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DVP Kukës 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 Kukësit. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitete  të tjera ndergjesuese   
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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 Kukës ushtron kontrolle 
në të gjithë territorin, në 
zbatim të masave kufizuese 
të shpallura nga qeveria. 

Gjatë muajit mars e në vazhdim, 

shërbimet e policisë  të DVP Kukës 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. 

Në ketë kuadër janë ushtruar kontrolle 

për të parandaluar drejtues mjetesh që të 

mos shkelin urdhrin e ndalim qarkullimit. 

Janë këshilluar të gjithë pronarët dhe 

administratorët e lokaleve, bareve, 

restoranteve, bilardove, sallave të  

lojërave dhe të sportit, kalçetove, 

supermarketeve, tregjeve etj., për 

zbatimin e masave kundër pandemisë 

Covid -19. 

Janë bëre thirrje me megafon në qytet 

për zbatimin e masave kufizuese në 

oraret e caktuara. 

Janë shoqëruar ne Komisariat dhe janë 

ndëshkuar 4 këmbësorë me masë 

administrative 10 mijë lekë gjobë  . 

Janë shoqëruar ne komisariat bllokuar 

dhe gjobitur 10 drejtues automjetesh .  
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Gjatë muajit Mars  u zhvillua takimi për 
“Sigurinë Rrugore në Qark”, nën 
drejtimin e Prefektit të Qarkut Kukës Z. 
Zenel Kuçana. 

Në takim morën pjesë Drejtori i DVP 
Kukës, Drejtues Zef Laska, shefi i Sigurisë 
rrugore në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit Drejtues Skënder 
Ismaili, shefi i Njësisë së Autostradës 
Komisar Gramoz Dafku, shefi i Sektorit të 
Policisë Rrugore në DVP Kukës, shefi i 
seksionit të policisë rrugore në DVP 
Kukës, Kryetarët e Bashkive Kukës, 
Tropojë, Has, drejtues të urbanistikës të 
3 Bashkive, shefat e Policisë Bashkiake si 
dhe përfaqësues nga Shoqëria Civile. 

Prefekti i qarkut te Kukësit,  përshëndeti 
të pranishmit,   dhe apeloi që të shtohen 
përpjekjet në kuadër të rritjes së sigurisë 
rrugore dhe të koordinimit mes 
institucioneve ligjzbatuese në ketë 
drejtim. 

Në fjalën e tij, Drejtori i DVP Kukës, 
nënvizoi se siguria rrugore përbën një 
nga prioritetet kryesore të Ministrisë së 
Brendshme dhe të Policisë së Shtetit për 
vitin 2020.  Ai vuri theksin  n faktin se 
Siguria rrugore fillon nga ne, ai nuk është 
ekskluzivitet vetëm i policisë. Problemi i 
sigurisë rrugore i takon të gjithëve.  

Të gjithë janë përdorues të rrugës si në 
rolin e drejtuesit të mjetit, ashtu dhe të 
këmbësorit, biçikletistit apo të pasagjerit. 

Në këtë kontekst, ku ndërthuren 
probleme të standardit të rrugëve, por 
edhe të edukatës së përgjithshme 

qytetare, të një tradite të munguar, 
numri i personave të vdekur në 
aksidente, përbën një shqetësim shumë 
të madh qytetar dhe institucional. 

Përfaqësuesi i DPPSh tha që dhe çdo 
person, kushdo qoftë, njeri i zakonshëm, 
punëtor apo zyrtar i lartë, në çdo kohë 
mund të jetë i ekspozuar në shkallë të 
ndryshme ndaj rrezikut të aksidentit, si 
këmbësor, pasagjer ose drejtues mjeti.  

Në  shkallë vendi,  gjatë 2019, krahasuar 
me vitin 2018, kemi: 3.8% më pak 
aksidente rrugore. 2,6 herë më pak 
persona të vdekur. 14% më pak persona 
të plagosur rëndë. 25% më pak persona 
të plagosur lehtë.  Nga shërbimi i policisë 
rrugore gjatë vitit 2019, janë vendosur 
4186 masa administrative; janë pezulluar 
117 leje drejtimi.  

Janë arrestuar në flagrancë/proceduar 
penalisht 7 persona për drejtim mjeti 
nën efektin e pijeve alkoolikë dhe 22 
persona për drejtim mjeti pa leje 
drejtimi.    
 Në përfundim  u caktuan detyrat për 
secilin  organ dhe u përcaktuan afatet 
kohore për realizimin e tyre. 

Prefekti i Qarkut Kukës zhvillon takim për 
“Sigurinë Rrugore në Qark” 
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Gjatë muajit shkurt dhe javës  së parë  
të marsit, në kuadrin e fushatave 
ndërgjegjësuese  që  realizohen në 
bashkëpunim me    Drejtorinë 
Arsimore   Vendore, janë kryer  një 
numër aktivitetesh  në shkollat e 
rrethit të Hasit. Këto aktivitete u 
paraprinë nga një vizitë e Drejtorit të 
Drejtorisë Vendore të Policisë të  

Kukësit i cili realizoi takime me 
kryetarin e  Bashkisë të Hasit, Drejtorin 
e DAV-së si dhe drejtorët e shkollave 
të qytetit të Krumës. Në këto   takime, 
ai shoqërohej nga shefi i komisariatit 
të Hasit.  Ndërkohë, SPZ për edukimin 
dhe Punën me të rinjtë i Komisariatit 
të Kukësit, ka bashkëpunuar me SPZ-të 
e Komisariatit të Hasit për të realizuar 

temat ndërgjegjësuese të aprovuara  
nga DVP dhe Drejtoria  Arsimore 
Vendore.  Gjatë kësaj periudhe  në disa 
shkolla 9-vjeçare, janë zhvilluar orë 
mësimore për rregullat e qarkullimit 
rrugor dhe sigurinë rrugore të cilat i 
pritën mirë nga nxënësit. 

Aktivitete ndergjegjesuese  

Takime në rrethin e Hasit 

Gjatë muajit Shkurt-Mars 2020,  

specialisti i policimit në komunitet për 

edukimin dhe  punën me të rinjtë, ka 

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  Kukës.  

Për tremujorin e parë të vitit ishte 

parashikuar zhvillimi i temave  të 

edukimit dhe  ndërgjegjësimit me 

nxënësit e shkollave të qytetit për 

sigurinë rrugore dhe rregullat e 

qarkullimit rrugor. 

Në ketë kuadër SPZ për edukimin dhe 

punën me të rinjtë i komisariatit të 

Kukësit, në bashkëpunim me auto 

shkollat "Reli" dhe "Rasim Rama" ka 

zhvilluar orë mësimore me nxënësit e 

shkollave 9-vjeçare të qytetit të 

Kukësit. Orët mësimore u mundësuan  

dhe në ambientet e këtyre auto shkolla 

vepër sigurinë rrugore duke  realizuar 

dhe demonstrime konkrete në rrugët e 

qytetit.   I gjithë aktiviteti u krye  me 

mbështetjen e punonjësve të policisë 

rrugore të Komisariatit të Kukësit. 

Programi mësimor me nxënësit e 

shkollave, do të vijojë të zhvillohet  në 

një kohë tjetër të përshtatshme. 

Aktivitete ndërgjegjësuese ne shkollat e rrethit të Kukësit 


