
 

PLAN   VEPRIMI 
PËR RADHËN E PUNËS DHE PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN NGA SEKTORI I 

P.P.E.C.K. NË PREFEKTURË, STRUKTURAT E SHËRBIMIT TË MBROJTJES NGA 

ZJARRI DHE SHPËTIMI, SEKTORËT E P.P.E.C.K. PRANË BASHKIVE, INSTITUCIONET 

SHTETËRORE PËRGJEGJËSE NË RASTET E RËNIES SË ZJARREVE MASIVE NË PYJE 

DHE KULLOTA. 

 

QËLLIMI: Marrja e masave paraprake për parandalimin dhe përballimin e shuarjes të zjarreve që 

mund të shkaktohen në objekte, në sipërfaqe të mëdha në pyje dhe kullota në gjithë territorin e Qarkut, 

përgatitja dhe planifikimi i elementëve të gatishmërisë nga të gjitha strukturat  pjesëmarrëse për 

organizimin e shuarjes të zjarreve, rritja e aftësive të drejtuesve për reagimin e menjëhershëm, si dhe ne 

bashkëpunimin dhe bashkërendimin e veprimeve me Institucionet, NJ.V.V. (Bashkitë ) dhe strukturat e 

tjera të Qarkut për përballimin e situatave të rënies të zjarreve në këto objekte me rëndësi ekonomike. 

Për periudhën e verës si rezultat i ngritjes ekstreme të temperaturave, dhe të krijimit të situatave 

emergjente nga zjarret masive në sipërfaqet e fondit pyjor dhe kullotësor në gjithë territorin e Qarkut, 

nga sektori i P.P.E.C.K të Prefektit të Qarkut, Sektorët e P.P.E.C.K. Shërbimet e M.Z.SH. Drejtoritë 

(Sektorët) e Shërbimit Pyjor pranë Bashkive strukturat e tjera të institucioneve shtetërore përgjegjëse, 

për përballimin dhe menaxhimin e këtyre zjarreve ndjekin këtë radhë pune: 

 Me marrjen e informacionit nga burime të ndryshme  për rënie zjarri, mbas konfirmimit të 

vërtetësisë së ngjarjes dhe saktësimit të vendit ku ka rënë zjarri, vihet në dijeni Prefekti i Qarkut  

dhe Q.K.O.E.C.K. 

 Njoftohet Kryetari i Bashkisë të cilit i përket zona e rënies së zjarrit, vihet në dijeni shërbimi i 

M.Z.SH-se. të kësaj Bashkie, sektori i P.P.E.C.K. Administratori i NJ.A. dhe drejtuesit e 

shërbimit pyjor. Si dhe drejtuesit e Drejtorisë Vendore të Policisë, Drejtorisë Vendore për 

kufirin dhe Migracionin, Inspektorati shtetëror i Mbrojtjes së Mjedisit Pyjeve dhe ujërave, 

Agjencia e Zonave të Mbrojtura subjektet private të cilat kanë në administrim sipërfaqe 

kullotësore dhe pyje. 

 Nga sektori i PPECK, evidentohet situata e rënies së zjarrit dhe ndjekin në vazhdimësi masat e 

marra nga strukturat përgjegjëse të cilat u vunë në dijeni për veprimin konkret që ato kryejnë në 

terren në luftë kundër zjarrit. 

 Merr informacione të vazhdueshme mbi forcat pjesëmarrëse në vatrën e zjarrit, zhvillimin e 

situatës dhe marrjen e masave të mëtejshme për shtimin e mjeteve dhe forcave nga strukturat e 

tjera përgjegjëse. 

 Ndjek zhvillimin e situatës për shuarjen e zjarrit ne terren deri në izolimin dhe shuarjen e tij 

përfundimtar dhe informon Prefektin dhe QKOEC. 

 Për rastet e rënies së zjarrit u kërkohet strukturave të Drejtorisë vendore të Policisë për zbulimin 

dhe identifikimin e zjarrvënësve. 

Kur rastet e zjarreve janë të madha dhe nuk arrin të përballohet nga forcat dhe mjetet e një 

bashkie veprohet në këtë mënyrë: 

Sektori i PPECK i propozon Prefektit të Qarkut për ngritjen e Komisionit të PPECK. 

Bëhet njoftimi i anëtarëve të Komisionit të PPECK dhe organizohet mbledhje e këtij komisioni. 

Bëhet njohja e anëtarëve të komisionit me situatën aktuale të krijuar. 

Prefekti cakton drejtuesin e operacionit në shkallë Qarku, (Përgjegjësi i Sektorit të P.P.E.C.K. 

dhe Përgjegjësin e  sektorit të shërbimit të Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin të bashkisë ku ka rënë 

zjarri të cilin e kompleton me forca dhe mjete të nevojshme.) 

Udhëzon anëtarët e komisionit për ndjekjen nga afër të situatës, dhe organizimin e punës në 

vendngjarje për shuarjen e zjarreve duke pasur prioritet objektet e banimit dhe jetën e njerëzve. 

Sektori i PPECK mbledh të dhënat që dërgojnë komisionet e PPECK të bashkive, i përpunon 

ato dhe i raporton Prefektit. 



Mbi bazën e informacioneve të marra dhe raportimeve nga komisionet e bashkive harton 

raportin e dy orëve të para dhe i dërgon ato pranë QKOEC. 

Kur rënia e zjarrit ka një shtrirje të madhe dhe situata vështirësohet Prefekti i bën kërkesë MM. për 

futjen në veprim të forcave të ushtrisë  (Detashmentin e Mbështetjes Rajonale). 

Kur për shkak të terrenit kur nuk mund të veprojnë forcat dhe mjetet zjarrfikës dhe situate del 

jashtë kontrollit, Prefekti kërkon pranë QKO duke bërë kërkesë me shkrim për të ndërhyrë nga ajri.  

Drejtuesi operacional në shkallë qarku drejton veprimet e forcave dhe të mjeteve duke pasur 

parasysh: 

-Vazhdueshmërinë e drejtimit të veprimeve. 

-Organizimin e luftimit me zjarrin. 

-Organizimin e bashkëpunimit dhe bashkëveprimin e forcave pjesëmarrëse. 

-Furnizimin e vazhdueshëm me bazë materiale, mjete, pajisje dhe lëndë shurrëse. 

-Vendosjen dhe mbajtjen në vazhdimësi të kontakteve, veçanërisht gjatë veprimeve në luftë 

kundër zjarrit. 

-Bën informimin në mënyrë të vazhdueshme mbi situatën operacionale Prefektin e Qarkut dhe 

QKOEC. 
-    Procedurat që ndiqen nga sektori i P.P.E.C.K. në rastet e ndërhyrjeve me mjete ajrore të fikjes së 

zjarreve 

Për rastet e zjarreve të cilat nuk mund të vihen nën kontroll nga forcat dhe mjetet zjarrfikës nga toka të 

cilat dalin jashtë kontrollit  dhe rrezikojnë objekte dhe sipërfaqe të mëdha me pyje, mbas vlerësimit të situatës 

aktuale nga Prefekti i Qarkut ai vendos për ndërhyrje me mjete Ajrore. 
Sektori i P.P.E.C.K. të Prefektit i bën fillimisht Q.K.O.E.C kërkesë me telefon për ndërhyrje nga ajri ku e 

orienton atë me vendin (koordinatat) e rënies së Zjarrit. Më pas kjo kërkesë dërgohet me e-mail e konfirmuar 

nga Prefekti. 
Nga sektori i P.P.E.C.K. bëhet regjistrimi i kërkesës për ndërhyrje nga ajri në ditarin e ngjarjeve të 

Ndodhura. 
 

P R E F E K T I 

Flamur MAMAJ 

 

 

 


