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DVP Kukës ushtron kontrolle në 

të gjithë territorin, në zbatim të 

masave kufizuese të shpallura 

nga qeveria 

 

 

 

 

 

Dhurohen maska dhe doreza për 

mbrojtjen e personelit të DVP 

Kukës ndaj COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Drejtori i Drejtorisë Vendore të 

Policisë Kukës inspekton masat e 

marra nga Covid 19 në rrethet 

Kukës, Has, Tropojë . 
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 Drejtori i Policisë Kukës, gjatë 
prononcimit për Kukës Televizion 
KTV, u shpreh:  

Strukturat e DVP Kukës janë 
angazhuar për të përmbushur me 
sukses përgjegjësitë profesionale, në 
lidhje me zbatimin e masave të 
veçanta për parandalimin e 
përhapjes së infeksionit të shkaktuar 
nga COVID-19.  

Në këtë kuadër Strukturat e DVP, 
janë fokusuar në këto drejtime 
kryesore: 

 në monitorimin e situatës në 
lidhje me zbatimin e karantinimit 
të personave të cilët janë 
karantinuar në banesë. 

 monitorimin e qytetarëve dhe 
lëvizjen e mjeteve me autorizim, 
gjatë fashës orare të caktuar sipas 
aktit normativ. 

Po kështu, strukturat e DVP Kukës, 
janë angazhuar dhe  në  monitorimin 
situatës  në lidhje me zbatimin e 
masave të veçanta nga bizneset, në 

veçanti nga baret restorantet dhe 
lokalet.  

Si rezultat i punës së bërë vetëm 
gjatë dy ditëve të fundit, nga 
monitorimi i lokaleve janë konstatuar 
3 lokale të hapura në Kukës dhe 1 
lokal në Tropojë. Për këtë janë marrë 
masa administrative sipas aktit 
normativ. Për parandalimin e 
përhapjes së infeksionit, strukturat e 
DVP Kukës janë angazhuar duke 
kryer shërbime me patrullime, pika 
kontrolli dhe me monitorime të 
situatës në tërësi. 

Gjatë ditëve të fundit, në funksion të 
këtyre shërbimeve është vendosur 
dhe një dron, me anë të cilit në orare 
të veçanta të ditës, monitorohet 
situata e zbatimit të masave të 
veçanta nga drejtuesit e mjeteve dhe 
nga qytetarët.  

Të dhënat e përfituara nga droni, 
përpunohen e verifikohen dhe  
drejtuesit e mjeteve apo qytetarët të 
cilët kanë shkelur masat, gjobiten 
sipas aktit normativ. 

Prononcimi i Drejtorit të Policisë Vendore për KTV në lidhje me 
zbatimin e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit. 

DREJTORIA VENDORE E POLICISE KUKES 

E mail:  @drejtoriaepolcisekukes   Tel : +355 694134616     Aktivitetet e muajit Prill 2020 



 
 

Dhurohen maska dhe doreza 
për mbrojtjen e personelit të 
DVP Kukës ndaj COVID-19. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorët e faqes Kukesi jone official 

dhurojnë 130 doreza dhe 130 maska  për 

punonjësit e Policisë. 

Përfaqësuesit e faqes Kukesi.jone.official  

jane paraqitur pranë ambienteve te DVP 

Kukes dhe kane shpërndarë maskat mbro-

jtëse dhe dorezat punonjësve të policisë të 

DVP Kukës.  

Drejtori i DVP Kukës, Drejtues Zef Laska i 

falenderoi përfaqesuesit e kësaj faqeje për 

ndihmën e dhënë dhe theksoi se  

nëpërmjet këtyre pajisjeve mbrojtese na 

ndihmoni që të përmbushim me sukses 

detyrën për mos përhapjen e infeksionit të 

shkaktuar nga COVID-19. 
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Vazhdojnë  kontrollet në të gjithë 

territorin e qarkut në zbatim të 

masave për COVID-19 . Krahas 

masave të marra, Policia e 

Kukësit ka nisur operimin në 

terren me drone, për 

identifikimin e personave që 

thyejnë karantinim  apo orarin e 

shkeljes së ndalim qarkullimit.      

Gjatë muajit prill, shërbimet e 

policisë të DVP Kukës, kanë 

ushtruar kontrolle në të gjithë 

territorin e qarkut  në zbatim të 

masave kufizuese me qellim 

parandalimin e përhapjes së 

infeksionit të shkaktuar nga 

COVID-19. 

Në zbatim të këtyre masave janë 

ngritur pika kontrolli në hyrje –

dalje të qyteteve, ku janë 

kontrolluar për pajisje me 

autorizim drejtuesit e mjeteve, 

këmbësoreve, si dhe janë 

këshilluar qytetarët të mbajnë 

distance gjatë veprimtarive  të 

tyre. 

Krahas këtyre masave të 

ndërmarra, Policia e Kukësit ka 

nisur operimin në terren me 

drone, për identifikimin e 

personave që thyejnë karantinim  

apo orarin e shkeljes së ndalim 

qarkullimit. Punonjës policie janë 

trajnuar për ti përdorur këto 

drone në zonat urbane.  Dronet 

kanë aftësi të identifikojnë në 

distance, tarraca apo rrugica, 

qytetarë që tentojnë t’u 

shmangen patrullave policore. 

DVP Kukës ushtron kontrolle në të gjithë terri-
torin, në zbatim të masave kufizuese të shpal-

lura nga qeveria 
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Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë 

Kukës inspekton masat e marra nga 

Covid 19 në rrethet Kukës, Has, 

Tropojë. 

 

Drejtori i Policisë Kukës  Drejtues Zef 

Laska, në zbatim të masa kufizuese të 

marra me qellim parandalimin e 

përhapjes se infeksionit të shkaktuar 

nga COVID -19, ka inspektuar nga afër 

masat e marra në Komisariatin e 

Policisë Kukës, Has dhe Tropojë. 

 

Drejtori i Policisë ka falenderuar 

punonjësit e policisë, kryesisht 

punonjësit e patrullës së përgjithshme 

dhe të policisë rrugore, të cilët janë në 

kontakte të parë me qytetaret për 

perkushtimin e treguar deri me tani, 

pavarësisht dhe mbi ngarkesës së 

orarit të shërbimit të tejzgjatur. 

 

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës inspekton masat e marra 
nga Covid 19 në rrethet Kukës, Has, Tropojë  



 

 

Njoftim 
 

Më datën 20.04.2020, rreth orës 03.00, u nda 

nga jeta punonjësi i Policisë Inspektor Refik Ax-

hami, efektiv i Komisariatit të Policisë Kukës, në 

DVP Kukës.  

Ndarja e parakohshme nga jeta e Refikut, tronditi 

familjen e tij, bashkëshorten, tre djemtë, të 

afërmit, kolegët dhe bashkëqytetarët me të cilët u 

rrit dhe kaloj gjithë këto vite së bashku. 

Ishte pasdite e datës 18.04.2020, rreth orës 

17.30, ku Inspektor Refik Axhami, vijonte të 

përmbushte detyrat institucionale për garantimin 

e rendit publik në qytetin e Kukësit se bashku me 

kolegët e tij, ku një goditje e menjëhershme e 

hemorragjisë cerebrale e paralizoi menjëherë.  

Megjithëse kolegët e dërguan me shpejtësi në 

Spitalin Rajonal të Kukësit, ku mjekët i dhanë 

menjëherë ndihmën mjekësore dhe më pas e 

dërguan në Qendrën Spitalore "Nënë Tereza", 

Tiranë dhe ku i është nënshtruar një mjekimi më 

të specializuar, goditja kishte qenë fatale dhe 

Refiku, nuk mundi që ta përballojë goditjen fatale. 

Si pasojë e kesaj goditjeje, Refiku ndërroi jetë në 

orët e para të mëngjesit të datës 20.04.2020,  
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Nekrologji 

Refik Axhami, lindi me 13 Shkurt 1966, 
në fshatin Shtiqen, Kukës. Më 10 Maj 
1996, pranohet në strukturat e Policisë 
së Shtetit në detyrën trupe shërbimi dhe 
gatishmërie në Komisariatin e Policisë 
Kukës, ku shërbeu për gati 24 vjet. 
 
Gjatë këtyre viteve, Refiku ka kryer 
detyra të ndryshme, pranë Komisariatit 
të Policisë Kukës, në strukturat e rendit 
publik, policisë kufitare, dhe nga viti 
2015, ka kryer detyrën e ndihmës 
specialistit të zonës (SPZ), në Seksionin e 
Policimit në Komunitet, në Komisariatin e 
Policisë Kukës. 
 
Gjatë periudhës 24-vjeçare të shërbimit 
në strukturat e Policisë së Shtetit, Refiku 
është karakterizuar nga korrektësia në 
marrëdhëniet me kolegët dhe eprorët, 
profesionalizmi dhe devotshmëria në 
përmbushjen e të gjithë detyrave të 
ngarkuara. 
 
Disa cilësi të veçanta që Refiku, 
manifestonte në marrëdhëniet me 
kolegët dhe qytetarët ishin: 
 
Ndjenja e lartë e përgjegjësisë në 
kryerjen e detyrave, respekti për kolegët 
dhe qytetarët, thjeshtësia, qetësia, 
qëndrimi parimor dhe profesionalizmi, si 
dhe vlerësimi që i bënte problemeve dhe 
shqetësimeve të qytetarëve të zonës 
policore, që kishte në përgjegjësinë e tij. 

 
Ishin këto cilësi që e bënin Refikun, të 
ishte i respektuar nga kolegët dhe 
eprorët, por nëpërmjet këtyre cilësive 
kishte arritur të fitonte besimin e 
qytetarëve. 
 
Inspektor Refik Axhami, ishte një 
punonjës policie me integritet moral dhe 
profesional. 
 
Gjatë kryerjes së detyrave ligjore, por 
edhe jashtë saj, Refiku vepronte i 
udhëhequr nga vetëkontrolli dhe 
toleranca, duke trajtuar qytetarët dhe 
kolegët me respekt dhe mirësjellje. Ai 
ushtronte përgjegjësitë institucionale 
vetëm në përputhje me ligjin dhe 
procedurat standarde, si dhe në respekt 
të plotë të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut. 
 
Me ndarjen para kohe nga jeta të 
Refikut, familja humbi një bashkëshort 
dhe baba shembullor, Kukësi humbi një 
qytetar të denjë që i dha kaq shumë 
qytetit të tij, në fushën e rendit publik 
dhe sigurisë së jetës së qytetarëve, 
ndërsa ne kolegëve të tij, do të na 
mungojë një koleg model, në mënyrën e 
sjelljes dhe me përkushtimin dhe 
profesionalizmin që manifestonte në 
kryerjen e detyrave ligjore që i 
ngarkoheshin. 
 
#Ipaharruarqofshkoleguynë  

Homazhe për punonjësin e Policisë,  Inspektor Refik Axhami, i cili pësoi 
hemoragji cerebrale gjatë shërbimit. 


