
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

BASHKIA MEMALIAJ,BASHKIA TEPELENE,BASHKIA KELCYRE,BASHKIA PERMET 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PARTIA DEMOKRATIKE ( PD),PARTIA SOCIALISTE (PS),PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER 

INTEGRIM (LSI),PARTIA SOCIAL DEMOKRATE (PSD) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

11 MARS DERI ME 20 MARS 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

20 MARS 

Nënshkrimi  

  



 

 

 

 

Shënim: për Seksionin II (monitorimi i aktiviteteve të fushatës), një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt 

zgjedhor, duke përdorur formularin e dhënë. Për seksionin III (monitorimi i abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

Një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt zgjedhor, duke përdorur formularin e mëposhtëm.   

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor PARTIA DEMOKRATIKE,PARTIA SOCIALISTE,PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER 

INTEGRIM,PARTIA SOCIAL DEMOKRATE (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara.Partit e larte permendura kane hapur 

deri tani nga nje zyre elektorale ne qytetet 

Memaliaj,Tepelene,Kelcyre,Permet,pervec PSD e 

cila ka hapur zyra ne Tepelene dhe ne 

Permet.Partit PD dhe PSD kane vendosur logot e 

tyre,kurse LSI ka vendosur logo vetem ne qytetin  

Tepelenes.PS i ka hapur zyrat por ska vendosur 

logo ne asnje prej tyre. 

Jo,do shikohen ne vijushmeri,deri tani ska 

paregullsi,pasi nuk jane bere 100 % funksionale. 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan.  

Po,pothuajse gjate akiviteteve u vrenjt e njejta 

paregullsi per sa u takon masave anti kovid,ku 



Po,jane moniteruar kater aktivitete te patrive 

LSI,PS,PD.Ne daten 14 Mars ne oren 14 subjekti LSI 

beri prezantimin e kanditaturave,ku mori pjese kryetarja 

e partis Monika Kryemadhi si dhe kandidatet per deputet 

te qarkut Gjirokaster.Takimi zgjati per nje ore,ne 

ambjentet e brendeshme te zyres elektorale,ku masat 

anti kovit linin per te deshiruar.Me daten 18 Mars ne 

oren 17 subjekti PS beri takim me te rinjte dhe 

profesionistet e rinje,ku moren pjese kandidatet per 

deputet te Qarkut Gjirokaster te PS.Takimi zgjati 70 min 

dhe u zhvillua ne kalceton e qytetit,ambient i hapur dhe 

i bollshem per pjesmarsit per sa u takon masave anti 

kovid,por dhe ketu kishte persona qe nuk i respektonin 

masat e kovidit.Po ne 18 Mars ne oren 18 e 30 PS beri 

takim me banoret e fshatit Veliqot.Takimi u be ne 

sheshin e fshatit duke resoektuar masat anti 

kovid,mernin pjese kandidatet per deputet te PS. 

Me daten 19 Mars ne vendin e quajtur kthesa e Luftinjes 

PD priti kryetarin e saj Lulezim Basha,i cili ishte per nje 

tur ne qarkun e Gjirokastres.Ne kete takim prej 15 min 

te pranishmit ishin jashte cdo mase anti kovid,pasi 

distanca mes tyre ishte shume e vogel. 

LSI takimin e beri ne ambjen te mbyllur,kurse  

takimet e tjera u bene ne ambjente te hapura,por 

prap te pranishmit ishin te pa vemenshem ndaj 

masave,ku disa skishin maska dhe te tjere 

sruanin distacen. 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen).Fasadat e zyrave elektorale i 

keni ne foto,PD 

Memaliaj,Tepelene,Kelcyr,Permet,PSD Permet,LSI 

Tepelene. 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  



 

a) Zyrat elektorale 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasë materiale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Rruga Tafil Buzi,lokali ish 

Taverna, LSI 

115 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga pronari i 

lokalit.Nuk kam dijeni per cmimin e qeras,lokali eshte 

prone e Alket Fejzo. 

2 Shetitorja e Qytetit 

Tepelene,lokal ne kat te 

dyte,LSI 

65 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qiradhensi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti 

eshte prone e Aliosha Jorgo. 

3 Shetitorja e Qytetit Memaliaj,PD 60 m2 Paisjet e zyres jane vendosur ne dispozicion nga qiradhenesi,nuk 

kam dijeni mbi cmimin e qeras,subjekti ka mbi dy muaj qe e posedon 

kete ambjent,anbjenti eshte prone e Kadri Tuku. 

4 Shetitorja e Qytetit Tepelene,PD 38 m2 Skam dijeni per paisjet dhe qeran dhe ne emer te kujt pronari eshte. 

5 Shetitorja e Qytetit Kelcyr,PD 48 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga qeradhenesi,nuk 

kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte prone e Adem 

Selenica. 

6 Shetitorja e Qytetit Permet,ish 

Hotel Turizmi,PD 

35 m2 Paisjet e ambjentit jane vendosur ne dispozicion nga qeradhenesi,nuk 

kam dijeni mbi cmimin  e qeras,ambjenti eshte prone e Eqerem 

Shahini 

7 Shetitorja e Qytetit Permet,lokal 

PSD 

30 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga qeradhenesi,nuk 

kam dijeni mbi cmimin e qeras 

8 Rruga nacionale Tep – 

Mem,lokal,PSD 

60 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga qeradhenesi,nuk 

kam dijeni per cmimin e qeras,ambjenti eshte prone e Adriatik 

Kamberi. 



9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 

materialet e fushatës etj.) 

1 Memaliaj 14 date 14 Mars Rreth 65 vete Partia LSI,aktiviteti u be brenda zyres 

elektorale. 

2 Tepelene 17 date 18 Mars  Rrethe 77 PS,aktiviteti u be ne kalceton e qytetit 

3 Veliqot 18 e 30 date 18 Mars Rreth    22 PS,aktiviteti u be ne qender te fashatit,ambjent 

i jashtem. 

4 Ura e Luftinjes 11 date 19 Mars Rreth   60 PD,aktiviteti u be ne kyqezimin e rrugeve 

nacionale me rrugen e Luftinjes. 



     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

nën përgjegjësinë ligjore të ....” 
Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 

1 Poster i vendosur ne fasaden e 

ambjentevete zyrave 

Emri i Subjektit Madhesia e tyre eshte e njejte me madhesin e vetratave te 

zyrave,plastik me ngjitje,te cilesis te mire. 

2    

    

    

    

    

 



 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Skam vezhguar    

2     

     

     

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik Ska pasur Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

Ska pasur Jo 



Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidati që organizon ose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

Ska pasur Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

Ska pasur Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
Ska pasur Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat Ska pasur Jo 

Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në 

materialet vizive të fushatës propagandistike 
Do verifikuar Po/Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit. 

Sjan idetifikuar platforma te 

faqeve te internetit 

 Jo 



b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

Ska pasur. 

 Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. Ska pasur 

 Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës. Ska pasur 

 Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

Ska pasur 

 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja. Ska pasur 

 Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 



Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

Ska pasur Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

Ska pasur Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit 

e presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

Ska pasur Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

Ska pasur Jo 

Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose 

ndërmarrjet  

Ska pasur Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
Ska pasur Jo 
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