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Takim me nivelin drejtues të DVP 

Elbasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVP Elbasan ushtron kontrolle në 

të gjithë territorin, në zbatim të 

masave kufizuese të shpallura 

nga qeveria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazhdon fushata e 

edukimit,ndërgjegjësimit me 

nxënësit e shkollave të qytetit të 

Elbasanit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

Të nderuar kolegë të Policisë së Shtetit, 

Në këtë periudhë mjaft të vështirë dhe 
krejtësisht të pazakontë në kujtesën e 
brezave tanë, po ju drejtohem me këtë 
mesazh për t’ju shprehur publikisht 
falënderimet e mia për punën e 
mrekullueshme që po bëni, si në 
përmbushjen e detyrave tuaja 
funksionale, ashtu edhe në ndihmesën e 
dhënë ndaj qytetarëve e shtresave në 
nevojë.  

Zgjodha këtë formë mesazhi, pasi nuk 
kam mënyrë tjetër t’i drejtohem secilit 
personalisht për t’i shprehur mirënjohjen 
time dhe të gjithë organizatës së Policisë, 
për sakrificat dhe përkushtimin e treguar 
në këto ditë, sa të trazuara, aq edhe të 
rrezikshme, për të gjithë ju, për të gjithë 
ne, si qytetarë të këtij vendi. 

Ndihem krenar që ju po tregoni në këto 
ditë vendimtare, ato vlera që përbëjnë 
esencën e Policisë së Shtetit, 
besueshmërinë, përgjegjshmërinë, 
shpirtin e grupit, kohezionin. Më vjen 
mirë që keni përmbushur e madje 
tejkaluar jo vetëm pritshmëritë e mia si 
Drejtor i Përgjithshëm, por ajo që është 
më e rëndësishme, keni marrë vlerësimin 
e qytetarëve. Kjo na bën krenarë të 

gjithëve dhe ngre në një vend nderi, 
emrin dhe uniformën e Policisë së 
Shtetit. Ne po përballojmë, sot, qoftë si 
organizatë policie, qoftë si qytetarë, një 
rrezik të padukshëm, deri edhe fatal, për 
jetën njerëzore, gjë që tregon shkallën e 
vështirësisë që duhet të përballoni. Por 
pavarësisht sfidave dhe rrezikut të 
përhershëm që keni përballë, ju ia keni 
dalë të kryeni me përkushtim çdo detyrë 
të ngarkuar, si për rendin e sigurinë, 
ashtu edhe në përkrahjen e shtresave 
apo individëve në nevojë. 

Si Drejtor i Përgjithshëm, ju kërkoj ta 
përballoni këtë luftë me atë shpirt grupi 
që keni treguar, me ndjenjën më të lartë 
të përgjegjshmërisë dhe me vetëdijen se 
po i jepni një shërbim tejet të vyer 
kombit e atdheut. Ndiej detyrimin dhe 
njëherësh kam nderin t’ju shpreh 
vlerësimin dhe mirënjohjen për gjithë sa 
keni bërë dhe për sa do të bëni, deri në 
mposhtjen e këtij rreziku që i kanoset të 
gjithë njerëzimit. Në mbyllje, dua të 
shpreh një urim për të gjithë ju, për 
gjithë qytetarët, që kjo pandemi të 
zhduket sa më parë, në mënyrë që të 
kemi mundësi të shohim e t’i japim dorën 
njëri-tjetrit dhe të themi faleminderit për 
gjithë sa keni bërë e vijoni të bëni! 

COVID-19/Mesazhi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 
Shtetit Ardi Veliu 
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DVP Elbasan ushtron 
kontrolle në të gjithë 
territorin, në zbatim të 
masave kufizuese të 
shpallura nga qeveria . 
 

Shërbimet e policisë  të DVP Elbasan 

kanë  ushtruar kontrolle në  të gjithë 

territorin e  qarkut në zbatim të masave 

kufizuese të shpallura nga qeveria 

shqiptare, për vënien në kontroll të 

pasojave që sjellin përhapjen e COVID-19. 

  

Gjatë muajit Mars , në të gjithë Qarkun e 

Elbasanit,  janë evidentuar 64 drejtues 

mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim 

qarkullimit, të cilët janë ndëshkuar me 

heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim 

mjeti, në zbatim të Aktit Normativ Nr. 3, 

datë 15.03.2020 ”Për marrjen e masave 

të veçanta administrative gjatë 

kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit 

të shkaktuar nga virusi COVID-19". 

Si rezultat i kontrolleve të ushtruara nga 

strukturat e Policisë dhe denoncimeve të 

ardhura nga qytetarët në adresat zyrtare 

të Policisë së Shtetit, në 112/129 dhe 

Komisariatin Dixhital, janë evidentuar dhe 

ndëshkuar me masë administrative 

10.000 lekë, 335 shtetas, të cilët u 

konstatuan nga shërbimet e Policisë duke 

lëvizur në këmbë apo me biçikleta, pa 

ndonjë arsye apo emergjencë. 
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Në këtë takim morën pjesë Drejtori i 
Departamentit të Sigurisë Publike Z. 
Gjovalin Loka dhe Drejtuesi i EMP-së 
të SCPA, Z, Ansi Shundi, këshilltari 
ndërkombëtar policor i EMP-së 
Z.Ulrich Dugas, Shefi i sektorit të PK 
në DPPSh Z.  Ferdinand Zëra, Drejtori 
i DVP PIlot  Elbasan, Z. Arjan Muca, 
Zv Drejtori i DVP Elbasan, shefat e 
sektorëve të DVP Elbasan si dhe 
shefat e komisariateve përkatëse. 

Takimi kishte për qellim  informimin 
e të gjithë nivelit drejtues të DVP 
Elbasan,  se grupi i punës, i cili u ngrit 
në zbatim të Urdhrit Nr. 1023, datë 
09/07/2019, të Drejtorit të  Pergjith-
shme të PSh për  rishikimin e 
përshkrimeve të punës dhe funksion-
eve dhe dokumenteve të NSPK, 
kishte vendosur që ndryshimet e 
parashikuara do të fillojnë  të zbato-
hen në formë pilotimi në DVP  El-
basan. 

Drejtori i Dep. të Sigurisë Publike Z. 
Gjovalin Loka   infomoi të  pranishmit 
se pas një pune  prej më shumë se 
gjysmë viti,  Grupi i punës i cili 
përbëhej nga drejtues të sektorit të 
policimit në komunitet, specialistë të 
Drejtorisë së Rendit dhe drejtues 
komisariati në terren si dhe ekspertë 
të Programit SCPA, diskutoi rishi-
kimin e përshkrimeve të punës dhe 
dokumenteve që mban funksioni i 

NSPK/ SPZ dhe NSPK për edukimin 
në shkolla dhe punën me të rinjtë si 
dhe hartoi draftin shoqëruar me rel-
acionin përkatës ku u parashtruan 
dhe u argumentuan të gjitha ndry-
shimet e nevojshme.   

Ky dokument tashmë është aprovuar 
dhe me urdher të DP  kërkohet të 
vihet në zbatim.  

Gjithashu,  u informuan të pran-
ishmit se  synohet që këto 
përmirësime të bëhen në kuadrin e 
zonës policore, dhe se  GP ka punuar 
paralelisht në lidhje me disa ndry-
shime dhe rishikime edhe në 
përshkrimet e punës të funksionit të 
Oficerit të Patrullës së Përgjithshme, 
trupë shërbimi dhe komandës e 
kontrollit.  

U dha orientimi që i gjithë personeli i 
DVP  të informohet.  

Perfaqesuesit e programit SCPA 
shprehen  gatishmërinë për 
mbeshtjen logjistike ku përfshihen  
pajisje per ambientet e punës  si dhe 
pajisje kompjuterike për SPZ–të, 
veçanërisht të zonave rurale, si dhe 
theksuan faktin se Grupi I Punes  në 
bashkëpunim me Ekipin Menaxhues 
te Programit SCPA do të monitorojë 
gjithë procesin me plan monitorimi 
dhe vlersimi. 
 

Takim me nivelin drejtues të DVP Elbasan.  
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Gjatë muajit Shkurt-Mars 2020,  

ndihmës specialistet e policimit në 

komunitet për edukimin dhe  punën 

me të rinjtë, kane zhvilluar orë 

mësimore  të ndërgjegjësimit në disa 

shkolla 9-vjeçare.  

 

 

Këto orë mësimore janë zhvilluar 

rregullisht sipas planit të dakordësuar 

më parë me  Drejtorinë Arsimore 

Vendore të Bashkisë  Elbasan, në 

kuadrin e fushatave ndërgjegjësuese. 

 

 Meqenëse viti 2020 është shpallur viti 

i Sigurisë Rrugore përveç temave të 

planifikuara në bashkëpunim me 

Policinë Rrugore të DVP Elbasan, janë   

ndërmarrë takime sensibilizuese, 

informuese dhe ndërgjegjësuese në të 

gjitha shkollat e Qarkut të Elbasanit. 

 

Punonjësit e Policisë Rrugore në 

bashkëpunim me stafet  pedagogjike 

të shkollave 9-vjeçare 

zhvillojnë   bashkëbisedime me 

nxënësit, mbi pasojat ligjore, 

shëndetësore dhe ekonomike që  

sjell mosrespektimi i rregullave të 

qarkullimit rrugor nga të gjithë 

përdoruesit e rrugës, duke i dhënë 

këshilla si këmbësore, por edhe si 

drejtues mjetesh në një të ardhmen të 

afërt. 

 

 

Ky bashkëbisedim ka ngjallur 

kureshtjen e fëmijëve, të cilët përveçse 

kane marre pjese aktive ne seancat 

ndergjegjesuese,  u kanë drejtuar 

pyetje të shumta punonjësve të 

Policisë. 

Aktivitete ndergjegjesuese  

Aktivitete ndërgjegjësuese ne shkollat e Elbasanit 


