
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Njesite Administrative: Bradashesh, Gracen, Funare, Gjergjan, Gjinar, Zavalin, Labinot Fushe, Labinot Mal, 

Shirgjan, Shushice, Tregan. 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Institucionet publike te njesive administrative. 

Partia Demokratike e Shqiperise. 

Partia Levizja Socialiste per Integrim. 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

31.03.2021 – 09.04.2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

09.04.2021 

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 Partia Demokratike e Shqiperise (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  Subjekti zgjedhor Partia Demokratike e Shqiperise nen 

mbikqyrjen time ka 6 zyra zgjedhore. 1 ne njesine 

adminstrative Shirgjan e cila mbulon edhe dy njesi te 

tjera si Gjergjan dhe Tregan, pra tre zona 

administrative. 3 ne zonen administrative Shushice, 1 

ne lagjen 5Maji ne qytet Elbasan e cila mbulon njesite 

Labinot Fushe dhe Labinot Mal se bashku me nje pjese 

te lagjes 5Maji, 1 zre ne Shushice dhe 1 zyre ne 

Hajdaraj. 2 zyra elektorale ne Brandashesh. 

Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Nuk ka pasur aktivitete te organizuara gjate kesaj 

periudhe monitorimi nga subjekti politik. 
Jo 



c) Materialet 

propagandistike 
Gjate monitorimit nuk jane verejtur perdorim te 

materialeve propagandistike si flamuj, broshura, 

fletpalosje, postera etj. 

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 

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.                                    

Jo 
 

 

 
 

 

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
www.pd.al  Po 

 

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 Shirgjan Qender Komune 30m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 

2 Lagjia 5 Maji, Dalje te Elbasanit 120m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres. 



3 Shushice Qender Komune 35m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 

4 Hajdaraj Qender Komune 40m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 

5 Bradashesh Kthesa Kusarthit 120m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres. 

6 Bradashesh Hyrje te Elbasanit 50m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 - - - - 

2 - - - - 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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



1 - - - 

2 - - - 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

31.03.2021 Website i subjektit politik Kryetari i partise Demokratike takim me 

qytetaret e qytetit te Korces. Kreu i opozitës, 

Lulzim Basha, në turin e takimeve në qytetin e 

Korçës, ka zhvilluar një bisedë me të rinj student 

të Korçës. Korça do të rimarrë vendin që i takon, 

vendin me të cilin krenohet një Shqipëri e tërë 

dhe do ta fillojë në atë fushë me të cilën është 

bërë lokomotivë e zhvillimit tonë kombëtar, me 

fushën e dijes, me fushën e arsimit eshte 

shprehur zoti Basha. Ai gjithashtu i informoi ata 

me nje nga pikat e planit te tije per te rinjt: Duke 

nisur nga fillimi i shtatorit, çdo i ri dhe çdo e re 

shqiptare do ketë mundësinë që online përmes 

një platformave më të njohura në botë 

amerikane, të mësojë pa paguar asnjë lekë 5 

gjuhë të huaja, anglisht, gjermanisht, italisht dhe 

spanjisht. 

2 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

02.04.2021 Website i subjektit politik Vizita e z.Basha ne qytetin e Kukesit. Kryetari i 

Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në vizitën e 

tij në qytetin e Kukësit, ka bërë një ndalesë tek 

tuneli i Kalimashit, i cili është shprehur kundër 

http://www.pd.al/
http://www.pd.al/


traut dhe pagesës së rrugës, pasi kjo penalizon 

marrëdhëniet me Kosovën. Për këtë ai u zotua se 

25 prilli do të jetë dita që çdo shqiptarë do të 

votojë ndryshimin dhe heqjen e traut. Ai 

gjithashtu rrugën e Kombit e ka quajtur si një 

nga sfidat e mëdha që është tejkaluar dhe një 

projekt madhor për Shqipërinë. 

3 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

06.04.2021 Website i subjektit politik Bashkebisedim i z.Basha me te rinj nje Vaun e 

Dejes. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim 

Basha, ka bashkëbiseduar me disa të rinj të Vaut 

të Dejës rreth problemeve që i shqetësojnë. Në 

bisedën që patën me Bashën, ata shprehën 

problematikat e infastrukturës shkollore dhe 

mangësit e mësimin online. Basha tha se 

problemet me arsimin janë shkak i mos trajtimit 

dinjitoze të arsimtarëve dhe kepërdorimit të 

fondeve për këtë sektor dhe keqqeverisjes në 

përgjithësi. Sipas tij, kjo shikohet në mbylljen e 

rreth 400 shkollave për shkak të neglizhencës 

dhe shpopullimit të vendit. Ai tha se plani i 

Partisë Demokratike parashikon rritje pagash, 

rritje fondesh për arsimin dhe krijimin e 

kushteve që nxënësit dhe studentët të kenë 

mundësi për të zhvilluar mësimin online. Kreu i 

opozitës përsëriti se pjesë e planit është edhe 

krijimi i vendeve të punës me paga dinjitoze për 

të gjithë studentët pas diplomimit, e cila do të 

arrihet në bashkëpunim me Aleancën e 

Universiteteve Europiane. Mbështetje me bursa 

do të ketë edhe për studentët që nuk kanë 

mundësi ekonomike për t’u shkolluar. 



4 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

07.04.2021 Website i subjektit politik Vizite e z.Basha ne qytetin e Peqinit. Kreu i 

opozitës, Lulzim Basha, në vizitën e tij në 

qytetin e Peqinit, është ndalur në fshatin Pajovë 

ku ka biseduar me fermerë të këtij fshati. 

Fermerët thanë se nuk kanë marrë asnjë 

subvencion dhe nuk është bërë asnjë investim në 

infrastrukturën bujqësore. Basha tha se gjendja e 

keqe e fermerëve e 8 viteve të fundit, është për 

shkak të qeveris që nuk ka alokuar subvencione 

as sa vendet si Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 

që kanë buxhet më të vogël se Shqipëria. Ai tha 

se vota e 25 prillit për Partinë Demokratike, 

mundëson vit për vit, minimalisht 100 milionë 

euro subvencione mbështetje drejt për drejt për 

fermerët. Paratë do shkojnë nga buxheti i shtetit 

te fermeri jo nëpërmjet burokracive dhe pa qenë 

nevoja për Nipt. Ai gjithashtu tha se fondet e 

Bashkimit Europian për bujqësinë do të shkojnë 

tek fermeri dhe jo për afera si ajo e “Beketi-it” 

apo koncesione korruptive. 

 

 

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 - 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. 

- Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

- 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. 

- Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
- 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. 

 

- 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.                                    

- 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 

 

- Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
- Jo 

 

 
 

 

 

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 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 zgjedhore  Subjekti zgjedhor Partia Levizja Socialiste per Integrim 

ne zonat administrative te cilat une mbuloj nuk ka hapur 

asnje zyre zgjedhore pervec zyres qendrore ne qytetin e 

Elbasanit ne rrugen 11 Nentori. 

Jo 



b) Ngjarjet e Fushatës Nuk ka pasur aktivitete te organizuara gjate kesaj 

periudhe monitorimi nga subjekti politik. 
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Gjate monitorimit nuk jane verejtur perdorim te 

materialeve propagandistike si flamuj, broshura, 

fletpalosje, postera etj. 

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 

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.                                    

Jo 
 

 

 
 

 

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
www.lsi.al  Po 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

e) Zyrat zgjedhore  

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

materiale të printuara etj.) 

1 - - - 

2 - - - 

 

 

 

 



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 Website i subjektit 

politik www.lsi.al 

31.03.2021 Website i subjektit politik Deklarate per media e nenkryetarit te LSI 

z.Petrit Vasili. Z.Vasili eshte prehur se per 

z.Rama shendeti i njerezve nuk vlen asgje per te, 

vaksinimi nuk vlen asgje per te gjithçka e ka dhe 

e shikon vetëm në funksion të këmbëve të thyera 

të karriges së tij të qelbur. Pas 25 Prillit Do të 

jenë përpara shqiptarëve njerëz të përgjegjshëm, 

http://www.lsi.al/


të cilët nuk  e përdorin kurrë shëndetin e 

shqiptarëve për interesat e karriges së qelbur, siç 

bën Edi Rama. Do të jenë një grup 

profesionistësh të vërtetë, që e kanë provuar 

edhe në të shkuarën veten e tyre, që dinë ta 

drejtojnë më së miri pandeminë, të kursejnë 

mijëra jetë njerëzish, të kursejnë mijëra 

infektime të tjera dhe jo si ky batakçiu që çdo 

gjë e ka të lidhur me karrigen e vet. 

2 Website i subjektit 

politik www.lsi.al 

01.04.20.21 Website i subjektit politik Kryetarja e partise se LSI znj. Kryemadhi takim 

me banoret e Peqinit. Kryetarja e LSI znj. 

Kryemadhi ne nje takim me banoret e Peqinit ka 

reaguar ne lidhje me deklaraten e kryeministrit 

z.Rama per vendimin per te marre punetore nga 

jashte vendit. Ajo tha se z.Rama ka urrejtje per 

qytetaret e tij dhe se do qe te zhduke historine. 

25 prilli nuk kate beje thjesht me vajtjen per te 

votuar per nje parti politike apo flamur politik. 

25 prilli kate beje me pjesmarrjen sa me te 

madhe te qytetareve ne vgjedhje. Duke rritur 

pjesemarrjen ajo eshte nje avantazh qe njerezit i 

perfshin ne vendimmarrje, sepse njerezit 

nepermjet votes ndeshkojne ate qe i ka genjyer 

dhe nuk ka mbajtur premtimet, dhe perseri 

nepermjet votes vlersojne politikanin, individin 

apo partine politike qe ata i perfaqeson me mire. 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

http://www.lsi.al/


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 - 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. 

- Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

- 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. 

- Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
- 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. 

 

- Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

- Jo 



23.03.2021, i 

KQZ-së 

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 

 

- Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
- 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 

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.  

Jo 
 

 

  



Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Po 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i 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.  

- Jo 



Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

- 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.  

- 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.  

- 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  

- Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
- Jo 

 
 


