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Me datw 13 Janar 2021 , Policia e Shtetit feston 108-vjetorin e krijimit të 

saj. Një festë që nuk është vetëm festë e Policisë, por e të gjithë 

komunitetit, pasi Policia është një shërbim në shërbim të qytetarit.  

Në këtë kuadër, në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, 

duke respektuar masat e anticovid, u zhvillua një aktivitet me pjesëmarrjen 

e veteranëve e Policisë, familjarëve të dëshmorëve të Policisë, përfa-

qësuesve të institucioneve të ndryshme dhe medias. 

Gjatë ceremonisë, Drejtori i DVP  Elbasan Alket Shatro, në emër të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, i dorëzoi “Certifikatën për 

Shërbime të dalluara” punonjësit të Policisë  nënkomisar Dashamir Ilamaj. 

Fjala përshëndetëse e Drejtorit të Policisë Elbasan, Alket Shatro, me 

rastin e festimit të 108-vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit.  

I nderuar Prefekt i Qarkut, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor, të 

institucioneve dhe agjencive ligjzbatuese, të nderuar familjarë të dësh-

morëve të Policisë, veteranë, kolegë e pjesëmarrës. 

Sot është një ditë e veçantë pasi, si sot 108 vjet më parë u krijua një nga 

organizatat më të rëndësishme për mbarëvajtjen e shoqërisë dhe të shtetit 

ligjor, Policia.  

Krijimi i Policisë ishte një domosdoshmëri pasi një shoqëri ka nevojë për 

drejtim, rregull dhe siguri që të jetë e shëndetshme. 

Organizimi, zhvillimi dhe rrugëtimi i një institucioni ligjzbatues si Policia ka 

një të kaluar historike që ka vijuar në proporcion të drejtë me lindjen dhe 

zhvillimin institucional e shoqëror të shtetit shqiptar deri sot.  

Sot në këtë 108-vjetor kujtojmë me mirënjohje dhe respekt të thellë ve-

prën dhe kontributin e tyre  dhe ndihemi krenar për heronjtë tanë, të cilët 

janë dhe do të jenë burim frymëzimi për  ne dhe gjeneratën e re të policies  

Kujtojmë me nderim dhe mirënjohje dëshmorët tanë:  

Kristaq Begu, Lorenc Balla, Ismail Zika , Sabit Caka, Oltion Sulovari , Fatmir 

Latifi Vladimir Çala, Hil Kola 

Policia e Shtetit  sot  është transformuar, duke pësuar ndryshime 

rrënjësore në filozofi, mentalitet, logjistikë e burime njerëzore.  

Bashkëpunimi me prefekturën, bashkitë, njësitë administrative, institucio-

net dhe organizatat jofitimprurëse janë domosdoshmëri dhe garanci për të 

ecur në rrugën e duhur. Puna jonë nuk do kishte asnjë vlerë, asnjë kuptim 

në rast se ajo nuk do ndërthurej me bashkëpunimin dhe besimin e 

komunitetit.  

Media është një tjetër faktor kyç që lidh Policinë me komunitetin, por 

edhe një oponencë e fortë në punën tonë. Gjej rastin t’i falënderoj për 

gjithçka bëjnë për të mirën e shoqërisë ku të gjithë bëjmë pjesë.  

Të nderuar kolegë, të pranishëm në këtë ceremoni festive, por dhe  ata që 

janë në detyrë, më lejoni që në emër edhe të Drejtorit të Policisë së Shtetit 

t’ju uroj të gjithëve gëzuar festën dhe sa më shumë suksese për këtë vit që 

sapo kemi nisur. 

Puna jonë përgjatë këtij viti që sapo ka nisur, do fokusohet në parandali-

min dhe goditjen e paligjshmërisë në të gjitha format që ajo do shfaqet, 

me fokus kryesor goditjen e grupeve kriminale, luftën pa kompromis ndaj 

krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme; bashkëpunimi me 

qytetarët për sensibilizuar për parandalimin e dhunës në familje, paran-

dalimin e kultivimit të kanabisit, prerjes së paligjshme të pyjeve dhe kri-

meve mjedisore në tërësi. 

Humanizmi dhe solidariteti le të jenë dy binarët mbi të cilët do të 

mbështetet vazhdimësia e punës sonë.  

E sotmja është detyrë, e ardhmja është sfidë për të ruajtur atë çfarë është 

arritur, por mbi të gjitha për të garantuar një ambient sa më të sigurt për 

shoqërinë,  një shërbim sa  më cilësor për komunitetin e veçanërisht për të 

rritur në nivel maksimal sigurinë kombëtare. 

Gëzuar festën të nderuar kolegë, veteranë të policisë e familjarë të dësh-

morëve tanë, gëzuar të gjithëve. 

Ju faleminderit! 
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Strukturat e Policisë, krahas përmbushjes së detyrave 

funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e 

paligjshmërisë, kanë vijuar kontrollet në terren në të gjithë 

vendin, për të monitoruar zbatimin e masës për parandali-

min e përhapjes së COVID-19, mbajtjen e detyrueshme të 

maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë 

qytetarët, që në momentin që dalin nga shtëpia.    

Si rezultat i këtyre kontrolleve, gjatë fundjavës, në të gjithë 

vendin, Patrullat e Përgjithshme dhe ato të Policisë Rrugore 

kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masën administrative 

3.000 lekë secili, 60 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur 

pa maskat mbrojtëse.   

Gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e Policisë në 

të gjithë qarkun, 20 shtetas që nuk kanë pranuar t’i tregojnë 

punonjësve të Policisë dokumentin e identifikimit, të cilët 

pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit, janë 

ndëshkuar me masën administrative 3.000 lekë dhe më pas 

janë lënë të lirë.   

Policia e Shtetit, krahas punës për parandalimin, evidentimin 

dhe goditjen e paligjshmërisë, sigurimin e rendit dhe 

qetësisë publike, do të vijojnë punën për monitorimin e 

zbatimit të masave anticovid në të gjithë vendin. Në këtë 

Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollin në të gjithë vendin, 

për të monitoruar zbatimin e masave anticovid.   

Mjegulla, shiu, bora dhe akulli janë ndër makthet kryesore të drejtuesve 

të mjeteve.  

Zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor rrit sigurinë e jetës në rrugë.  

Në këtë kuadër, shërbimet e Policisë Rrugore në të gjithë vendin kanë 

kaluar në gadishmëri dhe janë prezente në të gjitha rrugët urbane, in-

terurbane dhe akset kryesore rurale që lidhin qendrat administrative 

me qendrat e bashkive. 

Krahas shërbimeve të Policisë Rrugore në të gjithë territorin janë anga-

zhuar, për t’iu ardhur në ndihmë përdoruesve të rrugës, edhe Patrullat 

e Përgjithshme dhe forcat "Shqiponja". 

Në vijim të njoftimeve me udhëzimet përkatëse për situatën e krijuar si 

pasojë e motit të keq dhe apelit të bërë nga Policia e Shtetit, për rritjen 

e vëmendjes gjatë drejtimit të mjetit në rrugët nacionale dhe ruale, 

apelojmë edhe njëherë për të treguar kujdes maksimal në rast të 

prezencës së ujit në rrugë apo pamjes së kufizuar për shkak të 

mjegullës. Drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve të tregojnë kuj-

des maksimal, pasi në disa akse rrugore urbane dhe rurale ka prob-

lematika për shkak të motit të keq dhe për këtë duhet të jenë të 

përqëndruar gjatë qarkullimit me mjet dhe të ndjekin e zbatojnë 

udhëzimet e autoriteteve shtetërore dhe sinjalistikën kufizuese. 

Mos qarkulloni me shpejtësi, mos përdorni celularin gjatë drejtimit të 

mjetit, vendosni rripin e sigurimit, mos kryeni parakalime të gabuara, 

mos drejtoni mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. 

Drejtuesit e motomjeteve të vendosin kaskat mbrojtëse, gjatë qarkul-

limit në rrugë të mos kryejnë lëvizje nga njëri krah i korsisë në krahun 

tjetër për të fituar kohë, pasi bëhen burim aksidenti, ndërsa bçiklistët të 

ndriçojnë me sinjale dalluese. 

Telefononi në numrin 112 ose dërgoni imazhe në Komisariatin Dixhital 

në rast nevoje apo për të denoncuar çdo rast të shkeljes së rregullave të 

qarkullimit rrugor. 

#zbatorregullatudhëtoisigurt  

#RespektoKufizimeteShpejtësisëmos  ️ 

Zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor rrit sigurinë e jetës 

në rrugë.  
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