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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shtator 2019

Afati i fundit i regjistrimit me tarifa të
reduktuara po afron!!! – Konferenca dhe
Ekspozita e 7-të e Përbashkët Ballkanike 

Nxitoni të kryeni regjistrimin me tarifa të reduktuara në
Konferencën dhe Ekspozitën e 7-të të Përbashkët Ballkanike,
që do të mbahet në në Prishtinë, Kosovë, në datat 6-8
nëntor 2019, në Hotel Emerald.  Regjistrimi në Konferencë
me tarifa të reduktuara është i mundur deri më datë 15 shtator
2019.

Regjistrimi në Konferencë 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

lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Nxitoni të regjistroheni për kurset e ardhshme të
trajnimit

SHUKALB dhe SHUKOS kanë
planifikuar dhënien e tre
kurseve të tjera të trajnimit
gjatë muajve shtator dhe tetor
2019.  Në muajin shtator është
planifikuar të zhvillohet kursi i

trajnmit “Menaxhimi”, ndërsa kurset e trajnimit të planifikuar për

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi
19-20 Shtator 2019

Plani i Biznesit për
Përmirësimin e
Performancës
4-11-18-25 Tetor 2019

Cilësia e Ujit në Sistemin e
Shpërndarjes
14-15 Tetor 2019

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 11-të e IWA-së
të PRU-ve të Evropës
lindore: Uji për të gjithë, Uji
për Natyrën, Furnizim i
Sigurt me Ujë, Ujërat e
ndotur, Trajtimi dhe
Ripërdorimi

Pragë, Republika Çeke
1 - 5 Tetor 2019

Konferenca e 2-të e Ujit e
Malit të Zi

16 - 18 Tetor 2019

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2019/07/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2019.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://balkansjointconference.org/sq/conference-registration-form/
http://shukalb.al/sq/afati-i-fundit-i-regjistrimit-me-tarifa-te-reduktuara-po-afron-konferenca-dhe-ekspozita-e-7-te-e-perbashket-ballkanike/
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/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/08/Broshura_Plani-i-Biznesit-per-Permiresimin-e-Performances.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/09/Kursi-Cilesia-e-Ujit-ne-Sistemin-e-Shperndarjes.pdf
https://iwa-ywp.eu/
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/09/CONFERENCE-ANNOUNCEMENT.pdf
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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.

tetorin janë “Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës”
dhe “Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes”.

Kursi i tajnimit “Menaxhimi”, do të zhvillohet më 19-20 shtator,
në Tiranë, dhe do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me
përgjegjësitë e përditshme të menaxherëve si komunikimi,
krijimi dhe menaxhimi i ekipeve, zgjidhja e problemeve dhe
marrja e vendimeve.

Ky kurs trajnimi thekson rolin e menaxhimit në ofrimin e një
shërbimi më cilësor për konsumatorët dhe është veçanërisht i
vlefshëm për drejtorët e përgjithshëm të shoqërive ujësjellës
kanalizime, drejtorët teknik dhe menaxherët.  Pjesëmarrësit do
të pajisen me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të
përballuar sfidat e përditshme dhe për të përmirësuar
performancën e shoqërive që drejtojnë. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

Progresi i Projektit “Menaxhimi i Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”

Projekti “Menaxhimi i Aseteve
në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime të Shqipërisë”, i
implementuar nga SHUKALB,
është duke bërë një progres të
mirë gjatë fazës së parë të
implementimit.  Ky projekt, i cili
nisi në muajin mars të këtij viti,
ofrohet në kuadër të Programit

“Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindor”, i cili
zbatohet nëpërmjet një partneriteti midis Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ, Kompanisë
Hydro-Comp në Qipro, dhe Shoqatës Ndërkombëtare të
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD).

Ky Program është pjesë e Partneritetit të Danubit (D-Leap), një
nismë rajonale, e integruar dhe e qëndrueshme për ngritjen e
kapaciteteve të shoqatave kombëtare të ujësjellësve dhe
IAWD.

Disa nga Shoqëritë Ujësjelles Kanalizime pjesëmarrëse në
Projekt, si Elbasan, Gramsh, Durrës, Vlorë, Cërrik, Sarandë,
Kavajë, Përmet, Berat-Kuçovë dhe Peqin, kanë tashmë një
llogari të hapur në programin EDAMS dhe kanë filluar me
regjistrimin e aseteve.  Parallel me këtë skuadra e Projektit nga
SHUKALB zhvilluan vizita në terrren në shoqërite UK
pjesëmarrëse dhe duke mbështetur në mënyrë të
vazhdueshme në grumbullimin dhe krijimin e regjistrave të
aseteve. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/nxitoni-te-regjistroheni-per-kurset-e-ardhshme-te-trajnimit/
http://shukalb.al/sq/progresi-i-projektit-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizime-te-shqiperise/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës përfundon
me sukses investimet e ujësjellësit dhe trajtimit të
ujërave të ndotura në Gjirin e Lalëzit

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime
Durrës (UK Durrës) ka
përfunduar sëfundmi projektin
për ndërtimin e kolektorit
kryesor të ujërave të ndotura
dhe Impiantit të Trajtimit të
Ujërave të Ndotura (ITUN) për
zonën turistike të Gjirit të

Lalëzit.  Ky projekt parashikonte ndërtimin e 6.2 km rrjet
kanalizimi me dimensione 400 mm÷630 mm, ndërtimin e 4
stacioneve të pompimit dhe ndërtimin e ITUN.

Investimi u mundësua përmes fondeve të buxhetit të shtetit me
vlerë prej 1,31 miliard lekë, punimet e sëcilës nisën në muajin
nëntor 2016 dhe përfunduan në qershor 2019.   Investimi do të
bëjë të mundur grumbullimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura
për Njësinë Administrative Ishëm, të Bashkisë Durrës, (Lalëz,
Likmetaj, Kërtushaj, Kapidanaj, Gjuricaj, Kuraten, Bizë, Draç,
Shetaj).

Kolektori kryesor funksionon me 4 stacione pompimi të
ndërmjetme të cilët janë të pajisur me pompa zhytëse për
ujërat e ndotura, të cilat pompojnë ujërat e ndotura nga njëri
stacion në tjetrin derisa mbërrijnë tek impianti i trajtimit. 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

Çregjistrohu

http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-durres-perfundon-me-sukses-investimet-e-ujesjellesit-dhe-trajtimit-te-ujerave-te-ndotura-ne-gjirin-e-lalezit/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

