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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Mars 2020

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB organizon workshopin 2-të të Projektit
“Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve
për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën
Juglindore”

Më 6 dhe 7 Shkurt 2020, në Hotel Hilton Garden Inn në Tiranë,
SHUKALB dhe SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe
Kanalizimit të Kosovës) organizuan workshopin e dytë të
Projektit ” Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve
për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore
(MIA)” për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri dhe
Kosovë

Workshopi u organizua bashkarisht me Deutsche Gesellchaft
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe Hydro-Comp
Enterprise HCE, dhe u mbështet nga Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë në Shqipëri, si dhe nga Shoqata Ndërkombëtare
e Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të
Lumit Danub (IAWD).

Më 6 shkurt 2020, në të njëjtin vend, para fillimit të workshopit,
HUB-i i projektit organizoi takimin e dytë të Komitetit Drejtues.
 Gjatë takimit u diskutua mbi ecurinë e zbatimit të Projektit,
mësimet e nxjerra dhe propozimet që duhen adresuar në
Shqipëri dhe Kosovë, përfshirë Planin e Projektit dhe një
përshkrim të shkurtër të fazës së ardhshme (Niveli i Artë). lexo

më shumë

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi i Humbjeve të
Ujit I&II
28-29 Prill 2020

Kontrolli i Rrjedhjeve
30 Prill 2020

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e 5-të Rajonale
e Aquasan Network:
Reforma e sektorit të
shërbimit të ujit në B&H

Banja Luka, Bosnja dhe
Hercegovina
25-26 Mars 2020

Samiti i IWA-së mbi Ujin
Dixhital

Bilbao, Spanjë
27 – 30 Prill 2020

Simpoziumi i 6-të
Ndërkombëtar i IWA-së për
Ujin, Ujin e Ndotur dhe
Mjedisin në Qytetërimet e
Lashta: Traditat dhe Kulturat

Stamboll, Turqi
28 – 30 Prill 2020

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-organizes-the-2nd-workshop-of-the-asset-management-advisory-services-to-water-utilities-in-see-project/
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/2020/01/Pershkrimi-i-kursit-5_Menaxhimi_i_humbjeve_t%C3%AB_ujit_I.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/01/Pershkrimi-i-kursit-7_Kontrolli_i_rrjedhjeve.pdf
https://digitalwatersummit.org/
http://wwetc2020.eap.gr/
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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

SHUKALB nis programet e tij të edukimit dhe
ndërgjegjësimit për ujin për vitin 2020

SHUKALB nisi zyrtarisht në Janar 2020 zbatimin e dy
programeve të tij më interesante të edukimit dhe
ndërgjegjësimit, “Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit” dhe
“Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme, të dyja të zbatuara
në kuadër të marrëveshjes dhe me bashkëpunimin me
Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë të Shqipërisë.  Të dy
programet janë duke u zbatuar 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 Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”.

Më 31 Janar 2020, në Tiranë, SHUKALB organizoi një sesion
trajnimi me pjesëmarrjen e mësuesve të biologjisë dhe kimisë
të shkollave 9-vjeçare që marrin pjesë në programin ” Sfida
Botërore e Monitorimit të Ujit”.lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 

Regjistrimet në programin e D-LeaP Efiçenca e
Energjisë janë tashmë të hapura!

Në vijim të angazhimit të përbashkët në kuadër të Partneritetit
të Danubit (D-LeaP), SHUKALB dhe SHUKOS kanë planifikuar
të ofrojnë për herë të parë Programin e D-LeaP, Efiçenca e
Energjisë duke nisur në fund të muajit Mars 2020.  Regjistrimet
për në Program janë tashmë të hapura!

IFAT 2020 - Panairi kryesor
tregtar ne bote per
menaxhimin e ujit te
pijshem, ujit te ndotur,
mbetjeve dhe lendeve te
para

Messe München, Gjermani
04-08 Maj 2020 | 2020

Konferenca e 13-të e
Specialistëve të IWA-së mbi
Dizenjimin, Operimin dhe
Ekonominë e Impianteve të
Mëdha të Trajtimit të
Ujërave të Ndotur)

Viene, Austri
10-14 Maj 2020 | 2020

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/english-shukalb-launches-its-education-and-awareness-water-programs-for-2020/
https://www.ifat.de/en/
https://lwwtp2020.net/home/home/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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dhe Kanalizimeve në
Shqipëri, për ta bërë atë më
efiçent, të qëndrueshëm dhe
efektiv në përputhje me ligjet
dhe rregulloret në fuqi në
Shqipëri.

Kostot e larta të energjisë shpesh kontribuojnë në shpenzime
operimi të paqëndrueshme që ndikojnë drejtpërdrejtë
shëndetin financiar të shoqërive ujësjellës kanalizime dhe
përballueshmërinë e shërbimeve të tyre. Ky Program mbështet
shoqëritë pjesëmarrëse në grumbullimin, auditimin dhe
analizimin e të dhënave në lidhje me përdorimin e energjisë
dhe zhvillimin e programeve të investimit bazuar në ato të
dhëna, për të mbështetur reduktimin e kostove të energjisë dhe
rritjen e efiçencës së energjisë. Programi gjithashtu ndihmon
në sigurimin e burimeve financiare për të plotësuar nevojat e
investimeve për efiçencën e energjisë. lexo më shumë

Shënoni në kalendarin tuaj për kurset e trajnimit që
do të zhvillohen në Prill dhe Maj 2020

SHUKALB ka planifikuar dhënien e katër kurse të tjera të
trainimit gjatë muajve Prill dhe Maj 2020.

Më 9 Prill 2020, SHUKALB do të zhvillojë për herë të parë
workshopin 1-ditor me temë “Hyrje në Menaxhimin e
Integruar të Aseteve“.  Ky trajnim është një produkt për
zhvillimin e kapaciteteve që ofrohet dhe jepet në kuadër të
projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për
Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”.  Qëllimi i
përgjithshëm i trajnimit është që t’u mundësojë pjesëmarrësve
të njohin nevojën dhe përfitimet e Menaxhimit te Integruar të
Aseteve (MIA) efektiv të infrastrukturës së Ujësjellës
Kanalizimeve dhe të identifikojnë mënyrën se si planifikohen
dhe zbatohen aktivitetet kryesore të MIA-s në nivelin e Njësive
të Qeverisjes Vendore (NJQV).

Trajnimi do të trajtojë Aspektet e Përgjithshme, Aspektet
Ligjore dhe Aspektet Institucionale të Menaxhimit të Integruar
të Aseteve dhe do të targeton veçanërisht vendimmarrësit e
NJQV-ve (kryetarët e bashkive, folësit dhe këshilltarët), stafin e
departamenteve të NJQV-ve përgjegjës për çështjet komunale
(shërbimet e ujit), menaxherët e lartë dhe të mesëm të
Shoqërive UK, agjensitë e linjës dhe rregullatorët nga
Shqipëria.

Më 28-29 Prill 2020, është planifikuar të zhvillohet kursi i
trajnimit “Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II”. lexo më shumë

http://shukalb.al/sq/english-registration-to-d-leap-energy-efficiency-program-is-now-open/
http://shukalb.al/sq/english-mark-your-calendar-for-training-courses-to-be-delivered-in-april-2020/
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SHUKALB zhvillon me sukses dy kurse trajnimi
gjatë muajit shkurt, 2020

Gjatë muajit shkurtit 2020, SHUKALB zhvilloi me sukses dy
kurset e para të trajnimit për këtë vit.  Kursi i parë i trajnimit me
temë “Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e
Pijshëm dhe të Ndotur” u mbajt më 26 shkurt, në Tiranë.  Në
trajnim morën pjesë stafi i laboratorit dhe departamentit teknik
të shoqërive ujësjellës kanalizime Shkodër, Lezhë, Fier, Përmet
dhe Sarandë.  Trajnimi u drejtua nga Prof. Tania Floqi,
Eksperte në Cilësinë e Ujit dhe Pedagoge pranë Universitetit
Europian të Tiranës

Kursi i trajnimit trajtoi tema në lidhje me rëndësinë e përdorimit
të duhur të pajisjeve laboratorike, identifikimin e rreziqeve të
mundshme laboratorike dhe kuptimi i testeve të ndryshme
laboratorike duke përfshirë alkalinitetin; klori i lirë; nevoja për
klor; bakteret koliforme, fortësia, Jar test, pH, temperatura dhe
turbiditeti.

Përveç prezantimeve, pjesëmarrësit u përfshinë në diskutime
mbi procedurat laboratorike që përdor secila prej shoqërive të
tyre, si dhe u sollën raste praktike nga trajneri për rëndësinë e
sigurisë në laborator.

Trajnimi kombinoi një vizitë në terren, në Laboratorin Biokimik
të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë, ku pjesëmarrësit u
prezantuan dhe iu shpjeguan pajisjet laboratorike, praktikat,
pajisjet e marrjes së mostrave dhe teknikat e kryera në
Laborator.  Të gjithë pjesëmarrësit patën mundësinë të ndiqnin
demonstrimin e një testi laboratorik mbi mbetjet e klorit. 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/english-shukalb-delivers-successfully-two-training-courses-in-february-2020/
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/

