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Seminar me drejtorët e DVP-ve të zonës së veriut  

Në zbatim të Urdhrit të Drejtorit të 

Përgjithshëm Nr. 395, dt. 5 maj 2021, 

“Për implementimin e ndryshimeve të 

reja për funksionet e NSPK-ve, OPP-ve 

dhe Sallës së Drejtimit dhe Koman-

dimit në nivel DVP”, dhe në përputhje 

me planet e punës të SCPA, në datën 

12 maj 2021 u mbajt në DVP Lezhë 

takimi i parë me pjesëmarrjen e 

drejtorëve dhe nën-drejtorëve të DVP

-ve Lezhë, Kukës, Dibër dhe Shkodër. 

Në këtë takim të parë informues në 

formë seminari morën pjesë edhe 

përfaqësuesit e Programit SCPA.  

Shefi i Sektorit të Policimit në 

Komunitet në DPPSh, pasi falënderoi 

Programin Suedez për mbështetjen e 

vazhdueshme për reformat me fokus 

policimin në komunitet, u paraqiti 

pjesëmarrësve një përmbledhje të 

procesit të ndryshimeve të realizuara 

në DVP Pilot të Elbasanit.  

Ai u ndal në shpjegimin e ndry-

shimeve të zbatuara me hyrjen në 

fuqi të përshkrimeve të reja të punës 

për Oficerët e Patrullës së Përgjith-

shme (OPP) dhe Ndihmës-Specialistët 

e Policimit në Komunitet (NSPK), si 

dhe në detyrat e angazhimet e reja që 

këto ndryshime kanë sjellë jo vetëm 

për këto struktura por edhe për të 

gjithë zinxhirin e komandës.  

Në vijim, Këshilltari Ndërkombëtar 

Policor i SCPA, paraqiti një pasqyrë të 

eksperiencës së DVP Pilot Elbasan. 

Më pas ai u ndal në veçanti tek para-

kushtet për një zbatim të suksesshëm 

të ndryshimeve duke renditur: 

ngritjen e Grupit të Projektit për 

Ndryshimet për çdo DVP, hartimin e 

udhëzimit të brendshëm, rolin e 

strukturave drejtuese në procesin e 

ndryshimeve (në veçanti i Zv. Drejto-

rëve të DVP-ve përkatës për Rendin 

Publik dhe PK), rëndësinë e ndërtimit 

të një fryme ekipi për ndryshimet, 

organizimin e takimeve periodike për 

vlerësimin e sfidave gjatë zbatimit të 

tyre, si dhe monitorimin e zbatimit të 

detyrave. Pjesëmarrësit diskutuan në 

mënyrë konstruktive dhe intensive 

lidhur me hapat më efikase që do të 

ndërmerren në vijim, organizimin e 

punës dhe planin e implementimit të 

ndryshimeve. Ky takim do të pasohet 

nga një sërë takimesh në të gjitha 

DVP-të.  
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Gjatë muajit maj 2021 (EMP) Ekipi i 
menaxhimit të Programit SCPA ka 
organizuar një numër takimesh në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 
së Shtetit. 

Në ketë kuadër, janë takuar drejtori i 
Departamentit të Sigurisë Publike Z. 
Gjovalin Loka, drejtori i Rendit Publik 
Z. Ylli Vasili, shefi i Sektorit të Policimit 
në Komunitet Z. Ferdinand Zera si dhe 
specialistë të drejtorisë së rendit të 
cilët janë dhe anëtarë të grupit te 
punës për projektin e ndryshimeve në 
nivel qendror në DPPSh. 

Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë in-
formimi dhe përditësimi i nivelit 
drejtues me progresin e arritur deri 
tani në DVP Pilot për të konsoliduar 
arritjet në kuadër të ndjekjes peri-
odike të zbatimit të ndryshimeve sipas 
planit të punës të projektuar nga 
Grupi i Punës të projektit të menax-
himit të ndryshimeve në DVP Pilot 
Elbasan.  

Një synim tjetër i këtyre takimeve ka 
qenë dhe koordinimi i punës për të 
filluar zbatimin e ndryshimeve  në 11 
DVP e tjera në përputhje me Urdhrin 
e Drejtorit të Përgjithshëm Nr. 395, 
dt. 5/05/2021. 

Takimet kanë qenë të frytshme dhe 
bashkëbiseduesit kanë shprehur 
nevojën për të filluar sa më shpejt 
zbatimin e modelit të DVP Pilot në 
qarqet e tjera. 
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Në datat 26, 27 dhe 28 Maj 2021, 
SCPA në bashkëpunim me Policinë e 
Shtetit organizuan takime me nive-
lin drejtues të komisariateve dhe 
stacioneve të policisë të DVP Lezhë 
(Lezhë, Kurbin, Mirditë), të DVP 
Dibër (Peshkopi, Bulqizë, Mat) dhe 
të DVP Kukës (Kukës, Has, Tropojë). 

Takimet u zhvilluan me shefat e 
komisariateve, shefat e rendit, 
shefat e hetimit të krimeve si dhe 
shefat e seksioneve të policimit në 
komunitet. Në këto takime përveç 
nivelit drejtues të komisariateve të 
sipërpërmendura, mori pjesë dhe 
përfaqësuesi i Sektorit të Policimit 
në Komunitet në DPPSh. Programi 
SCPA u përfaqësua nga drejtuesi i 
ekipit të menaxhimit Z. Ansi Shundi, 
Këshilltari Ndërkombëtar Policor Z 
Ulrich Dugas, Eksperti Kombëtar 
dhe koordinatori i programit.  

Qëllimi i këtyre takimeve ishte i 
dyfishtë. Fillimisht të pranishmëve 
iu paraqit një pasqyrë e përm-
bledhur e përvojës së pilotimit të 
ndryshimeve të zbatuara në DVP 
pilot të Elbasanit duke vënë theks të 
veçantë në vështirësitë e hasura si 
dhe mënyrat e zbatuara për 
zgjidhjen e problemeve. Pastaj, 
diskutimet u fokusuan në shpjegi-
min e ndryshimeve të zbatuara me 
hyrjen në fuqi të përshkrimeve të 

reja të punës për OPP-të dhe NSPK-
të si dhe në detyrat e angazhimet e 
reja që këto ndryshime kanë sjellë 
jo vetëm për këto struktura por 
edhe për të gjithë zinxhirin e ko-
mandës.  

Pjesa e dytë e takimeve iu dedikua 
konstituimit të Grupeve të Punës 
për menaxhimin e ndryshimeve në 
bazë DVP-je. Këto GP do të krye-
sohen nga zëvendës drejtorët e çdo 
DVP-je. U vendos që në mbledhjen 
e parë të GP do të diskutohet 
përpilimi i planit të punës me në 
detaje dhe përcaktimi konkretisht i 
detyrave dhe personave përgjegjës 
për secilën detyrë si dhe lëshimin e 
udhëzimeve përkatëse. Në takim u 
vendos që në mbledhjet e 
ardhshme javore, do të ketë një 
pikë të caktuar për të raportuar për 
progresin e punës në lidhje me 
zbatimin e ndryshimeve. Të gjithë të 
pranishmit u shprehen njëzëri se 
kanë përpara një sfidë dhe punë të 
vështirë, por ishin optimistë që në 
fund të vitit do të arrinin rezultate 
të mira. Paneli u informua se do të 
përgatitet një plan pune i detajuar 
me zëra dhe afate kohore dhe se ky 
grup merr një rëndësi të veçante 
pasi behet një instrument i 
fuqishëm për implementimin dhe 
monitorimin e ndryshimeve që prit-
en të zbatohen në terren. 

Takime me drejtuesit e Drejtorisë 

së rendit publik në DPPSH 
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Takime me nivelin drejtues të komisariateve të DVP Lezhë, 
Shkodër, Kukës dhe Dibër. 



Me datë 14 maj 2021, ekspertët e 
Programit SCPA bënë një vizitë 
pune në DVP Pilot Elbasan. Gjatë 
kësaj vizite, ekipi zhvilloi takime 
me zëvendës drejtorin e Rendit 
Publik dhe Policimin në 
Komunitet, shefin e Seksionit të 
Rendit Publik dhe shefin e 
Seksionit të Burimeve Njerëzore të 
DVP Elbasan. 

Fokusi kryesor i takimit ishte or-
ganizimi i trajnimit në vendin e 
punës me Oficerët Patrullës së 
Përgjithshme të DVP Elbasan. Gja-
të këtij takimi u diskutua mbi op-
sionet mundshme për të zhvilluar 
trajnimin, logjistiken e trajnimit si 
dhe shtrirjen kohore të tij. 

Gjithashtu, u theksua se trajnimi 
do të bëhet bashkërisht me 
seksionin e Burimeve Njerëzorë në 
DVP dhe Akademinë e Sigurisë dhe 
i cili do të bëhet në optiken e 
raportit të Grupit të projektit të 
ndryshimeve dhe përshkrimeve të 
reja të punës për ketë funksion 
organik, aprovuar në fillim të vitit 
2020. 
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Në kuadër të aktiviteteve të Planit të 
punës së Programit SCPA në lidhje 
me Skemën e Granteve, u mbajtën 
mbledhjet e Komisioneve Vendore 
Përzgjedhëse të Skemës së Granteve 
për qarqet e Tiranës, Elbasanit 
Kukësit, Korçës dhe Gjirokastrës.  

Gjatë periudhës Prill -Maj 2021, u 
përfundua procesi i përzgjedhjes së 
aplikantëve fitues për raundin e 
pestë të Skemës së Granteve.  

Ky proces u parapri nga një fushatë 
intensive ndërgjegjësimi. Një numër 
i konsiderueshëm organizatash të 
shoqërisë civile paraqiten projektet 
e tyre të cilat kaluan në procesin e 
përzgjedhjes nga Komisionet Ven-
dore Përzgjedhëse që bashkë krye-

sohen nga Drejtorët e DVP-ve për-
katëse dhe përfaqësuesi i EMP-së në 
një proces transparent.  

EMP në bashkëpunim me DVP-të e 
këtyre qarqeve punoi intensivisht 
me aktorët vendorë për formimin e 
apo rivitalizimin këtyre komisioneve, 
realizoi shpërndarjen në kohë të 
aplikimeve për grante tek anëtarët e 
këtyre komisioneve dhe finalizoi 
brenda afateve përzgjedhjen e ap-
likantëve fitues për Grantet. Gjatë 
muajve në vijim, EMP do të punojë 
për parapërgatitjen e fituesve në 
mënyrë që aktivitetet që ato kanë 
parashikuar ti përshtatën më mirë 
nevojave të policisë dhe komunitetit 
në qarqet përkatëse. 

Vizitë pune në DVP Pilot Elbasan 
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Mblidhen Komisionet Vendore Përzgjedhëse të Skemës së 
Granteve për qarqet Tiranë, Elbasan, Kukës, Korçë dhe Gjirokastër  

Gjatë muajit Maj u realizua një takim 
mes SCPA dhe Drejtorit të Kolegjit të 
Policisë . Pjesëmarrësit në këtë takim 
diskutuan në lidhje me bashkëpuni-
min midis Programit SCPA dhe Ko-
legjit të Policisë për zhvillimin e një 
trajnimi për Oficerët e Patrullës së 
Përgjithshme (OPP) në DVP pilot të 
Elbasanit. Të gjithë pjesëmarrësit 
ranë dakord mbi nevojën për tra-
jnime të mëtejshme të OPP-ve të 
kësaj drejtorie, i përqendruar veça-
nërisht në zbatimin më të mirë të 
ndryshimeve që parashikohen në 
përshkrimin e tyre të fundit të punës 
të aprovuar. U theksua nevoja për një 
bashkëpunim të vazhdueshëm me 
Akademinë e Sigurisë në përmirësi-
min e kurrikulës, siç është azhurnimi i 

tyre me ndryshimet e fundit në PSV 
dhe Përshkrimet e Punës për OPP-të 
dhe SPZ-të. Drejtori i Kolegjit informoi 
pjesëmarrësit në lidhje me procesin e 
vazhdueshëm të vlerësimit dhe 
azhurnimit të kurrikulës, në lidhje me 
nevojën për t'i dhënë më shumë 
atribute Kolegjit të Policisë në trajni-
min e SPZ. Ai demonstroi gatishmëri 
për të marrë pronësinë e procesit të 
trajnimit OPP në të ardhmen gjatë 
procesit të ndryshimeve që tani po 
kalon në DVP e të tjera. Sidoqoftë, ai 
theksoi mungesën e trajnerëve dhe 
burimeve njerëzore në Kolegj. U 
mirëprit idea e kombinimit të modulit 
të ardhshëm të trajnimit për OPP me 
njohuritë e ofruara në programet 
përkatëse të Kolegjit të Policisë. 

Ekspertët e SCPA takojnë Drejtorin e Kolegjit Policor. 
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Pas miratimit të përshkrimeve të reja 
të punës për NSPK/ SPZ dhe Patrullën 
e Përgjithshme, në tremujorin e parë 
të 2020, ekspertët e Programit SCPA 
kanë punuar ngushtë me specialistet 
e Drejtorise se Rendit publik dhe 
sektorit të studimeve strategjike në 
DPPSh për hartimin e e dokumenteve 
per mirëfunksionimin e Zonës 
Policore.  

Hartimi i këtyre dokumenteve vjen si 
rrjedhojë logjike e hapave të 
ndërmarrë në zbatim të dy Urdhrave 
të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë 
së Shtetit: Urdhri Nr. 1023, datë 

09/07/2019, dhe Urdhri Nr. 395, dt. 
5/05 2021, si dhe në përputhje me 
vendimet e marra nga Grupi Teknik i 
punës i ngritur për ketë qellim.  

Sipas këtyre vendimeve, është punuar 
bashkërisht në dy drejtime: 

• monitorimi i zbatimit të 
ndryshimeve në formë pilotimi në 
DVP Elbasanit dhe  

• përpilimi i dokumenteve të duhura 
për një funksionim sa më normal 
të zonës policore.  

Pas përfundimit të pilotimit të 

ndryshimeve, grupi i projektit të 
ndryshimeve në DVP Pilot Elbasan ka 
përpiluar një raport të detajuar i cili 
pasi u miratua do të shërbejë si një 
dokument udhëzues për të shtrirë 
ndryshimet dhe në DVP e tjera. 
Bazuar në rekomandimet e raportit, 
gjatë muajit Maj 2021, Grupi teknik i 
punës u mblodh për të diskutuar për 
hartimin dhe aprovimin e një PSV-je 
me qellim normimin e punës së 
strukturave përbërëse të zonës 
policore dhe shtrirjen sa më mire të 
konceptit të policimit në komunitet si 
një filozofi gjithëpërfshirëse për të 
gjitha strukturat . 
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Shoferët e ardhshëm ndergjegjësohen për sigurinë në rrugë 

Takim konsultativ për mirëfunksionimin e  Zonës Policore 

Në kuadër të javës për sigurinë rrugore, 

ditën e merkurë datë 26 maj, organiza-

ta GBI grantmarrëse në raundin e 5-të 

të Skemës së Granteve të programit 

SCPA dhe Drejtoria e Policisë Rrugore 

zhvilluan një aktivitet të përbashkët me 

nxënës të gjimnazeve “Petro Nini Luara-

si” dhe “Ismail Qemali” të qytetit të 

Tiranës për rëndësinë e respektimit të 

masave të sigurisë dhe përdorimit të 

rripit të sigurimit në parandalimin e 

aksidenteve. Aktiviteti u zhvillua në 

sheshin “Nënë Tereza”, ku u vendosën 

një simulator për aksidente dhe përdo-

rimin e rripit të sigurimit dhe një simu-

lator për rrotullimin 360 gradë të 

makinës pas aksidentit dhe rolin e rripit 

në këtë rast.  

Pas një prezantimi të shkurtër nga in-

struktorët për rëndësinë e perdorimit 

të masave të sigurisë në timon, të pran-

ishmit, kandidatë për të marrë paten-

tën në një të ardhme të afërt, u ftuan të 

përdorin simulatorët, me qëllim 

ndërgjegjesimin për përdorimin e 

masave të sigurisë në mjet dhe 

rëndësinë e tyre në rast aksidenti.  

Më pas, nxënësit u shpërndanë fletush-

ka informuese përdoruesve të 

makinave në shesh si dhe u kërkuan 

kalimtarëve të nënshkruajnë 

peticionin e miratuar nga OKB për ku-

fizimet e shpejtësisë në qarkullimin 

brenda zonave urbane. 


