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

SHUKOS and SHUKALB ju ftojnë të merrni pjesë në Programin

e Konferencës dhe Ekspozitës së pestë të Përbashkët

Ballkanike, e cila do të mbahet në Prishtinë, Kosovë, në datat

1-3 Nëntor 2017, në Emerald Hotel. Tema e Konferencës

“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

                           

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi i Humbjeve të Ujit
I – II - 03-04 Korrik

Menaxhimi  - 06-07 Korrik

Shërbimi i Klientit dhe
Marrëdhëniet me Publikun
- 04-05 Shtator

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës 
- 11-29 Shtator

Meters, Valves and Fire
Hydrants
- 14-15 September

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-wastewater-challenge-5th-balkans-joint-conference-and-exhibition/
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/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
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/Sherbimi-i-Klientit-dhe-Marredheniet-me-Publikun.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Plani-i-Biznesit-per-permiresimin-e-performances.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Matesat-e-Ujit-Valvulat-dhe-Hidrantet.pdf


 

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

Lajme nga Anëtarët tanë 

Valu Add Management Services Promovon Semira

Kasimati-Vathin në Pozicionin e Zv. Presidentes
dhe Drejtores Operative

Valu Add Management Services,

anëtari më i vjetër i SHUKALB nga

sektori privat, njoftoi së fundmi se

znj. Semira Kasimati-Vathi është

promovuar në pozicionin e ri në firmë

të Zv. Presidentes dhe Drejtores

Operative. Znj. Kasimati-Vathi iu

bashkua Valu Add-it në vitin 2000,

vetëm tre muaj pasi pronari dhe

presidenti i firmës, Philip Giantris, hapi zyrën në Shqipëri.

Gjatë 16 viteve të fundit, si ajo ashtu dhe firma janë rritur së

bashku. Znj. Kasimati-Vathi është diplomuar në Universitetin e

Tiranës në degën Menaxhim dhe që kur nisi punë në Valu

Add, ajo ka qenë tërësisht e fokusuar në zhvillimin e aftësive

të saj konsulente në fushën e menaxhimit të shoqërive

ujësjellës kanalizime me ekspertizë të veçantë në planifikimin e

biznesit, zhvillimin e forcës punëtore dhe praktikat e shërbimit

ndaj klientit, faturimit dhe arkëtimit.lexo më shumë

Raporti i Anëtarësimit në SHUKALB deri në Qershor

2017

SHUKALB pranon me kënaqësi shoqëritë ujësjellës kanalizime

dhe kompanitë private, të cilët u janë bashkuar zyrtarisht

SHUKALB, si anëtarë në familjen tonë të profesionistëve për

këtë vit 2017. Anëtarët e listuar më poshtë kanë përmbushur

angazhimin e tyre financiar për SHUKALB duke paguar tarifën

Kalendari i Përbashkët

i Trajnimeve

SHUKALB-SHUKOS
2017

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/valu-add-management-services-promovon-semira-kasimati-vathin-ne-pozicionin-e-zv-presidentes-dhe-drejtores-operative/
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.

e tyre të plotë të anëtarësimit.lexo më shumë

Programi i Trajnimit të SHUKALB, 2017 

Shënoni në Kalendarin Tuaj për Kurset e Trajnimit
që do të Zhvillohen në Korrik 2017

SHUKALB ka planifikuar

dhënien e dy kurseve të

trajnimit gjatë muajit korrik

2017, “Menaxhimi i

Humbjeve të Ujit – I+II” dhe

“Menaxhimi”. Kursi i trajnimit

“Menaxhimi i Humbjeve të Ujit

– I+II” do të zhvillohet më 03-04 Korrik në Prishtinë. Kontrolli i

humbjeve të ujit, qoftë teknike ashtu dhe ato administrative,

përbën një nga sfidat më të mëdha të Shoqërive UK.

Menaxhimi i humbjeve përmirëson cilësinë e shërbimit të

furnizimit me ujë, dhe ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë

financiare të shoqërisë, duke ulur kostot e prodhimit dhe

trajtimit të ujit.lexo më shumë

Të tjera 

Projekti “Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e
Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në

Evropën Juglindore”

SHUKALB, i përfaqësuar nga Zv. Drejtorja Ekzekutive, znj.

Elisabeta Poci, mori pjesë në Takimin e Bordit Këshillimor dhe

Workshopin e parë të Projektit “Shërbime Këshillimore për

Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në

http://shukalb.al/sq/english-shukalb-membership-report-as-of-june-2017/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-ne-korrik-2017/


Evropën Juglindore”, mbajtur

më 6-7 qershor, 2017 në

Beograd, Serbi. Ky projekt

është mbështetur nga

Ministria Federale për

Bashkëpunim dhe Zhvillim

Ekonomik të Gjermanisë

(BMZ) përmes Organizatës Gjermane për Bashkëpunim

Ndërkombëtar (GIZ), Ndërmarrjes Hidro-Comp nga Qipro dhe

Ministrisë Federale të Financave të Austrisë në bashkëpunim

me Shoqatën Ndërkombëtare të Kompanive të Furnizimit me

Ujë të Basenit të Lumit të Danub (IAWD). Buxheti i

përgjithshëm për Projektin është 2.3 Milion Euro me

kohëzgjatje prej 3 vitesh.lexo më shumë

Konferencat e Ardhshme Ndërkombëtare 

Konferenca e IWA-së për Rigjenerimin e Burimeve
Datë: 05-09 Gusht 2017 / New York, SHBA

Konferenca dhe Ekspozita e 8-të e Specializuar e IWA-së
e Teknologjisë së Membranës për Trajtimin e Ujit të
pishëm dhe Ujërave të Ndotur dhe Ripërdorimin
Datë: 05-09 Shtator 2017 / Singapor

Konferenca e 4-t e Hulumtimit të Ujit- e mbështetur nga
IWA
Datë: 10-13 Shtator 2017 / Waterloo, Ontario/Kanada

Konferenca e 14-të Ndërkombëtare e IWA/IAHR-së mbi
Drenazhimin Urban
Datë: 10-15 Shtator 2017 / Prage, Republika Ceke

IWA-ASPIRE 2017
Datë: 11-13 Shtator 2017 / Kuala Lumpur, Malajzi

Konferenca e e 7-të e IWA-së mbi Aromat dhe

http://shukalb.al/sq/projekti-sherbime-keshillimore-per-menaxhimin-e-aseteve-per-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-evropen-juglindore/
http://www.irrc2017.org/
http://www.iwa-mtc2017.com/
http://www.waterresearchconference.com/
http://www.icud2017.org/
http://www.aspire2017.org.my/
https://iwaodours2017.wordpress.com/


Shkarkimet në Ajër
Datë: 25-27 Shtator 2017 / Varshavë, Poloni

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

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,

Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1, k5, 3, 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

https://iwaodours2017.wordpress.com/
http://www.weftec.org/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

