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Çfarë ka të Re në SHUKALB! 

Kanë Filluar Regjistrimet për Kurset e Trajnimit të

SHUKALB për Vitin 2017!

Kalendari i Trajnimeve të SHUKALB për vitin 2017 tashmë

është gati! Lista e kurseve të trajnimit të planifikuara për t’u

zhvilluar këtë vit, u bazua në përgjigjet e mbledhura nga

pyetësori i shpërndarë në Dhjetor 2016 tek shoqëritë

ujësjellës kanalizime në të gjithë Shqipërinë. Kurset e trajnimit

mbulojnë një gamë kursesh të ndryshme teknike dhe

menaxheriale të shërbimeve të shfurnizimit me ujë dhe

kanalizimeve. Regjistrimet janë hapur tashmë për të gjithë

stafin e shoqërive ujësjellës kanalizime dhe profesionistë të

tjerë të interesuar në Shqipëri dhe Kosovë.lexo më shumë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër Zgjidhet
Anëtare e Bordit të Drejtorëve të SHUKALB

MZ. Mark Molla, Drejtor i Shoqërisë

Ujësjellës Kanalizime Shkodër, i

është bashkuar së fundmi Bordit të

Drejtorëve të SHUKALB, duke

përfaqësuar Rajonin e Veriut, së

bashku me Shoqërinë Ujësjellës

Kanalizime Lezhë. Z. Molla u zgjodh

nga anëtarët e Rajonit Verior për të

plotësuar postin e lirë në Bord, që la

dorëheqja e Drejtorit Kol Ndokaj i

Shoqërisë UK Vau i Dejës. Nën

drejtimin e Drejtorit Molla, Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka

qenë një anëtar shumë aktiv i SHUKALB, dhe shumë

                         

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!

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit-I - 20-21 Shkurt

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit -II - 27 Shkurt

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/english-registration-to-shukalbs-training-courses-for-2017-is-now-open/
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
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-I.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-II.pdf


 

Na tregoni se cfarë
mendoni!

mbështetës në aktivitetet e ndërmarra nga shoqata.lexo më

shumë

Të tjera 

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Përgatisin Planin e

Biznesit Pesë-Vjeçar nën Projektin e USAID për

Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore – Programi i

Qyteteve Model

Pas miratimit nga Parlamenti

të ligjit për Reformën

Administrative Territoriale

(RAT), Njësitë e reja të

përcaktuara të Qeverisjes

Vendore u bënë përgjegjësë

për shërbimin ujësjellës kanalizime për të gjithë popullsinë, si

zonat urbane ashtu dhe ato rurale, brenda zonave të tyre

administrative. RAT solli si nevojë një rishikim të plotë të

infrastrukturës dhe menaxhimit të shërbimeve ujësjellës

kanalizime të Bashkisë. RAT u pasua shpejt nga Vendimi i

Këshillit të Ministrave i Reformës në Sektorin e Ujit, i cili detajoi

më tej veprimet e nevojshme që duhet të ndërmerren nga

qeveria lokale për ofrimin e këtij shërbimi themelor publik.

Katër nga gjashtë bashkitë që asistohen nga USAID sipas

Programit të Qyteteve Model kanë përfunduar planet e tyre

pesë-vjeçare të biznesit. Ato bashki janë Elbasan, Lushnje,

Fier dhe Patos. Këto plane të biznesit u përgatitën, në secilin

rast, nga një grup i përbashkët pune që përfaqëson

administratën bashkiake, shoqërinë ujësjellës kanalizime dhe

Ekspertët nën Projektin e USAID për Planifikimin dhe

Qeverisjen Vendore. Me rastin e firmosjes së Planit të Biznesit

për Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Fier, Kryetari i Bashkisë

Fier, Z. Armando Subashi, tha se: “Ky plan biznesi do të jetë

busulla, mbi të cilën do të ecë puna e kësaj shoqërie në vitet e

ardhshme, duke shtruar rrugën e një performance dhe

shërbimi të qëndrueshëm e gjithnjë në rritje. Ai do të jetë një

instrument shumë i rëndësishëm për vendimarrjet

profesionale, me qëllim shërbimin sa më të mirë e të drejtë për

qytetarët”.lexo më shumë

SHUKALB Shfaq Dokumentarin mbi Lumin Drin

Bashkohuni me Ne!

 

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-shkoder-zgjidhet-anetare-e-bordit-te-drejtoreve-te-shukalb/
http://shukalb.al/shoqerite-ujesjelles-kanalizime-pergatisin-planin-e-biznesit-pese-vjecar-nen-projektin-e-usaid-per-planifikimin-dhe-qeverisjen-vendore-programi-i-qyteteve-model/


Pas një periudhe prej afro 1

viti e gjysmë pune intensive,

që përfshiu kërkime në lumin

Drin, lundrime përgjatë

segmenteve të ndryshme të

lumit, mbledhjen e fotove,

videove dhe intervistave, Projekti ” Baseni i lumit Drin: “Burim i

përbashkët dhe Përgjegjësi e përbashkët”, mbërriti në fazën e

tij përfundimtare. Më 14 dhjetor 2016, në ambientet e

Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Tiranë, Profesionistët

e Rinj të Ujit (PRU) të Shqipërisë, së bashku me një grup

studentësh nga Instituti Politeknik i Worcester (WPI) të

angazhuar në projekt, bënë një prezantim përfundimtar të

projektit dhe shfaqën dokumentarin përfundimtar te një grup

studentësh, profesorësh nga Fakulteti i Inxhinierisë së

Ndërtimit, si dhe organizatash mjedisore.lexo më shumë
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