
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Gjirokaster/Libohove/Dropull 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Levizja Socialiste per Integrim/Partia Demokratike/Partia Socialiste/Nisma Thurje/Vetvendosja 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

01/03/2021-10/03/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

10/03/2021 

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 Levizja Socialiste per Integrim  (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 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 …’  

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 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “18 

Shtatori” 

 Karrige, tavolina, televizor, poster. 

  

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 S’ka   S’ka 

2     

 



 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka  S’ka 

2 S’ka  S’ka 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Lsi Faqja Zyrtare  

2 Facebook  Vangjel Tavo Faqja Zyrtare  

 

 

Analizë: 

Gjate monitorimit të subjektit zgjedhor LSI nuk kam hasur parregullsi.Zyra elektorale nuk jan hapur veç zyrës qëndrore në Bashkinë 

Gjirokastër.Gjatë një takimi që kam pas me Koordinatorin e këtij subjekti zgjedhor më është komunikuar që janë akoma në vëzhgim për 

gjetjen e ambienteve për zyra elektorale.Kndidatët e monitoruar gjatë kësaj periudhe vazhdojnë takimet nëpër biznese në bashkinë 

Gjirokastër/Libohovë/Dropull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 

 

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  (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 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 …’  

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 

qerasë materiale promocionale, materiale të 

printuara etj.) 

1 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “18 

Shtatori” Rreth stadiumit 

30m² Zyra bosh ne proces punimi.  

 

2 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Pazar” 

 

25m² 

  
Karrige, tavolina, televizor, poster. 

3 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Ura e 

Lumit” 

 

12m² 

  
Zyra mbyllur.  

 



4 Bashkia Gjirokaster/Njesia 

Administrative Cepo 

 

20m² Zyra mbyllur.  

 

5 Bashkia Libohove/Qender 

 

15m² 

 
Zyra Mbyllur 

 

 

 

f) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 S’ka   S’ka 

2     

 

 



g) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka  S’ka 

2    

 

 

h) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Tritan Shehu Faqja Zyrtare  

2 Facebook  Dasho Aliko Faqja Zyrtare  

3 Facebook  FRPD-Gjirokaster  

 

 

Analizë: 

Gjate monitorimit të subjektit zgjedhor PD nuk kam hasur parregullsi dhe as pengesë në punë.Për zyrat elektorale më është dhënë 

informacioni nga Koordinatori i caktuar nga subjekti për gjithë Qarkun Gjirokastër.Gjatë një takimi që kam pas me të kam kërkuar disa të 

dhëna për shpërndarjen gjeografike të zyrave për gjithë zonën e monitorimitdhe më është vënë në dispozicion.Më pas kam monitoruar 

gjithë vendodhjen e dhënë si dhe gjithë ambientet e tjera të cilat më janë dhënë si referencë për tu hapur si zyra në ditët në vazhdim por 

që mbetetpër tu monotoruar më vonë..Kndidatët e monitoruar gjatë kësaj periudhe vazhdojnë takimet nëpër biznese në bashkinë 

Gjirokastër/Libohovë/Dropull si dhe takime me qytetarët dhe banorët e njësive administrative. 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

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 Partia Socialiste  (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 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 …’  

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  

 

i) Zyrat elektorale 

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

qerasë materiale promocionale, materiale të 

printuara etj.) 

1 Bashkia Gjirokaster/Lagjia 

“Pazar”Sheshi i Cerçizit  

(Zyra Qendrore e Partise por uk 

munda ta monitoroja dot per 

shkakse mu refuzua informacioni 

dhe arrita të monitoroj vetem zyren 

e sekretares) 

5m² Karrige, tavolina, kompjuter, printera 2 cope,.raft.

 

 
 



2 Bashkia Gjirokaster/Lagjia 

“Punetore” 

 

30m² Karrige, tavolina, poster. 

 

  

3 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Blloku 

i furrave” 

Zyra e paperfunduar. 

 

45m²   

Karrige, tavolina,televizor,frigorifer. 

 

4 Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Manalat-Cfake” 

25m² Karrige, tavolina,postera,ngrohes elektrik,materiale te 

printuara. 



  
 

5 Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Manalat 2” 

15m² Karrige,tavolina,sobe gazi per ngrohje. 

 



6 Bashkia Gjirokaster/ Lagjia “18 

Shtatori” 

30m² 

Karrige,tavolina,rafte 

7 Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Granica” 

25m² Karrige,tavolina,frigorifer,poster mural,materiale te 

printuara. 

 
 

   

 

 

 

j) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 



1 Bashkia Dropull  Rreth 20 person Mbledhje ne ambient te mbyllur me me shume 

se 10 persona 

 

 

2 S’ka   S’ka 

Mbetet per rishikim. Nuk di nese eshte ne kompetencen e KQZ-se dhe a duhet raportuar si shkelje? 

 

 

k) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka  S’ka 



2    

 

 

l) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Blendi Çuçi Faqja Zyrtare  

2 Facebook  Partia Socialiste Faqja 

Zyrtare 

 

3 Facebook  Mirela Kumbaro Faqja 

Zyrtare  

 

4 Facebook  Artemis Malo  

 

 

Analizë: 

Gjate monitorimit të subjektit zgjedhor PS kam hasur në disa vështirësi.Ashtu si funksionova me subjektet zgjedhore të siprpërmendura 

ashtu bëra edhe me këtë subjekt zgjedhor.Nuk arrita dot të kontaktoj një person që do më jepte një përgjigje.U lidha si fillim me 

Koordinatorin e Qendres i cili me udhezoi per tek sekretarja e zyrave qendrore.Shkova në zyra nuk e gjeta, e telefonova dhe me thot 

gjithe kete qe kerkon mund te ma dergosh me sms ne ëhatsApp!Asnje rezultat.Shkoj serisht te zyra qendrore dhe me thot kam urdher 

,nuk te ndihmoj dot me informacionin qe do.Skeni nje shperndarje te zyrave i thash jo tha.Ok po futem te monitoroj zyrat qendrore i 

thash por vajza nuk pranonte.Pas shume perpjekjeve mu desh qe une te kerkoj vet me menyrat e mija per vendodhjen e zyrave.Shkoj 

per monitorim ne disa zyra ashtu sic i kam permendur edhe ne raport.Perseri pasi kisha monitoruar disa zyra telefonoj kryetarin e partise 

or pa rezultat, nk mu pergjigj!Kam hasur veshtiresi ne zyren e Lagjes “Granica”, pasi perfaqesuesi i zyres z.Semi Golemi nuk pranonte qe 

une te fotografoja zyren(i vetmi qe me ka krijuar nje situate te pakendeshme dhe me tone te ashpra), ndoshta kjo për faktin se në zyra 

gjeja vetem punonjës të administratës por ishte pas orarit zyrtar.Pas nje debati mu desh ti sqaroja formularin dhe detyren time si 

monitoruese dhe pranoi duke me thene qe do ti nxjerr te gjithe personat qe kam brenda ne zyrë dhe beje foto zyren. 

Pjese shqetesuese mbetet edhe nje mjet identifikimi per ne si monitorues pasi mua me eshte dashur qe te tregoj kontraten ku ne disa 

raste sme ka pelqyer veprimi sepse kushtet e kontrates jane midis montoruesit dhe KQZ-se dhe jo publikut te gjere. 



Duhet që edhe ne të qartësohemi në disa pika sepse ky ishte një 10 ditësh pak i vështire të pakten për mua, nuk e di për monitoruesit e 

tjerë pasi është një eksperiencë e re dhe me shumë sfida.Shpresoj të kem bërë më të mirën e mundshme.Jam në pritje të vlerësimit të 

raportit si dhe të trajnimit të ditës së nesërme që është shume i nevojshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
S’ka Po/Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

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

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
S’ka 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.  

S’ka 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  

S’ka 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.  

S’ka 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.  

S’ka 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  

S’ka Po/Jo 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
S’ka Po/Jo 

 

 

 

 

 

Pjese shqetesuese mbetet edhe nje mjet identifikimi per ne si monitorues pasi mua me eshte dashur qe te tregoj kontraten ku ne disa 

raste sme ka pelqyer veprimi sepse kushtet e kontrates jane midis montoruesit dhe KQZ-se dhe jo publikut te gjere. 

Duhet që edhe ne të qartësohemi në disa pika sepse ky ishte një 10 ditësh pak i vështire të pakten për mua, nuk e di për monitoruesit e 

tjerë pasi është një eksperiencë e re dhe me shumë sfida.Shpresoj të kem bërë më të mirën e mundshme.Jam në pritje të vlerësimit të 

raportit si dhe të trajnimit të ditës së nesërme që është shume i nevojshëm. 

 

 

 

 
Sinqerisht! 


