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Lajme të tjera

Elvis Hila 

Kronikë

Ekzekutoi Saimir Jakun,
vrasësi me pagesë Dorjan
Keqi hesht para hetuesve!
Refuzon të zbulojë kush janë
porositësit

27 Korrik, 11:06

Kronikë

Tiranë/ U arrestua një ditë më
parë, ish-efektivit të RENEA-s
Remal Radës, i gjendet një
tjetër arsenal armësh në
banesën me qira (VIDEO)
27 Korrik, 08:56

Kronikë

Përplasen dy motoçikleta në
aksin Lezhë-Shkodër, 4 të
plagosur (VIDEO)
27 Korrik, 08:16

Kronikë

Aksident i tre�shtë në aksin
rrugor Lezhë-Milot! Plagosen
3 persona (VIDEO)
26 Korrik, 12:24

Kronikë

Sot u zbardh një prej tyre/ 6
vrasje për 4 vite, nga eliminimi
i drejtorit të OST-së në 2016
deri tek ekzekutimi i Anton
Kelit! Kronologjia e krimeve
mes dy �seve në Rrëshen
26 Korrik, 11:30

Kronikë

Arrestohet ish efektivi i
RENEA-s dhe një 28-vjeçar në
Tiranë! U sekuestrohen një
‘arsenal’ armësh dhe një
snajper
26 Korrik, 11:19

Kronikë

Arrestohet vrasësi me pagesë,
ekzekutoi Sajmir Jakun në
2016 në Rrëshen dhe nisi
sagën e hakmarrjes për
pazaret e drogës! Porosi nga
një grup kriminal në Lezhë
26 Korrik, 10:07

Kronikë

Atentati me një të vrarë në
Milot, pamjet �lmike
dërgohen për ekzaminim! Ylli
Brahimi pritet të merret në
pyetje
26 Korrik, 08:58

Kronikë

Zjarr në Ndërshen, Orosh të
Mirditës, rrezikohen të digjen
banesat! Kërkohet ndërhyrje
nga ajri (VIDEO)
25 Korrik, 13:55

Elvis Hila 

Reportazh

‘Shqipëria turistike’/
Reportazh në Rubik, me
kishën 900-vjeçare dhe
'Katundin e Vjetër', turistët:
Është shumë bukur, ngjitje në
mal, shëtitje në ajër të pastër
dhe gatime të shijshme

25 Korrik, 11:39

Kronikë

I vodhën me dhunë varësen e
�oririt vajzës në Tiranë dhe
më pas e shitën në
argjendarinë Lezhë,
arrestohen dy autorët (VIDEO)
25 Korrik, 09:10

Kronikë

Lezhë/ 2 aksidente brenda
pak orësh, 2 të palgosur, babai
po udhëtonte bashkë me dy
djemtë e tij, makina del nga
rruga dhe përmbyset! 'Fordi'
përplas motorçikletën (VIDEO)
25 Korrik, 08:38

 

LAÇ-  46-vjeçari Viktor Lleshaj ka rënë në pranga  të policisë pasi gjatë kontrollit në  magazinën e lokalit

të cilin e kishte me qira, iu gjend një armë zjarri e llojit pistoletë, si dhe sasi municioni luftarak.

46-vjeçari akuzohet për “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit", ndërsa arma

dhe municioni luftarak u sekuestruan.

LEXO EDHE:
Turizmi në Mirditë nën shembujt e projekteve
evropiane! Projekte nga Agjencia Italiane për
Bashkëpunim dhe Zhvillim

"Si rezultat i kontrolleve shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin në bashkëpunim me forcat
operacionale të DVP Lezhë, bazuar edhe në informacione të marra në rrugë operative, në Laç, në
magazinën e lokalit në përdorim nga shtetasi V. Ll., është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri
pistoletë dhe një sasi municioni luftarak. Në vijim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimeve
në Komisariatin e Policisë Kurbin është arrestuar në �agrancë shtetasi V. Ll., 46 vjeç, banues në Kurbin,
për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit",njofton Policia.

S.C/Shqiptarja.com

TAG: Lezhe  armembajtje pa leje  Viktor Lleshaj

Sondazhi i ditës:
Ilir Meta bashkëpunëtor i ish-Sigurimit, a duhet të futen sërish në
�ltër politikanët që veri�kimi i viteve 90-të i nxori të pastër?
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Kronikë

I gjendet arma në magazinën e lokalit që kishte me
qira, arrestohet 46-vjeçari në Laç
46-vjeçari Viktor Lleshaj ka rënë në pranga  të policisë pasi gjatë kontrollit në  magazinën e lokalit të cilin e kishte me qira, iu
gjend një armë zjarri e llojit pistoletë, si dhe sasi municioni luftarak.
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Armët e sekuestruara

Kerko

Ndryshime në policinë
e shtetit, ikën Tonin
Vocaj si drejtor i
policisë kriminale!
Zëvendësohet nga

Nertan Nallbati

1 Ilir Meta me dy
mbiemra/ A e mbajti
mbiemrin jo zyrtar për
të fshehur të shkuarën
në ish Sigurimin e

Shtetit? 

2 Meta spiunoi shokun e
tij, Filip Talo? Donte të
arratisej por u
‘dorëzua’ te Sigurimi i
Shtetit, nga SHBA nisi

emailin për të kërkuar veri�kim

3 'Paguan 50 euro, njëlloj
si në Mykonos' Armina
Mevlani 'preket' nga
çmimet e kripura: Vijnë
ngjitur ca 'laca' me

varëse �oriri

4 Kaluan me sukses
vettingun, sot KLP do
të emëroj 22 prokurorë
të rinj

5
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