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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Qershor 2019

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB nis programet e edukimit dhe
ndërgjegjësimit për vitin 2019

SHUKALB ka nisur zyrtarisht
në muajin maj zbatimin e
programeve të saj të edukimit
dhe ndërgjegjësimit, “Miqtë e
Ujit” dhe “Sfida Botërore e
Monitorimit të Ujit”, të dyja të

zbatuara në kuadër të marrëveshjes dhe me bashkëpunimin
me Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë .

Më 6 maj 2019, në Tiranë, SHUKALB organizoi një sesion
orientimi të programit “Miqtë e Ujit”, me pjesëmarrjen e
mësuesve dhe administratorëve të shkollave fillore si dhe
përfaqësues nga shoqëritë ujësjellës kanalizime që marrin
pjesë në program.

Programi synon të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet që kanë të
bëjnë me ujin te nxënësit e klasave të 3-ta të shkollave fillore.
Janë gjithsej 18 shoqëri ujësjellës kanalizime dhe 44 shkolla
fillore të qyteteve të ndryshme të përfshirë në program për këtë
vit. lexo më shumë

SHUKALB merr pjesë në Konferencën e Ujit të
Danubit 2019

Konferenca e Ujit të Danubit
2019 u mbajt më 20-21 maj
2019 në Vjenë, Austri,
organizuar nga Programi i
Danubit për Ujin (Shoqata
Ndërkombëtare e Kompanive
të Furnizimit me Ujë të Basenit
të Lumit Danub (IAWD) dhe
Banka Botërore) e financuar

Qeveria Austriake.

Tema e Konferencës për këtë vit ishte “Arritja e elasticitetit në
shoqëritë ujësjellës kanalizime në Rajonin e Danubit”.
Konferenca mblodhi së bashku më shumë se 150 përfaqësues

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
6-13-20-27 Shtator 2019

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve I &
II
10-11 Tetor 2019

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e IWA-së mbi
Teknologjitë e Algave dhe
Pellgjet Stabilizues për
Trajtimin e Ujërave të Ndotur
dhe Rigjenerimin e burimeve

Valladolid, Spanjë
01 – 02 Korrik 2019

Konferenca e 9-të
Ndërkombëtare mbi
Proceset dhe Rrjetet e
Kanalizimeve

Aalborg, Danimarkë
27 - 30 Gusht 2019

Simpoziumi i 20-të
Ndërkombëtar mbi
Mikrobiologjinë e Ujin në
lidhje me Shëndetin

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/shukalb-nis-programet-e-edukimit-dhe-ndergjegjesimit-per-vitin-2019/
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/2017/01/Plani-i-Biznesit-per-permiresimin-e-performances.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae-2019.html
http://www.spn9.dk/
http://oeghmp.at/hrwm2019
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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

të sektorit të ujit nga më shumë se 15 vende që diskutuan mbi
progresin, sfidat dhe veprimet e ardhshme që kërkohen për të
arritur shërbime elastike të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve
për të gjithë në rajonin e Danubit.

SHUKALB u përfaqësua në programin e Konferencës nga znj.
Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive, e cila ishte
përzgjedhur si paneliste në panelin e diskutimit “Pse kemi
nevojë për një sektor elastik të ujit”, dhe si moderatore në
sesionin me temë “Bashkëpunimi si mjet i rëndësishëm për të
arritur shërbime elastike të ujit të pijshëm dhe ujit të ndotur”.
lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon
ligjeratën “Drejt furnizimit me ujë të sigurt, cilësor,
me presion dhe 24×7 – Sfida e Prishtinës Dje, Sot
dhe Nesër”

Me datë 13 Maj 2019, në
ambjentet e Fakultetit të
Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN),
Tiranë, u zhvillua ligjërata e
hapur shkencore me temë
“Drejt furnizimit me ujë të
sigurt, cilësor, me presion dhe
24×7 – Sfida e Prishtinës Dje,

Sot dhe Nesër”, nga Ing. Ilir Abdullahu, Kryeshef Ekzekutiv,
Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtinë.

Ligjërata u zhvillua me ftesë të Dekanit të FIN, Prof. Neritan
Shkodrani, dhe Departamentit të Hidroteknikës dhe Hidraulikës
dhe Departamentit të Inxhinierise së Mjedisit, dhe u organizua
dhe bashkëmoderua nga Profesoreshë Enkelejda Gjinali dhe
Profesor Alket Kumaraku. lexo më shumë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës: Investime
për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimeve

Investimi për ndërtimin e rrjetit
të kanalizimeve të ujërave të
ndotura në një zonë që shtrihet
në lagjet 7 dhe 10 të qytetit
Durrësit, po shkon drejt
perfundimit. Projekti në fjalë
është hartuar nga dega teknike
pranë Shoqërisë Ujësjellës

Kanalizime Durrës (UK Durrës) dhe shtrihet përgjatë rrugëve
“Punëtorët e Rilindjes”, “Isuf Molla” dhe “Afërdita” në lagjen nr.7
si dhe në rrugët “Luftëtarët e Lirisë”, “Horizonti i Kaltër”,
“Akropoli” dhe “Pompeu” që janë pjesë e lagjes nr 10.

Projekti u mundësua pas kërkesës së banorëve të zonës si dhe
faktit se duke qenë një zonë e populluar vitet e fundit, ajo nuk
ka pasur një rrjet të mirëfilltë kanalizimesh të ujërave të

Viena, Austri
15 - 20 Shtator 2019

Konferenca Rajonale mbi
Humbjet e Ujit

Bukuresht, Rumani
22 - 24 Shtator 2019

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 92-të

McCormick Place, Chicago,
Illinois, SHBA
21 - 25 Shtator 2019

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-konferencen-e-ujit-te-danubit-2019/
http://shukalb.al/sq/fakulteti-i-inxhinierise-se-ndertimit-organizon-ligjeraten-drejt-furnizimit-me-uje-te-sigurt-cilesor-me-presion-dhe-24x7-sfida-e-prishtines-dje-sot-dhe-neser/
http://iwa-network.org/events/regional-water-loss-conference/
https://www.weftec.org/about/about-weftec/what-is-weftec/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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dhe rregulloret në fuqi në
Shqipëri.

ndotura. Zona në fjalë gjendet në pjesën kodrinore të qytetit,
në pjesën veriperëndimore të tij. lexo më shumë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë planifikon
projektin për parandalimin e përmbytjeve

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime
Vlorë (UK Vlorë) synon që t’i
japë një zgjidhje përfundimtare
situatave që krijohen nga
përmbytjet në qytetin e Vlorës.
Në kuadër të kësaj, drejtori i
UK Vlorë, Dorian Xhelili,
zhvilloi një takim me
specialistë të ndryshëm, për të

ndarë mendimet dhe opinionet e tyre, rreth nisjes së punës për
realizimin e një projekti për një investim që do t’i japë zgjidhje
përmbytjeve në Vlorë. Të pranishëm në këtë takim ishin
përfaqësues të studios projektuese e cila ka zbatuar investimet
në rrjetin e kanalizimeve në qytet, si dhe specialistë të vjetër,
që e njohin qytetin e Vlorës, mes tyre edhe inxhinierë
hidroteknik.

Në këtë tryezë u diskutua në lidhje me përmbytjet në Vlorë,
problematikat që janë hasur dhe zgjidhjet që mund të ofrohen.
Gjithashtu u diskutua dhe në lidhje me prurjet e ujërave që
vijnë nga zonat kondrinore të qytetit, në të cilat janë dëmtuar
prej vitesh kanalet e ujërave të sipërfaqësore dhe për pasojë
prurjet e shumta ndikojnë në qytet. lexo më shumë

Të tjera 

Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë merr pjesë në
Asamblenë e Përgjithshme të 18-të të Shoqatës
Evropiane të Rregullatorëve të Ujit

Më 21-22 maj 2019, në Vilnius, Lituani, u organizua Asambleja
e Përgjithshme e 18-të e Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve
të Ujit (WAREG). Eventi u prit nga Komisioni Kombëtar për
Kontrollin e Energjisë dhe Çmimet e Lituanisë.

Enti Rregullator i Ujit (ERRU) anëtar i plotë i WAREG-ut që nga
themelimi i tij u përfaqësua në Asamblenë e Përgjithshme, nga
Kryetari i saj, z. Ndriçim Shani, i cili mori pjesë në mes 20

http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-durres-investime-per-ndertimin-e-rrjetit-te-ri-te-kanalizimeve/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-vlore-planifikon-projektin-per-parandalimin-e-permbytjeve/
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përfaqësuesve të Enteve të tjera Rregullatore për shërbimet e
ujit dhe kanalizimeve.

Gjatë Asamblesë së Përgjithshme të WAREG u prezantua një
raport mbi rolin e rregullatorëve ekonomikë në adresimin e
sfidave të investimeve kapitale që hasin shoqëritë UK, të cilat
identifikojnë mekanizmat kryesorë të investimeve në
infrastrukturën ujore në Evropë, si: siguria, qëndrueshmëria
dhe fleksibiliteti i shërbimeve te furnizimit me ujë, trajtim efektiv
të ujërave të ndotura dhe ne perputhje me standardet
mjedisore, cilësi e ujit sipas standardeve mjedisore të BE,
vjetërsia dhe /ose infrastruktura e papërshtatshme. lexo më

shumë

Webinarët e ardhshëm të Shoqatës Ndërkombëtare
të Ujit (IWA)

Digjitalizimi i shoqërive ujësjellës kanalizime - drejtuesit
për transformim
05 Qershor 2019, Ora: 10:00

Menaxhimi i rreziqeve klimatike: Tregimi i dy shoqërive
ujësjellës kanalizime
20 Qershor 2019; Ora: 08:00

Udhëtimi Digjital për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime
25 Qershor 2019; Ora: 16:00

Përdorimi i të dhënave satelitore për menaxhimin e ujit
23 Korrik 2019; Ora: 10:00

 

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/enti-rregullator-i-ujit-te-shqiperise-merr-pjese-ne-asamblene-e-pergjithshme-te-18-te-te-shoqates-evropiane-te-rregullatoreve-te-ujit/
https://iwa-network.org/learn/digitalisation-of-water-utilities/
https://iwa-network.org/learn/managing-climate-risks-the-tale-of-two-water-utilities/
https://iwa-network.org/learn/the-digital-journey-for-water-wastewater-utilities/
https://iwa-network.org/learn/using-satellite-data-for-water-management/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

