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PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIT. 

 

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka vazhduar të kryej obligimet dhe detyrat që ka. 

Në fillim të muajit shkurt kemi hartuar planin mujor të punës duke u bazuar në planin vjetor të 

punës. 

Kemi vazhduar të pranoj lëndë dhe kërkes aqë I përkasin përgjegjësive që ka DMSH,dhe të gjitha 

kërkesat janë proceduar në afat ligjor . 

Gjithëashtu kemi pranuar edhe thirrjew për ndërhyrje emërgjente:fikje zjarrjeve ,intervenime 

teknike ,furnizim me ujë etj. 

Kemi vazhduar të krejm edhe zotime për pagesa të shërbimeve të nevojshme. 

 

 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

Pas dy defekteve që kishim në dy cistern intervenuese gjatë muajit shkur janë sanuar ato defekte 

dhe tani që të dya janë në funksion de të gatëshme për shërbim për NjPZSH. 

Drejtori I DMSH- së ka marrë pjes në takimete thirrura në komisioni për dhënje të pronave 

komunale për gurëthyes. 

Datë: 13.3.2020 

Referencë:  

Për: z.Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje: z.Fauz Xhemajli – Nënkryetar i Komunës 

z.Lulzim Qerimi – Nënkryetar i Komunës 

Nga:     Nazim Gashi  -    Drejtor i DMSH-së 

Lënda: Raport mujorë për muajin Shkurt 2020. 



Bashk me komandantin e NjPZSH-së kemi marrë pjesë në takimin e organizuar nga Banka 

evropiane për zhvillim lidhur me investimet e mundëshme nga kjo bankë në pastrimin dhe 

rregullimin e disa lumenjëve në Kososvë 

 

 

 

 

STATISTIKAT 

Intervenime në teren nga NjPZSH . 

19  - Zjarre 

3  -  Intervenime teknike . 

3  - Alarme të rreme. 

 Gjithësej 25. 

 

DSKUTIME PUBLIKE 

Kemi përgadit raporte të rregullta javore për punën e DMSH-së dhe kemi marr pjesë në mbledhejen  

e KK të Lipjanit. 

TAKIME TJERA 

 

SFIDAT . 

Muaji shkurt ka qenë muaji I qetë dhe nuk kemi pasur diqka kërrcënuese . 

Sa i përket kërrcënimit nga vërshimet apo vërshimet situate ka qenë e qetë.. 

REKOMANDIME . 

Me filim të muajit mars fillon edhe ngritja e temperatuarve rekomandojmë që të jmi sa më të 

kordinuar me të gjitha drejtorit në mënur që të kemi mundësi reale që ti përballojmë numrin e 

madh të zjarreve të mundëshme. 

 

QËSHTJE TË TJERA  

 

 

 


