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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Nëntor 2019

Tashmë ka filluar numërimi mbrapsht për
Konferencën dhe Ekspozitën e 7-të të
Përbashkët Ballkanike! 

Konferenca dhe Ekspozita e 7-të e Përbashkët Ballkanike
2019, “Ujë për të Gjithë“, që do të mbahet më 6-8 nëntor
2019, në Hotel Emerald, Prishtinë, është vetëm disa ditë larg.

Komiteti Organizativ dhe i Programit kanë kënaqësinë të
ndajnë disa nga pikat kryesore të eventit.

Vendimarrës të niveli të lartë

Valdrin Lluka, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Kosovë, do të
mbajë një fjalim urimi gjatë Ceremonisë së Hapjes së
Konferencës më 6 nëntor 2019, si dhe një fjalim përshëndetës
në hapjen e ditës së parë të punës të sesioneve të
Konferencës, më 7 nëntor 2019.

Fatmir Matoshi, Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Kosovë, do të mbajë një fjalim urimi gjatë Ceremonisë së
Hapjes së Konferencës më 6 nëntor 2019, dhe një fjalim
përshëndetës në hapjen e ditës së dytë të dytë të punës të
sesioneve të Konferencës, më 8 nëntor 2019. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë  

Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Z. Peter Zingraf
viziton Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Lezhë dhe Shkodër

Më 7 tetor 2019, Ambasadori i Republikës Federale të
Gjermanisë në Shqipëri, Z. Peter Zingraf, vizitoi ambjentet e
Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Lezhë (UK Lezhë) ku u prit
nga drejtori Ing. Zef Maçi dhe stafi i Shoqërisë.  Të pranishëm
ishin dhe përfaqësues të Bankës Gjermane për Zhvillim (KFW)

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Kontrolli i Rrjedhjeve
Nëntor 2019

Siguria në punë për
profesionistët e ujit
Nëntor 2019

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
25 Nëntor – 6, 13, 20
Dhjetor

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 16-të e
Specializuar Ndërkombëtare
mbi Ujërat e Vegjël dhe
Sistemet e Ujërave të
Ndotur

Murdoch University, Perth,
Australi
1- 5 Dhjetor 2019

Kongresi dhe Ekspozita
2019 e IWA-së –Uji dhe
Zhvillimi

Colombo, Sri Lanka,
1- 5 Dhjetor 2019

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-the-countdown-for-the-7th-balkans-joint-conference-and-exhibition-has-already-started/
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/2019/10/Broshura-_-Kontrolli-i-Rrjedhjeve.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2018/08/Siguria-n%C3%AB-Pun%C3%AB-p%C3%ABr-Profesionist%C3%ABt-E-Ujit.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/08/Broshura_Plani-i-Biznesit-per-Permiresimin-e-Performances.pdf
http://www.swws2019.com/
http://www.waterdevelopmentcongress.org/
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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.

dhe gazetarë të mediave të
ndryshme.

Gjatë takimit të organizuar me
këtë rast, z. Zingraf vlerësoi
investimin e realizuar përgjatë
viteve 2015-2018 pranë UK

Lezhë nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me partnerët
gjermanë e zviceranë, i cili ka sjellë rezultate shumë të mira,
duke ofruar një model suksesi që mund të shtrihet dhe në
qytete të tjera, si dhe në projekte të tjera zhvillimore në këtë
qytet.

“Mendoj që në rastin e këtij projekti kemi të bëjmë me një
rezultat mjaft të mirë të bashkëpunimit të të dy qeverive tona të
përfaqësuara nga Bashkia Lezhë dhe UK Lezhë nga njëra anë
dhe nga ana tjeter pala Gjermane përmes Bankës Gjermane
për Zhvillim (KFW)”,  – u shpreh Ambasadori. lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Ka ende kohë për t’u regjistruar për kurset e trajnimit që
do të zhvillohen në Nëntor 2019

SHUKALB ka planifikuar
dhënien e tre kurseve të tjera
të trajnimit gjatë muajit nëntor
2019, “Kontrolli i Rrjedhjeve”,
“Siguria në punë për
profesionistët e ujit” dhe “Plani
i Biznesit për Përmirësimin e
Performancës”.

Kontrolli i rrjedhjeve përbën një
nga sfidat kryesore të
Shoqërive Ujësjellës

Kanalizime. Humbjet teknike, të cilat përfshijnë rjedhjet janë një
nga komponentët kryesorë të ujit pa të ardhura. Ato shkaktojnë
dëmtime në rrjetin shpërndarës të ujit dhe ndikojnë në cilësinë
e ujit të pijshëm. Prandaj, kontrolli dhe menaxhimi i duhur i tyre
është i domosdoshëm.

Kursi i trajnimit “Kontrolli i Rrjedhjeve” do të zhvillohet gjatë
muajit Nëntor 2019, në Korçë dhe do t’u mundësojë
pjesëmarrësve të marrin njohuritë bazë të nevojshme mbi
zhvillimin e strategjive të menaxhimit të rrjedhjeve dhe
lokalizimin e tyre, si dhe të shpjegojnë teknikat e menaxhimit të
presionit dhe mënyrën e projektimit të Zonave të Matura të
Shërbimit (DMA). lexo më shumë

SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi gjatë
muajit Tetor 2019

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/ambasadori-i-gjermanise-ne-shqiperi-z-peter-zingraf-viziton-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-lezhe-dhe-shkoder/
http://shukalb.al/sq/ka-ende-kohe-per-tu-regjistruar-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-dzhvillohen-ne-nentor-2019/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Gjatë muajit Tetor 2019, SHUKALB zhvilloi me sukses dy kurse
trajnimi, “Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes” dhe “Hyrje
në Trajtimin e Ujërave të Ndotura”, si pjesë e Programit të
Përbashkët të Trajnimit.

Kursi i parë i trajnimit, “Cilësia e Ujit në Sistemin e
Shpërndarjes” u mbajt në Tiranë më 17 dhe 18 Tetor, dhe u
ndoq nga stafi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime Lezhë,
Gjirokastër dhe Krujë.  Trajnimin e udhëhoqën Prof. Tania
Floqi, Eksperte e Cilësisë së Ujit dhe Ing. Astrit Menalla,
Konsulent i Pavarur.

Kursi i trajnimit mbuloi tema të tilla si Degradimi i cilësisë së ujit
në sistemin shpërndarës; Degradimi i cilësisë në tubacionet
kryesore të ujit, Degradimi i cilësisë në depot e ujit; Mbikëqyrja
e Sistemit Shpërndarës; Programi i Monitorimit të Cilësisë së
Ujit; Kontrolli i Lidhjeve të Kryqëzuara; Rëndesia e
Dezinfektimit dhe Faktorët që Ndikojnë në Dezinfektim; Procesi
i Dezinfektimit; Pikat e Aplikimit të Klorit dhe Operimi i Pajisjes
së Klorinimit. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB dhe SHUKOS Organizojnë Trajnimin e dytë të
Trajnerëve dhe Trainimin “GIS i Avancuar/Menaxhimi i të
dhënave në Rrjet” në kuadër të Projektit “Menaxhimi i
Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Më 2, 3 dhe 4 Tetor 2019, në Prishtinë, Kosovë, SHUKALB dhe
SHUKOS organizuan trajnimin e dytë të trajnerëve (ToT) dhe
trajnimin e dytë të “GIS i Avancuar/Menaxhimi i të dhënave në
Rrjet”, në kuadër të Projektit “Menaxhimi i Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”, të cilin secila Shoqatë ka
nisur ta zbatojë këtë vit në vendet e tyre përkatëse.

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-dy-kurse-trajnimi-gjate-muajit-tetor-2019/


1/10/2020 — Preview

4/5

Projekti ofrohet në kuadër të Programit “Shërbime Këshillimore
për Menaxhimin e Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
në Evropën Juglindore”, i cili zbatohet përmes një partneriteti
midis Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar
(GIZ), Kompanisë Hydro-Comp në Qipro, dhe Shoqatës
Ndërkombëtare të Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën
e Mbulimit të Lumit Danub (IAWD).

ToT u organizua më 2 Tetor 2019, dhe kishte për qëllim
trajnimin e ekspertëve të SHUKALB dhe SHUKOS të
angazhuar në projekt, të cilët do të ofrojnë asistencë teknike
për Shoqërite Ujësjellës Kanalizime. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë aktive në aktivitetet e organizuar në
kuadër të Tetorit Gjerman 2019

Në kuadër të aktiviteteve të Tetorit Gjerman, nm 11 Tetor 2019
në Tiranë, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim
Ndërkombëtar (GIZ) organizoi aktivitete të ndryshme të cilat
përfshinin përmes stendave të ekspozitës “talk shows”
prezantimin e kontributit të GIZ në të gjithë sektorët e
ndryshëm që janë të angazhuar duke mbështetur ndër të tjera
të rinjtë dhe idetë e biznesit, trajnimin profesional, sektorin e
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, lëvizshmërinë dhe
efiçencën e energjisë etj.

Elisabeta Poci, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB
ishte e ftuar për të folur në një panel mbi temën “Talente dhe
ide për të ardhmen e Shqipërisë”.  Paneli përfshinte gra
profesioniste me eksperienca të ndryshme, të cilat janë
identifikuar si të suksesshme në fushat e tyre të ekspertizës,
duke shkëmbyer përvojën e tyre në arritjen e suksesit, si dhe
mbi sfidat dhe mundësitë e të qenit i suksesshëm në
Shqipëri. 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

http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-organizojne-trajnimin-e-dyte-te-trajnereve-dhe-trainimin-gis-i-avancuar-menaxhimi-i-te-dhenave-ne-rrjet-ne-kuader-te-projektit-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kana/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-aktivitetin-e-organizuar-ne-kuader-te-tetorit-gjerman/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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Tel/Fax: (+355/4) 2245 101, Mob: (+355) 69 60 12 782
E-mail: info@shukalb.al, Web: www.shukalb.al

Çregjistrohu

mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

