeve midis I FORTË dhe 
SHUMË I FORTË;  

• Sasinë e reshjeve ndërmjet intensive. 
 

Gjendja kritike 
mesatare 

CI3 

Buletini meteorologjik përmban të paktën një nga 
elementet e mëposhtme: 

• Intensitetin e reshjeve SHUMË I FORTË; 
• Sasinë e reshjeve shumë intensive. 

 

Gjendja kritike e lartë 

 

Ky informacioni i dërgohet të gjitha palëve përkatëse të interesit në mënyrë të koduar dhe 
rregulluar. Informacion është jetik për ndërmarrjen e masave parandaluese dhe miratimin e 
procedurave, dhe për pasojë duhen marrë hapat e nevojshme për të siguruar përfshirjen e tyre në 
procedurat e planifikimit dhe ato operative në planet e bashkise. 

Palet e interest te perfshira IGJUEM , Buletini METEOROLOGJIK ushtarak ,QKEC MB , 
Prefektura , Bashkia . 

Afati kohor i  buletinit : Cdo dite ora 08.00 koha qe i dergohet bashkise . Cdo dite ora 08.30 
koha qe dergohet nga bashkia nj. Administrative 

Rrjedha e komunikimit : IGJUEM Q    QKOEC Prefekture    

Bashki  NJ. Administrative   Kryetar fshati Komunitet 

Mjetet e dhenies se informacionit per lajmerimin e hershem : Neprmjet TV , Radios , 
Rrjeteve sociale , faqes se Webit te Bashkise , komunikimit me email e telefon. 

4 . 2  Veprimtarite e monitorimit ne kohe reale 

Për sa u përket parashikimeve, veprimtaritë e monitorimit përbëjnë një pjesë themelore të 
aktivizimit të sistemit të Mbrojtjes Civile në bashki.  
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Procedurat e monitorimit mund të jenë si të automatizuara, edhe analogjike/manuale. 
Veprimtaritë e monitorimit ofrojnë një tjetër sërë treguesit (Treguesit e statusit), të cilët 
përfshihen në procedurat operative standarde tëbashkise , duke lejuar aktivizimin gradual të 
sistemit të tij të Mbrojtjes Civile.  

Treguesit e statusit  

Treguesit e statusit (SI) rrjedhin nga vëzhgimet në kohë reale ose pothuajse në kohë reale të 
ngjarjes dhe të ndikimeve të saj në territorin ku ajo ndodh. Kjo bëhet kryesisht nëpërmjet: 

• Rrjetit Kombëtar të Stacioneve Meteorologjike  
• Komunikimit të ekipeve të vlerësimit të vendosur në terren 

• Komunikimit nga palët të tjera institucionale të interesit (p.sh. bashkitë fqinje, prefektura, 
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, etj.) 

• Popullsisë përmes kanaleve të institucionalizuara të komunikimit (numrat  e emergjencës) 

Për sa u përket treguesve të kontekstit, paraqitet një skemë e mundshme për t’iu referuar 

ndikimeve të një ngjarjeje. 

TREGUESI I 

GJENDJES (SI) 

INFORMACIONE NGA RRJETI I MONITORIMIT OSE EKIPET E VLERËSIMIT 

TË VENDOSURA NË TERREN 

KRITIKA  

(C) 

SI1 

SI11 
Intensiteti i RESHJEVE deri në i moderuar, pa shtrëngata, i lëvizshëm (për 

vlerat prag shihni Tabelën 9) 

Gjendja 

kritike e ulët 
SI12 

Në rrugë: pellgje të izoluara 

Shtretërit e lumenjve: shkarkim i prurjeve bazë 

në një lumë të mbuluar: 1/3 e hapjes së pjesës së mbuluar 

RRËSHQITJE TOKE: prani e ulët e vërshimeve të ujit 

SI2 

SI12 RESHJE SHIU me intensitet të lartë (shihni tabelën 9 për vlera specifike) 

Gjendja 

kritike 

mesatare 

SI22 Nivele hidrometrike: rritja, arritja e pragut të alarmit 

SI23 

NË RRUGË: vërshime uji që arrijnë deri te gomat e automjeteve, kyçet e 

këmbës së këmbësorëve, ujë shumë i turbullt 

kanale kullimi të bllokuara 

NË SHTRATIN E LUMIT: rritje e shkarkimeve   

LUM I MBULUAR: 1/2 e seksionit të hapur e mbuluar me ujë 
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RRËSHQITJE TË TOKËS: vërshime uji dhe shenja erozioni 

SI3 

SI31 
RESHJE SHIU me intensitet shumë të lartë, të vazhdueshëm dhe 

vetërigjeneruese (shihni tabelën 9) 

Gjendja 

kritike e lartë 

SI32 
NIVELET HIDROMETRIKE: me rritje të shpejtë, duke arritur nivelet 

maksimale të shtratit të lumit  

SI33 

NË RRUGË: ujë deri në lartësinë e shasisë së makinës, vështirë në ecje, 

pluskim i materialeve të rënda  

NË SHTRETËR: shkarkime deri në nivelin maksimal të shtratit të lumit 

LUMENJ TË MBULUAR: 2/3 e seksionit të hapur të mbuluar nga uji 

RRËSHQITJE TË TOKËS: zhvendosje të tokës, rrugë të bllokuara 

Përmbledhja e Treguesve të Gjendjes dhe niveli i ndërlidhur i gjendjes kritike 

Procedurat e monitorimit 

Ne bashkine Permet eksiston nje pike monitorimi e rreshjeve dhe e matjeve te nivelit dhe 
prurjeve te lumit Vjosa qe varet nga IGJUEM . 

Monitorimin e saj e ndjek dhe kordinatori emergjencave civile te bashkise . Te dhenat merren 
nga monitoruesi dhe raptohen ne Sektorin e Emergjencave Civile te Prefektures Gjirokaster per 
cdo situate emergjente. 
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5. MODELI I NDËRHYRJES 

 Përshkrimi i modelit të ndërhyrjes 
Modeli i ndërhyrjes përcakton përgjigjen operacionale të niveleve territoriale specifike, duke u 
kujdesur për specifikimin e aktivizimit të tyre gradual dhe të koordinuar. Në këtë kuptim, ai iu 
cakton përgjegjësitë e vendimmarrjes niveleve të ndryshme të komandës dhe kontrollit, përdor 
burimet në mënyrë racionale, dhe përcakton sistemin e komunikimit që mundëson shkëmbim të 
vazhdueshëm të informacionit. Gjithashtu, ai përcakton flukset për ndarjen dhe shkëmbimin e të 
dhënave dhe informacionit duke krijuar lidhjen e duhur të procedurave ndërmjet subjekteve të 
ndryshme që lidhen me secilin funksion. 

5 . 1 Organizimi i Qendrës Operacionale të Emergjencave 
 

Qendra Operacionale e Emergjencave (QOE) qëndron në thelb të sistemit të Mbrojtjes Civile gjatë 

emergjencave. Informacioni dhe të dhënat duhet të kalojnë nga QOE-ja ku vendimmarrësit do të 

koordinojnë fazat e ndryshme operacionale, bazuar në situatën aktuale.  

Vendimet, informacioni, kontaktet, komunikimi i brendshëm/jashtëm duhet të regjistrohen për 

referenca të ardhshme. 

Vendndodhja e QOE :  Salla e mbledhjeve, kati 2 , Godina e Bashkise Përmet 

• Aktivizimi : Kur situata e lejon , kryetari i bashkise  aktivizon QOE duke caktuar 
kordinatorin e  veprimeve dhe personelin per menaxhimin e saj. Elementet mbeshtetës do 
te aktivizohen ne rast se këtë e kërkon  situata. 

Organizimi dhe personeli : Personeli i QOE – së do të përbëhet nga : 

• Drejtuesi / kordinatori i veprimeve ( mund të lind nevoja për dy persona , nëse puna do të 
vazhdojë 24 orë në ditë ) 

• Specialistë përfaqësues të zyrave dhe strukturave që kane lidhje me emergjencat 
• Personel mbështetës administrativ 

Përgjegjesitë : 

Drejtuesi / Kordinatori 

❖ Bashkërendon përgjigjen e strukturave te bashkisë 
❖ Siguron lidhjet e komunikimit midis strukturave operacionale dhe strukturave te tjera 
❖ Identifikon burimet për të cilat jane përgjegjëse dhe organizon shperndarjen e tyre .  
❖ Paraqet raporte të rregullta të situatës Komisionit të Mbrojtjes Civile të Bashkisë  
❖ Përgatit njoftimet për shtyp dhe pas miratimit në komision , ia bënë të ditur ato medias. 
❖ Drejton punën e specialistëve të personelit të drejtimittë operacionit 
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Specialisti i personelit të operacioneve  

➢ Mban evidenca , harta dhe tabela me informacione rreth situatës 
➢ Ndjek progresin e zërave  / pikave të ndryshme te të veprimit 
➢ Përgatit raporte për situatën 
➢ Siguron që mbështetja administrative të jetë funksionale 
➢ Mbledh informacion vlerësues nga agjensi të tjera 

Personeli mbështetës administrativ 

✓ Ndihmon për radhitjen e materialeve , për futjen e të dhënave dhe për detyrat e tjera që 
përfshijnë punë kompjuterike të cilat mund tu caktohen 

✓ Ndihmon për përgatitjen e raporteve dhe për mbledhjen e të dhënave vlerësuese nga 
organizata të tjera  

Personeli komunikimit ( Kordinatori për informimin e publikut ) 

• Siguron përditësime të rregullta për emergjencën tek qytetarët duke lëshuar 
paralajmërime urgjente dhe jep udhëzime për publikun 

• Kontakton me median lokale përpara një emergjence në mënyrë që ato të jenë të 
gatshme kur të jetë e nevojshme 

Gjatë komunikimit të përdoren mjetet e njoftimit si ;  

• Njoftime për shtyp të nxjerra nga komisioni vendor , 
• Printimi dhe publikimi në mediat elektronike ,  
• Informacionin e lajmeve , 
• Mediat sociale , 
• Alarmet e emergjencave 

 

  5 .2   ZONAT E EMERGJENCËS    

Zonat e emergjencës të bashkisë janë vende  të caktuara ku synojmë të zhvillojmë veprimtari  të 
mbrojtjes civile dhe që i kemi identifikuar para planifikimit të emergjencave 

Zonat e pritjes së popullsisë:  Ku do të priten njerëzit para ngjarjes ose menjëherë pas 
ngjarjes;  

N/R Njesitë Administrative Vendi pritjes Përgjegjesia 
1. Përmet Shkolla e Mesme ‘’ Sami Frashëri ‘’ 

Shkolla 9- vjeare ‘’ Nonda Bulka ‘’ 

Shkolla 9 vjeçare‘’Meleq Gosnishti’                          

Pallati Sportit                                           
Kovikti 

Shërbimi  Social 
Kryetarët e lagjeve 

2. Piskovë Shkolla e Mesme e Bashkuar ‘’ 1 Nj. Administrative 
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Maji ‘’ Piskovë Kryetarët e 
fshatrave 

3. Petran Shkolla 9 vjeçare  Petran Nj. Administrative  
Kryetarët e 
fshatrave 

4. Çarshovë Shkolla 9 vjeçare Çarshovë Nj. Administrative  
Kryetarët e 
fshatrave 

Shënim : Fshatrat e nj. Admin. si zona të pritjes përveç qendrës administrative do të shfrytëzojnë 
ambientet e ish shkollave të cilat duhet të ruhen dhe mirëmbahen për raste emergjence. 

Zonat dhe qendrat e ndihmës së popullsisë: Ku do të ndërtohen struktura për të 
ndihmuar popullsinë e prekur nga një ngjarje emergjence;  

N/R Njesitë Administrative Qëndrat e ndihmes së popullsisë Përgjegjesia 
1. Përmet Shkolla e Mesme ‘’ Sami Frashëri ‘’ 

Shkolla 9- vjeare ‘’ Nonda Bulka ‘’ 

Shkolla 9 – vjeçare ‘’                      ‘’  

Pallati Sportit                                           
Kovikti 

Shërbimi  Social 
Kryetarët e lagjeve 

2. Piskovë Shkolla e Mesme e Bashkuar ‘’ 1 

Maji’’ 
Nj. Administrative 
Kryetarët e 
fshatrave 

3. Petran Shkolla 9 vjeçare  Petran Nj. Administrative 
Kryetarët e 
fshatrave 

4. Çarshovë Shkolla 9 vjeçare Çarshovë Nj. Administrative 
Kryetarët e 
fshatrave 

 

Zonat e rimëkëmbjes për punonjësit e shpëtimit dhe burimet: Ku do të 
kanalizohen punonjësit e shpëtimit dhe burimet e nevojshme për të shpëtuar popullsinë;  

N/R Njesitë Administrative Zonat e Rimëkëmbjes Përgjegjesia 
1. Përmet Zona e emergjences Komisioni Vendor 

Drejtuesi 
operacionit 

2. Piskovë Zona e emergjences Administratori 
3. Petran Zona e emergjences Administratori 
4. Çarshovë Zona e emergjences Administratori 
 

Zonat e zbarkimit në emergjenca: Që janë të nevojshme për arritjen e pjesëve të vështira 
territorit dhe ku planifikohet zbarkimi  mjeteve fluturuese. 
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N/R Njesitë Administrative Zonat e Zbarkimit Përgjegjesia 
1. Përmet Stadiumi futbollit ‘’ Durim Qypi ‘’ 

 ( Fusha e sportit ) 
Drejtuesi 
operacionit 
Sektori llogjistikës 

2. Piskovë ------------------------------------ --------- 
3. Petran ------------------------------------ --------- 
4. Çarshovë Fusha e sportit Çarshovë Administratori 

 
5. Frashër Fusha oranë qendres së fshatit Administratori 
Shënim : Për emergjenca të shkaktuara nga zjarret furnizimi me ujë i mjeteve fluturuese do të 
bëhet në rezervuaret Strëmbec , Qilarisht , Kosinë , Frashër  

Zonat e emergjencës shendetesore . Ku do të jepet ndihma për komunitetin 

N/R Njesitë Administrative Zonat e ndihmës Përgjegjesia 
1. Përmet Spitali Përmet   ( Poliknika , sherbimi 

urgjences , shërbimi ambulancës )                                 
Qëndra shëndetësore lagja e Re 
Qëndra shëndetësore pranë Spitalit 
 

Drejtoria e spitalit 
Njësia e Kujdesit 
Shendetësor 

2. Piskovë Qendra shëndetësore Piskovë 
Ambulancat e fshatrave 

Njësia e kujdesit 
Shëndetësor 

3. Petran Qendra shëndetësore Petran 
Ambulancat e fshatrave 

Njësia e Kujdesit 
shëndetësor 

4. Çarshovë Qendra shëndetësore Çatshovë 
Ambulancat e fshatrave 

Njësia e Kujdesit 
Shëndetësor 

 

Zona e pritjes së ndihmave me forca e mjete nga jashtë Bashkisë ( Të 
vendit dhe të huaja ) 

N/R Njesitë Administrative Zonat e Pritjes Përgjegjesia 
1. Përmet Parku ‘’ Trekëndëshi ‘’ ( lulishtja tek 

24 oreshi ) 
Drejtuesi 
operacionit 
Sektori llogjistikës 

2. Piskovë Fusha e sportit Administratori 
3. Petran Qëndra e njësisë ad. (Lagja Skutaraq) Administratori 
4. Çarshovë Fusha e sportit Administratori 

 
5. Frashër Ish shkolla . Qendra e nj. Ad Administratori 

Zona e ngritjes së tëndave ( Çadrave ) për strehimin e popullsisë  

N/R Njesitë Administrative Zonat  Përgjegjesia 
1. Përmet Ish reparti ushtarak ‘’ Lagja e Re ‘’ 

siperfaqa 5 ha 
Komisioni Vendor 
Sektori llogjistikës 
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Ish rep . usht . ‘’ Dyshi ‘’ 2.5 ha 
2. Piskovë Fusha e sportit Administratori 
3. Petran Qëndra e njësisë ad. (Lagja Skutaraq) Administratori 
4. Çarshovë Fusha e sportit Administratori 

 
5. Frashër Ish shkolla . Qendra e nj. Ad Administratori 
 

HARTA E ZONAVE TË EMERGJENCES PËRMET 

Zonat e Emergjences Çarshovë , Petran , Piskovë 
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5. 3 BURIMET 

BURIMET DHE KAPACITETET E BASHKISE PER PERGJIGJEN NE 
RASTEN E  EMERGJENCAVE CIVILE 

                                               BURIMET INSTITUCIONALE DHE NJEREZORE 
 

Bashkia Përmet 

Nr EMERTIMI PERSONELI 

1 Bashkia 13 
2 Sektori mbrojtjes civile , mbrojtjes së qytetarit dhe mjedis 5 
3 Drejtoria e finances-buxhet – taksa -tregje 13 
4 Sektori juridik dhe i burimeve njerëzore 8 
5 Drejtoria e urbanistikës ,planif.teritorit , pastrim 

gjelbërimi dhe e mirëmbajtjes 
93 

6 Drejtoria e shërbimit social , arsim , kulturë 33 
7 Njesia administrative Piskovë 6 
8 Njësia administrative Frashër 4 
9 Njësia administrative Petran 6 
10 Njësia administrative Çarshovë 6 
 Funksione te deleguara  
11. Konvikt 7 
12. Çerdhe 7 
13. Kopësht 31 
14. QKF 3 
15. Arsimi mesëm 6 
16. Sektori Pyjor 14 
17. Rrugët rurale dhe bordi kullimit 44 
18. QKB 2 
19. MZSH 14 
21. Gjëndja civile ( Me marveshje nderinstitucionale ) 4 
22. Ndërmarja e ujësjellës - kanalizimeve 68 
23. SHUMA 387 
 

Institucionet shtetërore 

Nr EMERTIMI PERSONELI 
1. Komisariati Policisë 40 
2. Prokurori , gjykatë 20 
3. Drejtoria e spitalit 103 
4. Njësia e kujdesit shendetësor 35 
5. Zyra vendore e arsimit 8 
6. Agjensia OSHEE 40 
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7. Agjensia e sigurimeve shoqerore 6 
8. Zyra vendore e sherbimit kombetar te punesimit 4 
9. Zyra e administrimit dhe mbrojtjes se tokës 2 
10. Zyra e statistikës 1 
11. Dega e postës 18 
12. Dega e thesarit 3 
13 Dega e kryqit të kuq 2 
14. OJQ ( Çesvi ) 5 
15. Posta e kufirit 24 
 

BURIMET MATERIALE DHE TEKNIKE 
Mjetet e transportit (udhetaret) 

Nr Emertimi 
subjektit 

Nr.unik Administrator 
Nr.tel 

Tipi i mjeteve Targa  Kapaciteti  

1 Shoqeria ‘‘Fjoart 

Travel’’ 
L39129201Q Astrit 

Mamillo 
0682094606 
Arjan Cullufe 
(ortak) 

Autobus 
Scania 
Autobus 
Benz 
Autobus 
Benz 
Fugon Ford 
Autobus  
Autobus  
Autobus 
Benz 
Autobus 
Bova 
Fugon Ford 
Micro Bus 
Benz 

AA002LX 
AA893BG 
AA079PJ 
AA630BU 
AA413NY 
AA335RD 
AA065MC 
AA827PT 
AA630BA 
AA660CN 

57 
40 
40 
22 
 
 
 
 
22 
22 

2 Shoqeria 
“Permeti Expres” 

K89223201Q Agron Lara  
0684097681 
Ortaket: 
Mikel 
Naqellari 
Anesti Culli 
Edmon 
Shanaj 
Dhimitraq 
Tako 
Arben 
Mamaillo  
Eduard 
Tanellari 

Autobus Fiat  
Micro bus 
Benz 
Autobus 
Iveco 
Autobus 
Benz 
Micro Bus 
Benz 
Autobus 
Benz 
 
 
 

AA408DI 
AA153IH 
AA698MG 
PR1759B 
AA570BU 
AA451BX 

20 
20 
22 
57 
22 
45 
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Gavril 
Mamillo 

3 Shoqeria “Arstar 
Tours” 

K89224202G Dhori Kuro 
0692242328 
Artan Graci 
(ortak) 

Autobus 
Benz 
Fugon 
MiniBus 
Autobus 
Benz 

AA448LH 
AA147GZ 
AA458RJ 
 

22 
22 
28 

   Dhiogjen 
Elmazi 

Autobus PR0568B 57 

4 Person Fizik  Fotaq Doni Mini buss AA305AL 14 
5 Person Fizik  Spiro 

Mancellari 
Fugon AB648T 8+1 

6 Person Fizik  Dashnor 
Cano 

Fugon AD238T 8+1 

 Person Fizik  Arqile Kosta  Fugon PR15893B 8+1 
 Person Fizik  Vladimir 

Duka 
Micro bus  AA568BU 14 

 Person Fizik  Daniel 
Berzani 

Autobus AA381EJ 28 

 Person Fizik  Fatmir 
Barjami  

Fugon  AC286T 8+1 

 Person Fizik  Ervis 
Naqellari 

Autobus AA698MG 28 

 

TEKNIKA SPECIALE (MJETET E RENDA) 

N
r 

Emertimi subjektit Nr.unik Administra
tor 
Nr.tel 

Mjetet Targa  Kap
acit
eti  

1 “BASHKI PERMET 

“ 
 Zenel Jace 

069515290
0 

Vinca  
Kamiona 
vetshakarkus 
Fadrome+skrep 
gome 
Fadrome+skrep 
Zinxhir 

2 mjete 
2 mjete 
1 mjet 
 
1 mjet 

 
10T 

2 ‘’ROSI’’ SH.P.K J69102223
E 

Kostandin 
Gjata 
081323871 

Kamion 
vetshkarkues Benz 
Kamion autobot 
Benz 
Rimorkio trajleri 
Kamioncine 
vetshkarkues 
Kamion 

PR0754B 
 
TP2398B 
PR0928B 
 
PR1928B 
AA483A
U 

10T 
 
15T 
 
 
15T 
10T 
10T 
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vetshkarkues 
Automjte trajler 
Volvo 
Kamion vetsharkues 
Benz 
Fadrome + Skrep  

PR0927B 
 
PR1242B 
 

 
10T 
1 
mjet 

3 ‘’HITO -94’’sh.p.k J69102206
O 

Arben 
Hodo 
081322189 

Kamion 
vetshkarkues Man  
Kamion vetshkarkus 
Kamion betoniere 
Iveco 
Prese betoniere 
Iveco 

AA203JL 
 
PR2160B 
 
AA066LN 
AA270JH 

15T 
 
10T 
 
 
 

4 ”EUROSTIL”sh.p.k J99016203
O 

Behar 
Mancellari 
 

Kamion vetshkarkus 
Benz 
Kamion transporti 
Fadrome +Skrep 

AA510PA 
 
AA140IB 
AA905K
N 

10T 
 
5T 

5 “MILO 2000” K0942420
1T 

Olsi Milo 
081322478 
 
067205604
0 
 

Kamion vetshkarkus  
Auto Vinç 
Rimorkio  
Kamion Benz 
Kamion 
vetshkarkues Man 
Vinç 

PR1925B 
TR2661I 
PR0932B 
PR1540B 
 
AA177IM 

15T 
 
 
10T 
 
15T 

6 “C.F.F” K7200800
2I 

Ilir Pilkati Kamion transporti 
Makine germimi 
Fadrome 

2 mjete  
1 mjet 
1 mjet 

15T 

7 ‘’SKRAPALLIU’’ 

sh.p.k 
K1900621
0J 

Astrit 
Skrapalliu 
069520623
2 

Kamion transporti 
Man 
 

2 mjete  20T 

8 Person Fizik  Dhimitraq 
Lemoni 

Vinc 
Kamion 
vetshkarkuse Benz 
Fadrome+skrep 

1 mje  
1 mjet 
 
1 mjet 

 
15T 

9 Person Fizik  Sotiraq 
Gjata  

Fadrome +skrep 1 mjet  

1
0 

Person Fizik  Kastriot 
Nako 

Fadrome +skrep 1 mjet  

1
1 

Person Fizik  Agron 
Mustafaj 

Fadrome +skrep 1 mjet  

 Person Fizik  Luci 
Barjami 

Fadrome +skrep 
Mjet transporti 

1 mjet 
 

 
10T 

1
2 

Person Fizik  Agron 
Turabi 

Fadrome +skrep 1 mjet  
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1
3 

Person Fizik  Erjon 
Hyseni 

Fadrome +skrep 
Makine 
Vetshkarkuse Benz 

1 mjet  
 
10T 

1
4 

Person Fizik  Safet 
Capoku 

Makine transporti 
Benz 

1 mjet  15T 

1
5 

Person Fizik  Gazment 
Baci 

Fadrome +skrep 1 mjet  

 

PER TRANSPORTIN E MALLRAVE 

Nr  EmertimiSubjektit EmerMbiemer NIPT Tipi mjetit Kapaciteti 
1 Person Fizik AgimJano K39808249A Fugontransport

i 
1.5 

2 Person Fizik AgimMuhaj K38708217E Fugontransport
i 

1.5 

3 Person Fizik Vladimir Lile L09705201D Fugontransport
i 

3.5 

4 Person Fizik GjergjiKristo K38708255Q Fugontransport
i 

3.5 

5 Person Fizik XhelilSaliko K38707246M Fugon 3.5 
6 Person Fizik LeonidhaGaqe K39808289F Fugon 3.5 
7 Person Fizik Ilia Jorgollari L38709201B Fugon 1.5 
8 Person Fizik Llazar Kita K38708219U Fugon 3.5 
9 Person Fizik RizaBeqaraj K38707233E Fugon 3.5 
10 Person Fizik SabletMyftari L29309201N Fugon 1.5 
11 Person Fizik MajlindaHysaEuromarket L78710201K Fugon 1.5 
12 Person Fizik Flamur Jaçe K38709253F Fugon 1.5 
13 Person Fizik KiçoShukallari K38707279L Kamionçine 3.5 
14 Person Fizik Shqiponje Zoto L28905203C Fugon 2.0 
15 Person Fizik Donika Kote K09021202B Fugon 1.5 
16 Person Fizik AlberLipe K38707209I Fugon 2.0 
17 Person Fizik StilianJankulla L69022201E Fugon 1.5 
18 Person Fizik AgathokliProko L19206201R Fugon 2.0 
19 Person Fizik ShefitMuhametaj L18801201I Fugon 1.5 
20 Person Fizik LigorÇajupi K98902202L Kamionçine 3.5 
21 Person Fizik BledarCenko K38710243D Fugonmallrash 3.5 
22 Person Fizik Shpetim Barjami  Fugon  3.5 

 

Firmat me aktivitet ndertimi. 

N
r 

Emertimi subjektit Nr.unik Administra
tori 
Nr.tel 

Lloji aktivitetit (objekti) 

2 ‘’ROSI’’ SH.P.K J69102223 Kostandin Tregeti e pergjithshme, prodhim e tregetim 
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E Gjata 
081323871 

te materialeve te ndertimit, ndertim 
objektesh. 
Linje prodhimi asfalto betony. 
Blerje dhe shitje automjetesh per transport 
mllrash 

3 ‘’HITO -94’’sh.p.k J69102206
O 

Arben 
Hodo 
081322189 

Ndertime objektesh, punime dheu 
,ujesjellsa , kanalizime,prodhim te 
materialeve inerte ,te materialeve te natyres 
ndertimore. 
Prodhim dhe shitje te materialeve 
ndertimore(granil ,inerte,parafabrikate. 
Reabilitim ,rikonstruksin,mirembajtje te 
objekteve muzeale ,objekte te trashegimise  
kulturore e historikeme vlera te vecanta. 

4 ”EUROSTIL”sh.p.k J99016203
O 

Behar 
Mancellari 
069208414
8 

Fusha ndertimore ,shfrytezim,perpunim te 
lendes drusore, pastrim , gjelberim dhe 
sherbime funerale. 

5 “MILO 2000” K0942420
1T 

Olsi Milo 
081322478 
 
067205604
0 
 

Tregetim te materialeve te ndertimit. 
Ndertim objektesh. 
Ndertim e rrugore, punime te mirembajtjes, 
veshje asfalti. 
Transport per vete dhe per te trete. 

6 “C.F.F” K7200800
2I 

Ilir Pilkati Perpunim , montim , nxjerje guri 

7 ‘’SKRAPALLIU’’ 

sh.p.k 
 
 

K1900621
0J 

Astrit 
Skrapalliu 
069520623
2 

Nxjerrje , shfrytezim, perpunim e tregetim 
te materialeve inerte (guri , pllaka , cakull , 
zhavor.) 
Tregetim materialesh ndertimi ( guri ) 
Nxjerrje tregetim te lendeve drusore. 

 

FIRMAT ME AKTIVITET PRODHIMI 

Fasoneri 

 
Nr 

 
EMERTIMI 
SUBJEKTIT 

  
LLOJI AKTIVITETIT 

 
ADMINISTRATORI 

 
NR.TELEFONIT 

1. “ERMILA “  ATHANASIOS 
NAKOS 

 

2.  “ARTEKS “ VESHMBATHJE TOLIS 
TRENDAFILOS 

 

3. “ A – PAK “  MATILDA  
XHUNGA 
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4. “ DESING APAREL 

“ 
VESHMBATHJE THEDHOROS 

ARGJIROS 
 

 

FIRMAT TREGETARE   ( SUPER MARKETET ) 

 
Nr 

 
EMERTIMI SUBJEKTIT 

 
ADRESA 

 
ADMINISTRATORI 

 
NR.TELEFONIT 

1. SUPERMARKET 
“PERMETI” 

QENDER SPIRO  SHUPULI 0682305885 

2. SUPERMARKET “ POCI “ QENDER JORGJI  POCI 0692628455 
3. SUPERMARKET “ POPA “ QENDER KOSTA POPA 0692249405 
4. SUPERMARKET “ ANA “ LAGJA E RE MARJETA  MUKE 0692894536 
5. SUPERMARKET”BAJRAMI” LAGJA E RE SHPETIM 

BAJRAMI 
0698994420 

 

FURRAT E BUKES DHE KAPACITETI TYRE 

 
Nr. 

 
EMERTIMI 

 
ADMINISTRATORI 

 
NR. TELEFONIT 

 
KAPACITETI 

1.  “SHEN  VASILI “ ANDREA    KOTE 0695849673 200 

2.  “ JACE “ ZANA        JACE 0695779984 200 
3.  “ RAKIPI ‘’ MJAFTONI RAKIPI 0697734103 75 
4.  “ METUSHI “ FLUTURA       

METUSHI 
0695152914 150 

5.  “ MISHA “ EDLIRA      MISHA 0697665451 200 
6.  “ THOMAI “ QAKO  THOMAI  80 
7.  “ MYRTO “         VASIL   MYRTO 0696393349 200 
8. “JORGOLLARI “ ELISABETA  

JORGOLLARI 
0694701584 150 

9. “DHIMITRI “ LLAZAR    DHIMITRI  150 
10. SHUMA   1405 
HOTELET DHE KAPECITETI I TYRE 

Nr  
EMERTIMI 

 
ADRESA 

 
ADMINISTRA
TORI 

 
Nr.TELEFO
NIT 

 
KAPA
CITETI 

1. Hotel “ Permeti” Sheshi “Abdyl 

Frasheri” 
Valentina 
Bundo 

081322611 
0696634044 

 
40 

2. Hotel “Alvero “ Adresa: Sheshi “ Abdyl 

Frashëri” 
 

Vasil Nikolla 081323514 
0682081334 

40 

3. Hotel “Ramizi “ Ruga” Hajredin 

Tremishti “Lagja  

Ramiz Shahini 081323858 
0672048731 

 
40 
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Mejden 
4. Hotel “Ana “ Lagja “Kongresi 

Permetit” 
Marjeta Muke 0692894536 

0693393391 
 
15 

5. Hotel “Redi “ Lagja e RE Ligor Thanasi 081322507 
0693514492 

 
10 

6 Hotel “Kaludhi “ Hyrja e Permetit Trifon  Lipe 0693888051 
0682310076 

 
8 

7. Hotel “ Nemercka “ Rruga nacinale Permet  
-Carshove 

Fatmir Ibrahimi 0682351305  
10 

8. Hotel”Funki  -
Guesthouse “ 

Sheshi “Abdyl 

Frasheri” 
Agim  Deliu 0674667795  

20 
9. Hotel “Aroma “ Rruga nacionale 

Permet -Kelcyre 
Lefter  Sana 0695674712  

15 
10
. 

Hotel “ Ndina “ Rruga e fshatit Kutal Kostandin 
Shupuli 

 10 

11
. 

Hotel “Hani Colit” Rruga e Benjes Orjola Tase 0682163964 10 

 
12
. 

Hotel “Sueno 

Village “ 

Rruga Përmet – Kosinë 
km 3 

Liselda  Lako 0698899885 18 
 
 
 

 
13
. 

Bujtina Ilir Asimi 
Lagja “ Partizani” Ilir Hasimi 0693890122 8 

 

 
14 Shuma 

   244 

 

RESTORANTET DHE KAPACITETI TYRE 

 
Nr
. 

 
EMERTIMI 

 
ADRES

A 

 
ADMINISTRATOR
I 

 
Nr.TELEFONI
T 

 
KAPACITET
I 

1. Restorant 
“FAMILJARI” 

Lagja  
“Bajame

” 

Ardian Kristani 0695206292 
0682076338 

120 

2. Restorant 
“ANTIGONEA “ 

Lagja 
“Partizan

i “ Rruga 

“Mentor 

Xhemali” 

Urim  Jace 081322556 
0682312957 

80 

3. Restorant “HANI 

KIKES” 
Lagja 
Partizani 
Rruga 
“Naim 

Frasheri” 

GJergji Qerimi 081322163 
0692361870 

30 
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4. Restorant “HANI 
COLIT” 

Rruga 
nacionale 
Permet - 
Benje 

Apostol Tase 0682163964 90 

5. Restorant “ 

KOLAQI” 
Rruga 
nacionale 
Permet 
Benje 

Jorgo Kolaqi 0699553011 80 
 

6. Restorant 
“NEMERCKA” 

Rruga 
nacionale 
Permet 
Carshove 

Fatmir Ibrahimi 0682351305 150 

7. Restorant “24 

ORESHI” 
Kthesa e 
rruges 
nacinale 
Permet -
Carsh 

Todi   Dako 0682059818 120 

 8. Restorant”AROMA” Rruga 
nacionale 
Permet - 
Kelcyre 

Afrim  Ago 0695674712 80 

9. Restorant”ENEA “  Piskove Jurxhin  Pasho 0673045555 70 
10 Restorant”TRIFILIA

“             
Lagja 
“Partizan
i “                

Todhe   Qyra                     0693204055 50 

11. Restorant “ Guçe ‘’ Kthesa e 
Bodarit 

Lindita Guçe 0696360917 100 
 

12. Restorant “ Apostoli 

“ 
Kthesa e 
Bodarit 

Artemisa Taçi 0686164368 50 

13. Restorant” Sueno 

Vilage” 
Rruga 
Përmet – 
Kosinë 
km 3 

Liselda  Lako 0698899885 50 
 

14 Shuma    950 
 

PIKAT E FURNIZIMIT ME KARBURANT DHE GAZ 

 
Nr 

EMERTIMI 
SUBJEKTIT 

 LLOJI 
AKTIVITETI
T 

 
VENDI 

KAPECIT
ETI 

ADMINIST
RATORI 

1. “ROSELIA” 
Sh.p.k 
 

L29222201
G 

Tregeti me 
pakicete 
hidrokarburev
e vaj 
lubrifikant 

Kryqezimi i 
rruges se 
Korces me 
rrugen e 
Permetit 

1 x 50 000 
l 
2 x 20.000 
l 

KOSTANDI
N  
GJATA 
0686507493 
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gaz i 
legeshem 

2. “KASTRATI“ 
Sh.p.k 

J61813529
P 

Tregeti me 
pakice 
Karburantesh,
lende djegese 
te cdo lloji 

Ne te djathte 
te rruges 
hyrese te 
qytetit Permet 

20 000 litra 
Benzinë + 
Gazoil 
2700 l Gaz 
 

SHEFIT 
KASTRATI 
 
                          

3. ILVI-
DAJANA/FLE
GI 

L59403201
M 

Tregeti me 
pakice 
karburantesh.l
ende djegese. 

Lagja ish 
parku,ndertes
a dy kateshe 
prane ures se 
Bodarit 

2 x 20000 l 
Benzinë+ 
Gazoil 
10000 l 
Gaz 

FLAMUR 
GUCE 
0684130354 

4. MORENA –
LICI 
Sh.p.k. 

L59313201
N 

Tregeti me 
pakice 
karburantesh, 
lende djegese. 

Lagje e RE 
ndertesa dy 
kateshe 
perballe. 

60 000 litra 
Benzinë+ 
Gazoil 
 

DHIMITËR 
LICI 
0692779116 
 

5 “ EDVA “ 
Sh.p.k 

K09424205
F 

Tregeti me 
pakice 
karburantesh 
.gaz I 
lengeshem, 
vaj ra 
lubrifikantesh 

Ish karburanti 
shteteror 

2 x 36.000 
l Benzenë 
+ Gazoil 

VANGJEL 
KURO 
 
 
 
 

6. “ELDA” 
“ SKËNDERI 

G “ 

K04004205
V 

Tregeti me 
pakice 
karburantesh 
.gaz I 
lengeshem, 
vaj ra 
lubrifikantesh 

100 m nga ura 
në dalje të 
Përmetit 

2 x 30.000 
litra B + G 
 1 x 10000 
litra gaz 

FRIDEN 
KUQI 
 
 
 

7 ‘’QAMO ‘’  Tregeti gazi I 
lengshem 

Guri I Qytetit 1x10 000 
2x5000 

ERJON 
QAMO 
0693769592 

 

FARMACITE  

Nr  Emertimi subjektit Perfaqesuesi Nr Tel 
1 Farmaci Vjosa Ludmilla Bektashi 0692758041 
2 Farmaci Randi Dolorand Mara 0693763889 
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AGJENSI FUNERALE 

Nr Emertimi subjektit Perfaqesuesi Nr Tel 

1 Funeral  Edvin Tuçi 0696292770 
2 Funeral  Ardian Shahini 0684044040 
 

 

BURIMET FINANCIARE 
Ne buxhetin vjetor per vitin 2020 eshte parashikuar fondi prej   4 180  000     lek nga fondet e 
pakushtëzuara ose 1.7 % të buxhetit të bashkisë . Në total sipas ligjit 45/ 2019 “ Për Mbrojtjen 

Civile “ eshtë planifikuar 4 % . Pjesa prej 2.3 %  do të akordohet nga fondet e kushtëzuara për 

këtë qëllim nga Ministria e Financave , per perballimin e Emergjencave Civile ne teritorin e 
Bashkise qe mund te shkaktohen nga faktore natyrore ose nga  veprimtaria njerezore. 

Burime te tjera financimi : 

-Donatore te ndryshem            -            lek 

-Teardhurat e Bashkise             -              lek 

-Te ardhura te lejuara nga sherbimi per te tretet          -            lek 

-Burime te tjera te parashikuara me ligj           -         lek 

Problemet e menjehereshme financiare: Te gjitha strukturat te cilat kane pergjegjes idhe 
detyrime per situate te emergjencave civile, duhet te jene ne gjendje te veprojne menjehere dhe 
ne cdo kohe. Duhet te merren te gjitha masat qe pajisjet, mjetet e transpotrit, nafta, dhe kostot 
ekomunikimit qe parashikohen te nevojshme, te jene te disponueshme dhe te behen paraprakisht 
te perdorshme nga te gjithe strukturat dhe sektoret e perfshira ne emergjencat civile, ne menyre 
qe te lejojne personelin e tyre te levize ne rajonin e prekur dhe te filloje menjehere pune. 

Problemet financiare dytesore :   Nderkohe qe situate e emergjences zhvillohet , problemet 
financiare rriten dhe behen afatgjata. Ketu perfshihen oret shtese per personelin, kostot per 
sigurimin dhe funksionimin e pajisjeve te specializuara dhe te mjeteve te transportit si dhe kostot 
per sigurimin e vendstrehimeve, asistences mjekesore dhe ate humanitare ne pergjithesi per ata 
qe jane prekur nga emergjenca civile. 

Problemet financiare tretesore :  Si shtese e kostove , ne pergjigje te nevojave per situaten e 
emergjences civile duke filluar qe ne fazen e pergjigjes, dalin ne dukje dukje nderlikimet 
financiare tretesore.Ketu mund te perfshihen kostot per riparimin  e ndertesave te demtuara apo 
te infrastructures, rikonstruksionin e sherbimeve bazesi ; te ujit te pishem,te energjise 
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elektrikedhe sigurimin e strehimeve te sigurtaper nje periudhe afatgjateper at ate cilet mund te 
mos kthehen ne shtepite e tyre. 

Cfare duhet te mbahet parasysh : 

- Mbajtja e nje rezerve te mjaftueshme kesh per tu perdorur per vleresimet e menjehereshme dhe 
pergjigjen e menjehereshme ndaj situates  emergjente. 

- Pergatitja e planeve dhe marreveshjeve ne menyre qe te mbulohen kostot per marrjen e mjeteve 
te transportit, shofereve,dhe karburantin 

- Buxheti per emergjencat civile duhet te vecohet per tu pergjigjur emergjencave civile nga 
strukturat apo sherbimet e interesuara dhe perdorimin e tij ne menyre sa me fleksibel ne kohe 
emergjence 

5.4   PLANI I NEVOJAVE PËR REZERVA MATERIALE 

Për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera lind si domosdoshmëri 
krijimi i rezervave materiale të domosdoshme për përballimin e situatave emergjente në 
momentet e para për ti ardhur në ndihmë komunitetit. 

Nr ARTIKULLI NJESIA SASIA 
 Artikuj ushqimiorë   
1 Miell kv 10 
2 Vaj litra 100 
3 Makarona  kg 100 
4 oriz kg 100 
5 Sheqer kg 100 
6 Kripë kg 10 
7 Ujë ambalazhuar litra 300 
 Artikuj jo ushqimorë   
1 Batanije copë 60 
2 Dyshekë copë 20 
3 Cadra copë 5 
4 Krevatë portativë copë 20 
5 Jastëkë copë 20 
6 Çarçafë copë 40 
7 Furnela me gaz copë 5 
8 Enë kuzhine ( Komplete ) copë 5 
 Artikuj hidrosanitarë   
1 Banja portative copë 5 
 Artikuj dezinfektues   
1 Dezinfektues me bazë klori litra 50 
2 Detergjentë kg 50 
 Artikuj mjeksor   
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1 Kuti e ndihmes se parë copë 1 
 

 

PLANI  NEVOJAVE  PER  PAJISJE  DHE  MATERIALE (per reduktimin e rrezikut) 

Përdorimi  Emri  Përshkrimi  Cope Fotografia  

Shpëtim  
Vegël portative 
për  thyerje të 
betonit  

Kjo vegël dërrmon 
betonin duke  
përdorur fuqinë e 
reaksionit duke e  
future peshën në 
dorashkë.  
Tehe të ndryshme janë 
në dispozicion  për 
përdorim të ndryshëm.  

10  

 

Shpëtim  Grepi kundër zjarrit  Përdoret për të thyer 
tavane prej hekurit  të 
galvanizuar, dyshemeteë, 
etj.  
Gjithashtu përdoret për të 
larguar  
mbetjet në formë të 
dërrasës.  

10 

 

Shpëtim  
Parzmore për  
operacione 
shpëtimi  

Përdoret për të 
ofruar siguri gjatë  
operacioneve në 
lartësi.  
Operatori e vë rripin rreth 
belit të tij/saj  dhe e ngjit 
litarin e sigurisë në një 
pjesë  
të forte të ndërtesës, etj.  

5  

 

Shpëtim  Çikrik portativ  Përdoret në kombinim me 
një litar për të  
lëvizur gjësende që nuk 
mund të lëvizen  nga 
njerëzit, si dhe për të 
shtrënguar  litarët.  
Operatori duhet të jetë 
mirë i informuar  
se si ta përdor 
këtë me qëllim të  
përdorimit të tij të 
duhur.  

2  
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Shpëtim  Sharrë elektrike me  
zinxhir ( motosharë 
) 

Përdoret për prerjen e 
drunjve, etj.  Është e 
rëndësishme që kjo 
pajisje të  mirëmbahet 
rregullisht ndryshe nuk 
do  të punojë në raste 
emergjente.  

2  

 

Shpëtim  Lopatë  Është e rëndësishme për 
largim të dheut,  etj.  
Është e rëndësishme për 
mbushjen e  
thasëve me rërë.  

30 

 

Shpëtim  Qysqi  
Përdoret për të hapur 
dyer dhe grila, si  dhe 
për ngritur objekte duke 
përdorur  parimin e 
levës.  

10 

 

Shpëtim  Sharrë e palosshme  Sharra e palosshme është e 
dobishme  për të mbajtur me 
vete.  

Gjithashtu është e dobishme 
kur  

operohet nëpër vende të 
ngushta për  shkak të 
elasticitetit të saj.  

    3  

 

Shpëtim  Sharrë  Është e përshtatshme për 
prerjen e  pjesëve të mëdha 
të drurit sepse ka thikë  më 
të gjatë se sa sharra 
portative.  

     5 

 

Shpëtim  Sëpatë  Tehu i thikës përdoret për të 
thyer  dërrasa, etj., ndërsa 
pjesa e mbrapme me  majë 
përdoret për të thyer muret 
prej  llaçi.  

   10 
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Shpëtim  Çekiç  Është i përshtatshëm për 
thyerjen e  mureve të 
tullave. Nevojitet kujdes 
gjatë  përdorimit sepse është 
i rëndë.  

    10  

 

Shpëtim  Kriko portativ  Përdoret për të ngritur 
objekte të rënda  dhe për të 
zgjëruar hapësira.  

Mund të përdoret vetëm aty 
ku  

dyshemeja është e fortë (e 
ngurtë).  

     10 

 

Shpëtim  Kazmë  Përdoret për të gërmuar 
sipërfaqet e  ngurta dhe për 
të bërë vrima nëpër mure,  
etj.  

    30  

 

Shpëtim  Darë për hekur  Përdoret për prerjen e 
çelikut të  përforcuar në 
beton të përforcuar dhe  
mure të tullave.  

    10  

 

Shpëtim  Shtypës hidraulik  
betoni  

Mund të shtyp mure betoni, 
etj.  

Mund të shtyp mure me 
trashësi deri në  25 cm.  

    5 

 

T r a n s p o r 
t i m  

Barelë e palosshme  Përdoret për bartjen e të 
plagosurve, etj.  Mund të 
paloset dhe lihet menjanë 
kur  nuk përdoret.  

    5 
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Zjarrfikje  Pompë elektrike  
portative  

Uji nga burime natyrore siç 
janë  lumenjtë ose pellgjet, 
si dhe çisternat me  ujë 
mund të spërkatet me këtë 
pompë.  

Kjo mund të përdoret në 
kombinim me  tank uji 
portativ gjatë stërvitjeve.  

    3  

 

Zjarrfikje  Bombolë gazi  
zjarrfikës për zjarr të  
klasifikuar A, B dhe 
C  

Është bombolë tipike për 
zjarrfikje që  mund të 
përdoret për lëndët djegëse,  
Vajra dhe pajisje elektrike.  

Mund të ripërdoret me 
rimbushjen e  bombolës me 
pluhur pas përdorimit.  

   5  

 

Zjarrfikje  Bombolë për  
zjarrfikje kundër  
kimikateve të  
lëngshme  

Është bombolë zjarrfikës për 
përdorim  shtëpiak.  

Nuk e bllokon shikimin 
sepse nuk është  e mbushur 
me pluhur.  

Kimikatet e lëngshme mund 
të spërkaten  disa here sepse 
mund të ndizet dhe fiket.  

   5  

 

Zjarrfikje  Kovë kanavace  Është kovë kanavace e 
përballueshme  ndaj ujit.  

Lehtësisht mund të 
magazinohet dhe  përdoret 
për shkak të peshës së lehtë, 
etj.  

     20   

 

Zjarrfikje  Rezervuar uji  
portativ  
(vetëqëndrueshëm)  

Porositet në madhësi të 
ndryshme.  Rezervuari më i 
madh mund të merr  

1.000 litra ujë.  

    5  

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al  Page 136 
 

Përdoret si burim uji për 
brigadat me  kova, etj.  

 

Stërvitje në  
rast zjarri  

Tigan vaji për  
përdorim gjatë  
stërvitjeve në rast  
zjarri  

Mund të përdoret duke e 
mbushur me  ujë, karburant 
ose kerozinë dhe duke e  
ndezur zjarrin për qëllime 
stërvitjeje.  Mos e mbushni 
me më shumë  përmbajtje se 
sa është e lejuar sipas  
madhësisë së tiganit.  

    1  

 

Stërvitje në  
rast zjarri  

Bombolë uji  
zjarrfikës për  
stërvitje në rast 
zjarri  

Është bombolë zjarrfikës për 
stërvitje që  spërkat ujë.  

Përdoret për të mësuar se sit 
ë  manovrohet një bombolë 
e vërtetë gazi  

zjarrfikës.  

Mund të përdoret me futjen 
e ujit dhe  ajrit të ngjeshur 
në të.  

   2  

 

Shpetim Shkalle dopjo Perdoret per ngjitje ne lartesi    5  

Mjet 
transporti 

Karroce dore Perdort per transport 
materialesh 

    5  
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Shpetim Litare shpetimi Perdoren per zbritje dhe 
ngjitje ne objekte  

    2  

Shpetim Rezervuar plastike 
per uje te pishem 

Perdoren ne rast te 
mungeses se ujit te pishem 
per njerezit ne nevoje 

    5  

Ndricim Gjeneratore  Perdoret per prodhim 
energjie ne ndricim te 
objekteve 

   2  

Ndricim Prozhektore Per ndricim te objekteve    10  

Shpetim Kuti e ndihmes se 
pare per 10 persona 

Perdoret ne rast te demtimit 
te njerezve nga fatkeqesi te 
ndryshme 

    2  

Shpetim Helmete Perdoret per mbrojtje    30  

Komunikim Megafon Perdoret per komunikim me 
njerezit 

    1  

Shënim : Për rezervat materiale bashkia do të marrë masa për sigurimin e përhershëm të tyre në 
magazine ,ndërsa rezervat ushqimore do të sigurohen nepërmjet prokurimit të drejtperdrejtë me 
subjektin privat në momentin e ndodhjes së ngjarjes. 
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6 . FAZAT E MENAXHIMIT TE EMERGJENCAVE 

Plani Mbrojtjes Civile te bashkise merr në analizë çështje të emergjencave civile nëpërmjet katër 
fazave të ciklit të emergjencave civile.  

Faza e parë e këtij cikli është ajo e parandalimit dhe e lehtësimit. 

Faza e dyte është faza e përgatitjes dhe e mbrojtjes. 

Faza e trete eshte pergjigja 

Faza e katert eshte ajo e rikthimit ne gjendjen normale 

PARANDALIMI: Teresia e masave per shmangjen e situatave te emergjencave civile,qe mund 
te prekin jeten ,pasurine dhe trashegimine kulturore. 

LEHTESIMI: Teresia e masave per zvogelimin e preksh,merive sociale,ekonomike dhe 
mjedisore ndaj      dukurive te mundeshme te rrezikut, qe mund te vije nga fatkeqesi natyrore dhe 
fatkeqesi te aktivitetit njerezor. 

 

PERGATITJA: Teresia e masave per te pergatitur njerezit dhe mjedisin qe te perballojne ne 
menyre sa me efektive te mundeshme efektet e nje kercenimi ose rreziku te mundshem te 
identifikuar 

MBROJTJA: Teresia e masave per te mbrojtur fizikisht njerezit dhe mjedisin si dhe per te 
zbutur pasojat qe mund te te vine nga efektet e nje kercenimi ose rreziku te mundshem. 

Per te bere t e mundur perfshirjen e institucioneve dhe strukturave pergjegjese ne procesin e 
parandalimit dhe te lehtesimit,pergatitjes e mbrojtjes jane identifikuar nje sere masash te cilat 
jane te parashikuara ne planin e masave te perballimit te Emergjencave Civile. 

 

Strukturat e caktuara me pergjegjesi per Emergjencat Civile (Spc.Emergjencave Civile te 
Bashkise,te Njesive Administrative dhe Institucioneve) 

 

• Njoftojne ne menyre te rregullt sektorin e emergjencave civile te Prefektures per te gjitha 
ndryshimete pikave te kontaktit ne njesine perkatese., si per Kryetarin e Bashkise, te 
Njesise Administrative,punonjesin e emrgjencave ne Bashki ne njesit administrative dhe 
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institucione, anetare te komisionit vendore te emergjencave civile te Bashkise dhe NJA 
dhe kontaktet e tjera kyc ne sektoret publik privat dhe vullnetar 

• Sigurojne funksionimin e sistemit te paralajmerimit dhe komunikimit te publikut. 
• Kontrollojne dhe freskojne inventarin e logjistikes se transportit duke perfshire numrin e 

makinave , gjendjen teknike,disponueshmerine e karburantiti dhe rezerven e tija. 

• Kontrollojne dhe freskojne te dhenta rreth llojeve dhe vendodhjes se makinerive te rend 
ate zoteruara si nga sektori shteteror ashtu dhe privat ne nivel Bashkie dhe NJA. 

• Kontrollojne marjen e masave te tjera per mbrojtjen  nga dukuri te ndryshme te rrezikut 
duke perfshire: 
- Marjen e masave per te siguruar pastrimin e kanaleve dhe te kolektoreve nga 

mbeturinat dhe materialet inerte. 
- Njohjen e komunitetit me rruget e evakuimit,mjetet per komunikim gjat 

emergjencave ,mjetet e informimit dhe zonat e mbrojtjes e vendstrehimet e sigurta. 
- Ndergjegjesimin e komunitetit per domosdoshmerine e ruajtje se ushqimit ,ujit dhe 

rezervave te tjera minimale. 
 

PERGJIGJA: Teresia e veprimeve te forcave dhe te mjeteve per shpetimin e jetes se njerezve 
, gjese se gjalle dhe te vlerave materiale (prones) ne teritorin e prekur nga fatkeqesia. 

Faza e pergjigjes kalon ne keto etapa: 

Etapa I  “Alarm per rritjen e gadishmerise” 

Sektori i emergjencave civile te Bashkise ne castin e marjes se njoftimit paraprak ose te 
informacionit per mundesine  e ndodhjes se nje ngjarjeje e cila  mund te shoqerohet me demtime 
ne njerez dhe deme material vepron ne kete menyre: 

Nr Sektori i Emergjencave Civile(specialist) Kontrolli i realizimit te aktivitetit 

1 Informon Kryetarin e Bashkise per kalimin ne gjendje “Alarm 
per rritjen e gadishmerise” 

 

2 Komunikon me drejtuesit e njesive administrative  
3 Informon te gjitha institucionet dhe strukturat e duhura te 

Bashkise per dhenien e informacionit te vazhdueshem dhe 
parashikimin per zhvillimin e situates 

 

4 Kontrollon mjetet e komunikimit,nr e Tel fiks dhe Cel, listen 
dhe pikat e kontaktit 

 

5 Siguron informacion te sakte per te bere paralajmerimet dhe 
keshillimet e duhura per publikun me ane te mjeteve te 
informimit 
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Etapa II “Vendosja e gjendjes se gadishmerise” 

Kjo behet kur nje ngjarje e afert konsiderohet e pashmangshme dhe qe mund te shoqerohet me 
deme ne njerez dhe materiale. 

 

Nr Sektori i Emergjencave Civile(specialist) Kontrolli i realizimit te aktivitetit 

1 Informon Kryetarin e Bashkise rreth situates per fillimin e 
etapes se dyte “Vendosja e gjendjes se gadishmerise” 

 

2 Informon te gjith institucinet dhe strukturat vecanerisht ato qe 
perfshihen ne pergjigjen e pare(njoftimi paraprak,informimi 
publikut,evakuim,kerkim shpetimi,ndihma e pare,zjarrfikesit 
dhe sigurimi i vendeve te strehimit te perkohshem) 

 

3 Komunikon dhe kerkon nga specilistet e emergjencave civile te 
institucioneve dhe NJA dhenien e informacionit te vazhdueshem 
per parashikimn e situates  

 

4 Siguron dergimin e te gjitha te dhenave ne sektorin e 
emrgjencave civile te Prefektures 

 

 

Etapa III “Aktivizimi” 

Fillon ne rastet kur nje ngjarje e papritur ka shkaktuar deme ne njerez dhe materiale ose kur nje 
ngjarje  e ngadalte eshte ne zhvillim e siper dhe mund te sjelle te njejtat pasoja te cilat tejkalojne 
mundesite per tu perballur nga strukturat ne nivel Bashkie.Me marjen e ketij njoftimi 
angazhohen vetem strukturat e perhershme qe ne misionin e tyre kane detyra per planifikim dhe 
perballim te emergjencave civile. 

 

Nr Sektori i Emergjencave Civile(specialist) Kontrolli i realizimit te aktivitetit 

1 Informon Kryetarin e Bashkise rreth situates per fillimin e 
etapes se trete “Aktivizimi” 

 

2 Sigurohet per aktivizimin e strukturave dhe kapaciteteve te 
pergjigjes te Bashkise dhe NJA 

 

3 Jep informacion sektorit te emergjencave civile te Prefektures 
rreth situates se emergjences dhe gjendjes me deklarimin e 
etapes se trete Aktivizimin 

 

4 Kerkon aktivizimin e menjehershme te institucioneve dhe 
strukturave operacionale te Bashkise 

 

5 Kerkon informacion periodic rreth situates ne teren nga 
specialistet EC te NJA dhe institucineve  

 

6 Pergatit informacione per publikun   
7 Pergatit raporte per situaten  
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Etapa IV “Dalja nga situate” 

Ne cdo rast dalja nga situta behet kur: 

- Eshte bere vleresimi i plote i situates 
- Kercenimi fatkeqesise eshte zvogeluar 
- Operacionet e ndihmes kane dhene rezultatet e duhura  
- Nevojat me imediate jane plotesuar 

 

Nr Sektori i Emergjencave Civile(specialist) Kontrolli i realizimit te aktivitetit 

1 Informon Kryetarin e Bashkise rreth situates per fillimin e 
etapes se katert “Dalja nga situata” 

 

2 Verifikon qe informacioni dhe keshillat e duhura i jane 
tranmetuar publikut nepermjet mjeteve te informimit 

 

3 Informon te gjitha institucionet dhe Strukturat e duhura ne 
teritorin e Bashkise rreth gjendjes “Daljes nga situata” 

 

4 Informon trukturat monitoruese rreth gjendjes ‘’Dalje nga 

situata’’ 
 

5 Informon sektorin e emergjencave civile te Prefektures 
rreth gjendjes ‘’Dalje nga situata’’ 

 

6 Pergatit informacionin permbledhes per njoftimin e etapes 
‘’Dalje nga situata’’ 

 

7 Mbledh te gjitha te dhenat raportet korespodencen duke i 
vendosur ato ne dosje perkatese 

 

8 Kontrollon mjetet e komunikimit ,rishikimin e nr te Tel, 
listat , pikat e kontaktit 

 

 

ROLET DHE PERGJEGJESITE GJAT FAZES SE PERGJIGJES 

Nr Kryetari i Bashkise Kontrolli i realizimit te aktivitetit 

1 Jep informacion per Prefektin, QOQ ose direct ne QKOEC 
rreth ngjarjeve te mundeshme te rrezikut(Etapa e pare 
alarmi) 

 

2 Mbledh komisionin e emergjencave civile te 
Bashkise(Etapa e dyte gadishmeria) 

 

3 Harton raporte te situates me shkrim per Prefektin (etapa e 
dyte gadishmeria etapa e trete aktivizimi)  

 

4 Ndjek detyrat , funksionet dhe pergjegjeiste e vecanta te 
planifikuara me (etatpa e trete aktivizimi) 
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Gjate fazes se pergjigjes qe eshte dhe vendimtarja rolet dhe pergjegjesite per cdo aktivitet 
jane si me poshte: 

Aktivizimi dhe bashkerendimi i Forcave Operacionale: 
Aktivizimi i FO te Bashkise eshte pergjegjesi e Kryetarit te Bashkise (komisarjati policies, 
PMNZSH , sherbimi urgjences Ambulances) 
 

Aktivizimi dhe bashkerendimi i forcave vepruese aktive dhe mbeshtetese: 
Eshte pergjegjesi e drejtuesve te operacionit per mobilizimin dhe aktivizimin e ketyre forcave. 
 

Vleresimi i nevojave: 
Bashkerendimi per vleresimin e nevojave apo emergjenc ne shkalle te ulet eshte nen 
pergjegjesine e administratoreve te njesive dhe sektorit ekonomik te Bashkise se bashku me 
specialist te sektoreve te tjere. 
 

Sigurimi i informacionit: 
Eshte pergjegjesi e sektorit te emergjencave civile e cila sherben si qender per menaxhimine  
informacionit nepermjet specialistit te EC ne Bashki.Ai mbledh , perpunon,analizon dhe 
shperndan informacion per perballimin e emergjences.Siguroimi informacionit behet nga te 
gjitha forvat monitoruese dhe njoftuese i cili jepet menjehere 
 

Njoftimi i hershem, ai i pare informimi dhe keshillimi publikut: 
Pergjegjesia kryesore per infon e popullsise ne varesi te shpejtesise dhe shkalles e emergjences 
eshte e sektorit te emergjences civile ,drejtusit e institucioneve, NJA nepermjet specilistve te 
emergjencave civile. 
 

Pajisjet e transportiti te emergjences: 
Kerkesat per transport ne kohe emergjente dhe kapacitetet e disponuara bashkerendohen ne nivel 
Bashkie dhe NJA.Sektori i emergjencave civile te Bashkise ka rolin drejtues.Sektori i 
sherbimeve publike eshte pergjegjes per sigurimin e mjeteve te transportiti ne varesi te Bashkise 
dhe sektorit privat duke mbajtur inventare te kapacitetve te disponuara. 
 

Sigurimi i rrugeve per zonat e prekura nga emergjenca: 
Bashkerendimi I aktiviteteve per hyrjen e zonave te prekura nga emergjenca sigurohet nga 
sektori EC ne Bashki dhe nga ai i sherbimeve publike. 
Hapja dhe pastrami i rrugeve nacionale ne teritorin e Bashkise eshte pregjegjesi e firmave 
kontraktore. 
Ne rastet kur ne zonat e prekura nga emergjenca ka rruge rurale te bllokuara pergjegjesi per 
zhbllokimin e tyre e ka sektori i EC dhe NJA qe I kane ne administrimin e tyre. 
Ne te dya rastet kur ato nuk mund ti perballojne me kapacitet e tyre teknike zhbllokimin e 
rrugeve ato e bejen ne bashkepunim midis tyre. 
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Sherbimi shendetsor: 
Pergjegjesia per sigurimin shendeteso paresor dhe sherbimit te urgjences eshte e drejtorine se 
sherbimit public dhe spitalor si dhe qendrat shendetesore te ne NJA. 
Per sherbimin dytesor dhe do te bazohemi ne spitalin rajonal Qarku Gjirokaster. 
 

Sigurimi i sherbimit te shendetit public: 
Drejtoria e shendetit public ka pergjegjesine per monitorimin e cilesise se ujit te pidhem dhe 
higjenes si dhe per programin e zgjeruar te vaksinimit dhe monitorimin e situates 
epidemiologjike 
 

Sigurimi dhe rivendosja ne funksionim e sherbimeve: 
Sigurimi i burimeve alternative me uje duke perfshire furnizimin me autobote dhe te 
amballazhuar si dhe riparimi i sistemit te furnizimit me uje te pishem eshte pergjegjesi e drejtorit 
ujesjelles kanalizime dhe specialisteve te NJA. 
Sigurimi I burimeve alternative te enegjise dhe riparimet e sistemit te furnizimit me energji 
elektrike jane pergjegesi e agjensise OSHEE e cila realizon nepermjet aktivizimit te grupeve te 
pergjigjes se menjehershme sipas planit te pergatitur per kete qellim. 
Sektori privat ka pergjegjesi per sigurimin dhe per furnizimin me karburant dhe gas. 
Per sigurimin dhe shperndarjen e lendeve drusore per ngrohje pergjegjesine e kane sektroi I 
sherbimeve publike ne Bashki si dhe drejtuesit e institucioneve dhe NJA. 
 

Evakuimi i popullsise civile: 
Pergjegjesia per evakuimin e popullsise civile eshte e Kryetarit te Bashkise drejtuesit e NJA dhe 
drejtuesit te operacioneve. 
Gjate situatave te emergjences forcat operacionale vendosin per evakuimin e menjehershem per 
nje teritor te kufizuar. 
 

Identifikimi dhe sigurimi i strehimeve te perkoheshme: 
Caktimii i objekteve dhe rajoneve per sigurimin e vendstrehimeve ter perkoheshme drejtohet nga 
sektori emergjencave civile drejtuesit e njesive administrative,kryetaret e fshatrave. 
 

Sigurimi i ujembledhesave: 
Pergjegjesia per kontrollin ,mirembajtjen sigurine dhe riparimin e tyre eshte pergjegjesi e sektorit 
te bujqesise dhe bordi te kullimit , njesite administrative dhe kryetaret e fshatrave . 
 

Menaxhimi i artikujve te ndihmes emergjente nga burime te brendsheme: 
Bashkerendimi pre sigurimin,furnizimin,magazinimin  dhe shperndarjen e artkullit te ndihmes 
behet nga sektori i ndihmes ekonomike te Bashkise ne bashkepunim me zyren e punesimit. 
Ne shperndarje marin pjese dhe vullnetere te kryqit kuq si dhe kontraktore. 
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Sherbimi  i ndihmes sociale: 
Mer rrol bashkerendus ne lidhje me ceshtjet sociale.Per vleresimin e nevojave identifikimin e me 
te prekurve dhe hartimin e zbatimit te asistence sociale te nevojshme ajo bashkepunon me zyren 
e punesimit ,NJA dhe drejtuesit e institucioneve. 
 

Mbeshtetja financiare e emergjences: 
Fondet rezrve per emergjence mund te aktivizohen duke perdorur burime. 
Fondi per emergjenca civile nga buxheti i Bashkise,donator te ndryshem dhe burime te tjera qe 
parashikon ligji. 
Pergjegjesia eshte e sektorit ekonomik te bashkise per planifikimin e fondeve ne perballimin e 
emergjencave civile. 
Skematizimi i zinxhirit operacional, që kryen aktivizimin e fazave operacionale në nivel 
vendor, buron nga parashikimi përkues dhe niveli i alarmit sipas buletinit ditor të 
IGJEUM. 

Parashikimi 
hidrologjik/hidraulik 
(IGJEUM) 

Niveli përkues i alarmit i 
miratuar nga prefektura  

Faza operacionale minimale 
që do të miratohet nga i gjithë 
sistemi   

E gjelbër E gjelbër Veprimtari të zakonshme   
E verdhë E verdhë Të paktën faza e kushtimit të 

vëmendjes  
Portokalli Portokalli Të paktën faza para alarmit  
E kuqe E kuqe Të paktën faza para alarmit 
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RIKTHIMI NE GJENDJEN NORMALE 

Rolet dhe përgjegjësitë : Faza e rikthimit në gjendjen normale rrjedh drejtpërdrejt nga faza e 
përgjigjes që përkon me etapën 4: “dalja nga situata e emergjencës”. Si rezultat, rolet, detyrat dhe 

përgjegjësitë e institucioneve dhe të strukturave të përfshira mbeten të njëjta me ato të dhëna me 
hollësitek faza e pergjigjes, për aq kohë sa të ndërmerren dhe të realizohen detyra të tjera nga 
institucionet dhe strukturat përkatëse 

Proçedurat për kthimin e sigurt dhe aktivitetin normal: Bashkërendimi i aktiviteteve të 
autoriteteve të emergjencave civile,te bashkise , njesi administrative, kërkon ndërmarrjen e një 
sërë veprimesh në mënyrë që popullsisë t’i kthehet siguria për rifillimin e aktiviteteve normale. 

Këto veprime janë:  
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• Kontrollet e parametrave të sigurisë. Përpara kthimit të popullsisë në zonën e prekur nga 
fatkeqësia, ndërmerren veprime për kontrollin e çdo pjese të kësaj zone. Këtu përfshihen 
kontrollet e: rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm, rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes së 
energjisë elektrike, zonave me çarje tektonike, sistemeve të tubacioneve dhe të kanaleve të 
ujërave të zeza, gjendjes së materialeve të rrezikshme, nivelit dhe shpejtësisë së rrjedhjes së 
ujërave, vatrave dhe burimeve të rrezikshme e të mundshme zjarri dhe çështje të tjera të lidhura 
me sigurinë. 

• Hyrje-dalje të sigurta. Kjo nënkupton garantimin e hyrjeve dhe të daljeve të sigurta për 
qytetarët në zonat e prekura. Këtu përfshihet; rrethimi, bllokimi dhe vendosja e sinjaleve 
lajmëruese në drejtimet dhe zonat e rrezikshme dhe klasifikimi i qëndrueshmërisë së ndërtesave 
të prekura. 

• Sigurimi i zonave të sigurta për kthimin e popullsisë. Sa më shpejt të jetë e mundur duhet të 

bëhet largimi në kohë i mbeturinave, i materialeve të rrezikshme ose të dëmshme, zhbllokimi i 
rrugëve si dhe heqja e çdo materiali që mund të bëhet shkak për lindjen e një rreziku dytësor ose 
të një dukurie tjetër rreziku.  

• Sigurimi i strehimeve provizore. Sigurimi i strehimeve të përkohshme, të sigurta (mundësisht 

disa alternativa) për ata që nuk janë në gjendje të kthehen në shtëpitë e tyre brenda një periudhe 
të shkurtër.  

• Informimi publik. Shpërndarja e udhëzimeve të qarta për publikun në lidhje me kthimin në 

vendbanimet e përhershme, duke përfshirë edhe udhëzime specifike për grupet e popullsisë të 
cilat cilësohen si parësore. Dhënia e udhëzimeve për zonat dhe rrugët e kthimit dhe, nëse është e 
mundur, për mënyrat e kthimit. 

 • Informacion paralajmërues. Shpërndarja e paralajmërimeve institucionale për publikun, duke 

përfshirë informacionin rreth rreziqeve të shkallës së vogël që mbeten ende evidente, për 
instalimet e pariparuara, pengesat në rrugë, praninë e materialeve të rrezikshme, rrezikun nga 
rrjedhjet e ujërave, burimet dhe rreziqet e mundshme nga zjarri dhe çështje të tjera të sigurisë.  

• Shëndeti publik. Dhënia e këshillave të nevojshme për publikun në lidhje me çështjet e 

shëndetit, burimet dhe cilësinë e ujit të pijshëm, gatishmërinë e ndërtesave të shërbimit 
shëndetësor parësor etj.  

• Grupet më të prekshme/të cenueshme. Dhënia e ndihmës për grupet më të prekshme, p.sh., për 
të moshuarit, familjet me një prind ose familjet e mëdha, njerëzit me aftësi të kufizuara, në 
nevojë ose ata që janë larg shtëpisë ose familjes së tyre.  

• Shërbimet publike. Ndërgjegjësimi për informimin publik, ndihmën, vendet e regjistrimit dhe të 
shpërndarjes së ndihmës, informacionin në lidhje me ndihmën humanitare. 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al  Page 147 
 

• Lidhjet familjare. Sigurimi i informacionit për të mbështetur autoritetet vendore dhe KKSH-në 
në lidhje me gjetjen e personave që mungojnë dhe rivendosja e lidhjeve familjare. 

Rivendosja e shërbimeve publike bazë : Është përgjegjësi e strukturave shtetërore në nivel 
kombëtar dhe lokal, të cilat, duke u bazuar në vlerësimin e dëmeve, të ndërmarrë gjatë fazës së 
përgjigjes, të sigurojnë rivendosjen e plotë të të gjitha shërbimeve kryesore publike. Kjo kërkon 
kthimin sa më të shpejtë në funksionim të:  

• furnizimit me ujë nëpërmjet rrjetit, depove të ujit, pajisjeve të trajtimit, pastrimit dhe 

tubacioneve të shpërndarjes së ujit të pijshëm;  

• furnizimit me energji elektrike për konsumatorët e thjeshtë dhe industrialë;  

• rivendosjes së telekomunikimit.  

• lëvizjes së lirë në magjistralet kryesore. 

 Tabela : Aktivizimi dhe detyrat e veprimtarive të vlerësimit sipas fazave të ndryshme 
operacionale të emergjencave. 

Veprimtaritë e 
ekipit të 

vlerësimit  
Aktivizimi Gatishmëria Alarmi 

Institucion
et 

mbështetës
e  

Personi në 
QOE që 

mobilizon 
ekipet  

Ekipi i 
vlerësimit  

Nuk kërkohet 
asnjë masë 

1 ekip vlerësimi 
operon  

2 ekipe 
vlerësimi, 
organizata 

vullnetare dhe 
stafi i nevojshëm 
në mbështetje të 

vendimeve të 
QOE-së   

 
Komisioni 
Mbrojtjes 
Civile i 

ngritur në 
bashki 

 
Anëtar i 

Komisionit të 
Emergjencav
e Civile (për 
t’u vendosur) 

Drejtuesi i 
ekipit 

Nuk kërkohet 
asnjë masë 

Komunikon çdo 
2 orë ose në 

rastin e shfaqjes 
së një fenomeni 

të tillë 
komunikon me 

QOE-në në 
prefekture 
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7.  INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI 

Objektivi kryesor i planit të mbrojtjes civile te bashkise është ai i përdorimi të të gjitha mënyrave 
dhe protokolleve për t’i komunikuar si duhet popullsisë veprimtaritë kryesore dhe kodet e sjelljes 
për miratim gjatë një emergjence. 

Pergjegjes per informimin dhe komunikimin ne bashki: 

❖ Sektori Mbrojtjes civile  
❖ Zyra e informacionit dhe komunikimit me publikun 

Menyrat ekzistuese te informimit : 

Kanalet e medias qe do te perdor Prefektura per lajmerimin e popullsise 

TVSH Gjirokastra 

TV ALPO , Alpo media 

Bashkia : 

TV Permeti 

Rrjete sociale ( Bashkia Permet Facebook  etj.) 

Komunikimi : 

Komunikimi do të kryhet nëpërmjet : 

Radios 

Telefonisë fikëse  ( Rjetit  ( Albtelekom ) 

Telefonisë celulare ( Wodafon , AMC , Igëll )  

Strukturat e gadishmerise per mbrojtjen civile jane struktura monitoruese, informuese dhe te 
pergjigjes se menjehereshme te cilat kane sherbim 24 oresh ose jane te disponueshmene cdo 
kohe. 

Strukturat e gadishmerise, nepermjet dhenies se njoftimitte pare, perpunimit te informacionit dhe 
reagimit te shpejte per aktivizimin e sistemit, bejne te mundur qe strukturat e tjera te vleresojne 
situaten emrgjentedhe te nderhyjne per stabilizimin e saj.Sherbimi i ketyre strukturave eshte 
mjaft i vlefshem jo vetem ne fazen e paralajmerimit, por edhe ne ate te reagimitte shpejte , per 
arsye se nje pjese e tyre kane mjete dhe kapaciteteper te vepruar ne kohe te shkurterdhe ne fazen 
e reagimit 
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PERSONELI I ARRITSHEM NE CDO KOHE  ( 24 ORESH ) NE TERITORIN E 
BASHKISE 

SHERBIMI INFORMACIONIT TE POLICISE (Salla Operative Kom.Pol.Permet ) 
 NR.TEL   129       TEL. CEL  0694110231                     

 SHERBIMI KUFIRIT  (PKK TRI – URAT ) 
NR. TEL   

SHERBIMI INFORMACIONIT TE PMNZSH  (Stacioni Zjarrfikes Permet ) 
NR. TEL         128               TEL. CEL 0694111047 

SHERBIMI I URGJENCES   ( Spitali Permet ) 
NR. TEL          127             TEL .CEL 

SHERBIMI I RUAJTJES SE OBJEKTEVE SHTETERORE , PUBLIKE ,PRIVATE ( 24 
ORESH )   
Me numura kontakti sipas nje liste te vecante. 
Ky personel mban kontakte te vazhdueshme me strukturat e gadishmerise se perhereshme per 
emrgjencat si dhe me specialistin e emergjencave civile te Bashkise te cilet keshillojne drejtuesit 
e niveleve te ndryshme per masat urgjente qe duhen marre. 
Japin informacione per ngjarjet emergjente te  cilat kane ndodhur ose qe kane mundesi te 
ndodhin ne fushat  e tyre te ndryshme te veprimit. 
 
Plani i komunikimit të krizës duhet të rishikohet dhe aprovohet nga stafi operacional dhe i 
komunikimit dhe duhet të përditësohet rregullisht për të verifikuar që informacioni dhe 
protokollet janë të sakta.  

Një kopje e planit gjithashtu duhet të mbahet në zyrë si në format elektronik dhe në letër.  

Një kopje e planit duhet t’i vihet në dispozicion çdo anëtari të ekipit, stafit tjetër dhe 

partnerëve kryesorë të përgjigjes ndaj emergjencave për përdorim në rast krize.  

Sigurohuni që të gjithë anëtarët e ekipit të kuptojnë përmbajtjen e saj. 

Lista me pikat e kontaktit ( Shtojca C ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@bashkiapërmet.gov.al
http://www.bashkiapërmet.gov.al/


Plani Mbrojtjes Civile Bashkia Përmet 
 

Sheshi “Abdyl Frashëri “ Tel.+35581322254 , e – mail: Info@bashkiapërmet.gov.al www.bashkiapërmet.gov.al  Page 150 
 

SKEMA E INFORMIMIT DHE E LAJMERIMIT NE RAST EMERGJENCE 

 

 

 

 

 

       

                                   PERQENDRIMI / GRUMBULLIMI, PERPUNIMI INFORMACIONIT  

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NENPREFEK

TI 

PREFEKTI 

GJIROKASTE 

SEKTORI MC 

 

MINISTRIA E  

MBROJTJES 

Q K O M C 

❖ QYTETARE TE THJESHTE                                                        

❖ SPECIALISTET E EMERGJENCAVE  ( BASHKI, NJ. ADMINISTRATIVE , INSTITUCIONE ) 

❖ SHERBIMI INFORMACINIT TE KOM. TE  POLICISE 

❖ SHERBIMI STACIONIT ZJARRFIKES ( M Z SH  ) 

❖ SHERBIMI URGJENCES 

❖ SHERBIMI I RUAJTJES TE INSTITUCIONEVE , OBJEKTEVE PUBLIKE E PRIVATE 

❖ VROJTUESIT PYJORE , PUNONJESI SHERBIMIT METROLOGJIK, MONITORUESIT 

NDERMARJA 

E UJESJELLE 

AGJENSIA      

O SH E E 

SHERBIMI   

URGJENCES 

STACIONI       

M Z SH 

KOMISARIA

TI POLICISE 

SHERBIMI  

PYJOR 

ZYRA E 

PUNES 

ZYRA  

ARSIMORE 

DREJT,SHEN

DETIT PUBLI 

BASHKIA 

PERMET 

KOMISIONI 

EC 

GRUPET 

VULLNETAR

E 

NJ. ADMIN  

PERMET 

NJ.ADMIN  

PETRAN 

NJ. ADMIN 

CARSHOVE 

NJ, ADMIN  

PISKOVE 

NJ. ADMIN 

FRASHER 

BIZNESI  

PRIVAT 

KRYETARET 

E LAGJEVE 

KRYETARET 

E FSHATRAV 

KRYETARET 

E FSHATRAV 

KRYETARET 

E FSHATRAV 

GRUPET 

VULLNETAR

E 

GRUPET 

VULLNETAR 

GRUPET 

VULLNETAR 

SPECIALISTI EMERGJENCAVE CIVILE DHE KRIZAVE TE BASHKISE 

KRYETAET E 

FSHATRAVE 

GRUPET  

VULLNETAR 

KRYQI KUQ O J Q 
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8. PROGRAMI I PUNES  

PROGRAMI I PUNES 

PER ZBATIMIN E MASAVE  TE PLANIFIKIMIT DHE PERBALLIMIT TE 
EMERGJENCAVE CIVILE TE BASHKISE PER VITIN 2020 

 

           Objektiva e detyra kryesore vjetore:  

• Mbështetja në përmbushjen e detyrave te Ligjit nr.45 / 2019 “ Për Mbrojtjen Civile ” 

ligjit nr.139 /2015 “ Për Vetëqeverisjen Vendore “ 

• Zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe realizimin e mbrojtjes civile te bashkise për të garantuar 
mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit 

• Monitorimin e situatës në teritorin e bashkise, bazuar në hartimin e programeve dhe 
planeve  të gatishmërisë për parandalimin, lehtësimin dhe riaftësimin nga çdo dëm. 
Garantimi i përdorimit të burimeve njerëzore dhe materiale për përballimin e 
Emergjancave Civile. 

• Krijimi i kushteve për institucionet shtetërore, publike dhe private, për veprimtaritë 
ekonomike dhe 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 jetën e njerëzve, 
për gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin ndaj efekteve të një 
emergjence civile. 

• Garantimi i përdorimit të  të gjitha burimeve të mundëshme të bashkise dhe shtetit për 
sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë, lokalizimin e zonës së 
emergjencës dhe lehtësimin e pasojave. 
 
Prioritetet e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave 

Prioritetet e planifikuara për ndjekjen e zbatimit të planit të emergjencave do të sigurojnë rrugën 
për ngritjen e nivelit të bashkërendimit, në sistemin e emergjencave civile dhe do të kontribuojnë 
në parandalimin dhe reduktimin e rreziqeve në Bashki. Prioritetet do të përmblidhen në këto 
masa: 

• Respektimi i kuadrit ligjor “ Për Mbrojtjen Civile ”. 
• Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i detyrave me institucionet dhe organet e 

vetëqeverisjes vendore për masat në zbatimin e planit të emergjencave civile. 
• Marrja e masave për parandalimin, lehtësimin, përgatitjen dhe mbrojtjen. 
• Shqyrtimi i ankesave dhe kërkesave të qytetarëve duke i adresuar drejt zgjidhjes ligjore. 

 
 

Nr. 
 

DETYRAT PER ZBATIM 
 

PERGJEGJESI 
 

AFATI 
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1. 
 

MASA PER LIGJSHMERINE 
 
Pergatitja e dosjes me bazen ligjore“Për Mbrojtjen 

Civile “ 

 
 

Sektori 
emergjencave 

civile 

 
 
 

Janar 
 

2. Njohja , studimi dhe zbatimi i ligjishmerise ne 
praktiken e punes per hartimin e vendimeve per 
problemet e emergjencave civile ne bashki, nj. 
Administrative dhe institucione. 

Sektori juridik 
Sektori EC 

Gjate vitit 
 
 
 
 

 MASA PER PARANDALIMIN , LEHTESIMIN 
, PERGATITJEN DHE MBROJTJEN 

  
 
 

1. Pergatitja e planeve. 
 

▪ Hartimi i planit te emergjencave civile te 
bashkise, nj.administrative dhe 
institucioneve . Rishikimi 
 

▪ Hartimi i planit te gadishmerise per 
mbrojtjen nga zjarri 
 
 

▪ Hartimi i planit te gadishmerise per 
perballimin e situatave emergjente dimerore 
( periudha Vjeshte – Dimer ) 
 

▪ Rishikim i planit te gadishmerise per 
mbrojtjen e pyjeve nga zjarri. 
 

▪ Hartimi i planit të gadishmërisë për 
rezervuarët 
 

▪ Pergatitja e planit te bashkeveprimit me 
institucionet qe veprojne ne teritorin e 
bashkise 
 

▪ Pergatitja e udhezuesit teknik per mbrojtjen 
nga fatkeqesite e natyres ( Per shkollat ) 
 
 

 
 
Sektori EC 
NJ.Admin. 
Institucionet 
 
Sektori EC 
Shërbimi Pyjor 
 
 
Sektori EC 
NJ. Admin. 
 
 
Sektori EC 
Sherbimi Pyjor 
 
Sektori bordit të 
kullimit 
 
Sektori EC 
Institucionet 
 
 
Sektori EC 

 
 

Mars 
Djetor 

 
 

Maj 
 
 
 

Shtator 
 
 
 

Maj 
 
 

Shtator 
 
 

Mars 
 
 
 

Prill 
 

 
2. 

 
Monitorimi i situatave emergjente. 
 

▪ Marja , perpunimi dhe grumbullimi i 

 
 
 
Sektori EC 

 
 
 

Cdo muaj 
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informacionit nga burimet e ndryshme 
 

▪ Raportimi i situatave emergjente ne sektorin 
e EC te Prefektures Gjirokaster 
 
 
 

▪ Caktimi i vrojtues – sinjalizuesve ne 
nj.admin. per emergjencat qe mund te 
shkaktohen nga zjarret per periudhen Maj – 
Tetor. 
 

▪ Plotesimi i dokumentacionit te 
emergjencave civile te bashkise. 

NJ.Admin. 
 
Sektori EC 
 
 
 
 
Sektori EC 
Sektori pyjor 
 
 
 
Sektori EC 

 
 

Cdo muaj 
 
 
 
 

Maj 
 
 
 
 

Cdo muaj 
 
 

 
3. 

 
Pergatitja e te gjiha ndryshimeve per kapacitet e 
sektorit publike private qe lidhen me fazen e 
pergjigjes se emergjencave civile ne bashki 
 

▪ Databese per mjetet e transportit 
▪ Databese per mjetet e renda 
▪ Databese per bizneset dhe firmat private 

 

 
 
 
 
 
Sektori EC 
Sektori 
transportit 

 
 
 
 
 

Mars 
Tetor 

 
 

 
4. 

 
Informacione per gjendjen e infrastruktures 
 

▪ Per funksionimin dhe pastrimin e kanaleve 
te te gjitha niveleve, gjendjen e 
rezervuareve. 
 

▪ Per ifrastrukturen rrugore ( rruget rajonale 
dhe rrurale te bashkise ) 

 
▪ Per sistemin e furnizimit me uje 

 
▪ Sistemin e furnizimit me energji elektrike 

 
▪ Per masat e marra per mbrojtjen nga zjarret 

 
 

▪ Per marrjen e masave per perballimin e 
emergjencave dimerore. 

 
 
 
Bordi kullimit 
 
 
 
Sektori rrugeve 
rrurale 
 
Nd. Ujesjellesit 
 
Agj. OSHEE 
 
Stacioni MZSH 
Sektori pyjor 
 
Nj.Admin. 
Institucionet 

 
 
 

Tetor 
 
 
 

Shtator 
 
 

Qershor 
 

Nentor 
 

Qershor 
 
 

Tetor 
 
 

 
5. 

 
Kontrolle 
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▪ Masat e mara per mbrojtjen nga zjarri ne 

sektoret ne bashki , njesi administrative , 
institucionet publike e private . 

 
 

▪ Per masat e marra ne perballimin e situatave 
emergjente dimerore. 

 
Sektori EC 
Stacioni MZSH 
 
 
 
Sektori EC 

 
Maj 

Qershor 
 
 
 

Tetor 
 
 

 
6. 

 
Vleresime 
 

▪ Vleresimi i demeve qe mund te shkaktohen 
nga emergjencat 

▪ Ngritja e grupeve te konstatimit te 
ngjarjeve, grupeve te vleresimit 

▪ Pergatitja e dokumentacionit sipas VKM 
nr.329 dt.16.05.2012 

 
 
 
 
Sektori EC 
NJ. Admin 

 
 
 
 

Gjate vitit 
 
 
 
 
 

 
7. 

 
Trajnime 
 

▪ Pjesemarja ne takimet dhe trajnimet e 
organizuara nga Prefektura dhe Drejtoria e 
Pergjithshme e Emergjencave Civile 
 

▪ Stervitje trajnuese me grupet e sherbimit 
vullnetar per mbrojtjen nga fatkeqesite. 
 

▪ Stervitje e programuar me trupen e 
sherbimit zjarrfikes te bashkise 

 
 
 
Sektori EC 
 
 
 
Stacioni MZSH 
 
 
Stacioni MZSH 

 
 
 

Gjate vitit 
 
 
 

Qershor – 
Gusht 

 
Gjate vitit 

 
 

 
8. 

 
Takime  
 

▪ Organizimi i takimeve per sensibilizimin e 
komunitetit ne marjen e masave per 
perballimin e emrgjencave qe mund te 
shkaktohen nga fatkeqesi natyrore 

 
 
 
Sektori EC 
Staciono MZSH 
NJ. Admin 

 
 
 

Gjate vitit 
 
 
 
 

 
9. 

 
Per funksionimin e Komisionit te Planifikimit 
dhe Perballimt te Emergjencave Civile 
Mbledhja e komisinit te emergjencave per : 
 

▪ Hartimin e planevete emergjencave civile 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mars 
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▪ Masat e mara per mbrojtjen nga zjarri 
▪ Masat e mara per periudhen Vjeshte – 

Dimer 
▪ Realizimin e detyrave vjetore 

Sektori EC 
 
 
 
 
 

Qershor 
Shtator 
Dhjetor 

 
 

10. Te ndryshme 
 

▪ Ndjekja e problemeve te ndryshme qe vijne 
nga bashkepunimi me seksionet e tjera ne 
bashki, nj, administrative, institucione. 

▪ Ndjekja e korespodences me Prefekturen 
Gjirokaster per problemet e emergjencave 
civile. 

▪ Zbatimi i urdherave , udhezimeve te ardhura 
nga instancat me te larta per emergjencat 
civile. 

 
 
 
 
 
Sektori EC 

 
 

Gjate vitit 
 
 

Gjate vitit 
 
 

Gjate vitit 
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9 . SHTOJCAT 

Shtojca A  :  
1. Iventari I artikujve për informim 
2. Procedurat e emergjencës 
3. Lista e kontrollit të shërbimit të qëndrës së pritjes 
4. Marveshja e ndihmës së ndërsjelltë 
5. Lista e pajisjeve themelore të komisionit vendor 

Shtojca B  :  

1. Harta e bashkisë , nj.administrative 
2. Hartat e ekspozimit dhe rreziqeve 

Shtojca C  : Lista me pikat e kontaktit 

Shtojca D  : Modele raportimesh 
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PLANI I MBROJTJES CIVILE TË BASHKISË PËRMET U PËRGATIT NGA : 

 

1. PËRGJEGJËSI SEKTORIT TË MBROJTJES CIVILE , QYTETARIT DHEMJEDISIT  
 
                                 

Zenel  JAÇE 
 
 
 

2. SPECIALISTI EMERGJENCAVE CIVILE DHE KRIZAVE TE PREFEKTURES 

 

Fadil  GUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYETARI I BASHKISË 
ALMA HOXHA 

 
 

 
 
 

Përmet më 10.03.2020 
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