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AKTIVITETET  
KRYESORE: 
 

DVP Elbasan ushtron kontrolle në 

të gjithë territorin, në zbatim të 

protokolleve të sigurisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Rrugore e Elbasanit ush-

tron kontrolle për parandalimin e 

aksidenteve rrugore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia e DVP Elbasanit mbështet 

ruajtjen e rendit për provimet e 

maturës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

Në vijim të punës të bërë nga strukturat 
e Drejtorisë Vendore  të  Policisë Elbasan 
që prej fillimit të pandemisë, me qëllim 
parandalimin e përhapjes së COVID-19, 
nisur dhe nga rritja e numrit të të 
infektuarve pas heqjes së masave 
kufizuese, Policia e Elbasanit ditët e 
fundit ka intensifikuar masat 
parandaluese në këtë drejtim. 

Policia po mbështet Task Forcën, me 
qellim zbatimin e protokolleve të sigurisë 
në terren, pasi me heqjen e masave 
kufizuese është konstatuar se qytetarët 
nuk po respektojnë rregullat për 
distancim social. 

 Kontrolle po ushtrohen edhe në lokale 
dhe shërbimet policore  janë në terren 
për mbështetje të inspektorateve me 
grupet e kontrollit. 

Policia e Elbasanit apelon  për  gjithë 
qytetarët që të respektojnë protokollet e 
sigurisë, për të mos rrezikuar shëndetin 
tyre  dhe të të tjerëve, distancimin social,  
të bëjnë  kujdes në ceremonitë festive 
dhe ato mortore, duke mos u 
grumbulluar në mënyrë masive. 

 

 Të mos qëndrojnë  grumbull në 
ambientet e brendshme të lokaleve, 
bareve, restoranteve, qendrave tregtare 
apo marketeve dhe mos të  pranojnë  
shërbim klienti nga persona që nuk kanë 
vendosur maska mbrojtëse  dhe                                                                                                                                                                                                                                
të shmangin  grumbullimet në ambiente 
publike, pasi janë në kundërshtim me 
protokollet e sigurisë dhe janë rrezik 
potencial për t’u infektuar dhe përhapur 
COVID-19. 

 

Cilido që është i infektuar me COVID-19, 
të respektojë në mënyrë rigoroze vetë-
karantinimin, pasi Policia disponon të 
gjitha listat e përditësuara me emrat e 
personave të infektuar dhe do vijojë 
ushtrimin e kontrolleve të pandërprera 
për monitorimin e kësaj kategorie, duke 
marrë masa për cilindo që shkel këtë 
rregull, sipas sanksioneve ligjore  në fuqi. 

Të nderuar qytetarë, Drejtoria Vendore e 
Policisë Elbasan ju falënderon për 
mirëkuptimin dhe  bashkëpunimin, tuaj 
për ta kaluar së bashku këtë situatë të 
vështirë, pasi kontributi i gjithsecilit në 
këtë drejtim është në të mirën e 
shëndetit të gjithë qytetarëve dhe të 
sigurisë së jetës. 

Strukturat e Policisë DVP Elbasan ushtrojnë kontrolle në të 
gjithë territorin, në zbatim të protokolleve të sigurisë. 
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DVP Elbasan finalizon për 
operacione për parandalimin, 
evidentimin dhe goditjen e 
paligjshmërisë  
 

Në vijim të punës nga Strukturat e 

Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan , 

për parandalimin, evidentimin dhe 

goditjen e paligjshmërisë gjatë muajit 

Qershor janë zhvilluar dy operacione  në 

fushën e veprimtarisë kriminale të 

armëmbajtjes pa leje dhe të lëndëve 

narkotike dhe konkretisht: 

Finalizohet operacioni policor i koduar 

"Domosdova". Operacioni për goditjen e 

veprimtarisë kriminale të prodhimit dhe 

shitjes së lëndëve narkotike, pas një 

hetimi disamujor, specialistët për Hetimin 

e Narkotikëve dhe Trafiqeve të 

Paligjshme në Drejtorinë Vendore të 

Policisë Elbasan, pas një pune të mirëfilltë 

operative kanë finalizuar operacionin 

policor të koduar  “Domosdova”, 

arrestuan 3 shtetas dhe shpallet në 

kërkim 1 tjetër si dhe u sekuestrua  28.5 

kg lëndë narkotike e llojit kanabis dhe 

automjetet me të cilat udhëtonin këta 

shtetas. 
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Policia Rrugore e Elbasanit , në kuadër të 
masave për parandalimin e aksidenteve 
rrugore, nisur nga fakti që kohët e fundit 
në aksidente rrugore janë përfshirë 
motomjete, hartoi planin-operacional 
"Tispol - Motomjete 2020", për 
respektimin e legjislacionit rrugor nga 
drejtuesit e automjeteve. 

Në zbatim të këtij plani, Policia Rrugore, 
gjatë muajit Qërshor , organizoi kontrolle 
të përqendruara  në rrugët urbane dhe 
interurbane, si dhe në rrugët rurale, për 
motomjetet dhe mjetet në përgjithësi, 
për pajisjen me dokumentacionin 
përkatës. 

Si rezultat i këtyre kontrolleve, u 
proceduan penalisht 21 drejtues 
motomjetesh, nga këta janë arrestuar në 
kushtet e flagrances 11 prej tyre, 
konkretisht 5 për drejtim motomjeti pa 
leje drejtimi dhe  6 për drejtim 
motomjeti në gjendje të dehur si edhe 
janë proceduar penalisht në gjendje të 
lirë 10 drejtues mjetesh për shkelje të 
rregullave të qarkullimit rrugor. 

Janë vendosur  2700 masa administrative 
për shkeljet të ndryshme të Kodit Rrugor 
si dhe janë tërhequr 35 leje drejtimi . 

Policia Rrugore do vijojë kontrollet në të 
gjitha akset rrugore urbane, interurbane 
dhe rurale, për të gjitha kategoritë e 
mjeteve, me qëllim parandalimin e 
aksidenteve rrugore. 

Policia Rrugore  Elbasan apelon për të 

gjithë drejtuesit e mjeteve dhe 
këmbësorët që të respektojnë rregullat e 
qarkullimit rrugor, me qëllim rritjen e 
parametrave të sigurisë në rrugë dhe 
fton qytetarët që të denoncojnë në 
Komisariatin Dixhital dhe në numrin pa 
pagesë 112, çdo rast të shkeljes së Kodit 
Rrugor, duke u garantuar reagim të 
shpejtë e të paanshëm. 

 

Policia Rrugore e Elbasanit ushtron kontrolle 
për parandalimin e aksidenteve rrugore. 
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Përfunduan  me sukses provimet e  

Maturës Shtetërore 2020, si dhe puna 

e DVP Elbasan për sa i përket masave 

të marra nga ana e Policisë, ku u 

angazhuan 80 punonjës policie për 

mbarëvajtjen e zhvillimit të provimeve. 

Në zbatim të Marrëveshjes së 

Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrisë 

së Brendshme dhe Postës Shqiptare 

“Për koordinimin e masave në 

organizimin dhe zhvillimin e Maturës 

Shtetërore 2020 në Republikën e 

Shqipërisë”, në lidhje me zhvillimin e 

provimeve të Maturës Shtetërore 

2020, Drejtoria Vendore e Policisë 

Elbasan  mori një sërë masash dhe 

konkretisht: 

 Si edhe në zbatim të urdhrit të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 

Shtetit “Për planifikimin dhe kryerjen e 

shërbimeve policore gjatë procesit të 

provimeve të Maturës Shtetërore 

2020”, strukturat e Drejtorisë Vendore 

të Policisë Elbasan , morën në ruajtje 

disa objekte, morën masat për 

garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe 

për mbarëvajtjen e procesit, përsa i 

përket detyrimeve që ka Policia e 

Shtetit. 

Nga Patrullat e Përgjithshme u bë 

shoqërimi i materialeve të provimit, 

ndërsa pjesa tjetër e punonjësve të 

Policisë siguruan ambientet ku u 

vendosën materialet për zhvillimin e 

provimit të Maturës Shtetërore. 

Nga të  gjitha strukturat  e DVP 

Elbasan, në zbatim të planeve të 

masave të përgatitura për këtë qëllim, 

u morën të gjitha masat e nevojshme 

për të monitoruar nga jashtë, me 

shërbime policore, gjithë procesin e 

provimit në të gjitha shkollat ku u 

zhvillua provimi si edhe , garantimin e 

rendit e sigurisë për zhvillimin sa më 

normal të provimit, si dhe 

grumbullimin e gjithë materialeve pas 

përfundimit të provimit. 

 

 

Policia e DVP Elbasanit mbeshtet ruajtjen e rendit per provimet e matures. 


