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Emri i projektit: “Menaxhim i qëndrueshëm me resurset ujore në rajonin ndërkufitar“ 
(akronim i projektit: AQUA-M II) 

Partneri i projektit: Sipërmarrja publike për veprimtari komunale “Komunalec“ , Gjevgjeli (П2) 

 

Aktivitete të zbatuara aktuale nga projekti AQUA-M II 

Në periudhën e kaluar në kuadër të projektit 
“Menaxhim i qëndrueshëm me resurset ujore në 
rajonin ndërkufitar“ (akronim i projektit: „AQUA-M II) 
ishte furnizuar instrument Spektrofotometër DR 
6000, me lakore të integruara për kalibrim për 
përcaktimin e parametrave kimikë në mbeturina të 
lëngshme dhe ujëra. Me UV (ultra violet) dhe VIS 
(visible spectrum) mundësi spektrale, dhe me më 
shumë se 250 metoda të paraprogramuara që i 
përfshijnë dhe metodat më të përdorura për testim, 
procedura për drejtim dhe softuer të integruar, me DR 6000, ky instrument jep mundësi për 
matjet më të sofistikuara të cilësisë së ujit. Domethënë, me implementimin e këtij projekti ishte 
furnizuar pajisje për stacionin e pastrimit që vepron në kuadër të JKPD Komunalec, Gjevgjeli 
duke e përfshirë edhe instrumentin e fundit:  

• Instrument për analizator të parametrave kimikë (TOC, DO, TN etj.), duke përfshirë 
mostra automatike dhe pajisje për matjen e azotit të përgjithshëm  

• Instrument për kromatografi jonike për analizë të anioneve (fluor, klorur, cianid, nitrite 
etj.), duke përfshirë edhe shtesa për analizë të joneve të bromit  

• Instrument spektrofotometër DR 6000  
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Gjithashtu në këtë periudhë JKPD Komunalec, Gjevgjeli e organizon edhe trajnimin për 
menaxhimin me ujërat dhe qëndrueshmërinë e tyre në Gjevgjeli, në të cilën ishte promovuar 
pajisja e furnizuar, dhe gjithashtu ishte prezantuar edhe Broshura për ujë, pesticide dhe 
përdorimin e tyre të rregullt, të përpunuar në kuadër të këtij projekti nga ana e partnerit të 
projektit 3 – Ndërmarrja Publike për menaxhimin e ujërat dhe kanalizimet të komunës 
Halkidona, Greqi. JKPD Komunalec, Gjevgjeli mori pjesë edhe në konferencën përfundimtare 
në organizim të komunës Peonija, Greqi, që është partneri i katërt në projektin AQUA-M II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti “Menaxhim i qëndrueshëm me resurset ujore në rajonin ndërkufitar“ është i financuar 
në kuadër të INTERREG IPA Programit për bashkëpunim ndërkufitar me shënimin INTERREG 
IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

 

  


