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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Janar 2019

Viti 2018 i SHUKALB në fokus

Dëshirojmë t’i urojmë të gjithë anëtarëve, mbështetësve dhe
miqve tanë një vit të gëzuar, të lumtur dhe plot shëndet në vitin
2019. Suksesi i Shoqatës tonë gjatë këtij viti nuk mund të
arrihej pa mbështetjen, inkurajimin dhe pjesëmarrjen aktive të
një game të gjerë aktorësh në sektorin e furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor.

Gjatë vitit 2018, SHUKALB, vazhdoi bashkëpunimin me
SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës),
në kuadër të Programit të Përbashkët të Trajnimit dhe zhvilloi
me sukses dhënien e 8 kurseve të trajnimit, që u ndoqën nga
stafi i shoqërive ujësjellës kanalizime shqiptare dhe kosovare,
me trajnerë që vinin nga të dyja vendet. Përveç kësaj,
SHUKALB implementoi 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”. Ne jemi të vendosur dhe të përkushtuar që ta
vazhdojmë Programin e Përbashkët të Trajnimit në vitin 2019,
duke planifikuar dhënien e kurseve të trajnimit më të kërkuara
në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën, duke iu përgjigjur kështu
nevojave të shoqërive ujësjellës kanalizime anëtare për
zhvillimin e kapaciteteve.lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

E RËNDËSISHME: Planifikoni trajnimin e stafit tuaj,
në buxhetin e vitit 2019

Është periudha e vitit kur menaxherët e shoqërive ujësjellës
kanalizime në Shqipëri duhet të planifikojnë në Buxhetin e tyre
të Operimit dhe Mirëmbajtjes për vitin 2019, programet dhe

                         

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e AWWA/WEF
mbi Menaxhimin e
Shoqërive Ujësjellës
Kanalizime 

Nashville, Tennessee,SHBA
05 – 08 Mars, 2019

Konferenca e Parë e
Furnizimit me Ujë me
Ndërprerje 

Kampala, Uganda
07 – 09 Prill, 2019

Panairi tregtra kryesor i
Azisë për zgjidhjet e
teknologjisë mjedisore: uji,
mbetjet, ajri dhe toka

Shanghai, Kinë
15 – 17 Prill, 2019

Kampi i Trajnimit mbi
Teknologjinë e Ujit:
Përgatitja për WorldSkills
Kazan 2019 

Shtutgart, Gjermani
24 Prill – 02 Maj, 2019

Workshopi i EWA-së mbi
Inovacionin: Projektimi i
Impianteve Moderne të
Trajtimit të Ujit të Ndotur 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/viti-2018-i-shukalb-ne-fokus/
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
https://www.awwa.org/Events-Education/Utility-Management
http://www.iwa-network.org/events/1st-intermittent-water-supply-conference/
http://www.ie-expo.com/
http://www.ie-expo.com/
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/water-technology-training-camp-getting-ready-for-worldskills-kazan-2019.html
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/ewa-innovation-workshop-design-of-modern-waste-water-treatment-plants.html
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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.

trajnimet për stafin e tyre.
Gjatë vitit 2018, SHUKALB ka
kryer me sukses 8 kurse
trajnimi me pjesëmarrjen e 20
shoqërive ujësjellës
kanalizime, si dhe programin
Efiçienca Komerciale në
kuadër të Partneritetit të

Danubit për 5 shoqëri ujësjellës kanalizime nga të dy vendet
Shqipëria dhe Kosova.

Bazuar në grantin që SHUKALB ka marrë nga USAID për
hartimin e kurseve të trajnimit, si dhe programe të tjera në
dispozicion nga partneriteti me IAWD, SHUKALB disponon një
gamë të gjerë temash, me një total prej 48 kursesh trajnimi për
t’u konsideruar për vitin 2019. lexo më shumë

Regjistrimet për Programet Efiçenca e Energjisë
dhe Menaxhimi i Aseteve janë ende të hapura

SHUKALB është duke u
përgatitur për të filluar dhënien e
dy programeve të rëndësishme
të zhvillimit të kapaciteteve në
vitin 2019: Efiçenca e Energjisë
në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime and Menaxhimi i
Integruar i Aseteve për
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime.

Kostot e energjisë janë më të lartata pas kostove punës dhe në
shumë raste ata zënë vendin e parë në kostot totale të
shoqërive ujësjellës kanalizime. Për këtë arsye, hetimi dhe
analiza e përdorimit të energjisë në shoqëritë UK dhe marrja e
masave për të përmirësuar efiçencën, rezulton në reduktimin e
kostove të energjisë dhe në përfitime të drejtpërdrejta
monetare për Shoqërinë UK. Programi i Efiçencës së Energjisë
do të kombinojë aspektet teorike dhe praktike përmes matjeve
të ndryshme në stacionet e pompave, së bashku me analizimin
e faturave të energjisë elektrike dhe përdorimin e softuerit për
të arritur rezultate konkrete dhe hapat që duhen ndërmarrë për
të përmirësuar efiçencën. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB përfundon me sukses programin
EarthEcho Sfida e Ujit për vitin 2018

SHUKALB ka përfunduar me sukses implementimin e
programit EarthEcho Sfida e Ujit për këtë vit. Programi u
zhvillua gjatë periudhës nga 1 maj 2018 deri në fund të
dhjetorit 2018, i cili shërbeu si afati i fundit për raportimin e të
dhënave në databazën online të programit.

Pragë, Republika Çeke
25 – 26 Prill, 2019

 

Kurset e Trajnimit për
vitin 2019

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-important-plan-for-staff-training-in-your-2019-budget/
http://shukalb.al/sq/regjistrimet-per-programet-eficenca-e-energjise-dhe-menaxhimi-i-aseteve-jane-ende-te-hapura/
http://www.worldwatermonitoringchallenge.com/
http://shukalb.al/sq/trajnime/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Programi ka për qëllim
edukimin dhe nxitjen e
angazhimit të nxënësve të
klasave të 8-të në të gjithë
Shqipërinë në mbrojtjen e
burimeve ujore, përmes
pjesëmarrjes në përpjekje
monitorimi më formale të
qytetarëve.

Programi i këtij viti angazhoi
24 shkolla fillore anembanë
Shqipërisë, duke përfshirë mbi
2.000 fëmijë. lexo më shumë

Workshop për Trajnimin
e Trajnerëve për
Efiçencën e Energjisë në
Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime

Workshopi i Trajnimit të
Trajnerëve (ToT) i programit të
D-LeaP Efiçenca e Energjisë u
organizua më 12-14 Dhjetor
2018, në ambjentet e
Shoqërisë Ujësjellës
Kanalizime Durrës, Shqipëri.
Trajnimi u ndoq nga
pjesëmarrës nga tre shoqata:
Shoqata Ujësjellës Kanalizime

e Shqipërisë (SHUKALB), Shoqata e Ujësjellësve dhe
Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), dhe Shoqata e Ofruesve të
Shërbimeve Komunale të Maqedonisë (ADKOM).

TOT u drejtua nga kompania ECONOLER, Partneri Teknik për
Programin Efiçenca e Energjisë, i kontraktuar nga Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë në Basenin
e Lumit të Danub (IAWD) në kuadër të Partneritetit të Danubit
(D-Leap). Trajnimi u dha nga Albert Williams, Inxhinier i
Energjisë, nga Afrika e Jugut. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në takimin e katërt të Bordit
Këshillues të projektit “Shërbime Këshilluese për
Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 4-t i Bordit Këshillues
dhe Workshopi i 4-t i projektit ”
Shërbime Këshilluese për
Menaxhimin e Aseteve për
Shoqëritë Ujësjellës

Kanalizime në Evropën Juglindore” u zhvilluan në Bijeljina,
Bosnjë dhe Hercegovinë më 5 dhe 6 dhjetor 2018.

Takimet u zhvilluan në kuadër të Programit 3-vjeçar të
mbështetur nga Ministria Federale e Gjermanisë për
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) përmes
Organizatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ),

http://shukalb.al/sq/shukalb-perfundoi-me-sukses-programin-earthecho-sfida-e-ujit-per-vitin-2018/
http://shukalb.al/sq/workshop-per-trajnimin-e-trajnereve-per-eficencen-e-energjise-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizime/
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Ndërmarrjes Hydro-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 Danub (IAWD). Ky Program ofron asistencë teknike,
softuerë dhe ngritje kapacitetesh për një grup të përzgjedhur
shoqërish ujësjellës kanalizime nga Bosnja dhe Hercegovina,
Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi për kryerjen e një game të
plotë aktivitetesh të Menaxhimit të Aseteve brenda shoqërisë
ujësjellës kanalizime./span>

Takimi i 4-t i Bordit Këshillues kishte për qëllim të ndante arritjet
e projektit dhe të diskutohej mbi hapat e ardhshëm të projektit
me shoqatat ujësjellës kanalizime nga vendet pjesëmarrëse, si
dhe me shoqatat e tjera ujësjellës kanalizime nga rajoni dhe
donatorët. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Projekti i ri i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime
Rrogozhinë synon të përmirësojë rrënjësisht
shërbimin e furnizimit me ujë për qytetarët

Bashkia e Rrogozhinës ka
ndërmarrë një projekt për
rindërtimin e rrjetit të
ujësjellësit. Problemet me
rrjetin aktual kanë të bëjnë
kryesisht me amortizimin dhe
mosfunksionimin e linjave
ekzistuese pjesërisht të shtrira
në zonën e qytetit. Linja e
furnizimit me ujë nuk mbulon

të gjitha zonat qendrore të banuara të qytetit dhe aq më tepër
zonat që ndodhen në periferi, të urbanizuara në vitet e fundit.

Nga konstatimet e bëra rezulton se në zonat e mbuluara me
rrjet të furnizimit me ujë nuk arrin të furnizohet më shumë se
75% e banorëve, duke llogaritur këtu vetëm shtrirjen e rrjetit në
zonat urbane. Lidhjet e pajisura me ujë matës janë 63 % të
konsumatorëve që mbulohen me shërbim. Prodhimi i ujit të
pijshëm është 107.3 litër/banor/ditë, pra 30 % më pak se
norma mesatare prej 150 l/b/d, dhe ky defiçit nësë shtrihet në
të gjithë zonën e urbanizuar rezulton më i madh. Nëse i
referohemi vazhdimësisë së furnizimit rezulton të jetë 5.32 orë,
e cila është më e ulët se mesatarja kombëtare 11 orë, dhe
shumë më e ulët se norma 24 orë, për të cilën projektohen
rrjetet e furnizimit me ujë. lexo më shumë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Kamëz shfaq
progres nga viti në vit

Shoqëria Ujësjellës
Kanalizimeve Kamëz (UK
Kamëz) është krijuar më datë
14 nëntor 2001 ku me
vendimin e Këshillit Bashkiak

nr.99 u vendos krijimi i shoqërisë me shtrirjen e aktivitetit
brenda territorit të Bashkisë Kamëz. Strategjia kryesore që

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-takimin-e-katert-te-bordit-keshillues-te-projektit-sherbime-keshilluese-per-menaxhimin-e-aseteve-per-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-evropen-juglindore/
http://shukalb.al/sq/projekti-i-ri-i-shoqerise-ujesjelles-kanalizime-rrogozhine-synon-te-permiresoje-rrenjesisht-sherbimin-e-furnizimit-me-uje-per-qytetaret/
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udhëheq veprimtarinë e UK Kamëz është përmbushja e
kërkesave të konsumatorëve nëpërmjet realizimit të
performancës për një furnizim të pandërprerë dhe cilësor me
ujë të pijshëm.

Çelësi i suksesit të shoqërisë është indentifikimi dhe
përmbushja e çdo nevoje të konsumatorit me profesionalizëm
maksimal. Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimit,
furnizmi me ujë i qytetit të Kamzës 24 orë në ditë, përmirësimi i
infrastrukturës së rrjetit të shpërndarjes, dhe sigurimi i cilësisë
sipas standardit shtetëror janë prioritetet kryesore të shoqërisë.
Duke iu referuar prioritetit më të rëndësishëm, atij të furnizmit
24 orë më ujë të pijshëm në qytetin e Kamzës, është kryer një
plan afatgjatë i cili parashikon ndërhyrjet në fuqizimin e sistemit
të Bovillës, dhe trajtimin e ujrave të burimeve të Bovillës së
Vjetër. 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
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http://shukalb.al/sq/english-kamza-water-supply-and-sewerage-company-shows-progress-year-after-year/
http://shukalb.al/anetaresimi/
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