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Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv për Vitin e Ri
2016 

Dëshiroj t’i uroj të gjithë anëtarëve,

mbështetësve dhe miqve tanë një vit

të gëzuar, të lumtur dhe plot shëndet

në vitin 2016. Suksesi i

vazhdueshëm i Shoqatës sonë gjatë

vitit të shkuar nuk do të mund të

arrihej pa mbështetjen, inkurajimin

dhe pjesëmarrjen, si dhe

“mirëkuptimin”, e një game të gjerë aktorësh në sektorin e

furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri dhe në

Ballkanin Perëndimor.lexo më shumë

Një Vit i Ri sjell një Burimi të Ri

Në përpjekje për të përmirësuar shërbimet kundrejt anëtarëve
tanë, si dhe për të forcuar kontaktet me aktorët e tjerë të
sektorit, SHUKALB ka vendosur të fillojë Vitin e Ri-2016 me një
qasje të përmirësuar ndaj komunikimit dhe shkëmbimit të
informacionit. Buletini tremujor, BURIMI, është riformatuar
plotësisht dhe do të botohet në ose rreth ditës së parë të çdo
muaji, për 12 muajt e vitit.lexo më shumë

Pasqyra e Eventeve

Konferenca dhe Ekspozita e Tretë e Përbashkët

Ballkanike konfirmon sërish Suksesin e Saj   

                         

Rreth SHUKALB

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një
Shoqatë profesionale,
jofitimprurëse e
profesionistëve në sektorin
e furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve, e cila synon te
përmirësojë menaxhimin e
Sektorit të Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve në
Shqipëri, për ta bërë atë më
efiçent, të qëndrueshëm
dhe efektiv në përputhje me
ligjet dhe rregulloret në fuqi
në Shqipëri...

 

Eventet e
Ardhshme!

Mbledhja e Asamblesë -
Shkurt 2016

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/english-executive-directors-2016-new-years-message/
http://shukalb.al/a-new-year-brings-a-new-burimi/
https://www.facebook.com/Shukalb/
https://www.linkedin.com/company/shoqata-uj%C3%ABsjell%C3%ABs-kanalizime-e-shqip%C3%ABris%C3%AB/notifications?goback=&trk=hb_ntf_AGGREGATED_COMPANY


Konferenca dhe Ekspozita e

Përbashkët Vjetore, “Uji dhe Zhvillimi

i Qëndrueshëm” U organizua nga

Shoqata e Ujësjellësve dhe

Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS)

dhe Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB),

më 4-6 nëntor në Prishtinë, Kosovë. Konferenca & Ekspozita

konfirmoi vërtetori sërish suksesin, duke arritur objektivin e saj

për stimulimin e dialogut ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe

ofroi mundësi për shpërndarjen e përvojave dhe njohurive, si

dhe shkëmbimin e praktikave më të mira në sektorin e ujit, në

një përpjekje për të ndihmuar zhvillimin e mëtejshëm të

sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. lexo më shumë

SHUKALB ngre Ndërgjegjësim Rajonal mbi

Rëndësinë e Certifikimit në Sektorin e Ujit

Në kuadër të Konferencës së

Përbashkët Ballkanike, të mbajtur në

Prishtinë, Kosovë, SHUKALB, në

bashkëpunimin me Shoqatën

Ndërkombëtare të Shoqërive

Ujësjellës Kanalizime në Rajonin e Danubit, (IAWD)

organizuan një Seminar Pre-Konferencë me temë: “Themelimi

i Programit të Certifikimit Bazuar në Testim për Menaxherët

Operacional në Sektorin Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë -

Rruga drejt Menaxhimit Profesional dhe Përmirësimit të

Performancës”. Seminari kishte si qëllim ndërgjegjësimin dhe

rritjen e njohurive për Programe të ndryshme të Certifikimit në

vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim, si dhe të hidhte bazat

për themelimin e një Programi Certifikimi për Rajonin

Perëndimor si Rruga drejt Përmirësimit të Performancës në

Sektorin e Ujit. lexo më shumë

Lajme nga Anëtarët tanë 

Sistemi me Vetërrjedhje në Memaliaj kursen Energji,
ul Kostot për Ujësjellës Kanalizime Tepelenë

Është e ditur se shoqëritë ujësjellës

operojnë në dy sisteme të furnizimit

me ujë: sistemin me vetë rrjedhje

dhe sistemin me ngritje mekanike.

 

 

 

 

 

 

http://shukalb.al/english-3rd-balkans-joint-conference-and-exhibition-proves-again-to-be-a-success-story/
http://shukalb.al/english-shukalb-raises-awareness-on-the-importance-of-certification-programs-in-the-water-sector-at-a-regional-level/


Sistemet me vete rrjedhje kanë kosto shumë të ulët operimi

krahasuar me sistemet me ngritje mekanike, të cilat kërkojnë

përdorimin e energjisë. Shoqëria Ujësjellës - Kanalizime

Tepelenë shërben me ujë në dy qytete, Tepelenë dhe

Memaliaj. Deri pak kohësh, ishin në funksion të dy sistemet e

furnizimit me ujë.lexo më shumë

 

Ndryshimet e Fundit Menaxheriale

Që nga implementimi i reformës administrative territoriale, disa

prej anëtarëve tanë, të shoqërive ujësjellës kanalizime kanë

pësuar disa ndryshime në stafin menaxherial të tyre. Emrat e

drejtorëve të rinj dhe shoqëritë përkatëse janë listuar në

tabelën e mëposhtme:

Emri i Shoqërisë Emri i Drejtorit

  Shoqeria UK Tirane   Neritan Gjojdeshi

  Shoqeria UK Kukes   Gezim Shehu

  Shoqeria Ujesjelles Mirdite   Mark Leka

  Shoqeria Ujesjelles Permet   Elton Hysenaj

  Shoqeria UK Berat-Kuçove   Redin Kusta

SHUKALB i uron mirëseardhjen drejtorëve të rinj, si

përfaqësues të shoqërive të tyre në rrjetin e saj të

profesionistëve të sektorit të ujit në Shqipëri, dhe pret të

punojë me secilin prej tyre për të përmbushur misionin e

SHUKALB, për rritjen e profesionalizmit në ofrimin e

shërbimeve jetike furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.

Çfarë ka të Re në SHUKALB?  

SHUKALB fillon Dhënien e Kurseve të Trajnimit në

2016

SHUKALB do të fillojë dhënien e disa kurseve të trajnimit që

janë zhvilluar në kuadër të Grant Projektit të USAID " Zhvillimi

Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e Ujit në Shqipëri".

Mëposhtë është lista e kurseve të trajnimit që janë gati për t’u

dhënë gjatë vitit 2016:

Menaxhimi i Aseteve I

Matësat e Ujit dhe Valvulat

Cilësia e Ujit

http://shukalb.al/memaliaj-gravity-flow-system-saves-energy-lowers-costs-for-tepelena-water-utility/


Operimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të Grumbullimit të

Ujërave të Ndotur I

Operimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të Grumbullimit të

Ujërave të Ndotur II

Supervizimi

Menaxhimi

Humbjet e Ujit I

Humbjet e Ujit II

Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës

Ne do t’ju njoftojmë së shpejti me një kalendar të zhvillimit të

secilit prej kurseve të trajnimit dhe me më shumë detaje mbi

procesin e regjistrimit. Për çdo pyetje apo informacion të

veçantë mund të kontaktoni Menaxheren e Trajnimeve dhe

Programeve, Olta Ceca përmes adresës së emailit:

training@shukalb.al

Aktivitete të tjera  

Profesionistët e Rinj të Ujit të Shqipërisë dhe

Worcester Tech (SHBA) ndërmarrin Projektin e

Përbashkët mbi Lumin Drin

Për të tretin vit me rradhë, SHUKALB

ka bashkëpunuar me Institutin

Politeknik Worcester (WPI), SHBA,

në projekte që përfshijnë një ekip të

studentësh të WPI që punojnë në

Shqipëri për një periudhë 8 javore.

Projekti për vitin 2015 është titulluar "Lundrimi përgjatë Drinit",

dhe qëllimi i saj kryesor ishte hartimi i një programi për të rritur

ndërgjegjësimin rreth lumit Drin si një burim i çmuar natyror, si

dhe për të rritur ndërgjegjësimin në çështjet mjedisore që

kanë lidhje me lumin.  lexo më shumë

Të Rejat nga Projekti “Zhvillimi
Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e
Ujit në Shqipëri”  

Grant Projekti “Zhvillimi

Qëndrueshëm i Kapaciteteve në

Sektorin e Ujit në Shqipëri”, që

SHUKALB e ka fituar nga USAID në

mailto:training@shukalb.al
http://shukalb.al/young-water-professionals-of-albania-and-worcester-polytechnic-university-usa-undertake-a-joint-project/


Tetor 2014, ka mbushur vitin e tij të parë të zbatimit. Fokusi i

Projektit gjatë këtij viti të parë ka qenë në zhvillimin e kurseve

të trajnimit mbi aftësitë, si dhe hedhjen e themelit për krijimin e

një programi certifikimi të bazuar në testim për shoqëritë

ujësjellës kanalizime në Shqipëri. lexo më shumë

SHUKALB falenderon IMB për dhurimin e
Programit të Kontabilitetit dhe Trajnimin  

SHUKALB vlerëson dhe falenderon

IMB- Instituti i Modelimeve në Biznes,

një anëtar i sektorit privat të

Shoqatës, për dhuratën bujare dhe

mbështetjen e dhënë ndaj SHUKALB

në implementimin e programit të njohur të tyre, Kontabilitet

Alfa, si dhe për trajnimin e stafit të SHUKALB për përdorimin e

programit, të gjitha pa asnjë kosto. lexo më shumë

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,
Rruga "Pjeter Bogdani", Nd. 17  Ap. 25, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019,Tirane, Shqiperi
Tel/Fax: (+355/4) 2245 101, Mob: (+355) 69 60 12 782
E-mail: info@shukalb.al, Web: www.shukalb.al

http://shukalb.al/update-on-the-project//
http://shukalb.al/shukalb-thanks-imb-for-the-implementation-of-alfa-accounting-software/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/en/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

