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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Shtator 2020

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët
Ballkanike, 4 - 6 Nëntor 2020 

Regjistrimi në Konferencën dhe Ekspozitën e 8-të
të Përbashkët Ballkanike është tashmë i hapur! 

SHUKALB dhe SHUKOS ju ftojnë të merrni pjesë
në Konferencën dhe Ekspozitën e 8-të të Përbashkët
Ballkanike, e cila do të mbahet si një aktivitet virtual në
datat 4-6 nëntor 2020. Tema kryesore e Konferencës është
“Uji dhe Ndryshimet Klimatike”.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike është
konfirmuar tashmë si eventi më i madh në ndarjen e
informacionit dhe networking në sektorin e ujit në Ballkanin
Perëndimor, dhe SHUKALB dhe SHUKOS janë të përkushtuar
ta bëjnë eventin virtual të këtij viti po aq interesant dhe të
vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit do të jenë
në gjendje të ndjekin transmetimin e drejtpërdrejtë të sesioneve
teknike, sesioneve plenare si dhe diskutimet në panel. Për më
tepër, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vizitojnë sallën
virtuale të ekspozitëse dhe të shikojnë produktet dhe shërbimet
e ofruara nga kompanitë tona të sektorit privat që janë aktivë
në sektorin e ujit në Rajonin e Ballkanit. lexo më shumë

Afati i fundit për dorëzimin e Abstrakteve shtyhet
deri në 10 Shtator 2020!

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

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Projektet e Investimeve
Kapitale në Infrastrukturë
në sektorin e ujësjellës
kanalizimeve
30 shtator – 2 tetor 2020, 7-
9 tetor 2020 dhe 14-16 tetor
2020

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Samiti IFAT mbi ndikimin e
biznesit

Online
8-10 Shtator 2020

Bazat e aftëive botërore për
fillestarët

Online
9 Shtator 2020

Seminari online i EWA-së
mbi Ripërdorimin e Ujit

Online
16 Shtator 2020

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/regjistrimi-ne-konferencen-dhe-ekspoziten-e-8-te-te-perbashket-ballkanike-eshte-tashme-i-hapur/
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/2020/07/QW1-Capital-investments-Shqip.pdf
https://exhibitors.ifat.de/en/ifat-impact-business-summit/overview
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/worldskills-a1-worldskills-basics-for-beginners.html
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/water-reuse.html
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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

për burimet ujore pasi ndikon në sasinë, ndryshueshmërinë,
kohën, formën dhe intensitetin e reshjeve, të ekspozuara
përmes ngjarjeve ekstreme të motit, siç janë thatësira dhe / ose
përmbytjet, por edhe ngritja e niveleve të detit dhe shkrirja e
akullnajave. Për të trajtuar ndryshimet klimatike, ne kemi
nevojë për të zhvilluar dhe zbatuar strategji të adaptimit që
integrojnë palët e interesuara në sektorë të ndryshëm dhe të
koordinuar dhe përtej kufijve, duke u përqëndruar në
menaxhimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të ujit. lexo më
shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve 

NXITONI! Regjistrohuni tani për Trajnimin mbi
“Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë
në sektorin e ujësjellës kanalizimeve“

Gjatë 3 javëve radhazi, më 30 shtator – 2 tetor 2020, 7-9 tetor
2020 dhe 14-16 tetor 2020, SHUKALB ka planifikuar të japë
trajnimin tre-ditor mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në
Infrastrukturë në sektorin e ujësjellës kanalizime ” 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

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë sëbashku
webinarin me temë “Planet e Sigurisë së Ujit dhe
Menaxhimi i Krizave – Mjete të nevojshme në
menaxhimin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime”

Konferenca vjetore 139-të e
Shoqatës së Ujit dhe Ujit të
Ndotur Urban të Anglisë së
Re (NEWWA)

Online
21-23 Shtator 2020

Samiti Virtual i Shoqatës
Amerikane të Ujit dhe Ujit të
Ndotur Urban (AWWA)

Online
23-24 Shtator 2020

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shtyhet-afati-per-dorezimin-e-abstrakteve-konferenca-e-perbashket-ballkanike-shukalb-shukos-4-6-nentor-2020/
http://shukalb.al/sq/nxitoni-regjistrohuni-tani-per-trajnimin-mbi-projektet-e-investimeve-kapitale-ne-infrastrukture-ne-sektorin-e-ujesjelles-kanalizimeve/
https://newwa.org/Events/2020AnnualConference.aspx
https://www.awwa.org/Events-Education/AWWA-Virtual-Summit
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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 30 korrik 2020, SHUKALB së bashku me SHUKOS
(Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës)
organizuan me sukses webinarin me temë “Planet e Sigurisë
së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave – Mjete të nevojshme në
menaxhimin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime”, me
mbështetjen e Shoqatës Ndërkombëtare të Shoqërive të Ujit në
Rajonin e Danubit (IAWD) si dhe me mbështetjen e Energie
AG, në kuadër të Partneritetit të Danubit (D-LeaP).

Webinari kishte për qëllim të trajtonte rëndësinë e zhvillimit të
planeve të Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimit të Krizave nga
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, si mjete të rëndësishme për
t’ju përgjigjur siç duhet fatkeqësive dhe rreziqeve, duke ruajtur
ndërkohë sigurinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizime, konsideruar kjo dhe në kuadër të krizës së
shkaktuar nga Covid-19. lexo më shumë

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime vazhdojnë
progresin me projektit “Menaxhimi i Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”,
zbatuar nga SHUKALB

Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime në Shqipëri, të cilin SHUKALB po zbaton që nga
muaji Mars 2019, vazhdon aktivitetet e tij në përputhje me
rregullat e reja të vendosura nga qeveria Shqiptare në lidhje
me situatën e pandemisë.

Shoqëritë UK po shohin impaktet edhe përfitimet e parë të
programit Menaxhimi i Aseteve. Tashmë pjesa më e madhe e
tyre ka krijuar një databazë të detajuar të dhënash me

http://shukalb.al/sq/shukalb-dhe-shukos-organizojne-sebashku-webinarin-me-teme-planet-e-sigurise-se-ujit-dhe-menaxhimi-i-krizave-mjete-te-nevojshme-ne-menaxhimin-e-shoqerive-ujesjelles-kanalizime/
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informacion teknik për cdo aset dhe i pasqyruar me referenca
gjeografike.

Ky informacion është i unifikuar për cdo shoqëri UK pjesë e
programit, pavarësisht kapaciteteve të shoqërisë apo
madhësinë. Këto të dhëna janë lehtësisht të përdorshme dhe
kanë shërbyer për të gjeneruar raporte në lidhje me disa
kërkesa specifike që një Shoqëri mund të ketë, si për studime
fizibiliteti apo për raportime në lidhje me disa asete të caktuara
që një shoqëri disponon (si gjatësi linjash kryesore ose
dytësore, etj).  lexo më shumë

Të tjera 

Një zgjidhje inovative për trajtim të decentralizuar
të ujërave të ndotura industriale dhe shtëpiake në
Shqipëri

Shqipëria ka përpara një sfidë të madhe për trajtimin e ujërave
të ndotur, dhe në përgjithësi kompanitë shqiptare kanë
vështirësi të arrijnë përputhjen me normat, standardet dhe
rregullativat shkarkuese. Në industrinë ushqimore, trajtimi i ujit
të ndotur është në një nivel të ulët dhe në përgjithësi ky sektor
shkarkon ujërat e ndotur, direkt apo indirekt, në ujërat
sipërfaqësore. Kjo është një sfidë e madhe, sidomos për
industrinë e përpunimit të qumështit. Shkarkimi i ujërave të
ndotur edhe nga industritë e tjera dhe ujërat e ndotura
komunale, bëjnë që pothuajse të gjithë lumenjtë dhe liqenet në
Shqipëri të jenë të ndotur. Në mënyrë që në të ardhmen të
plotësojnë standardet e shkarkimit të ujërave të ndotura,
industria ushqimore duhet të bëjë investime të mëdha.

Kompanitë e ujit në Shqipëri kanë filluar me ndërtimin dhe
vënien në operim të impianteve për qytete të vogla dhe të
mëdha. Në mënyrë që të përmirësohet cilësia e ujërave
sipërfaqësore në Shqipëri, në të ardhmen e afërt edhe industria
e qumështit duhet të reduktojë shkarkimin e ujërave të ndotura
në ujëra sipërfaqësorë dhe në sistemin e kanalizimit. Veç
kësaj, një sistem kanalizimi i centralizuar nuk është gjithmonë
prezent. Kështu, për të përmirësuar dukshëm menaxhimin e
ujërave (të ndotur) në një plan afat mesëm, trajtimi i
decentralizuar i ujërave të ndotur do të jetë një pjesë e
domosdoshme e kësaj. lexo më shumë

 

http://shukalb.al/sq/english-water-utilities-continue-to-progress-with-the-asset-management-in-water-supply-and-sewerage-utilities-of-albania-project-implemented-by-shukalb/
http://shukalb.al/sq/nje-zgjidhje-inovative-per-trajtim-te-decentralizuar-te-ujerave-te-ndotura-industriale-dhe-shtepiake-ne-shqiperi/
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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/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

