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Takime sensibilizuese, informuese dhe edukuese, me nxënësit e shkollave 9-vjeçare, në 
Qarkun e Kukesit. 

Në zbatim të marrëveshjes mes Drejtorisë Arsimore Rajonale 
Qarkut Kukës dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës, si dhe 
në kuadrin e zbatimit të filozofisë së policimit në Komunitet, 
"Bashkë për një komunitet më të sigurte", kanë vijuar takimet 
sensibilizuese në shkollat 9-vjeçare të Qarkut Kukës, në lidhje 
me "Edukimin, ndërgjegjësimi dhe reduktimin e kërkesës për 
drogë si dhe substancave të tjera të rrezikshme".  

Ndihmës/Specialistët për Policimin në Komunitet, në 
bashkëpunim me stafet pedagogjikë dhe psikologët e 
shkollave kane zhvilluar takime me nxënësit e klasave të VI-a, 
gjatë te cilave janë diskutuar tema  te tilla si drogat 
pararendëse, duhani, marijuana dhe alkooli. Një vend te 

konsiderueshëm i është kushtuar ndërgjegjësimit mbi efektet negative  te përdorimit te këtyre substancave , si për 
individin ashtu dhe për shoqërinë. Seancat mësimore janë shoqëruar me material te bollshëm didaktik-broshura 
dehe flete palosje dhe me sekuenca filmike dhe spote të përgatitura nga punonjësit e policisë se DVP Kukës. 

Materialet janë prezantuar ne mënyre komode dhe fale donacionit te programit suedez  i cili vuri ne dispozicion te 
Komisariatit të Kukesit një projektor dhe një laptop  me te gjithë aksesorët e tyre.  

Qëllimi i këtyre takimeve konsiston në 
ndërgjegjësimin e të rinjve, mbi pasojat shkatërruese 
për shëndetin dhe ekonominë, si dhe për shoqërinë 
në tërësi, si rrjedhojë e konsumit të drogës, duhanit 
dhe alkoolit. 

Ne bazë të planit të punës planifikohen te behën 
takime te tjera ne muajt në vijim, me tema te tilla si 
siguria në rrjetet sociale dhe në internet, bulizmi , dhe 
dhuna në shkolla , siguria ne rrugë etj. 
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Ky Botim u përgatit në bashkëpunim me Programin SCPA 

______________________________________________________________________________ 

Analiza e Vlerësimit Taktik të DVP Kukës për muajin Tetor 2018. 

Më datë 07.11.2018, në ambientet e DVP Kukës, u zhvillua 
analiza e vlerësimit taktik për strukturat e DVP Kukës për 
muajin Tetor 2018. 

Gjatë muajit Tetor 2018 nga Drejtoria Vendore e Policisë 
Kukës janë evidentuar 71 vepra penale, zbuluar 61, ose 86%, 
me 66 autorë, arrestuar/ndaluar 14 autorë dhe proceduar në 
gjendje të lirë 52 autorë. 

Në përfundim të analizës u përcaktuan disa detyra kryesore 
për muajin Nëntor 2018 për strukturat e DVP Kukës : 

 Të rishikohen objektivat për vitin 2019 nga të gjithë 
strukturat e DVP Kukës dhe në analizën e vlerësimit 
taktik që do të zhvillojmë për muajin Nëntor të bëjmë 
diskutimin e këtyre objektivave dhe të përcaktojmë saktë objektivat që do të arrijmë për vitin 2019. 

 Të intensifikohet puna e strukturave për krimet dhe policimit në komunitet në komisariatet e policisë  për 
zbulimin dhe dokumentimin e veprave penale kundër pronës. 

 Të intensifikohet puna e strukturave të krimeve në DVP për goditjen e veprave penale në fushën e krimit 
ekonomik-financiar, kontrabandës dhe trafiqeve të paligjshme. 

 Komisariatet e Policisë të hartojnë Plan – Masash për kontrollin e territorit dhe të organizohet puna për 
ushtrimin e kontrollit të plotë të territorit për identifikimin dhe goditjen e gjithë aktiviteteve të paligjshme 
apo kriminale që mund të zhvillohen. Afati i përfundimit të kontrollit të territorit nga komisariatet e policisë 
është deri me 30 Nëntor 2018.  

________________________________ 
 

Ceremoni me rastine e festave të 28-29 Nëntorit 

Në kuadër të festës së 28-29-Nëntorit ditës së Pavarësisë dhe ditës së çlirimit të Shqipërisë  u zhvillua ceremonia 
e homazheve në nderim të Dëshmorëve të Atdheut, në varrezat e Dëshmorëve Kukës. 

Në ceremoni morën pjesë Prefekti i Qarkut, përfaqësues të pushtetit vendor, deputetë, Drejtori i Drejtorisë 
Vendore të Policisë, Drejtues Zef LASKA, shefi i Komisariatit të Policisë Kukës, efektivë të DVP Kukës, veteranë, 
familjarë të dëshmorëve, media, dhe qytetarë. 

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë, vendosi kurorë me lule në memorialin e Dëshmorëve të Atdheut, në nder 
të Dëshmorëve të Atdheut, që kanë dhënë jetën për Lirinë që Ne gëzojmë 


