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AKTIVITETET  
KRYESORE: 
 

Drejtori i Policisë vlerëson 3 

oficerët e DVP Kukës me rastin e 

60 vjetorit.  

 

 

 

 

 

 

DVP Kukës vlerëson 2 Reparte 

Ushtarake  me “Certifikatë 

Mirënjohje”.   

 

 

 

 

 

 

 

Vijon kontrolli masiv i territorit 

për parandalimin e kultivimit të 

bimëve narkotiket. 

 

 

 

 

 

 

 

Prononcimi i Drejtorit të Policisë 

Vendore për Median, në lidhje me 

zbatimin e masave për parandali-

min e përhapjes së infeksionit të 

shkaktuar nga COVID-19. 

   

   

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

Në ambientet e sallës së 
mbledhjes në DVP Kukës, drejtori 
i Policisë Kukës Drejtues Zef 
Laska, zhvilloi një takim 
falënderues me efektivët e DVP 
Kukës.  

Gjatë takimit Drejtues Zef Laska 
falënderoj efektivin për 
përkushtimin dhe punën e bërë, 
për përmbushjen e detyrave 
institucionale.   

Në fund të takimit me rastin e 60 
vjetorit të efektivëve Nen komisar 
Haziz Doci, Inspektor Hasan 
Petkun, shefin e Krimeve të 
Komisariatit të Policisë Has 

Shpend Jaku, i uroi ditëlindjen 
dhe i falënderoj për kontributin e 
dhënë gjatë viteve të karrierës së 
tyre policore, në shërbim të 
komunitetit.  

Efektivët u vlerësuan me 
“Certifikatë karriere” të dhënë 
nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Policisë së Shtetit Drejtues 
Madhor Ardi Veliu. 

Drejtori i Policisë vlerëson 3 oficerët e DVP Kukës me rastin e 
60 vjetorit.  
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Vijon kontrolli masiv i 
territorit për parandalimin e 
kultivimit të bimëve 
narkotike. 

DVP Kukës edhe ketë muaj ja vazhduar 

kontrollin e  territorit duke angazhuar 

mbi 60 punonjës policie dhe dy dronë. 

Dy dronë po kontrollojne zonat e thella 

malore. Kontrollet janë alternuar nga ajri 

dhe toka. 

Gjatë kontrolleve punonjësit e policisë 

kanë goditur 3 raste të tentativës për 

kultivim të bimëve narkotike. Në lidhje 

me rastet e evidentuara janë shpallur në 

kërkim 5 shtetas si autorë të dyshuar të 

tentativës për kultivim të kanabisit, si dhe 

janë proceduar në gjendje të lire 4 

shtetas për veprat penale "Moskallëzimi i 

krimit" dhe "Shpërdorimi i detyrës". 

Gjithashtu, strukturat e Komisariatit të 

Policisë Tropojë, në bashkëpunim me 

Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tropojë, 

kanë finalizuan me sukses operacionin 

antikanabis të koduar "Porosia". Si 

rezultat i operacionit, nga specialistët për 

Hetimin e Krimeve në Komisariatin e 

Policisë Tropojë janë vënë në pranga 4 

shtetas. Sekuestruar në cilësinë e proves 

materiale lënda narkotike e dyshuar 

kanabis 
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Sot, në ambientet e Repartit 
Ushtarak Kukës, Drejtori i DVP 
Kukës Drejtues Zef Laska, së 
bashku me Prefektin e Qarkut 
Kukës Z. Zenel Kuçana, shefin e 
Komisariatit Kukës Krye komisar 
Agron Kurti, si dhe drejtues të 
DVP Kukës, zhvilluan një takim 
falënderues me efektivët e 
Repartit Ushtarak Kukës dhe të 
Policisë Ushtarake Kukës, në 
kuadër të bashkëpunimit gjatë 
këtyre muajve në përmbushjen e 
detyrave për mospërhapjen e 
infeksionit COVID-19 në qytetin e 
Kukësit.  

Gjatë takimit, Drejtues Laska 
përshëndeti të pranishmit dhe i 
falënderoj për bashkëpunimin 

dhe mbështetjen e dhënë gjatë 
këtyre muajve, për përmbushjen 
e detyrave institucionale duke 
bërë të mundur parandalimin e 
përhapjes së infeksionit COVID-
19, në Bashkinë e Kukësit.  

Drejtori i Policisë vlerësoi 
disiplinën e lartë dhe 
përkushtimin e treguar nga ana e 
ushtarakëve, gjatë periudhës së 
angazhimit me shërbim.  

Reparti Ushtarak Nr. 4030 
Detashmenti i Mbështetjes 
Rajonale Kukës dhe Reparti 
Ushtarak Nr. 66-20 Seksioni i 
Policisë Ushtarake Kukës, u 
vlerësuan nga DVP Kukës, me 
“Certifikatë Mirënjohje”.  

Drejtoria Vendore e Policisë Kukës vlerëson Repartin Ushtarak 
Nr.4030  Detashmenti i Mbështetjes Rajonale Kukës dhe 

Repartin Ushtarak Nr.66-20 ” 
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Gjatë paradites së sotme, Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës Zef Laska, së bashku me drejtues të 
tjerë të Policisë, ka inspektuar në terren zbatimin e protokolleve të sigurisë, me qëllim parandalimin e 
përhapjes së COVID-19. 
Gjatë inspektimit, Drejtor Laska ka apeluar për qytetarët, për respektim me rigorozitet të protokolleve të 
sigurisë, me qëllim mbrojtjen nga infektimi me COVID-19. 
 
Të nderuar qytetarë, 
Duke marrë shkas nga numri në rritje i personave të infektuar nga virusi COVID-19, kërkojmë bashkëpunimin, 
mirëkuptimin dhe kontributin tuaj për parandalimin e përhapjes së këtij infeksioni. 

 Respektoni protokollet e sigurisë, për të mos rrezikuar shëndetin e tuaj dhe të të tjerëve, 
distancimin social, bëni kujdes në ceremonitë festive dhe ato mortore, duke mos u grumbulluar në 
mënyrë masive. 

 Mos qëndroni grumbull në ambientet e brendshme të lokaleve, bareve, restoranteve, qendrave 
tregtare apo marketeve dhe mos pranoi shërbim klienti nga persona që nuk kanë vendosur maska 
mbrojtëse dhe dorezat. 

 Shmangni 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 Kukës ju falënderon për mirëkuptimin dhe 
bashkëpunimin tuaj, për ta kaluar së bashku këtë situatë të vështirë.  
Policia apelon për qytetarët për respektim me rigorozitet të protokolleve të sigurisë, me qëllim 
parandalimin e përhapjes së COVID-19. 
 

Prononcimi i Drejtorit të Policisë Vendore për Median, në lidhje me zbatimin e masave për 

parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. 


