
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

 

Njesia Administarive Nr.5 

 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

 

LSI, PD, PS 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

 

10 Dite 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

 

30-03-2021 

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 Socialiste –PS_____ (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 zgjedhore  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 
Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  
Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 



rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

Po/ Jo 

 

 

 

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 zgjedhore  

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 

materiale të printuara etj.) 

1 Adresa: Rr.Madar Shtylla, prane 

Wisdom University, Komuna 

Parisit, Tirane 

(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,TV, 

tavolina,materile te primtuara, harta,etj 

2 Adresa: Rr.Brigada VIII  ,Tirane (Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 

3 Adresa: Rr.”Nikolla Tupe”, 

Tirane,Albania 

(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 

4 Adresa: Rr. Irfan Tomini, Tirane, 

Albania 

(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 

5 Adresa: Blloku, pallatet Shushica, 

Njesia Administrative 5,Tirane 

(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 

6 Adresa: Rr. Sulejman Delvina, afer 

shkolles "Vasil Shanto", Tirane 
(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 



7 Adressa: Selite, Njesia 

Administrative Nr.5 

(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter,tavolina,materile 

te primtuara, harta. 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 P.Majko me te rinjte votues 

per here te pare ne njesine 

Nr.5 

20/03/2021 Ora  7:58 (Foto,10+ persona te 

pranishem ne ambiente te 

brendeshme) 

. Bisede nga afer me te rinjt ne ambient te 

brendeshm, shperndarje broshurash. 

2 P.Majko bashke me 

E.Veliaj takim me 

komunitetin ne parkun 

Olimpik, Njesia nr.5 

26/03/2021 Ora 12:51 (Foto12 persona te 

pranishem). 

Bisede ne ambient te jashtem mos shperndarje 

e asnje  gjeje materiale. 

 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Broshura  Foto 

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 



# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook   1. Partia Socialist Njesia5  

   https://www.facebook.com/

partiasocialistenjesia5 

 

2  20/03/2021  -Video propagandistike mbeshtetese per 

programin e PS. 

-P. Majko takim me te rinjt votues per here te 

pare 10+ persona..(Foto) 

3  21/03/2021  -P.Majko kafe ne biznesin familjare “Caffe 

Skerdi”(Foto).  

-Takim  me qytetaret ne terrren. 

-P.Majko takim ne ambient te brendshem me 

veteranet e njesise Nr.5 (Foto). 

4  22/03/2021  -Takim me komunitetin dhe biznesin ne Njesine 

nr.5 (Foto). 

5  24/03/2021  -Takim ne kafe me banoret e Njesise Nr.5(Foto) 

6  25/03/2021  -Celja Zyrtare e Fushates Zgjedhore(Slogani,PS 

Video) 

-P.Majko, bisede ne biznesin familjar 

“Autoservis Miri”(Foto).  

7  26/03/2021 https://www.facebook.com/

105135763313519/posts/75

6597764833979/ 

 

-Profili i P.Majkos si kandidat i Njesise 

Nr.5(Opinion,TV Klan). 

-P.Majko bashke me E.Veliaj takim me 

komunitetin ne parkun Olimpik, Njesia 

nr.5(Video).  

https://www.facebook.com/partiasocialistenjesia5
https://www.facebook.com/partiasocialistenjesia5
https://www.facebook.com/105135763313519/posts/756597764833979/
https://www.facebook.com/105135763313519/posts/756597764833979/
https://www.facebook.com/105135763313519/posts/756597764833979/


8  27/03/2021 https://www.facebook.com/

watch/live/?v=8881604986

41150&ref=watch_permali

nk 

 

-P.Majko bashke me E.Veliaj takim me 

punetoret per rindertimin e shkolles “Murat 

Toptani”ne Selite(Video) 

-P.Majko bashke me E.Veliaj dhe E.Hysko 

takim me te rinjt ne fushen e 

basketbollit(Video&Foto). 

-P.Majko kafe me banoret e Njesise Nr.5 

10+persona te pranishem ne ambient te mbydhur 

(Foto). 

- P.Majko takim me komunitetin rom ne Njesin 

nr.5 ne ambiente te mbydhura 10+persona(Foto) 

9  28/03/2021  -P.Majko vizite ne shtepine e familjarit 

I.Ramushit, diskutimi per fitore PS(Foto). 

-Takim ne rruge me komunitetin dhe bizneset ne 

njesine Nr.5 (Foto). 

10   2. FRESSH Njesia NR.5 

https://www.facebook.com/

FresshNjesiaNr5 

_ 

11   3. Kordinatori Digjital 

Njesia 5 

https://www.facebook.com/

KoordinatoriDigjitalNjesia5 

 

12  20/03/2021 https://www.facebook.com/

339151316743721/posts/75

1210055537843/ 

 

-P.Majko me te rinjte votues per here te pare ne 

njesine Nr.5 10+ persona te pranishem ne 

ambiente te brendeshme(Foto). 

13   4. Llogaria personale: 

Pandeli Majko 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=888160498641150&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=888160498641150&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=888160498641150&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=888160498641150&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FresshNjesiaNr5
https://www.facebook.com/FresshNjesiaNr5
https://www.facebook.com/KoordinatoriDigjitalNjesia5
https://www.facebook.com/KoordinatoriDigjitalNjesia5
https://www.facebook.com/339151316743721/posts/751210055537843/
https://www.facebook.com/339151316743721/posts/751210055537843/
https://www.facebook.com/339151316743721/posts/751210055537843/


 
 
 
 
14 

 21/03/2021 

 

 

 

26/03/2021 

https://m.facebook.com/stor

y.php?story_fbid=2882605

22665100&id=1000444346

29672 

 

-Takime ne kafe me banoret e Njesise Nr.5 10+ 

persona te pranishem(Foto). 

 

 

-Profili i P.Majkos si kandidat i Njesise 

Nr.5(Opinion,TV Klan). 

15 Instagram  1. psnjesia.5 

https://www.instagram.com

/p/CMkjA2_g93S/?igshid=

1gotjgqo1npxd 

 

16   21/03/2021  -Cdo dite ne terren ne takim me banoret e 

njesise Nr.5(Foto). 

 

 

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  Po/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. 

 Po/Jo 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=288260522665100&id=100044434629672
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=288260522665100&id=100044434629672
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=288260522665100&id=100044434629672
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=288260522665100&id=100044434629672
https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd
https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd
https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd


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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 Po/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. 

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

 Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

 Po/Jo 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Po/Jo 

 

 
 
 



III. 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 - PD_____ (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 
Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 
Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
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 qerasëmateriale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 



1 Adresa:Rr. Sulejman Delvina, afer 

shkolles "Vasil Shanto" 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, broshura, flamuj.. 

2 Adressa: Rr.Madar Shtylla, prane 

Wisdom University, Komuna e 

Parisit. 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera,printer,harte,karrike, 

tavolina, broshura, flamuj... 

3 Adressa: Selite, Njesia 

Administrative Nr.5 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera,printer, tavolina,.. 

4 Adressa:Bulevardi Bajram Curri, 

Tirane,Albania 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera,karrige, tavolina,.. 

 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 -  Mbledhje ne Komunen e 

Parisit te zyra e PD ne Njesine 

Nr.5   

23/03/2021 Ora 19:10   (10+persona te pranishem 

ne zyre, Foto). 

Materiale te shperndara:paisje teknike, 

kompjutera, printer, harta, karrike, tavolina, 

ngrohese etj.. 

2 -   Stenda e PD ne sheshin 

Wilson. 

24/03/2021 Ora 15:45  (Foto nga kalimtare te 

zones te interesuar) 

Materiale te shperndara; Broshura 

3 - Mbledhje e te rinjeve ne 

Sheshin “Nene Tereza”. 

25/03/2021 Ora 15:34 (Video&Foto, Shume 

persona te pranishem 

kryesisht te rinj) 

Materiale te shperndara; Broshura,Flamuj, 

bluza me Nr e kandidates L.F, Makina me 

numer te larte etj. 

 

 https://www.facebook.com/Partia-

Demokratike-Dega-5-Tirane-

https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal


706622706099034/?ref=page_internal 

 

 

4 - Afer Nisjes se  Fushates . 25/03/2021 Ora 17:35   Nje numer i madh  

personash te pranishem..   

Materiale te shperndara; Broshura,Flamuj, 

bluza, makina me numer te larte tollombacat, 

etj. (Video, link 

https://fb.watch/4xUt5r-MmV/ 

 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1  Broshura,flamuj, bluza me Nr e 

kandidates L.Fratari, maska, 

berzylyke, stirolapsa, me logon 

e PD etj. 

 

 (Foto) 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook    

    1. Partia Demokratike, 

Njesia 5 zyra elektorale7 

-   

https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://fb.watch/4xUt5r-MmV/


https://www.facebook.com/

PartiaDemokratikeNjesia5Z

yraElektorale7/ 

  

2  20/03/2021  - - Kandidatja per deputete O.Nebija ,takim me 

banoret e Njesise Nr.5 si ne ambiente te 

brendeshme dhe te jashtme (Foto). 

3  23/03/2021  - Kandidatja per deputete L.Fratari ,takim me banoret 

e Njesise Nr.5  (Foto). 

4  25/03/2021 https://www.facebook.com/

watch/?v=98306498910654

1 

 

https://www.facebook.com/

watch/live/?v=2091343404

341999&ref=watch_permal

ink 

 

-Video  fushate  PD... 

5   2. Partia Demokratike, 

Dega 5 Tirane 

https://www.facebook.com/

watch/Partia-Demokratike-

Dega-5-Tirane-

706622706099034/ 

 

-  

6  20/03/2021  - - Takim ne nje nga zyrat e PD me deputetet 

L.Fratari/D.Telili  (Foto) 

https://www.facebook.com/PartiaDemokratikeNjesia5ZyraElektorale7/
https://www.facebook.com/PartiaDemokratikeNjesia5ZyraElektorale7/
https://www.facebook.com/PartiaDemokratikeNjesia5ZyraElektorale7/
https://www.facebook.com/watch/?v=983064989106541
https://www.facebook.com/watch/?v=983064989106541
https://www.facebook.com/watch/?v=983064989106541
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2091343404341999&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2091343404341999&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2091343404341999&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2091343404341999&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/
https://www.facebook.com/watch/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/
https://www.facebook.com/watch/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/
https://www.facebook.com/watch/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/


7  23/03/2021 https://www.facebook.com/

706622706099034/posts/37

30713950356546/ 

 

-Mbledhje ne Komunen e Parisit te zyra e  PD ne 

Njesine Nr.5  10+persona  te pranishem ne 

zyre(Foto). 

-L.Frahtari takim ne rruge me banoret dhe bizneset 

e komunitetit te njesise Nr.5.(Foto) 

8  24/03/2021 https://www.facebook.com/

706622706099034/posts/37

34664416628166/ 

 

-Stenda e PD ne zonen e ish-bllokut,sheshi 

Wilson(Foto). 

-A.Shehaj takim miqesore ne kafe me pensionistet 

te Njesise Nr.5(Foto). 

-PD-takim me banoret e Njesise  Nr.5 ne oren 22:16 

ne mbremje ne ambiente te brendeshme(Fotot). 

9  25/03/2021 https://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=

3736542756440332&id=70

6622706099034 

 

https://www.facebook.com/

Partia-Demokratike-Dega-

5-Tirane-

706622706099034/?ref=pa

ge_internal 

 

https://fb.watch/4xUt5r-

MmV/ 

 

https://fb.watch/4xVKbUbh

EZ/ 

- - L.Basha ecje me qytetaret ne Njesine Nr.5(Foto). 

- -Mbledhje e te rinjeve ne Sheshin “Nene 

Tereza”.(Video, ) 

- -Afer nisjes se  fushates (Video) 

- -Fushata ne sheshin “nene tereza” (Video;link) 

10  26/03/2021   -L.Fratari takim me grupseksionin Nr:1,ecje me 

https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3730713950356546/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3730713950356546/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3730713950356546/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3734664416628166/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3734664416628166/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3734664416628166/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3736542756440332&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3736542756440332&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3736542756440332&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3736542756440332&id=706622706099034
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-5-Tirane-706622706099034/?ref=page_internal
https://fb.watch/4xUt5r-MmV/
https://fb.watch/4xUt5r-MmV/


qytetart  ne zonen e ish-bllokut(Foto) 

11  27/03/2021 https://www.facebook.com/

706622706099034/posts/37

42828012478473/ 

https://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=

3742834299144511&id=70

6622706099034 

 

- - Takim me qytetaret ne kafene ambient i mbydhur 

10+ persona te pranishem, (Foto /link) 

-Takim me qytetaret prane zyres se PD ambient i 

jashtem 10+ persona te pranishem, (Foto /link) 

-  

12    3. FRPD DEGA 5 Tirane 

https://www.facebook.com/

watch/FrpdDega5Tirane/ 

 

-   

-   

13  20/03/2021  -Takim me banoret dere me dere  te pallati perballe 

fakultetit Juridik ne Njesine Nr.5(Foto). 

14  25/03/2021 https://www.facebook.com/

watch/?v=27149382125188

3 

 

https://www.facebook.com/

watch/live/?v=7730059266

75712&ref=watch_permali

nk 

 

- _Ne pritje te nisjes se fushates (Video). 

15  26/03/2021 https://www.facebook.com/

678709388925095/posts/36

67985113330826/ 

 

-Takim me forumin ne Njesine Nr.5 ne ambiente te 

jashtme (Foto). 

-Mbledhje te te rinjve te forumit te PD ne ambient 

te brendshem 10+ persona te pranishem(Foto). 

https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3742828012478473/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3742828012478473/
https://www.facebook.com/706622706099034/posts/3742828012478473/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3742834299144511&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3742834299144511&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3742834299144511&id=706622706099034
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3742834299144511&id=706622706099034
https://www.facebook.com/watch/FrpdDega5Tirane/
https://www.facebook.com/watch/FrpdDega5Tirane/
https://www.facebook.com/watch/?v=271493821251883
https://www.facebook.com/watch/?v=271493821251883
https://www.facebook.com/watch/?v=271493821251883
https://www.facebook.com/watch/live/?v=773005926675712&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=773005926675712&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=773005926675712&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=773005926675712&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/678709388925095/posts/3667985113330826/
https://www.facebook.com/678709388925095/posts/3667985113330826/
https://www.facebook.com/678709388925095/posts/3667985113330826/


16   4. PD & FRPD Dega 5 - 

Grupseksioni 2 

https://www.facebook.com/

PD-FRPD-Dega-5-

Grupseksioni-2-

487210264661623 

- _ 

17   5.PD & FRPD Dega 5 - 

Grupseksioni 3 

 

https://www.facebook.com/

GrupSeksioni3 

- _ 

18   6.Njesia 5 Zyra Elektorale 

nr.9 

https://www.facebook.com/

Njesia-5-Zyra-Elektorale-

nr-9-PD-560169160681892 

 

- _ 

19   7.Logaria 

personale;Agron Shehaj 

https://www.facebook.com/

agronshehaj.al/ 

 

-  

20  20/03/2021 https://fb.watch/4yAFU9lV

Zd/ 

 

- -Profili i A.Shehaj ne Opinion TV Klan(Video) 

21  21/03/2021  -Takim me qytetaret ne kafe (Foto) 

22  23/03/2021  - - Takim me te rinjte ne zyre duke biseduar per 

https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/GrupSeksioni3
https://www.facebook.com/GrupSeksioni3
https://www.facebook.com/Njesia-5-Zyra-Elektorale-nr-9-PD-560169160681892
https://www.facebook.com/Njesia-5-Zyra-Elektorale-nr-9-PD-560169160681892
https://www.facebook.com/Njesia-5-Zyra-Elektorale-nr-9-PD-560169160681892
https://www.facebook.com/agronshehaj.al/
https://www.facebook.com/agronshehaj.al/
https://fb.watch/4yAFU9lVZd/
https://fb.watch/4yAFU9lVZd/


sipermarrjen dhe teknologjine(Foto). 

23  24/03/2021  - -A.Shehaj se bashku me kryetarin e partise 

Demokratike  L.Basha takim me qytetaret e Njesise 

Nr.5(Foto) 

24  26/03/2021  - -A.Shehaj takim me studentet e Marin Barletit 

(Video) 

25  27/03/2021  - - Agron Shehaj diskutim ne zyre me te rinjt 

vullnetare te PD(Foto). 

26  29/03/2021  - - Takim me sipermarresit e vegjel ne Njesine Nr.5 

(Foto). 

27 INSTAGRAM   1. pdshqiperi  

https://www.instagram.com

/pdshqiperi/ 

 

- _ 

28   2. agronshehajpd 

https://www.instagram.com

/agronshehajpd/?igshid=9c9

bgvgj6h6k 

 

-  

29  29/03/2021 https://www.instagram.com

/p/CNAQB5gB2d1/?igshid

=11jkmo9w5v86 

 

 -Video permbledhese e Fushates Zgjedhore. 

 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

https://www.instagram.com/pdshqiperi/
https://www.instagram.com/pdshqiperi/
https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k
https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k
https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k
https://www.instagram.com/p/CNAQB5gB2d1/?igshid=11jkmo9w5v86
https://www.instagram.com/p/CNAQB5gB2d1/?igshid=11jkmo9w5v86
https://www.instagram.com/p/CNAQB5gB2d1/?igshid=11jkmo9w5v86


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  Po/Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

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

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Po/Jo 

 



 
 

IV. 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 _____Levizja Socialiste Per Integrimi-LSI____ (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 
Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 
Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
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  

 

e) Zyrat elektorale 



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

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Selia e LSI-Adresa: Rruga "Sami 

Frashëri",Godina 20/10, Tiranë 

(Foto) Brenda selise:Paisje teknike, kompjutera,printera, karrike, tavolina, 

harta, postera... 

2 Adressa: Selite, Njesia Nr.5 (Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, karrike, tavolina, postera... 

 

 

 

f) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 -    

2 -    

 

 

g) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 -   

2 -   

 

 

h) Rrjetet Sociale 



# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  1. LSI Njesia5, Tirane 

 

https://www.facebook.com/

lsinjesia5 

_ 

2  26/03/2021 2. LSI_Selite Njesia5 zona 

8 

https://www.facebook.com/

NjesiaNr5LSI 

_Aktnormativ me qellim te venies ne dijeni 

qytetarin per ndryshimin e ri sa i perket 

Leternjoftimit-ID per qytetaret(Foto). 

3   3. LSI Njesia5," Komuna 

e Parisit" 

 

https://www.facebook.com/

4.LSI-Njesia-5-Komuna-e-

Parisit-870755649637579 

_ 

4   4. Petrit Vasili 

 

https://fb.watch/4knM8T_T

Du/ 

 

5  24/03/2021 https://www.facebook.com/

watch/live/?v=8740965998

15202&ref=watch_permali

nk 

 

- - Deklerate e propagandistike e Z.Petrit Vasili ne 

seline e LSI Nj.5 bazuar ne fushaten 

zgjedhore(video)  

6   

 

 

5. Klajda Gjosha 

https://www.facebook.com/

search/top?q=Klajda%20Gj

-  

-  

-  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=874096599815202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=874096599815202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=874096599815202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=874096599815202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/search/top?q=Klajda%20Gjosha
https://www.facebook.com/search/top?q=Klajda%20Gjosha


21/03/2021 osha 

 

- -K.Gjosha takim ne kafe me te rinjt (Foto) 

7  24/03/2021 https://www.facebook.com/

klajdagjoshaLSI/photos/pcb

.1572331162958334/15723

31109625006/ 

 

- -Takim me te rinjt ne Selite (Foto) 

8  26/03/2021 https://www.facebook.com/

klajdagjoshaLSI/videos/451

941555904597 

 

- K.Gjoshaj  LIVE- @NEWS 24 per celjen e 

Fushates Elektorale(Video). 

9 INSTAGRAM  1. lri_njesia_5 

 

https://www.instagram.com

/lri_njesia_5/?igshid=1olcu

etpdonlf 

 

_ Broshura,Flamuj, bluza me Nr e kandidates 

L.F, Makina me numer te larte etj. 
-  

 

 

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  Po/Jo 

https://www.facebook.com/search/top?q=Klajda%20Gjosha
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/photos/pcb.1572331162958334/1572331109625006/
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/photos/pcb.1572331162958334/1572331109625006/
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/photos/pcb.1572331162958334/1572331109625006/
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/photos/pcb.1572331162958334/1572331109625006/
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/videos/451941555904597
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/videos/451941555904597
https://www.facebook.com/klajdagjoshaLSI/videos/451941555904597
https://www.instagram.com/lri_njesia_5/?igshid=1olcuetpdonlf
https://www.instagram.com/lri_njesia_5/?igshid=1olcuetpdonlf
https://www.instagram.com/lri_njesia_5/?igshid=1olcuetpdonlf


Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

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

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 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  
Po/ 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.  

Po/ Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Po/ 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.  

 Po/Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Po/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.  

 Po/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.  

 Po/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  

 Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Po/Jo 

 


