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Më 15 maj 2020, SHUKALB organizoi webinarin me temë "Vazhdimësia e shërbimeve ujësjellës 
kanalizime nën krizën e COVID-19  - Sfidat dhe mësimet e nxjerra".  Webinari kishte për qëllim të 
siguronte një shkëmbim mbi ndikimin e COVID-19 në ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe 
kanalizimeve, nga këndvështrimi i i shoqërive UK dhe pushtetit vendor. 

Në webinar morën pjesë rreth 60 pjesëmarrës nga sektori ujësjellës kanalizime në Shqipëri, rajoni i 
Ballkanit dhe më gjerë, të cilët përfaqësonin shoqëritë UK, donatorë, njësitë e qeverisjes vendore, 
qeverinë qendrore, institucionet financiare, kompani private dhe profesionistë të tjerë të sektorit të 
ujit. 

Webinari u moderua nga Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB, e cila përshëndeti 
pjesëmarrësit dhe panelistët, dhe prezantoi shkurtimisht përpjekjet e SHUKALB në mbështetje të 
shoqërive UK në Shqipëri, si ndarja e informacionit të vlefshëm gjatë ditëve të para të pandemisë, 
dedikimi i një sesioni në faqen e tij të internetit për informacione lidhur me pandeminë, organizimi i 
një anketimi mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në shoqëritë UK etj. 

Pas fjalës së mirëseardhjes, Elisabeta Poçi ndau një përmbledhje të rezultateve të anketimit online 
që SHUKALB kreu gjatë muajit prill 2020, me qëllim matjen e ndikimin fillestar të pandemisë dhe 
masave që janë ndërmarrë për të menaxhuar riskun dhe planet për emergjencat.  Raporti i plotë i 
rezultateve të anketimit gjendet në këtë link. 

Znj Poçi prezantoi panelistët dhe i ftoi ata të ndanin përvojat e tyre dhe sfidat që hasin shoqëritë që 
drejtojnë në përballje me krizën e pandemisë COVID-19 dhe masave të marra. 

Zef Maçi, Drejtor i Përgjithshëm, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë, theksoi rëndësinë e shoqërive 
UK jo vetëm në sigurimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, por edhe në 
mbrojtjen e shëndetit publik, veçanërisht në rastin e një pandemie të tillë.  Z. Maçi theksoi 
bashkëpunimin e mirë të shoqërisë së tij me Bashkinë Lezhë dhe Policinë e Shtetit, me qëllim 
lehtësimin e lëvizjes së personelit dhe makinave të shoqërisë.  Masat e duhura të marra dhe 
bashkëpunimi i ngushtë me autoritetet mundësuan vazhdimësinë e furnizimit me ujë dhe 
kanalizimeve. 

Evis Gjebrea, Zëvendës Drejtore e Përgjithshme, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë prezantoi të 
gjitha masat e marra nga shoqëria si pjesë e planit të emergjencave.  Shoqëria tregoi kujdes të 
veçantë ndaj shëndetit të stafit të saj, veçanërisht ndaj nënave me fëmijë duke i lejuar ato të 
vazhdonin punën nga shtëpia.  Nuk pati ndonjë ndikim ndaj investimeve kapitale të UK Tiranë, të 
cilat vazhduan normalisht.  Sidoqoftë, shoqëria parashikon një ndikim tek të ardhurat dhe ka filluar 
negociatat me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për një kredi për të mbuluar 
kostot operative që lidhen me situatën e pandemisë.  Në Mars 2020 shoqëria u përball me një rënie 
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të faturimeve dhe arkëtimeve, Mars vs Shkurt 2020: Faturimi i përgjithshëm ra me 5%; Arkëtimet për 
ujin e pijshëm u ulën me 33%; Arkëtimet totale u ulën me 30%.  Në Prill situata u përmirësua, Prill 
kundrejt Mars 2020: faturimi i përgjithshëm u rrit me 3,6%; Arkëtimet për ujin e pijshëm u rritën me 
35%; Arkëtimet totale u rritën me 32%. 

Elia Zjarri, Drejtore Tregtare, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë, deklaroi se çelësi i suksesit në 
trajtimin e situatës ishte përgjigja e shpejtë, organizimi i planit të punës dhe ndjekja e udhëzimeve të 
të menjëhershme të lëshuara nga autoritetet.  Shoqëria bashkëpunoi me Bashkinë Korçë dhe 
Prefekturën për të siguruar arkëtimet e faturave të tyre të ujit, si dhe ato të stafit dhe institucioneve 
në varësinë e tyre. Në fillim të pandemisë, shoqëria llogariti një rënie prej 10% të arkëtimeve, por 
aktualisht situata po përmirësohet. 

Tajar Bici, Drejtor i Përgjithshëm, Shoqëria Ujësjellës Gramsh, deklaroi se mbyllja e bizneseve dhe 
institucioneve kishte një ndikim negativ te faturimet. Ndalimi (karantina) i qytetarëve ndikoi 
negativisht te arkëtimet. Në Mars 2020 niveli i arkëtimeve ishte 37%; në prill ishte 57%, dhe 
aktualisht trendi po përmirësohet. Megjithë vështirësitë teknike, stafin e reduktuar, përhapjen e 
gjerë gjeografike, shoqëria arriti të vazhdojë aktivitetin duke siguruar shërbimin e furnizimit me ujë 
24 orë në ditë për konsumatorët e saj.  

Emilia Koliqi, Nënkryetare, Bashkia Shkodër, deklaroi se prodhimi i ujit është rritur për të 
përmbushur shërbimin 24 orë në ditë për të gjithë qytetarët, dhe në vazhdimësi kjo ka çuar në një 
rritje të konsumit të energjisë elektrike. Bashkia Shkodër caktoi fonde për shoqërinë UK Shkodër për 
blerjen e materialeve mbrojtëse dhe u ndërmorën aksione të përbashkëta për dezinfektimin e 
ambienteve të shoqërisë dhe hapësirave publike.  UK Shkodër po shqyrton pezullimin e 
kamatvonesave për një periudhë 3 mujore. Niveli i arkëtimeve të shoqërisë është ulur me 25-30% 
dhe duke qenë se shoqëria është përgjegjëse edhe për mbledhjen e taksave të bashkisë, kjo ka 
ndikuar edhe në të ardhurat e bashkisë Shkodër. 

Pas prezantimeve nga panelistët Elisabeta Poci, moderoi sesionin e diskutimit me pyetje nga 
audienca. Një pyetje në lidhje me rishikimin e tarifave duke marrë parasysh që pandemia mund të 
zgjasë me vite, z. Maçi u përgjigj: "Nuk ka asnjë arsye logjike dhe ligjore që ujësjellsat të pretendojnë 
për rritje të tarifave në këtë kohë të pandemisë". 

Një pyetje tjetër kishte të bënte me pasjen e një udhëzuesi të përgjithshëm për të gjitha shoqëritë 
UK në Shqipëri dhe Kosovë, që do të përfshijë në detaje të gjitha veprimet që duhen ndërmarrë në 
rast të një pandemie.  Znj. Poçi u përgjigj se bazuar në informacionin e mbledhura nga anketimi 
online, rezultoi se shoqëritë UK kanë nevojë të kenë një format udhëzues në hartimin e planeve të 
vazhdimësisë së biznesit që prekin të gjitha aspektet e biznesit si teknike, financiare, burime 
njerëzore, mirëmbajtje, etj. 

Në përfundim, Elisabeta Poçi bëri një përmbledhje të webinarit duke përfshirë edhe mesazhet finale 
të panelistëve. Pavarësisht nga vështirësitë si rezultat i pandemisë COVID-19, shoqëritë UK kanë 
vazhduar të sigurojnë shërbime të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për qytetarët e tyre. Kjo 
situatë sjell në fokus rëndësinë e këtyre shërbimeve për të mbrojtur shëndetin publik për popullsinë 
e Shqipërisë. Është koha për të komunikuar vlerën e shërbimeve të ujit për konsumatorët dhe për të 
rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e pagesës së faturave të ujit, si mënyra e vetme për ta 
mbështetur punën e shoqërive UK. Së fundmi, bashkëpunimi në të gjitha nivelet (lokale, qendrore 
por edhe me akademinë) është thelbësore për të përballuar ndikimin e një krize të tillë. 

Znj Poçi e mbylli webinarin duke njoftuar mbi webinarin e dytë që do të organizohej nga SHUKALB 
për të diskutuar ndikimin e pandemisë së COVID-19 në Shoqëritë UK në Shqipëri: 

Videon e plotë të webinar-it mund ta shikoni në këtë link.  

https://youtu.be/OE9p_-O7Yio

