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Pasqyra e Eventeve   

Konferenca dhe Ekspozita e 5-të e Përbashkët 
Ballkanike 2017 “Sfida e Ujit të Ndotur”: Një histori 
suksesi e vazhdueshme për SHUKALB dhe 

SHUKOS! 

Më 1, 2 dhe 3 nëntor, 
SHUKALB në bashkëpunim 
me SHUKOS (Shoqata e 
Ujësjellësve dhe Kanalizimit 
të Kosovës) organizoi 
Konferencën dhe Ekspozitën 
e pestë të Përbashkët 
Ballkanike me temë ” Sfida e 
Ujit të Ndotur” në Hotel 

Emerald, në Prishtinë, Kosovë. Në përvjetorin e saj të pestë, 
eventi e ri-konfirmoi statusin e saj të eventit më të madh në 
ndarjen e informacionit dhe networking në sektorin e ujit në 
Ballkanin Perëndimor. 

Me një audiencë prej mbi 450 pjesëmarrësish, nga 16 vende të 
ndryshme nga Ballkani dhe Evropa dhe 70 moderatorë dhe 
folës, Konferenca arriti qëllimin e saj për të stimuluar dialogun 
midis aktorëve të ndryshëm dhe për të ofruar mundësi për 
shkëmbimin e përvojave dhe njohurive, si dhe ndarjen e 
praktikave më të mira në sektorin e ujit, në përpjekje për të 
ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe 
kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.lexo më shumë 

 

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2017  

SHUKALB dhe SHUKOS përfundojnë me sukses 

                          

Kurset e Ardhshme 
të Trajnimit! 

Menaxhimi Financiar për 
Manaxherët Jo-Financierë 
18-19 Dhjetor 

Operim dhe Mirëmbajtje e 
Sistemit të Kanalizimeve I-II 
21-22 Dhjetor 

  

Kalendari i Përbashkët 
i Trajnimeve 
SHUKALB-SHUKOS 
2017 

  

Bashkohuni me Ne! 
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dhënien e tre kurseve të trajnimit gjatë muajit 
Nëntor 2017 

Në kuadër të Programit të 
Përbashkët të Trajnimit, më 01 
Nëntor 2017, SHUKALB dhe 
SHUKOS zhvilluan kursin e 
trajnimit një ditor ” Matësat e 
Ujit, Valvulat dhe Hidrantët”, në 
ambientet e Hotel Emerald në 
Prishtinë, Kosovë. 

Trajnimi u realizua në bashkëpunim me kompanitë e njohura 
ndërkombëtare Diehl Metering dhe AVK International A/S, 
anetar i SHUKALB, dhe u organizua perpara fillimit të 
Konferencës dhe Ekspozitës së Përbashkët Ballkanike 2017. 
lexo më shumë 

E RËNDËSISHME: Planifikoni trajnimin e stafit tuaj, 
në buxhetin e vitit 2018 

Është koha që shoqëritë 
Ujësjellës Kanalizime në 
Shqipëri dhe Kosovë, të 
planifikojnë në buxhetin e vitit 
2018, trajnimin e stafit të 
operimit dhe mirëmbajtjes. 
Gjatë vitit 2017, SHUKALB 
dhe SHUKOS nën Programin 
e Përbashkët të Trajnimit 

zhvilluan rreth 17 kurse trajnimi për stafin e Shoqërive 
Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë. 

Bazuar në grantin që SHUKALB ka marrë nga USAID për 
hartimin e kurseve të trajnimit, shoqëritë ujësjellës kanalizime 
në Shqipëri dhe Kosovë, do të kenë një gamë të gjerë temash 
trajnimi, ndër to 41 kurse trajnimi për t’u konsideruar për vitin 
2018. Kalendari i trajnimeve për vitin 2018 do të publikohet në 
edicionin e ardhshëm te Burimit, dhe gjithashtu do të jetë në 
dispozicion dhe i përditësuar në faqen e internetit të SHUKALB 
dhe SHUKOS.lexo më shumë 

 

Të reja nga Sektori  

Reformë rrënjësore në sektorin e ujit të pijshëm 

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 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. 
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Fjala e Kryeministrit Edi Rama në prezantimin e reformës në 
sektorin e ujit të pijshëm: Shumë faleminderit për praninë tuaj! 
Një prani që dëshmon të vërtetën e thjeshtë, se në procesin e 
qeverisjes së vendit dhe kur temat e qeverisjes janë tema 
kombëtare me interes publik nuk ka dallime partish. Natyrisht, 
përsa na takon, ne i konsiderojmë të 61 bashkitë e vendit si 
pjesë e organizmit shtetëror të këtij vendi dhe të 61 kryetarët e 
bashkive si partnerë në përpjekjen për të avancuar me 
axhendën progresive të vendit dhe për të vendosur 
ligjshmërinë në çdo sektor.  

E vërteta është se në çështjen e ujit kemi një prapambetje 
shumë të gjatë. Nga eksperienca e freskët e pas zgjedhjeve, 
në të gjithë turin e dëgjesave të organizuara prej nesh, ankesat 
e regjistruara nga qytetarët në të gjithë territorin për furnizimin 
me ujë përbëjnë një shqetësim parësor. lexo më shumë 

 

Tema të nxehta   

Çmimi dhe përballueshmëria e shërbimit të trajtimit 
të ujërave të ndotura 

 

http://shukalb.al/sq/reforme-rrenjesore-ne-sektorin-e-ujit-te-pijshem/


Në përgjithësi sektori i Largimit dhe Trajtimit të Ujërave të 
Ndotura konsiderohet si dytësor për nga rëndësia. Sistemet e 
KUN i gjen kryesisht në zonat urbane dhe vetëm 34/58 shoqëri 
janë përgjegjëse edhe për shërbimet e UN. Rrjetet e 
grumbullimit te UN janë të një teknologjie të vjetër me tuba 
betoni që lejon infiltrime, pa pjerrësinë e duhur dhe bëhen 
shpesh subjekt bllokimi. Mjaft nga sistemet e KUN janë të 
kompromentuara duke mos u ndarë nga ujërat e shiut, gjë që 
sjell praninë e erërave të rënda, dhe në raste të shirave të 
dendur (gjë qe po ndodh shpesh) ujërat e përziera të ndotura 
urbane vërshojnë rrugëve të qyteteve. Zhvendosja e popullsisë 
rurale në zonën urbane dhe bum-i i ndërtimeve në qytet 
shpesh nuk i përgjigjet infrastrukturës aktuale, një pjesë e mirë 
të së cilave rezultojnë të nëndimensionuara.lexo më shumë 

 

Të tjera  

SHUKALB merr pjesë në takimin e parë të Bordit 
Këshillues të projektit Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të 
Kapaciteteve për Shërbimet e Furnizimit me Ujë 

dhe Kanalizimeve 

Takimi i parë i Bordit 
Këshillues të Projektit (PAB) 
të Rrjetit Rajonal për 
Zhvillimin e Kapaciteteve për 
Shërbimet e Furnizimit me 
Ujë dhe Kanalizimeve 
(RCDN) u mbajt më 9 nëntor 
2017, në Beograd, Serbi. 

Takimi u organizua nga Ekipi i Zbatimit të Projektit (PIT), i 
përbërë nga tre organizata partnere: NALAS, IAWD dhe 
Aquasan, dhe SHUKALB u përfaqësua nga Elisabeta Poci, 
Zëvendës Drejtorja Ekzekutive.lexo më shumë 

SHUKALB merr pjesë ne workshopin e 4-t të 
projektit “Testimi i tregut të 4 produkteve që 
synojnë përmirësimin e shërbimeve në sektorin e 
ujit në Evropën Juglindore” 

Në kuadër të projektit ” 
Testimi i tregut të 4 
produkteve që synojnë 
përmirësimin e shërbimeve në 
sektorin e ujit në Evropën 
Juglindore, Arbana Kola mori 
pjesë në workshopin e katërt i 

http://shukalb.al/sq/english-price-and-affordability-of-wastewater-treatment-service/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-e-pare-te-bordit-keshillues-te-projektit-rrjeti-rajonal-i-zhvillimit-te-kapaciteteve-per-sherbimet-e-furnizimit-me-uje-dhe-kanalizimeve/


cili u mbajt më 13, 14 nëntor në Beograd, Serbi. Projekti është 
duke u zhvilluar në kuadër të Projektit të Modernizimit të 
Shërbimeve Bashkiake të Fondit të Hapur Rajonal që po 
implementohet nga GIZ, dhe qëllimi kryesor i tij është 
identifikimi i nevojave potenciale dhe mundësimi i 
mekanizmave për implementimin dhe shpërndarjen e katër 
produkteve: Shërbimi Këshillues për Ujin pa të ardhura, 
Shërbimi Këshillues për Menaxhimin e aseteve, Sistemi i 
mbështetjes së vendimeve dhe Konferenca e Ujit të Danubit, 
në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mali 
i Zi dhe Serbi.lexo më shumë 

Workshopi rajonal mbi programin e përbashkët të 
Benchmarking HUB 

Më 1 nëntor 2017, përparara 
fillimit të konferencës, 
SHUKOS dhe SHUKALB, në 
bashkëpunim me Shoqatën 
Ndërkombëtare të Kompanive 
të Furnizimit me Ujë të 
Basenit të Lumit Danub 
(IAWD) dhe Bashkëpunimin 

Evropian për Benchmarking (EBC), organizuan një workshop 
rajonal në kuadër të programit të përbashkët Benchmarking 
HUB, në Hotel Emerald, Prishtinë, Kosovë. Qëllimi i workshopit 
ishte shkëmbimi i njohurive dhe përvojave në krahasimin e 
standardeve (Benchmarking) midis Shoqërive ujësjellës 
kanalizime në Kosovë dhe Shqipëri, në përpjekje për të 
përmirësuar shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në 
rajon, duke mësuar nga njëri-tjetri dhe duke avancuar 
mekanizmat e standardizuar në sektor.lexo më shumë 

 

Profesionistët e Rinj të Ujit  

Forumi i Profesionistëve të Rinj të Ujit 

Më 1 nëntor 2017, përpara 
fillimit të Konferencës, 
komitetet respektive të 
Profesionistëve të Rinj të Ujit 
të Kosovës dhe Shqipërisë 
organizuan sëbashku 
Forumin e 3-të të PRU-së. 
Forumi shërben si një 
platformë e hapur drejtuar 
studentëve, profesionistëve të 

rinj të ujit, inxhinierët drejtues të ujit dhe njerëzit që mbulojnë 
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një gamë të gjerë profesionesh, nga teknike, sociale, 
ekonomike dhe mjedisore, nën moshën 35 vjeç, të cilët 
punojnë apo janë të interesuar të punojnë në sektorin e ujit. 
Rreth 50 profesionistë të rinj të ujit nga Shqipëria dhe Kosova, 
morën pjesë në këtë event, duke përfaqësuar një gamë të 
gjerë të institucionesh dhe profesionesh.lexo më shumë 
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Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1, k5, 3, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019,Tirane, Shqiperi 
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