
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Lsi, Pd, Ps Vlore 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Ps, Pd, Lsi 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

20.03.2021-30.03.2021 

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 Ps, Pd, Lsi. 

 

 

 
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  Pd - Nje zyre ne lagjen “Pavaresia”, nje zyre tek conad. 

Ps- Nje zyre ne lagjen “Kushtrimi” , nje zyre tek “bishti 

kalldremit”, nje zyre lagjia “Pavaresia” mbi Tirana Bank. 

Lsi- Nje zyre lagjia “28 Nentori” 

Jo 

Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  
Jo 



c) Materialet 

propagandistike 

 

 



 
Lsi 



 Lsi- 500 fletepalosje me logon e partise. 

Hartat me zonat qe mbulojne rajonet. 

Maska me logon e partise. 

 

Pd- 1000 fletepalosje. 

Maska dhe flamuj me logon e partise demokratike. 

 

Ps- Maska dhe flamuj, bluza me logon e partise 

socialiste. 

                                    

Jo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Ps- Ps Vlore- rajoni 5 

Facebook- Damian Gjiknuri 

Anduet Tahiraj 

Pd- frpd-vlore 

Instagram- Nada Daullja 

Bujar Leskaj 

 

Lsi- lsi vlore 

Lsi_rajoni_3_vlore 

 

Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat zgjedhore 

 Te gjitha te dhenat per zyrat zgjedhore jane derguar ne emailin e dates 20.03.2021 

 

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

materiale të printuara etj.) 

1    

2    

 



 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Ps- Aktivitet me vajzat e 

shkuadrave u18 dhe u20 te 

flamurtarit me Damian 

Gjiknurin dhe Anduel 

Tahitaj ne nje loje miqesore 

ne volejboll. 

24.03.2021 

17:00 

24 te pranishem Bluza te stampuar me logon e partise socialiste. 

2 Pd- Takim me anetare, 

simpatizant dhe banore te 

lagjes “Pusi i Mezinit” me 

Bujar Leskaj. 

24.03.2021 

10-00 

40 banore dhe 

simpatizante. 

Maska te stampuara me logo. 

3 Pd- Takim me anetare, 

simaptizante dhe banore te 

lagjes “Bashkimi” dhe “24 

Maj” 

27.03.2021 

10:30 

50 banore dhe simpatizante Maska te stamuara me logo. 

4 Lsi- Takim me banoret  dhe 

simpatizante me Luan 

Ramen dhe anetaret e 

rajonit numer 5. 

26.03.2021 

09:30 

40 pjesemarres Maska me logo dhe buza te stampuara. 

5 Pd- Prezantimi i kandidates 

per deputet Nada Daullja 

ne lagjen “Kushtrimi” 

23.02.2021 

17:00 

30 pjesemarres  

6 Pd- Takim Bujar Leskaj, 

Genc Deromemaj, Nada 

25.03.2021 

16:30 

28 pjesemarres  



Daullja me mjek, 

infermiere, farmacist per te 

prezantuar programin e 

partise demokratike. 

 

7 Ps-Takim Anduel Tahiraj 

me banoret e lagjes “Isa 

Boletimi” 

30.03.2021 

10:00 

30 pjesemarres Maska me logon e partise socialiste. 

8 Ps- Anduet Tahiraj takim 

me vajzat dhe grate e 

anetaresuara ne partine 

socialiste. 

28.03.2021 

11:00 

20 anetare  

9 Pd- Bujar Leskaj takim me 

banor te lagjes “Muradie” 

“Topana” dhe “Partizani” 

30.03.2021 

11:30 

30 pjesemarres Maska dhe buza te stampuara me logon e 

partise demokratike. 

10 Pd- Celja e fushates 

zgjedhore me simpatizante 

te partise demokratike dhe 

anetare te saj. 

26.03.2021 

10:30 

60 pjesemarres Maska, flamuj dhe buza te stampuara me logon 

e partise demokratike. 

11 Pd- Nje dite ndryshe me te 

rinjte e pd-se dhe me 

kandidatet per deputet 

Fation Veizaj, Hysni 

Sharraj, Lenc Dana dhe 

Bujar leskaj. 

22.03.2021 

16:00 

20 te rinje  Buza te stampuara me logo. 

12 Ps- Celja e fushates 

zgjedhore ne pallatin e 

sportit ne stadiumin 

“Flamurtari” 

26.03.2021 

18:00 

80 anetare Maska me logon e partise socialiste dhe bluza 

te stampuara me logo. 



13 Ps- Takim Damian Gjiknuri 

me studentet e universitetit 

“Ismail Qemali” Vlore 

21.03.2021 

16:00 

50 studente  

14 Lsi- Takim i qytetareve me 

Luan Ramen ne Uje te 

ftohte 

29.03.2021 

10:00 

30 banore  

15 Lsi- Takim i kandidates per 

deputete Entela Shkurtaj 

me banoret e lagjen 

“Pavaresia” 

30.03.2021 

12:00 

 

20 banor  Maska dhe buza me logo 

16 Ps- Homazh me rastin e 24 

viteve nga tragjedia e 

Otrantos 

27.03.2021 

11:30 

20 pjesemarres   

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Ps- maska dhe buza te 

stampuara  

 Maskat dhe bluzat material pambuku cilesi e mire te 

stampuara me logon e partise socialiste. 

2 Pd- maska, bluza, flamuj   Maska prej robe te stampuara me logon e partise 

demokratike si dhe bluza te stampuara.  

Flamuj te partise demokratike 

3 Lsi-maska me logo 

Hartat e rajoneve  

 Maska prej rrobe me logon e partise. 

Hartat e rajoneve te printuara ne flete.  

 



 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Instagram 27.03.2021 Lauraferati  Homazh me rastin e 24 viteve nga tragjedia e 

Otrantos 

2 Instagram 24.03.2021 Damian Gjiknuri Aktivitet me vajzat e shkuadrave u18 dhe u20 te 

flamurtarit me Damian Gjiknurin dhe Anduel 

Tahitaj ne nje loje miqesore ne volejboll. 

Audienca e synuar te rinje qe te behen pjese e 

partise socialiste  

3 Facebook 24.03.2021 Bujar Leskaj Takim me anetare, simpatizant dhe banore te 

lagjes “Pusi i Mezinit” me Bujar Leskaj. 

4 Instagram 26.03.2021 Lsi_vlore Takim me banoret  dhe simpatizante me Luan 

Ramen dhe anetaret e rajonit numer 5 

5 Instagram  30.03.2021 Entelashkurtaj Takim i kandidates per deputete Entela Shkurtaj 

me banoret e lagjen “Pavaresia” 

6 Facebook 28.03.2021 Anduel Tahiraj Anduet Tahiraj takim me vajzat dhe grate e 

anetaresuara ne partine socialiste. 

7 Facebool 26.03.2021 Ps Vlore Celja e fushates zgjedhore ne pallatin e sportit 

ne stadiumin “Flamurtari” 

8 Instagram  25.03.2022 Nada Daullja  Takim Bujar Leskaj, Genc Deromemaj, Nada 

Daullja me mjek, infermiere, farmacist per te 

prezantuar programin e partise demokratike. 

9 Instagram 23.03.2021 Frpd vlore Prezantimi i kandidates per deputet Nada 

Daullja ne lagjen “Kushtrim 



 

 

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 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

—  



23.03.2021, i 

KQZ-së 
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- Ps Vlore- rajoni 5 

Facebook- Damian Gjiknuri 

Anduet Tahiraj 

Lauraferati 

 

Pd- frpd-vlore 

Jo 



Instagram- Nada Daullja 

Bujar Leskaj 

 

Lsi- lsi vlore 

Lsi_rajoni_3_vlore 

Entela Shkurtaj 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Asnje aktivitet ne te cilet kane qene 
prezent punonjesit ne orarin e punes 
apo studentet ne orarin e mesimit. 

Jo 

Institucionet e monitoruara: shkollat 
e mesme ne Vlore, 3 godinat e 
universitetit Ismail Qemali Vlore, 
Drejtoria e Shendetit Pubik Vlore, 
Spitali Rajonal Vlore. DSHSH Vlore. 

Jo 

Asnje automiet publik i vezhguar i 

perdorur per fushate..  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Asnje 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.  
—— —— 

 


