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Lajme nga Sektori  

Shqipëria krijon programin e Certifikimit të Bazuar 
në Testim për punonjësit në sektorin e ujësjellës 

kanalizimeve 

SHUKALB me krenari dëshiron 
të njoftojë se më 28 shtator 
2018, Ministri Damian Gjiknuri, 
Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë, nxorri Udhëzimin nr. 
660 “Krijimi i një Programi të 
Institucionalizuar Trajnimi 
Kombëtar dhe Certifikimi 

Bazuar në Testim për drejtuesit operacionalë të Shoqërive 
Ujësjellës Kanalizimeve në Shqipëri”. Qëllimi i Programit 
Kombëtar të Trajnimit dhe Certifikimit Bazuar në Testim është 
të trajnojë dhe të rrisë aftësitë profesionale dhe performancën 
operacionale të personelit që punon në një shoqëri ujësjellës 
kanalizime nëpërmjet kërkesave dhe procedurave të certifikimit 
të bazuar në testim. 

Programi do të sigurojë një fuqi punëtore më efiçente dhe 
efektive në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, me 
një ndërgjegjësim më të lartë për mbrojtjen e shëndetit publik 
dhe mënyrat për të përmirësuar performancën e shoqërive 
ujësjellës kanalizime.lexo më shumë 

Fillimi i programit të Bashkimit Evropian në 
mbështetje të reformës së sektorit të ujit në 
Shqipëri  

                          

Kurset e Ardhshme 
të Trajnimit! 

Siguria në Punë për 
Profesionistët e Ujit të 
Pijshëm dhe të Ndotur 
22-23 Nëntor 

Menaxhimi i Aseteve 
13-14 Dhjetor 

  

Programi i Përbashkët i 
Trajnimit 2018 

  

Konferenca dhe 
Ekspozita e 6-të e 
Përbashkët Ballkanike! 
- 7-8-9 Nëntor 2018, 
Tiranë, Shqipëri 

  

Bashkohuni me Ne! 
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Më 18 shtator 2018, në Tiranë, 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH dhe Agjencia 
Austriake për Zhvillim (ADA) 
organizuan një takim me qëllim 
prezantimin e fillimit të 
programit IPA 2016 me titullr 

“Mbështetja e Bashkimit Evropian në Reformën e Sektorit të 
Ujit në Shqipëri”. Në takim morën pjesë përfaqësues të të gjithë 
aktorëve të sektorit të ujit në Shqipëri, nga qeveria qendrore, 
bashkitë, shoqëritë ujësjellës kanalizime, agjencitë, OJQ-të, 
donatorët, Delegacioni i BE-së etj. 

Pjesëmarrësit u përshëndetën nga Znj. Senida Mesi 
Zëvendëskryeministe e Shqipërisë, z. Hantin Bonati, 
Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Z. Mario 
Mariani, Drejtues i Bashkëpunimit të Delegacionit të Bashkimit 
Evropian në Shqipëri, Znj. Susanne Schütz, Ambasadore e 
Republikës Federale të Gjermanisë në Republikën e 
Shqipërisë dhe Z. Martin Ledolter, Drejtor i Agjencisë Austriake 
të Zhvillimit. 

Programi bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian, Ministria 
Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 
dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim, me një total prej rreth 
5.8 milion euro. lexo më shumë 

 

Regjistrimi për Konferencën dhe Ekspozitën 
e 6-të të Përbashkët Ballkanike është ende i 
hapur!  

 

Edhe një (1) muaj na ndajnë nga Konferenca dhe Ekspozita e 
6-të e Përbashkët Ballkanike me temë “Uji dhe Natyra”, që do 
të mbahet në Tiranë, Shqipëri, në datat 7 – 9 Nëntor 2018, te 
Expocity Albania! 

 

  

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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Regjistrimi për në Konferencë është ende i hapur dhe 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 

Në vazhdim, ju keni një mundësi për të vizituar Ekspozitën 
Teknike më të madhe në historinë e Konferencave tona 
Vjetore, ku aktualisht kemi 30 kompani të regjistruara të cilat 
vijnë nga nëntë (9) vende të ndryshme nga rajoni i Ballkanit 
dhe Evropa.  Ju mund të mësoni më shumë rreth kompanive 
ekspozuese, duke vizituar këtë link.lexo më shumë 

 

Çfarë ka të re në SHUKALB!  

Pilotimi i parë i suksesshëm i kursit të mësimit në 
distancë nga SHUKALB 

SHUKALB ka zbatuar me 
sukses, për herë të parë në 
historinë e tij të zhvillimit dhe 
ofrimit të trajnimeve, një kurs të 
mësimit në distancë mbi 
“Udhëzimet praktike për 
anëtarët e Këshillit të 
Administrimit të shoqërive 
aksionare ujësjellës 

kanalizime”. Kursi i trajnimit pilot i mësimit në distancë u 
zhvillua dhe u zbatua në kuadër të projektit të financuar nga 
USAID, “Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit të 
Ujit në Shqipëri” me mbështetjen e përbashkët të projektit të 
lartpërmendur, si dhe të grant projektt të financuar nga 
Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë në 
Basenin e Lumit të Danub (IAWD). Përveç kësaj, IAWD i 
siguroi SHUKALB-it një hapësirë në Akademinë e Partneritetit 
të Danubit (D-LeaP), ku u zbatua kursi i trajnimit të mësimit në 
distancë. 

Kursi i mësimit në distancë u zhvillua dhe u përshtat nga një 
kurs trajnimi ekzistues nga një grup ekspertësh lokal. Grupi i 
parë i pjesëmarrësve ndoqën kursin nga data 10 shtator deri 
më 5 tetor, ku përfshiheshin anëtarët e Këshillit Administrativ, 
Këshilli Bashkiak, drejtorët e përgjithshëm dhe teknik të 
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe inxhinierë të tjerë të 
interesuar në shërbimet e ujësjellës kanalizimeve. Tetë (8) nga 
katërmbëdhjetë pjesëmarrës, kanë plotësuar të gjitha kërkesat 
e mësimit të kursit dhe ata do të pajisen me Certifikata. lexo 
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më shumë 

SHUKALB merr pjesë në trajnimin e RCDN-së mbi 
Lobimin dhe Advokimin 

Projekti Rrjeti Rajonal i 
Zhvillimit të Kapaciteteve 
(RCDN) për Shërbimet e 
Furnizimit me Ujë dhe 
Kanalizimeve organizoi më 18-
19 shtator 2018, në Shkup, 
Maqedoni, trajnimin “Lobimi 

dhe advokimi; Përgatitja e letrave të pozicionit”. RCDN është 
një projekt që po implementohet nga Fondi i Hapur Rajonal i 
GIZ (ORF), dhe është duke u financuar nga Qeveritë e Zvicrës 
dhe Gjermanisë. Projekti ka për qëllim krijimin e një Rrjeti për 
Zhvillimin e Kapaciteteve Rajonale të vetëqëndrueshme dhe 
SHUKALB është një nga përfituesit e projektit së bashku me 
shoqata të tjera të ujit dhe shoqatat e qeverisjes vendore në 
rajon. 

Objektivi i përgjithshëm i trajnimit ishte përmirësimi i 
kapaciteteve të Shoqatave të Qeverisjes Vendore dhe 
Shoqatave Ujësjellës Kanalizime që marrin pjesë në projekt, në 
lidhje me lobimin dhe advokimin, përgatitjen e dokumenteve të 
politikave, dokumentet strategjike dhe rekomandimet e 
politikave. lexo më shumë 

 

Lajme nga anëtarët tanë  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë pret 
delegacionin e Bankës Gjermane për Zhvillim-KfW 

Me datë 7 shtator 2018, një 
delegacion i nivelit më të lartë 
të Bankës Gjermane për 
Zhvillim (KfW), zhvilloi një takim 
në ambjentet e Shoqërisë 
Ujësjellës Kanalizime Lezhë 
(UK Lezhë), e cila ishte 
përzgjedhur si një ndër rastet 

më të spikatura të një investimi të sukseshëm të ndërmarrë 
nga KfW në Shqipëri. Delegacioni u përfaqësua nga Dr. Ingrid 
Henngster, Anëtare e Bordit Drejtues të KfW-së, z. Christoph 
Tiskens, Drejtor i KfW-së për Evropën JG dhe Turqinë, z. Joerg 
Meilecke, Drejtor për Shqipërinë në KfW Frankfurt dhe z. 
Bjoern Thies, Drejtor i zyrës së KFW-së në Shqipëri. 
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Të pranishëm në takimin e organizuar me këtë rast ishin dhe 
përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjevete (AKUM) të 
kryesuar nga Z. Arben Skënderi, Drejtor i AKUM. 

Delegacioni u prit nga Drejtori i UK Lezhë, Ing. Zef Maçi, i cili 
nisi takimin duke falenderuar KfW-në dhe Bashkëpunimin 
Ekonomik Zviceran (SECO) për financimin e këtij investimi të 
rëndësishëm që ka përmirësuar ndjeshëm jetën e banorëve të 
Lezhës. lexo më shumë 

hoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës vazhdon 
punimet për përfundimin e linjës së re të furnizimit 

me ujë dhe pastrimit të 
rrjetit të kanalizimeve 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime 
Durrës (UK Durrës) është në 
fazat finale të punës për 
ndërtimin e linjës së re të 
furnizimit me ujë. Projekti pritet 
të sjellë, brenda pak muajve, 
tre herë më shumë ujë në 
qytetin e Durrësit, duke 

plotësuar kërkesat e saj për furnizim me ujë. Ndërtimi i linjës së 
transmetimit prej 60 km nga puset deri në Durrës, ka 
përfunduar në pjesën me të madhe, ndërkohe që ka 
përfunduar ndërtimi i puseve, stacioni i pompave, si dhe dy 
faza të testimit të linjës. Artan Cahani, Supervisor i kompanisë 
Dorsch International Consultans, e cila ndjek ecurinë e 
punimeve, shprehet se ka përfunduar së ndërtuari 40 km linjë 
me tubacion të cilësisë së lartë, i cili ka jetëgjatësi dhe 
garanton furnizimin me ujë të pijshëm sipas parametrave 
evropiane. 

Tenderi për zbatimin e këtij projekti është fituar nga firma 
gjermane PWT, ndërkohë që firma kontraktore ka kryer edhe 
punime dhe vepra arti për kalimin e tubacionit sipër lumenjve 
apo ndërtimin e mikrotuneleve për kalimet e autostradës. 
Drejtori i Degës Teknike pranë Ujësjellës Kanalizime Durrës 
(UK Durrës), Lorenc Facja, shprehet se ujësjellësi i ri do të 
shërbejë vetëm për të furnizuar me ujë qytetin e Durrësit dhe 
prurjet e tij do të jenë afro 630 litra ujë në sekondë, sasi kjo tre 
herë më e madhe sesa furnizimi aktual. lexo më shumë 
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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 
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