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Na tregoni se cfarë
mendoni!

  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Gusht 2020

Thirrje për Abstrakte – Uji dhe Ndryshimet
Klimatike, Konferenca dhe Ekspozita e 8-të e
Përbashkët Ballkanike

SHUKALB dhe SHUKOS kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni
pjesë në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së 8-të të
Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet virtualisht në
Tiranë, Shqipëri, në datat 4-6 nëntor 2020 si një aktivitet
virtual.

Tema e Konferencës, Uji dhe Ndryshimet Klimatike, është
frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2020, dhe fokusohet tek
këto dy tema dhe se si  lidhen në mënyrë të pandashme me
njëra-tjetrën. Ndryshimet klimatike janë një kërcënim i vërtetë
për burimet ujore pasi ndikojnë në sasinë, ndryshueshmërinë,
kohën, formën dhe intensitetin e reshjeve, të ekspozuara
përmes ngjarjeve ekstreme të motit, siç janë thatësirat dhe/ose
përmbytjet, por edhe ngritja e niveleve të detit dhe shkrirja e
akullnajave. Për të trajtuar ndryshimet klimatike, ne kemi
nevojë të zhvillojmë dhe zbatojmë strategji të adaptimit që
integrojnë grupet e interesit në sektorë të ndryshëm dhe të
koordinuar dhe përtej kufijve, duke u përqëndruar në
menaxhimin e sigurtë dhe të qëndrueshëm të ujit. Përtej kësaj,
secili prej nesh ka një rol për të luajtur. lexo më shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve 

Shënoni në kalendarin tuaj për Trajnimin mbi
“Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Projektet e Investimeve
Kapitale në Infrastrukturë
në sektorin e ujësjellës
kanalizimeve
shtator 2020
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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.

në sektorin e ujësjellës kanalizimeve“

Gjatë muajit shtator 2020, SHUKALB planifikon të japë një
trajnim tre-ditor mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në
Infrastrukturë në sektorin e ujësjellës kanalizimeve” në kuadër
të projektit “Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve per
Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve (RCDN)”.

Qëllimi i trajnimit është të aftësojë pjesëmarrësit të kryejnë
projekte komplekse investimesh në infrastrukturë. Trajnimi do
t’u sigurojë pjesëmarrësve kornizën e nevojshme, njohuritë dhe
aftësitë e përgjithshme për të kryer përgatitjet e nevojshme për
zbatimin e projekteve për investime në infrastrukturë, zhvillimin
e të gjithë elementëve të projekteve të ardhshme të
investimeve në infrastrukturë, dhe implementimin e të gjitha
fazave të një projekti investimesh në infrastrukturë.lexo më

shumë

SHUKALB zhvillon me sukses trajnimin “Hyrje në
Menaxhimin e Integruar të Aseteve” për
përfaqësuesit e Bashkive/Shoqërive UK dhe
institucioneve të qeverisë qendrore

Më 15, 16 dhe 17 korrik 2020, SHUKALB zhvilloi me sukses
trajnimin një ditor në ” Hyrje në Menaxhimin e Integruar të
Aseteve “, në Hotel Xheko Imperial, Tiranë, në përputhje me
rregullat e pjesëmarrjes dhe distancimit social të vendosura
nga qeveria shqiptare.

Trajnimet u organizuan në kuadër të projektit “Rrjeti Rajonal
për Zhvillimin e Kapaciteteve per Shërbimet e Furnizimit me
Ujë dhe Kanalizimeve (RCDN)”, sipas standarteve të cilësisë të
hartuara nga RCDN, dhe me mbështetjen e programit
“Orientimi i Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime
drejt Performancës dhe Konsumatorit”, i financuar nga Ministria
Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim,
zbatuar nga GIZ në Shqipëri.

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shenoni-ne-kalendarin-tuaj-per-trajnimin-mbi-projektet-e-investimeve-kapitale-ne-infrastrukture-ne-sektorin-e-ujesjelles-kanalizime/
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Në trajnime morën pjesë gjithsej 51 përfaqësues nga 7
bashki/anëtarë të këshillit të administimit, dhe 13 shoqëri
ujësjellës kanalizime, Shkodër, Lezhë, Durrës, Cerrik, Himarë,
Kavajë, Vlorë, Sarandë, Peqin, Kukës, Gjirokastër, Berat-
Kuçovë, Fier dhe Kamëz, si dhe 13 përfaqësues nga Agjencia
Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së
Mbetjeve (AKUM) dhe 1 përfaqësues nga Enti Rregullator i
Ujit. lexo më shumë

Lajme nga Sektori  

Z. Ndriçim Shani përzgjidhet për herë të dytë
Kryetar i Entit Rregullator të Ujit

Me vendim të Këshillit të
Ministrave Nr. 491, datë
24.06.2020, Z. Ndriçim Shani
përzgjidhet Kryetar i Komisionit
Kombëtar Rregullator të Entit
Rregullator të Ujit duke vijuar
ushtrimin e mandatit të tij të
dytë në drejtim të këtij
institucioni.

Përgjatë mandatit të tij të parë,
falë punës dhe eksperiencës
shumë vjeçare të tij në sektorin
e ujit, ai ka dhënë një kontribut

të veçantë në përmirësimin e performancës institucionale dhe
instrumenteve rregullatore në drejtim të realizimit të misionit
dhe vizionit që ka ky institucion. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë përuron
shtesën e re të Impiantit të Bovillës për Trajtimin e
Ujit të Pijshëm

Para pak ditësh në ambientet e Impiantit të Bovillës u
inaugurua shtesa e re e kryer në këtë impiant dhe vënia në
punë e saj së bashku më të dy linjat e transmetimit. Në
ceremoninë e përurimit morën pjesë shumë personalitete të

http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvillon-me-sukses-trajnimin-hyrje-ne-menaxhimin-e-integruar-te-aseteve-per-perfaqesuesit-e-bashkive-shoqerive-uk-dhe-institucioneve-te-qeverise-qendrore/
http://shukalb.al/sq/z-ndricim-shani-perzgjidhet-per-here-te-dyte-kryetar-i-entit-rregullator-te-ujit/
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rëndësishme si z Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë, znj.
Belinda Balluku, Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Erion
Veliaj, Kryetar i Bashkisë së Tiranës, z. Alqi Bllako, Drejtor i
Përgjithshëm, Agjencia Ujësjellës, Kanalizime dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), si dhe shumë
përfaqësues të institucioneve të ndryshme.

Përmes këtij projekti, Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UK Tiranë)
është bërë shoqëria e parë ujësjellës kanalizime në Shqipëri
dhe ndër më të paktat në rajon që kanë përmbushur kriteret e
besueshmërisë për të siguruar një kredi për investime të tilla,
nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

I gjithë projekti është i ndarë në tre faza të rëndësishme, siç
janë:

Zgjerimi i impiantit trajtues të Bovillës lexo më shumë

Të tjera 

Voice of the Danube – Faqja më e re internetit e
Shoqatës Ndërkombëtare të Kompanive Ujësjellës
Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub

Përdoruesit e faqeve të internetit iawd.at, danube-water-
program.org, d-leap.org dhe danubis.org kanë përjetuar prej
kohësh ngarkesa duke lundruar në këtë peizazh të "rritur në
mënyrë organike" të katër web faqjeve duke i shërbyer një dhe
të njëjtit komunitetit me informacion dhe shërbime të lidhura me
një dhe të njëjtën temë. Kjo strukturë ishte rritur në sinkron me
suksesin në rritje dhe rëndësinë e Shoqatës Ndërkombëtare e
Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit
Danub (IAWD), iniciativat dhe programet e saj.

Por e vetëdijshme që qëllimi i platformave online është t'u
shërbejnë përdoruesve të tyre, IAWD vendosi të rishikojë,
rindërtojë dhe rinisë në tërësi peizazhin e saj të internetit.

"Kemi kënaqësinë të njoftojmë se tani e tutje, profesionistët e
sektorit të shërbimeve të ujit do të gjejnë çdo informacion dhe
shërbim të rëndësishëm në një vend", thotë Presidenti i IAWD,
Walter Kling: "Voice of Danube (Zëri i Danubit) është platforma
me spektër të plotë për sektorin e shërbimeve të ujit në rajoni i
Danubit ”. lexo më shumë
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http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-tirane-peruron-shtesen-e-re-te-impiantit-te-bovilles-per-trajtimin-e-ujit-te-pijshem/
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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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