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Sfida e Ujit të Ndotur – Konferenca dhe
Ekspozita e 5-të e Përbashkët Ballkanike  

Deadline for Submitting an Abstract to the 5th
Balkans Joint Conference and Exhibition is

approaching!

SHUKOS dhe SHUKALB ju ftojnë të nxitoni për të dorëzuar

abstraktin tuaj në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së

5-të të Përbashkët Ballkanike që do të mbahet në Prishtinë,

Kosovë më 1-3 nëntor 2017, në Hotel Emerald. Afati i

fundit për dorëzimin e abstrakteve është 1 Shtator 2017.

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi  - Shtator

Menaxhimi i Aseteve
- Shtator

Shërbimi i Klientit dhe
Marrëdhëniet me Publikun
- Shtator

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 5-të e
Përbashkët Ballkanike!

1-2-3 Nëntor 2017,

Prishtinë, Kosovë

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Aseteve.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://balkansjointconference.org/
http://balkansjointconference.org/


 

Na tregoni se cfarë
mendoni!

 

Rreth SHUKALB

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një
Shoqatë profesionale,
jofitimprurëse e
profesionistëve në sektorin

Konferenca me temë “Sfida e Ujit të Ndotur” sjell në

vëmendje nevojën për investime kapitale dhe operacionale

domethënëse në sigurimin e shërbimeve të grumbullimit dhe

trajtimit të ujit të ndotur, për të garantuar mbrojtjen e shëndetit

publik, si dhe mjedisin.lexo më shumë

Çfarë ka të Re në SHUKALB! 

SHUKALB Zgjedh Anëtarët e Rinj të Bordit nga
Rajoni Qendror

Me datë 23 Qershor, në përputhje me statutin e tij, SHUKALB

organizoi votimet për të zgjedhur dy (2) përfaqësuesit e

shoqërive ujësjellës kanalizime të Rajonit Qendror për t’u

bashkuar në Bordin Drejtues të SHUKALB për periudhën

2017-2018. Zgjedhjet e fundit të Bordit që u zhvilluan në 12

Janar 2016, për mandatin tre vjeçar 2016 – 2018 rezultuan

me zgjedhjen e Ujësjellës Krastë dhe Ujësjellës Kanalizime

Elbasan Fshat, për të përfaqësuar Rajonin Qendror në Bordin

Drejtues të SHUKALB. Zgjedhjet e fundit erdhën si nevojë për

shkak të shkrirjes së Ujësjellës Krastë me Ujësjellës

Kanalizime Bulqizë, dhe largimit të Ujësjellës Kanalizime

Elbasan Fshat nga pozicioni i anëtarit të Bordit.lexo më shumë

SHUKALB Organizon Takime Rajonale me
Shoqëritë UK në Shqipëri

Gjatë muajit korrik, SHUKALB zhvilloi

disa takime rajonale me shoqëri të

ndryshme ujësjellës kanalizime në

Shqipëri. Qëllimi i këtyre takimeve

ishte të bëhej një prezantim i

detajuar mbi aktivitetet më të fundit

Kalendari i Përbashkët

i Trajnimeve

SHUKALB-SHUKOS
2017

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-per-te-dorezuar-nje-abstrakt-ne-konferencen-dhe-ekspoziten-e-5-te-te-perbashket-ballkanike-po-afron/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zgjedh-anetaret-e-rinj-te-bordit-nga-rajoni-qendror/
http://shukalb.al/en/trajnime/kalendar/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/


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.

të SHUKALB, Programet, Kurset e Trajnimit, Anëtarësimi,

Konferencat dhe Ekspozitat dhe Projektet, si dhe të diskutohej

rreth mundësisë së përfshirjes së profesionistëve që punojnë

në shoqëritë UK në projektet e ndryshme të ndërmarra nga

Shoqata. SHUKALB u përfaqësua në këto takime nga Znj. Olta

Ceca, Menaxhere e Programeve dhe Trajnimeve, dhe Z.

Alban Kushi, Menaxher i Shërbimeve me Anëtarët dhe

Administratës.

Takimi i parë u mbajt më 20 korrik, në Gjirokastër, me

Drejtorin e UK Gjirokastër, Z. Bashkim Tola dhe Drejtorin e UK

Tepelenë, Z. Arben Kacorri, i cili është anëtar i Bordit të

Drejtorëve të SHUKALB. Takimi i dytë u mbajt në Sarandë, ku

stafi i SHUKALB u mirëprit nga Drejtori Sheme Lulo i UK

Sarandë. Si Drejtori Tola ashtu dhe Drejtori Lulo treguan

interes për aktivitetet dhe arritjet e SHUKALB dhe theksuan

gatishmërinë e tyre për bashkëpunim të mëtejshëm.lexo më

shumë

SHUKALB Angazhohet në Projektin “Testimi i
Tregut të 4 Produkteve që Synojnë Përmirësimin e

Shërbimeve në Sektorin e Ujit në Evropën
Juglindore”

Kohët e fundit, Arbana Kola,

Specialiste për Zhvillimin e Kurseve

në Furnizimin dhe Trajtimin e Ujit të

Pijshëm, për SHUKALB është

angazhuar në një aktivitet të Projektit

të titulluar “Testimi i Tregut të 4 Produkteve që Synojnë

Përmirësimin e Shërbimeve në Sektorin e Ujit në Evropën

Juglindore”. Ky projekt është duke u zhvilluar në kuadër të

Projektit të Modernizimit të Shërbimeve Bashkiake të Fondit të

http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-takime-rajonale-me-shoqerite-uk-ne-shqiperi/


Hapur Rajonal që po implementohet nga GIZ për të

mbështetur zhvillimin e “produkteve”* (Uji pa të Ardhura,

Menaxhimi i Aseteve, Sistemi i Mbështetjes së Vendimeve dhe

Konferenca e Ujit të Danubit) në sektorin e ujit në vendet nga

Ballkani Perëndimor, si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,

Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.

Përfaqësues nga Shoqatat e Qeverisjes Vendore dhe

Shoqatat Ujësjellës Kanalizime nga Ballkani Perëndimor janë

përfshirë në këtë proces dhe po luajnë një rol të

rëndësishëm.lexo më shumë

Workshopi i rradhës për Programin e Përbashkët të
Benchmarking HUB

Më 7 korrik 2017, SHUKOS dhe

SHUKALB organizuan Workshopin e

rradhës në kuadër të programit të

Përbashkët të Benchmarking HUB.

Qëllimi i workshopit ishte monitorimi

dhe përmirësimi i shërbimit dhe proceseve të biznesit të

shoqërive ujësjellës kanalizime të Kosovës dhe Shqipërisë të

përfshira në Program. SHUKALB u përfaqësua nga Znj. Olta

Ceca, Menaxhere Trajnimeve dhe Programeve, e cili i mirëpriti

pjesëmarrësit në emër të SHUKALB dhe i uroi atyre një punë

produktive në avancimin e mekanizmave të standardizuar në

këtë sektor.lexo më shumë

Lajme nga Anëtarët tanë 

Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura të Korçës
Vlerësohet me Notën më të Lartë në Raportin e
KfW-së

http://shukalb.al/sq/shukalb-angazhohet-ne-projektin-testimi-i-tregut-te-4-produkteve-qe-synojne-permiresimin-e-sherbimeve-ne-sektorin-e-ujit-ne-evropen-juglindore/
http://shukalb.al/sq/workshopi-i-nisjes-per-programin-e-perbashket-te-benchmarking-hub/


SHUKALB është krenar të ndajë raportin e Bankës Gjermane

për Zhvillim-KfW i cili flet për Impiantin e Trajtimit të Ujërave të

Ndotura të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizimeve Korçë, anëtare e

SHUKALB. Raporti e vlerëson Impiantin e Trajtimit të Ujërave

të Ndotura si një nga investimet më të suksesshme dhe

funksionale të Projekteve të Bashkëpunimit Financiar të KfW-

së, duke e vlerësuar atë me notën më të lartë 1 (në një

shkallë nga 1 deri në 5).

Ky vlerësim vjen në një kohë të rëndësishme, që kur viti 2017

është shpallur si Viti i Ujit të Ndotur nga Kombet e Bashkuara.

Shqipëria ka ende një rrugë të gjatë për të përshkuar kur

është fjala për trajtimin e ujit të ndotur, por shembulli i

shkëlqyer në Korçë, nënkupton që të gjitha gjërat janë të

mundshme për Shqipërinë.lexo më shumë

NT Mentori Organizon Workshop rreth Teknologjisë
Gjermane për Ujin

Më 12 korrik, në Tiranë, NT Mentori

shpk (Hidromentori në Kosovë), një

anëtar privat i SHUKALB, në

bashkëpunim me kompanitë

gjermane, ALIAXIS dhe EGEPLAST,

si dhe me mbështetjen e SHUKALB, organizuan një workshop

http://shukalb.al/sq/impianti-i-trajtimit-te-ujerave-te-ndotura-te-korces-vleresohet-me-noten-me-te-larte-ne-raportin-e-kfw-se/


të posaçëm me qëllim prezantimin e produkteve të tyre më të

fundit në sektorin e ujit. Të pranishëm në workshop ishin

përfaqësues të shoqërive ujësjellës kanalizime të Lezhës,

Gjirokastrës dhe Kamzës, si dhe Agjencisë Kombëtare të

Ujësjellës Kanalizimeve, Fondit Shqiptar të Zhvillimit,

kompanive private, si dhe të SHUKALB.

ALIAXIS Utilities & Industry GmbH, një anëtar privat i

vazhdueshëm dhe i hershëm i SHUKALB, u përfaqësua nga Z.

Kurt Rych, Drejtues i Departamentit të Plastikës Teknike, i cili

bëri një prezantim rreth Grupit Aliaxis. Në veçanti, ai u fokusua

rreth kompanisë Friatec, anëtare e Grupit Aliaxis, me më

shumë se 150 vjet eksperiencë në teknologjinë e lidhjeve për

sistemet e tubave. Z. Rych prezantoi një gamë të produkteve

më të fundit, të tilla si bashkues, lidhje dhe valvula për

rakorderitë me elektrofuzion të tubave HDPE të furnizimit me

ujë dhe përpunimin e ujërave të ndotur.lexo më shumë

Profesionistët e Rinj të Ujit 

Arlinda Ibrahimllari shtron pyetjen: A mundet Viti i
Ujit të Ndotur të Nxisë Veprime në Shqipëri?

SHUKALB është krenar të ndajë një

artikull nga Arlinda Ibrahimllari, e

botuar nga Shoqata Ndërkombëtare

e Ujit (IWA), me titull “A mundet Viti i

Ujit të Ndotur të Nxisë Veprime në

Shqipëri?”. Në këtë artikull, Arlinda

trajton sfidat globale të menaxhimit

të ujit të ndotur në kuadër të

Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së

(Sustainable Development Goals), duke ndërthurur përvojën e

http://shukalb.al/sq/nt-mentori-organizon-nje-workshop-rreth-teknologjise-gjermane-per-ujin/


saj profesionale lokale si Drejtoreshë Teknike e Departamentit

të Shërbimeve të Përpunimit të Ujërave të Ndotur pranë

Shoqërisë UK Korçë (UKKO), së bashku me perspektivat e saj

të një profesioniste të re të ujit, në rolin e saj si Kryetare e

Komitetit Drejtues për Zhvillimin e Udhëheqësve të Ujit të IWA-

së.

Për të lexuar artikullin e plotë, ju lutemi klikoni në linkun e

mëposhtëm: http://www.iwa-network.org/can-the-year-of-

wastewater-catalyze-action-in-albania/

Të tjera 

GIZ Nis Programin e Ri të Ujit për Shqipërinë

Trganizata Gjermane për

Bashkëpunim Ndërkombëtar

(GIZ) ka nisur kohët e fundit

një program të ri të ujit për

Shqipërinë me titull

“Orientimi i Shërbimeve të

Furnizimit me Ujë dhe

Kanalizime drejt Performancës dhe Konsumatorit”. Programi

synon të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet Ministrisë së

Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) dhe autoriteteve të saj, si

dhe bashkive dhe shoqërive të tyre ujësjellës kanalizime, për

menaxhimin e qëndrueshëm të shërbimeve të ujit dhe

zhvillimin e kapaciteteve të subjekteve të saj. Objektivi i

programit thotë: Aktorët kombëtarë dhe lokalë në furnizimin

me ujë të pijshëm dhe kanalizime zbatojnë parimet udhëzuese

të reformës së sektorit, veçanërisht orientimin dhe

përgjegjësinë e performancës, në një mënyrë të

http://www.iwa-network.org/can-the-year-of-wastewater-catalyze-action-in-albania/


koordinuar.lexo më shumë

Konferencat e Ardhshme Ndërkombëtare 

WEFTEC 2017 - Konferenca dhe Ekspozita Teknike
Vjetore e 90-të
Datë: 30 Shtator - 04 Tetor 2017 / McCormick Place North &
South Chicago, IL, SHBA

Konferenca Ndërkombëtare e IWA-së mbi Zgjidhjet e
Qëndrueshme për Sistemet e Vogla të Trajtimit të Ujit të
Pijshëm dhe Ujit të Ndotur
Date: 22 – 26 Tetor 2017 / Nantë, Francë
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