
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Novoselë, Dëllënjë, Delisuf,Mifol,Llakatund,,Orikum,Dukat Fshat, Dukat i Ri, Kotë, 

Gjorm,Vajzë,Amonicë,Gërnec,Brataj,Mesaplik,Shkozë,Peshkëpi,Resulaj,Selenicë,Drashovicë,Vajzë,Amantia,       

Cerkovinë,Babicë e Madhe,Xhyherinë, Drithas,Mekat,Bishan,Panaja,Risili,Kaninë, Kuç 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PS, PD, PBD, PDIU. 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

01.04.2021- 10.04.2021. 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

10.04.2021 

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 PS, PD, PBD dhe PDIU. 

 

 

 
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  PS Llakatund, një zyrë zgjedhore. 

 PD Llakatund, një zyrë zgjedhore. 

PBD Llakatund, një zyrë zgjedhore. 

PD Kotë, një zyrë zgjedhore. 

Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara  35.  Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
PS, banderola dhe flamuj me logon e PS,jelekë dhe 

bluza me logo,kapele dhe maska me logon e PS. 

 

PD,banderola dhe flamuj me logon e PD, bluza,jelekë, 

kapele, maska,të gjitha me logon e PD si dhe flamuj 

kombëtarë. 

 

 Jo 



PBD,banderola dhe flamuj me logon e PBD si dhe flamuj 

kombëtarë. Bluza, kapele dhe maska me logon e PBD. 

  

 

Asnjë material propagandistik i vendosur 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. 

 

Asnjë material propagandistik i vendosur në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

 
 

 

 
 

 

Jo 

 

 

 

 Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

 

                                                                                                

PS-Facebook Vullnet Sinaj. 

PS-Facebook Damian Gjiknuri. 

PS-Instagram ps.qarku.vlorë. 

PD-Facebook Bujar Leskaj. 

PS-Facebook  Fation Veizaj. 

TV 6+1 Vlora. 

PBD-Facebook Arjan Devollaj. 

  

 

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 PS Llakatund 77m2 Postera me logon e PS në fasadat e lokalit,8 tavolina ,24 

karrige.Asjnë pajisje teknike ose materiale të printuara. 

2 PD Llakatund 34m2 Vetëm postera me logon e PD në xhamat e lokalit.3 tavolina dhe 6 

karrige.Asnjë pajisje teknike ose material të printuar. 



3 PBD Llakatund 70m2 Postera me logon e PBD dhe foto të kandidatit Arjan Devollaj. 

Asnjë material teknik ose materiale të printuara. 8 tavolina dje 16 

karrige. 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 PS Novosele  Ora 10:00  02.04.20221  8 aktivistë dhe simpatizante 

të PS. 

Maska me logon e PS. 

2 PS. Kandidati Ervis Moçka, 

takim me banore dhe 

simpatizantë, në Dëllënjë,     

Delisuf 

Ora 17:00  02.04.2021 22 banorë dhe simpatizantë 

të PS 

Maska me logon e PS, 

3 PS.Kandidati Ervis Moçka, 

takim në Mifol me banorë, 

derë më derë. 

Ora 17:00  08.04.2021 13 banorë. Maska me logon e PS. 

4 PS Anduel Tahiraj,Orikum, 

takim me përfaqësues të 

biznesit ku u njohën me 

programin e PS si dhe 

përgatitjet për sezonin e ri 

turistik. 

Ora 9:00   06.04.2021 30 biznesmenë Maska me logon e PS 

5 PS.Orikum, Damian 

Gjiknuri, Anduel Tahiraj 

dhe kanidate te tjere të PS,u 

be çelja e fushatës 

17:00     06.04.2021 200 simpatizantë, banorë 

dhe aktivistë të PS. 

Banderola dhe flamuj me logon e PS. Maska , 

bluza, flamuj me logon e PS. 2 bokse 

të fuqishme për audio.  



zgjedhore. 

6 PS Dukat fshat, Anduel 

Tahiraj dhe Eduart Leka, 

takim me banorët në lidhje 

me pronësimin.  

17:00     09.04.2021 20 banorë Maska me logon e PS 

7  PS Dukat Fushe takim me 

banorët për tu njohur me 

hallet dhe problemet e tyre. 

19:00     09.04.2021 32 banorë dhe 

simpatizantë. 

Maska me logon e PS 

8 PS Llakatund. Damian 

Gjiknuri dhe Ervis Moçka, 

takim nëLlakatund me 

banorë dhe simpatizantë të 

PS të cilët u njohën me 

programin e PS dhe bënë 

prezent problemet dhe 

hallet e tyre. 

 Ora 17:00   10.04.2021 40 banorë dhe simpatizantë Flamuj me logon e PS, bluza dhe maska me 

logon e PS. 

9 PS; Vullnet Sinaj, takim në 

Ploçë me banorët e fshatit 

ku prezantoi arritjt dhe 

detyrat për të ardhmen. 

16:30        08.04.2021 37 banorë dhe 

simpatizantë. 

Maska me logon e PS. 

10 PS: Vullnet Sinaj, takim me 

banorët e Vajzës 

               04.04.2021 80 persona, banorë. 

Aktivistë dhe simpatizantë 

të PS. 

Maska me logon e PS. 

11 PS , Vullnet Sinaj dhe 

Nertil Bello, takim në 

Gumenicë me banorët, në 

natyrë. 

03.04.2021 28 persona. Maska me logon e PS. 



12 PS, Vullnet Sinaj në 

Gërnec, takim me banorë, 

aktivistë dhe simpatizantë 

të PS. 

02.04.2021 32  banorë,aktivistë dhe 

simpatizane të PS. 

Maska me logon e PS 

13 Vullnet Sinaj, takim në 

Amonicë me banorët e 

fshatit. 

02.04.2021 30 pjesëmarrës.  

14 Vullnet Sinaj dhe Nertil 

Bello, takim në Brataj me 

banorë dhe simpatizantë të 

PS.( në lokalin e fshatit) 

01.04.2021. 54 pjesëmarrës.  

15 Vullnet Sinaj,takim në 

Mesaplik me banorë, në 

natyrë. 

 Ora 01.04.2021 35 banorë. Maska me logon e PS. 

16 Vullnet Sinaj dhe Pullumb 

Binaj,kryetari i bashkisë 

Selenicë,takim në Shkozë 

me banorët. 

01.04.2021 30 banorë Maska me logon e PS. 

17 Vullnet Sinaj dhe Nertil 

Bello, takim në Resulaj me 

banorë,aktivistë e 

simpatizantë të PS në 

lokalin e fshatit. 

05.04.2021 30 persona. Maska me logon e PS. 

18 PS. Kryeministri Edi 

Rama,Damian Gjiknuri, 

Vullnet Sinaj, takim në 

Peshkëpi,për inaugurimin e 

fillimit të punimeve të 

10:30   10.04.2021 130 persona Maska me logon e PS. 



rrugës Peshkëpi, Selenicë. 

19 PS Kryeministri Edi Rama, 

Damian Gjiknuri, Vullnet 

Sinaj,inspektim në zonën e 

Lumit të Vlorës për 

punimet e rrugës dhe 

përfundimin brenda afateve 

. 

13:30   10.04.2021. 25 punëtorë Maska me logon e PS. 

20 Kryeministri Edi Rama, 

Damian Gjiknuri, Vullnet 

Sinaj, takim me banorë të 

Kuçit. 

 14:00  10.04.2021 80 persona. Maska me logon e PS. 

21 PD, Bujar Leskaj, Artid 

Hoxha,kandidat për deputet 

, takim në Selenicë me të 

rinjtë Selenicarë dhe 

marshim drejt Drashovicës. 

 09:00     02.04.2021 80 të rinj dhe simpatizantë 

të PD 

Banderola dhe flamuj me logon e PD si dhe 

flamuj kombëtarë. Bluza dhe maska me logon e 

PD. 

22 PD, Bujar Leskaj, Artid 

Hoxha dhe kanidatë të 

tjerë, takim me të rinjtë në 

Vajzë dhe në Amantia. 

 12:00     02.04.2021 120 të rinj dhe simpatizantë 

të PD 

Flamuj dhe banderola me logon e PD. Xhupa të 

hollë mr logon e PD. Maska dhe bluza me 

logon e PD, flamuj kombëtarë.Bokse për audio. 

23 FRPD,në Gjorm, 

demonstrim me makina 

,flamuj dhe thirrje ne rrugët 

e fshatit Gjorm dhe 

Lepenicë. 

11:30      06.04.2021 25 makina me 125 të rinj. Bluza me logon e PD, Flamuj kombëtarë dhe 

flamuj me logon e PD,maska me logon e PD. 

24 PD,kanidati Fation 

Veizaj,takim me banorët në 

01.04.2021 22 persona Postera me logon e PD dhe maska me logon e 

PD, bluza me logon e PD. 



Cerkovinë dhe Babicë ku 

premtoi se do ti zgjidhte 

problemet që kanë banorët 

e këtyre fshatrave për ujë 

dhe kanalizime. 

25 PD; Fation Veizaj, takim në 

Xhyherinë, me banorë dhe 

simpatizantë të PD(në 

lokalin e fshatit). 

12:00    01.04.2021 18 persona Bluza dhe maska dhe kapele me logon e PD. 

26 PD;Fation Veizaj, takim 

me banorët në Drithas e 

Mekat,në shtëpitë e tyre si 

dhe takim në lokalin e 

fshatit, ku u njoh me 

problemet e tyre. 

10:00    02.04.2021 12 familje dhe 20 persona Maska dge kapele me logon e PD. 

27 PD: Fation Veizaj,takim në 

Bishan me banorët drë më 

derë, për ti njohur me 

programin e PD dhe për tu 

njohur me problemet q[ ata 

kanë. 

16:00    04.04.2021 60 banorë Maska dhe kapele me logon e PD. 

28 PD, Fation Veizaj,takim me 

banorët në Llakatund. 

 12:00  04.04.2021 40 aktivistë dhe 

simpatizantë . 

Maska dhe kapele me logon e PD. 

29 PD;Fation Veizaj, takim 

me banorët në Risili. 

   05.04.2021 26 banorë. Maska dhe kapele me logon e PD. 

30 PD,Fation Veizaj takim në 

Panaja me banorët të cilët u 

njohën me programin 

06.04.2021 30 pjesëmarrës Maska me logon e PD. 



elektoral të PD. 

31 PD;Fation Veizaj,takimnë 

Kaninë me aktivistë e 

simpatizantë të PD. 

07.04.2021 50 aktivistë dhe 

simpatizantë të PD. 

Banderola me logon e PD dhe mjete për 

audio.Bluza,jelekë, kapele dhe maska me logon 

e PD. 

32 PD;Fation Veizaj, takim 

me banorët e Alibanit për 

tu njohur me hallett që ata 

kanë dhe për ti njohur me 

programin elektoral të PD. 

17:0008.04.2021. 40 pjesëmarrës. Maska me logon e PD. 

33 PD;Fation Veizaj, në 

Mifol,takim me banorët të 

cilët u njohën me 

programine PD dhe bënë 

prezent problemet e tyre. 

17:00       09.04.2021 50 pjesëmarrës. Maska dhe kapele me logon e PD. 

34 PBD, Llakatund ,kanidati 

Arjan Devollaj,Ardi 

Kollozi,takim me 

banorëtpër ti njohur me 

kanidatin Arjan Devollaj 

dhe programin e PBD. 

17:00        09.04.2021 40 pjesëmarrës. Banderola me logon e PBD. Flamuj, maska, 

bluza, kapele me logon e PBD. 

35 PDIU.Gëzim 

Ademaj,kanidatdhe Bujar 

Leskaj,takim në 

Vajzë,Shkozë, Sevaster dhe 

Golimbas. 

01.04.2021. 45 pjesëmarrës Kapele dhe maska me logo. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 



# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 PS 

banderola,flamuj,bluza,kapele,

maska me logon e PS. 

 Banderola 2,5mtë larta me material cilësor.Flamujtë me 

përmasa normale, me materisl mendafshi cilësor,kapele, 

bluzar dhe maskat me material pambuku cilësor. 

2 PD 

Banderola,flamuj, 

bluza,maska,kapele me logon e 

PD. 

 Banderoja 2,5m të larta, me material leter e 

plastifikuar,Bluzat, maskat, kapelet me material pambuku, 

cilësor. 

3 PBD 

Banderola, bluza, kapele,maska 

me logon e PBD.  

 Banderola 2m të larta, letër cilësore e plastifikuar. Maskat, 

bluzar,kapelet, me përmasa normale dhe material pambuk 

cilësor. 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 facebook 10.04.2021 Vullnet Ruzhdi Sinaj Takim i kryemninistrit me banorët e Peshkëpisë  

dhe fillimi i punimeve për rrugën Peshkëpi-

Selenicësi dhe inspektimi i rrugës së Vlorës. 

Zbatimi i programit të PS dhe fitimi i votave. 

2 facebook 07.04.2021 Vullnet Ruzhdi Sinaj Fillimi i punimeve për rrugën e Neshtës Gjorm. 

Zbatimi i programit elektoral dhe sigurimi i 

votave për një mandat të tretë për PS. 

3 instagram 05.04.2021 ps.qarku.vlorë Takim i kanidateve me gratë dhe vajzat e Vlorës 

si forcë e madhe në vendimmarrje,njohja me 



gratë e sukseshme dhe thirrja për të votuar PS.  

4 facebook 10.04.2021 Damian Gjiknuri Takimi kryeministrit me banorët e Kuçit ku 

sëshpejti përfundon rruga në zonën e Kuçit. 

5 facebook 03.04,2021 Bujar Leskaj Marshimi i të rinjve demokratë nga Selenica në 

Drashovicë,Vajzë e Amantia dhe takimi me 

banorët e zonës për ti njohur me programin 

elektoral dhe entusiazmin e të rinjve për fitoren 

e zgjedhjeve. 

6 facebook 08.04.2021 Fation Veizaj Takim me banorët e Alibanit.njohja me 

programin e PD dhe problemet e banorëve duke 

i siguruar ata se do tu zgjidhen kto hslle nëse 

votojnë për PD. 

7 facebook 09.04.2021 Arjan Devollaj Fjala e mbajtur para banorëve të Llakatundit ku 

u prezantua si kandidat i PBD. 

8 tv 10.04.2021 6+1 Vlora Fillimi i punimeve në rrugën Peshkëpi-Selenicë 

Dhe inspektimi i punimeve në rrugën e Vlorës. 

 

 

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  ___ 



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. 

 ___ 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 ___ 

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. 

 ___ 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 ___ 

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. 

 

 ___ 

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.                                    

 ___ 



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 

 

 ___ 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 ___ 

 

 
 

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  
 

 

                                                                                                

PS-Facebook Vullnet Sinaj. 

PS-Facebook Damian Gjiknuri. 

PS-Instagram ps.qarku.vlorë. 

PD-Facebook Bujar Leskaj. 

PS-Facebook  Fation Veizaj. 

TV 6+1 Vlora. 

PBD-Facebook Arjan Devollaj. 

 

 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Nuk ka asnjë aktivitet në të cilën 

kanë marrë pjesë nëpunës të 

administratësgjatë orarit të punës.  

 Jo 



Në asnjë prej ngjarjeve, 

aktiviteteve të zhvilluara, nuk kanë 

marrë pjesë studentë të arsimit 

parauniversita,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. 

Bashkia Selenicë,Bashkia 

Novoselë,Komuna Brataj,shkolla 

“Faslli Danaj” Llakatund,Shkolla e 

Mesme Selenicë,Shkolla 9 vjeçare 

Lubonjë,Posta Gjorm,Posta Brataj 

dhe Orikum.  

 Jo 

Asnjë automjet publik i përdorur 

për qëllime të fushates.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Nuk ka asnjë prej aktiviteteve të 

një natyre publike të monitoruara 

të cilat kërkojnë 

njoftimin/raportimin tek KQZ-ja.  

 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.  

 ___ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 ___ 

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.  

 ___ 

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.  

 ___ 

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  

 ___ 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 ___ 

 


