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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shtator 2018

Afati i Fundit i Regjistrimit me Tarifa të
Reduktuara po Afron!!! – Konferenca dhe
Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike  

Nxitoni të kryeni regjistrimin me tarifa të reduktuara në
Konferencën dhe Ekspozitën e 6-të të Përbashkët Ballkanike,
që do të mbahet në Tiranë, Shqipëri, në datat 7 – 9 Nëntor
2018, në Expocity Albania.  Regjistrimi në Konferencë me
tarifa të reduktuara është i mundur deri më datë 15 shtator.

Regjistrimi në Konferencë mund të bëhet përmes secilës prej
dy mënyrave:

Duke plotësuar Formularin e Regjistrimit, dhe duke e
dërguar sërish tek adresa:
info@BalkansJointConference.org
Duke u regjistruar online përmes linkut

Gjithashtu ju do të keni mundësinë të vizitoni Ekspozitën
Teknike e planifikuar për t’u organizuar në një ambjent të gjerë
pranë sallave kryesore të Konferencës, ku shumë kompani
private do të paraqesin produktet e tyre më të fundit, nga tubat,
pompat, matësat, softuerët, si dhe shërbime inxhinierike dhe
menaxhimi. lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Shënoni në kalendarin tuaj për Kurset e ardhshme
të Trajnimit

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi Financiar për
Manaxherët Jo-Financierë

 17-18 Shtator

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve I &
II
 27-28 Shtator

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 11-të
ndërkombëtare për
modelimin e drenazhimit
urban (UDM2018)

Palermo, Itali
 23 – 26 Shtator, 2018

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 91-të

New Orleans, Louisiana,
SHBA

 29 Shtat. - 03 Tetor, 2018

 

Programi i Përbashkët i
Trajnimit 2018

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 6-të e

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2018/06/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2018.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://balkansjointconference.org/sq/conference-registration-form/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-i-regjistrimit-me-tarifa-te-reduktuara-po-afron-konferenca-dhe-ekspozita-e-6-te-e-perbashket-ballkanike/
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/2017/12/Menaxhimi-Financiar-per-Menaxheret-Jo-Financiere.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://www.iwa-network.org/events/11th-international-conference-on-urban-drainage-modelling-udm2018/
https://www.weftec.org/
http://shukalb.al/sq/trajnime/kalendar/
http://balkansjointconference.org/sq/
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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.

SHUKALB dhe SHUKOS kanë
planifikuar të zhvillojnë një
sërë kursesh trajnimi deri në
fund të vitit 2018, në kuadër të
Programit të Përbashkët të
Trajnimit.

Në tabelën e mëposhtme janë
listuar të gjithë kurset e trajnimit të planifikuar për t’u dhënë
gjatë periudhës Shtator-Dhjetor 2018. Duke klikuar mbi titullin e
secilit kurs, ju mund të shihni një përshkrim për secilin kurs me
informacion mbi objektivat e kursit, target grupi, metodologjinë
e trajnimit, materialet dhe tarifat e regjistrimit. lexo më shumë

Është koha për t’u regjistruar për Kursin e Trajnimit
“Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës"

Shtatori është muaji kur shoqëritë
ujësjellës kanalizime mendojnë për
përgatitjen e Planit të Biznesit për
vitet e ardhshme. Prandaj SHUKALB
ka kënaqësinë të njoftojë se kursi i
trajnimit "Plani i Biznesit për
Përmirësimin e Performancës" do të

fillojë më 5 tetor 2018.

Ky kurs trajnimi është veçanërisht i vlefshëm për drejtuesit e
departamentit ekonomik, inxhinierik, shitjes dhe shërbimit me
klientin.

Ne ju inkurajojmë që të regjistroheni sa më shpejt pasi vendet
në këtë kurs trajnimi janë të kufizuara.  Më shumë informacion
mbi këtë kurs trajnimi duke përfshirë dhe tarifat e regjistrimit
mund të gjenden këtu.

Regjistrimet për Programin Reduktimi i Ujit të
Pafaturuar të D-LeaP janë tashmë të hapura!

Në vijim të angazhimit të përbashkët
në kuadër të Partneritetit të Danubit
(D-LeaP), SHUKALB dhe SHUKOS
kanë planifikuar dhënien e Programit
të D-LeaP Reduktimi i Ujit të
Pafaturuar duke nisur në fillim të
muajit tetor. Regjistrimet për në

Program janë tashmë të hapura!

Programi do të ndihmojë pjesëmarrësit e shoqërive UK të
kuptojnë rëndësinë e humbjeve të ujit (humbje teknike,
administrative etj.) dhe se cfarë aktivitetesh duhet të
ndërmarrin për të ulur humbjet e ujit dhe rrjedhimisht të
përmirësojnë performancën e tyre financiare dhe
operacionale.lexo më shumë

Lajme nga Sektori 

Krijimi, Organizimi dhe Funksionimi i Agjencisë
Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe

Përbashkët Ballkanike!
- 7-8-9 Nëntor 2018,
Tiranë, Shqipëri

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-ardhshme-te-trajnimit-2/
https://marketing.thedancingbits.com/shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Plani-i-Biznesit-per-permiresimin-e-performances.pdf
http://shukalb.al/sq/regjistrimet-per-programin-reduktimi-i-ujit-te-pafaturuar-te-d-leap-jane-tashme-te-hapura/
http://balkansjointconference.org/sq/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Infrastrukturës së Mbetjeve

Përmes Vendimit më të fundit nr. 431, datë 11.7.2018, Këshilli i
Ministrave të Shqipërisë vendosi krijimin e Agjencisë
Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së
Mbetjeve (AKUM), e cila do të jetë në varësi të Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky Vendim i atribuon Agjencisë së mëparshme Kombëtare të
Ujësjellës Kanalizimeve (AKUK) disa detyra dhe përgjegjësi
shtesë në fushën e mbetjeve urbane.  Në vendimin e miratuar
theksohet se AKUM-i është organ shtetëror i specializuar në
fushën e ujësjellës-kanalizimeve, të trajtimit të ujërave të
ndotura dhe mbetjeve, në përputhje me kompetencat e
përcaktuara në këtë Vendim.

Përgjegjësia e AKUM-it në fushën e mbetjeve urbane lidhet me
planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve, sipas
fushës së përgjegjësisë të ministrisë përgjegjëse për
infrastrukturën, e përcaktuar me Vendimin nr. 504/2017, të
Këshillit të Ministrave.lexo më shumë

 

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

Çregjistrohu

http://shukalb.al/sq/krijimi-organizimi-dhe-funksionimi-i-agjencise-kombetare-te-ujesjelles-kanalizimeve-dhe-infrastruktures-se-mbetjeve/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

