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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Tetor 2021

Regjistrimi në Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të
të Përbashkët Ballkanike është ende i hapur!

Jemi më pak se një muaj larg nga Konferenca dhe Ekspozita e
9-të e Përbashkët Ballkanike, “Vlera e Ujit“, që do të mbahet si
një aktivitet virtual në datat 3-5 nëntor 2021.

Regjistrimi në Konferencë dhe Ekspozitë është ende i hapur!

Regjistrimi në Konferencë mundësohet përmes dy mënyrave:

Duke u regjistruar online në këtë LINK.
Duke plotësuar Formularin e Regjistrimit dhe duke e
dërguarsërish tek
adresa: info@BalkansJointConference.org

Në vazhdim,ne mirëpresim kompanitë nga e gjithë bota për të
ekspozuar produktet dhe shërbimet e tyre dhe t’i bashkohen
diskutimit mbi çështjet aktuale në sektorin e furnizimit me ujë
dhe kanalizimeve.

Ambjenti i ekspozitës është i organizuar përmes një platforme
virtuale duke i dhënë çdo ekspozuesi mundësinë për të
prezantuar produktet dhe kompaninë e tyre përmes videove,
imazheve dhe informacioneve të tjera të rëndësishme. lexo më
shumë

Trajnime dhe programe të zhvillimit të
kapaciteteve

Nxitoni të regjistroheni për trajnimin Kontrolli i
Rrjedhjeve që do të zhvillohet gjatë Tetorit 2021!

                         

Trajnimet dhe
programet e
ardhshme të
zhvillimit të
kapaciteteve

Kontrolli i rrjedhjeve
15 Tetor, 2021

Mbikqyrje
18-19 Nëntor, 2021

Riparimi dhe Rehabilitimi i
Sistemit të Kanalizimeve
24-25 Nëntor, 2021

Projektet e Investimeve
Kapitale Infrastrukturore
14-16 Dhjetor, 2021

Eventet e Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e Ujit të Danubit
2021, Online
18 - 20 Tetor 2021

Kongresi i 4-t Global i
Operatorëve të Ujit, Online
18-29 Tetor 2021

Konferenca e Brukselit e 16
-të e EWA-se ne formatin
HibridHouse of the Dutch
Provinces, Bruksel ose
Online
9 Nëntor 2021

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=28&reset=1
http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2021/09/Formulari-i-Regjistrimit-ne-Konference-2021.pdf
mailto:info@BalkansJointConference.org
http://shukalb.al/sq/english-registration-to-the-9th-balkans-joint-conference-and-exhibition-is-still-open/
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
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=21&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=19&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=32&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=25&reset=1
https://www.iawd.at/eng/event/651/details/w/0/2021-danube-water-conference/
https://gwopa.org/wop-congress/
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-16th-ewa-hybrid-brussels-conference.html
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-16th-ewa-hybrid-brussels-conference.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
kanalizimeve, e cila synon te

SHUKALB ju fton të merrni pjesë në këtë kurs të rëndësishëm
trajnimi që do të mbahet gjatë muajit tetor 2021. Më poshtë do
të gjeni më shumë detaje rreth regjistrimit.

Kontrolli i Rrjedhjeve
 15 Tetor, 2021

Kontrolli i rrjedhjeve përbën
një nga sfidat kryesore të
shoqërive UK. Humbjet
teknike, të cilat përfshijnë
rrjedhjet janë një nga
komponentet kryesor të ujit
pa të ardhura. Ato shkaktojnë
dëmtime në rrjetin
shpërndarës të ujit dhe

ndikojnë në cilësinë e tij të pijshëm. Prandaj, kontrolli dhe
menaxhimi i duhur i tyre është i domosdoshëm.

Pjesëmarrësit do të marrin njohuritë bazë të nevojshme mbi
zhvillimin e strategjive të menaxhimit të rrjedhjeve dhe
lokalizimin e tyre, si dhe të shpjegojnë teknikat e menaxhimit të
presionit dhe mënyrën e projektimit të Zonave të Matura të
Shërbimit (DMA).

Kursi i trajnimit është veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes, kryeinxhinierët,
inxhinierët e mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit, inxhinierët e
matjes dhe inxhinerët projektues.

Për t'u regjistruar në këtë trajnim klikoni KETU.

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit
“Menaxhimi i Humbjeve të Ujit”

Në datat 28 dhe 29 Shtator 2021, SHUKALB zhvilloi me sukses
kursin e trajnimit “Menaxhimi i Humbjeve të Ujit” në Hotel
Prestige, Tiranë, me pjesëmarrjen e 19 inxhinierëve nga
departamentet teknike Shoqërive Ujësjellës Kanalizime Tiranë,
Korçë, Shkodër, Lezhë , Pogradec, Peqin dhe Sarandë.
Trajnimi u drejtua nga Elia Pendavinji, Drejtore Tregtare,
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë dhe Pirro Cenko,
Konsulent i pavarur.

Planet Budapest
Sustainability Expo and
Summit, Hungexpo,
Hungary
29 Nëntor - 5 Dhjetor 2021

Forumi i dytë Evropian mbi
Rregulloren e Shërbimeve të
Ujit (EFRWS)
1 Dhjetor 2021

 

 

 

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=21&reset=1
https://crm.shukalb.al/civicrm/event/info/?id=21&reset=1
https://planetbudapest.hu/en
https://www.wareg.org/efrws/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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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.

Pjesëmarrësit morën pjesë në diskutime mbi temat mbi temat
kyçe të trajtimit të ujit të ndotur si Menaxhimi i Humbjeve të Ujit
në Shqipëri, Kryerja e Auditimit të Ujit, Humbjet administrative
dhe Teknike, Zonat e Matura të Shërbimit (ZMA), Monitorimi i
Performancës së Menaxhimit të UPA, Menaxhimi i Presionit
dhe Ulja e Humbjeve Teknike, Auditimi i Ujit, Adresimi i
cështjeve kryesore dhe sfida e menaxhimit të kërkesës për ujë,
Përmirësimi i eficencës tregtare, Strategji të qëndrueshme për
reduktimin e humbjeve të ujit, Bilanci i ujit , Rritja e
ndërgjegjësimit për strategjinë. lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB!

SHUKALB zhvillon trajnime në Shoqëritë UK në
kuadër të programit “Plani i Sigurisë së Ujit dhe
Menaxhimi i Krizave”

Gjatë datave 28 Shtator dhe 4 Tetor 2021, SHUKALB zhvilloi
trajnimin e 4-t dhe të fundit në shoqëritë ujësjellës kanalizime
Gramsh, Lushnjë, Patos, Belsh dhe Berat-Kuçovë, në kuadër
të zbatimit të programit të D-LeaP Plani i Sigurisë së Ujit dhe
Menaxhimi i Krizave (PSU & MK). Programi PSU & MK
zbatohet nga SHUKALB në kuadër të Projektit Rrjeti Rajonal
për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN).

Ekipi i SHUKALB përbëhej nga trainerja kryesore Migena Kukli,
trajneri Elton Hasanaj, si dhe Drejtoresha Ekzekutive, Elisabeta
Poçi. Krahas personelit të lartë drejtues të shoqërive UK, në
Belsh dhe Lushnjë, trajnimi u ndoq nga përfaqësues të
Bashkive përkatëse.

Gjatë trajnimit, stafi i shoqërive prezantoi punën e bërë deri më
tani, mbi Planin e Sigurisë së Ujit, sistemin e furnizimit me ujë
të hedhur në programin Google Earth dhe Organigramën e
Planit të Menaxhimit të Krizave. lexo më shumë

SHUKALB organizon trajnim mbi Sistemin Bazë të
Menaxhimit të Mirëmbatjes në kuadër të projektit
“Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizme të Shqipërisë”

http://shukalb.al/sq/shukalb-delivers-successfully-the-water-loss-management-training-course/
http://shukalb.al/sq/shukalb-conducts-training-at-water-utilities-in-the-framework-of-the-water-safety-plan-and-crisis-management-program/
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Më 23 dhe 24 Shtator 2021, SHUKALB organizoi trajnimin mbi
Sistemin Bazë të Menaxhimit të Mirëmbatjes për shoqëritë UK
që ndjekin fazën e dytë të projektit “Menaxhimi i Aseteve në
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”.

Në workshop morën pjesë përfaqësues nga 7 shoqëri UK në
Shqipëri si Lushnjë, Kukës, Kamëz, Krujë, Maliq, Pogradec dhe
Gjirokastër. Trajnimi u drejtua nga Belina Belortaja, Konsulente
e Analizës së të Dhënave në GIS dhe Elton Hasanaj, Inxhinier i
Sistemit EDAMS, të dy ekspertë të projektit.

Gjatë dy ditëve të trajnimit, pjesëmarrësit u prezantuan me
sistemin EDAMS për Menaxhimin e Mirëmbajtjes dhe kishin
mundësinë të praktikoheshin dhe të punonin me të. lexo më
shumë

Lajme nga anëtarët tanë

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë: Investime të
reja në zonat rurale

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë (UK Korçë) ka nisur në
fillim të këtij viti zbatimin e projektit për investimet në sistemin e
furnizimit me ujë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë.
Projekti financohet nga Qeveria Shqiptare dhe konsiston
kryesisht në ndërtimin e depove të ujit, ndërtimin e stacioneve
të pompimit, shtrimi e linjave të transmetimit, zëvendësimin e
rrjetit të amortizuar dhe ndërtimin e dhomave të klorinimit. Në
total, projekti përfshin punime në 11 fshatra, me kohëzgjatje
prej rreth 9 muajsh.

http://shukalb.al/sq/shukalb-organizon-trajnim-mbi-sistemin-baze-te-menaxhimit-te-mirembatjes-ne-kuader-te-projektit-menaxhimi-i-aseteve-ne-shoqerite-ujesjelles-kanalizme-te-shqiperise/
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Ndërtim linjë transmetimi 10 kV dhe ndërtim kabinë
elektrike me transformator 100 kVA

Përpara projektit, fshati Porodinë vuante nga furnizimi me ujë
të përhershëm për shkak të mungesës së një linje transmetimi
elektrike për stacionin e pompimit.

Ndërtimi i linjës elektrike për furnizimin me energji elektrike të
stacionit të pompimit, si dhe ndërtimi i kabinës elektrike
përkatëse, do të garantojë sasinë e përshtatshme të furnizimit
me ujë për këtë fshat. lexo më shumë

Të tjera

Forumi i dytë Evropian mbi Rregulloren e
Shërbimeve të Ujit

Forumi i parë Evropian mbi Rregulloren e Shërbimeve të Ujit
(EFRWS) i mbajtur në Romë më 3 Dhjetor 2019 ishte takimi i
parë me shumë palë të këtij lloji në Evropë, i përqendruar
tërësisht në rregulloren ekonomike në sektorët e ujit të pijshëm
dhe ujit të ndotur. Forumi mblodhi më shumë se 50 folës nga e
gjithë Evropa, që përfaqësonin autoritetet rregullatore të ujit që
janë gjithashtu anëtare të WAREG, Shoqatës Evropiane të
rregullatorëve të ujit, si dhe shoqatave të industrisë së ujit,
institucioneve kërkimore, qendrave të studimit dhe aktorëve të
tjerë. I inaguruar nga përfaqësues të lartë të Qeverisë Italiane,
Komisionit Evropian, Bankës Evropiane të Investimeve, OECD
dhe Bankës Botërore, Forumi lejoi të përforcojë dialogun teknik
dhe institucional dhe theksoi rolin kryesor të Rregullatorëve në
balancimin e nevojave të klientëve, përballueshmërinë sociale,
risinë industriale, dhe koston efiçente, duke ruajtur mjedisin
dhe brezat e ardhshëm. Ai vlerësoi disa nga sfidat më urgjente
për sektorin në Evropë, si qeverisja e ujit, efiçenca e shoqërisë
UK, rregullorja e ujit për inovacionin dhe qëndrueshmërinë
mjedisore, përballueshmëria sociale e tarifave, të cilat janë
përmbledhur në një raport përfundimtar. lexo më shumë

 

 

http://shukalb.al/sq/english-korca-water-supply-and-sewerage-company-new-investments-in-rural-areas/
http://shukalb.al/sq/2nd-european-forum-on-the-regulation-of-water-services-efrws/
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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/

