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Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në fillim të muajit Prill ka hartuar planin mujor të punës në 

bazë të  planit vjetor të punës,dhe janë përcaktuar prioritete dhe detyrat me të cilat DMSH do të 

mirret gjatë muajit Prill. 

Sa i përket kërcënimit nga vërshimet situata ka qenë e qetë,ngase në pjesë e parë të muajit prill 

ka vazhduar të ketë mot të thatë edhe me reshje te pakta atmosferike. 

Mungesa e reshjeve si dhe ngritja e temperaturave nr fillim të muajit prill kanë favorizuar kushte 

për zjarre andaj në pjesën e parë të muajit prill kërcënimi nga zjarret ka qen i theksuar me një 

numër të lart të rasteve të zjarreve malore dhe fushore . 

DMSH  ka koordinuar veprimet edhe me drejtorate tjera në mënyrë që të jemi sa më efikas në 

fikjen dhe parandalimin dhe parandalimin e dëmeve nga zjarret. 

Meqë numri i vatrave të zareve ka qen i madh në raste të caktuara është kërkuar ndihmë edhe nga 

njësitet e komunave tjera . 

 

 

Pjesa e dytë e muajit Prill ka qenë me e qetë nga se kanë filluar edhe reshjet e shiut dhe këto 

reshje kanë ndikuar drejtpërsëdrejti në uljen e numrit të zjarreve pyjore dhe fushore . 

 

Intensiteti i reshjeve të shiut ka qe mesatarë kështu që  nuk kemi pasur ndonjë kërcënim eventual 

nga vërshimet. 

 

Kemi pranuar numër të konsiderueshëm të kërkesave për dhënien pëlqimit për masat e 

projektuara kundër zjarrit,meqë autoriteti për dhënien e këtij pëlqimi ka kaluar ne MPB 

gjegjësisht në AME DMSH ka bërë vetëm procedimin e të gjithave kërkesave të pranuara nga 

palët. 



Gjatë muajit Prill janë realizuar dy aktivitete me nxënës ,njëri aktivitet është mbajtur me nxënësi 

e kolegjit privat MAREF .Me kërkesë të drejtorit të kolegjit është realizuar shpjegim teorik dhe 

praktik për llojet e zjarreve dhe format e intervenimit dhe demonstrim praktik. 

 

Aktiviteti i dytë është mbajtur në bashkëpunim me Agjencionin e Emergjencave të Kosovës 

,DMSH dhe drejtoratin e Arsimit . 

Në këtë aktivitet kemi bërë inskenimin   { Stimulimin} e tërmetit ,me ç’ratë kanë qen të 

involvuara edhe Shërbimi Policor i Kosovës,Shërbimi i ndihmës së shpejt dhe Njësitit i 

Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit.  

 

 

Më poshtë do të paraqesim në formë tabelare numrin e intervenimeve në teren gjatë muajit Prill. 

 

 

Intervenimet eNjPZSh    Lipjan , prill  2019 
Lloji i Interven/ muaji  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gjithësejt    

1      Zjarre    29             

Shtëpi banimi    1             

Shtëpi ndihmëse                 

Shtalla / Pleme *                 

Locale                 

Objekte afariste/ industrial    3             

Male    7             

Ushqim bagëtish/grunajë*    3             

Bari i thatë/ sternishtë    9             

Goma  /  Mazut *                 

Mbeturina – Kontejnerë    2             

Trafo /gjenerator *                 

Orë rryme/ bomb.gazi*                 

Instalime të rrymës                 

Shtylla                 

Automjete/ kamion*    2/4*             

Dru teknik/ thëngjill*    1             

2 
Intervenime 
Teknike 

   4             

Aksidente komunikacioni    4             

Automjete                 

Hapje dyersh/ashensor*                 

Rrënime                 

Terhqje automjetesh                 

Thithje e ujit/ thyrje akulli*                 

Intervenime tjera teknike                 

3 Shërbime    2             

Furnizime me ujë                 

Pastrim rrugësh    1             

Sigurime                 

 prerje-largim drunjësh    1             



 

 

 

 

 

 

 

4 Shpëtime/ tjera    3             

Shpëtime nga lartësia                 

Shpëtime nga uji                 

Shpëtime në hekurudha                 

Vërshime                 

Ushtrime në Aeroport    1             

Ushtrim me nxenes    2             

Alarme të rreme                 

Zjarre    29             

Shërbime    2             

Shpëtime/ tjera    3             

Intervenime Teknike    4             

Gjithsejt    38             


