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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shkurt 2019

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Kanë filluar regjistrimet për kurset e trajnimit të
SHUKALB për vitin 2019!

Kalendari i Trajnimeve të
SHUKALB për vitin 2019
tashmë është gati! Lista e
kurseve të trajnimit të
planifikuara për t’u zhvilluar
këtë vit, u bazua në përgjigjet
e mbledhura nga anketimi i
kryer në Dhjetor 2018-Janar
2019 tek shoqëritë ujësjellës

kanalizime në të gjithë Shqipërinë.

Kurset e trajnimit mbulojnë një gamë kursesh të ndryshme
teknike dhe menaxheriale të shërbimeve të furnizimit me ujë
dhe kanalizimeve. Regjistrimet janë hapur tashmë për të gjithë
stafin e shoqërive ujësjellës kanalizime dhe profesionistët e
tjerë të interesuar në Shqipëri dhe Kosovë. lexo më shumë

Shënoni në kalendarin tuaj për kurset e trajnimit që
do të zhvillohen në shkurt dhe mars 2019

SHUKALB dhe SHUKOS kanë
planifikuar dhënien e tre
kurseve të trajnimit gjatë muajit
shkurt dhe mars 2019.
 Trajnimi i planifikuar për t’u
zhvilluar në shkurt është
“Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit – I&II“, ndërsa ato të
planifikuara gjatë muajit mars
janë “Menaxhimi” dhe
“Menaxhimi i Aseteve“.

Kursi i parë i trajnimit
“Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II” do të mbahet më 21-22
shkurt 2019, në Tiranë, dhe do t’u ofrojë pjesëmarrësve
njohuritë bazë për monitorimin dhe menaxhimin e humbjeve të
ujit.  Disa nga temat kryesore që do të trajtohen gjatë dy ditëve

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit I & II 
21-22 Shkurt

Menaxhimi
11-12 Mars

Menaxhimi i Aseteve
20-21 Mars

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

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 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/kane-filluar-regjistrimet-per-kurset-e-trajnimit-te-shukalb-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/2017/06/Broshura_Menaxhimi-i-Humbjeve-te-Ujit-III.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Menaxhimi-i-Aseteve.pdf
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
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Na tregoni se cfarë
mendoni!

të kursit të trajnimit janë Metodat mbi auditin e ujit, Menaxhimi i
Zonave të Matura të Shërbimit (DMA) dhe Menaxhimi i
Presionit.

SHUKALB dhe SHUKOS kanë planifikuar dhënien e tre
kurseve të trajnimit gjatë muajit shkurt dhe mars 2019.  Trajnimi
i planifikuar për t’u zhvilluar në shkurt është “Menaxhimi i
Humbjeve të Ujit – I&II“, ndërsa ato të planifikuara gjatë muajit
mars janë “Menaxhimi” dhe “Menaxhimi i Aseteve“.

Kursi i parë i trajnimit “Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II” do
të mbahet më 21-22 shkurt 2019, në Tiranë, dhe do t’u ofrojë
pjesëmarrësve njohuritë bazë për monitorimin dhe menaxhimin
e humbjeve të ujit.  Disa nga temat kryesore që do të trajtohen
gjatë dy ditëve të kursit të trajnimit janë Metodat mbi auditin e
ujit, Menaxhimi i Zonave të Matura të Shërbimit (DMA) dhe
Menaxhimi i Presionit.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon takime me anëtarët e saj të
Shoqërive ujësjellës kanalizime

Gjatë muajit janar, SHUKALB
zhvilloi takime me disa nga
anëtarët e saj të shoqërive
ujësjellës kanalizime në
Shqipëri. Qëllimi i këtyre
takimeve ishte prezantimi i
aktiviteteve të SHUKALB të
planifikuara për vitin 2019, me
fokus në kurset e trajnimit dhe

programet e zhvillimit të kapaciteteve, si dhe për të marrë një
“feedback” të drejtpërdrejtë nga shoqëritë UK për nevojave të
tyre specifike në lidhje me zhvillimin e kapaciteteve. SHUKALB
u përfaqësua në këto takime nga znj. Elisabeta Poçi, Zëvendës
Drejtore Ekzekutive, znj. Olta Ceca, Menaxhere e Programeve,
znj. Arbana Kola, Menaxhere e Trajnimeve dhe Zhvillimit
Profesional, dhe Z. Alban Kushi, Menaxher i Shërbimeve me
Anëtarët.

Takimi i parë u mbajt më 30 janar 2019, në Shkodër, me
Drejtorin e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër (UK
Shkodër), z. Mark Molla, i asistuar nga znj. Valbona Paja,
Përgjegjëse për Planifikim dhe Raportim; znj. Mbaresa
Ferracaku, Përgjegjëse e Departamentit Teknik dhe znj.
Klodiana Gajtani, Përgjegjëse e Zyrës Juridike. Takimi i dytë u
mbajt njëjtën ditë në Lezhë, ku stafi i SHUKALB u mirëprit nga
Ing. Zef Maçi, Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Lezhë
(UK Lezhë) dhe znj. Bora Kolbucaj, Kryetare e Degës së
Financës. lexo më shumë

SHUKALB dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
organizojnë një aktivitet të përbashkët në kuadër të
Projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve
për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe
Kanalizimeve”(RCDN)

Shtutgart, Gjermani
24 Prill – 02 Maj, 2019

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

Pragë, Republika Çeke
25 – 26 Prill, 2019

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

Shtutgart, Gjermani
24 Prill - 02 Maj, 2019

Konferenca Pranverore e
EWA-së: Teknologjitë dhe
Zgjidhjet e Avancuara për
Menaxhimin dhe Përdorimin
e Ujërave nëntokësore për
Furnizimin me Ujë të
Pijshëm 

Kopenhagen, Danimarke
09 - 10 Maj, 2019

Konferenca mbi Mbetjet dhe
Llumin e trajtuar

Fort Lauderdale, Florida,
SHBA
07 - 10 Maj, 2019

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-kurset-e-trajnimit-qe-do-te-zhvillohen-ne-shkurt-dhe-mars-2019/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-meetings-with-its-water-utility-members/
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/ewa-innovation-workshop-design-of-modern-waste-water-treatment-plants.html
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-spring-conference.html
https://www.wef.org/residualsbiosolids/
https://www.wef.org/residualsbiosolids/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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.

Më 25 janar 2019, në Tiranë,
SHUKALB dhe Shoqata e
Bashkive të Shqipërisë
organizuan eventin
promocional me temë
“Organizim efikas dhe
menaxhim efektiv i shërbimeve
të ujit dhe kanalizimeve
përmes planifikimit të

investimeve“. Ky ishte aktiviteti i parë i organizuar në Shqipëri
nga SHUKALB dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, në
kuadër të projektit RCDN.

Objektivi i projektit RCDN është rritja e efikasitetit dhe
efeçencës të shoqërive ujësjellës kanalizime në Ballkanin
Perëndimor, duke kontribuar në ofrimin e shërbimeve më të
mira për një numër më të madh të grupeve të popullsisë që
kanë qasje në shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe
kanalizimeve dhe përmbushjen e standardeve të BE-së. RCDN
përfshin 16 Shoqata të Qeverisjes Vendore dhe Ujësjellës
Kanalizime në 6 vende të projektit (Shqipëri, Bosnjë dhe
Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi), ndërkohë
që përfituesit final janë menaxherët e lartë dhe të mesëm nga
shoqërive komunale dhe ujësjellës kanalizime. Projekti RCDN
financohet nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike
(SECO) dhe Ministria Federale e Bashkëpunimit Ekonomik dhe
Zhvillim (BMZ). lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë nis zbatimin
e projektit per zgjerimin e kapacitetit të Impiantit të
Bovillës për Trajtimin e Ujit të Pijshëm

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime
Tiranë (UKT) ka nisur zbatimin
e njërit prej investimeve më të
rëndësishme dhe me ndikim
madhor në furnizimin e
konsumatorëve të saj. Pas 20
vitesh që nga vënia në punë e
impiantit të përpunimit të ujit

Bovillë,UKT i rikthehet sërish më një projekt për zgjerimin e tij,
deri në dyfishimin e kapacitetit përpunues. Impianti i Bovillës
është vënë në punë për të furnizuar një qytet me rreth 300 mijë
banorë, ndërkohë që aktualisht popullsia e Kryeqytetit është
tre-fishuar.

Faza e parë e këtij projekti përfshin rritjen me 30% të
kapacitetit përpunues, për t’u ndjekur në vijim nga zgjerime të
mëtejshme deri në dyfishimin e tij. Në tërësinë e tij, projekti
është hartuar me një prespektivë 25 vjeçare, si dhe më aftësi
prodhimi deri në 3600 litra në sekondë. lexo më shumë

Lajme nga sektori 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shoqata-e-bashkive-te-shqiperise-organizojne-nje-aktivitet-te-perbashket-ne-kuader-te-projektit-rrjeti-rajonal-i-zhvillimit-te-kapaciteteve-per-sherbimet-e-furnizimit-me-uje-dhe-k/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-tirane-nis-zbatimin-e-projektit-per-zgjerimin-e-kapacitetit-te-impiantit-te-bovilles-per-trajtimin-e-ujit-te-pijshem/
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Enti Rregullator i Ujit publikon Raportin Vjetor 2018

Që nga viti i parë i krijimit Enti
Rregullator i Ujit (ERRU) ka
paraqitur një Raport Vjetor
pranë Kuvendit të Shqipërisë
dhe Këshillit të Ministrave. Ky
raport përmbledh punën e
kryer në vitin e lënë pas dhe
aktivitet e planifikuara për vitin
e ardhshëm, si dhe situatën
aktuale të Sektorit Ujësjellës

Kanalizime në Shqipëri dhe rekomandime për veprime të
nevojshme për t’u ndërmarrë nga qeveria. Raporti Vjetor 2018
tashmë është i publikuar në faqen e internetit të ERRU-së.

Ju mund ta gjeni raportin duke klikuar këtu.

 

 

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://www.erru.al/doc/Raporti_vjetor_2018.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

