
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Kamëz, Zona administrative Paskuqan. 

 

Bashkia Vorë, Zonat Administrative Bërxullë, Prezë,  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike Flamur Noka , Partia Socialiste Elisa Spiropali , Partia Social Demokrate, Partia Lëvizja 

Socialiste për Integrim. 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

21/03/2021-30/03/2021 

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 Partia Demokratike (PD) (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Socialiste (PS) ( Shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Social Demokrate (PSD) ( shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Integrim (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 zgjedhore 

 
(PD) 
(PS) 
(PSD) 
(LSI) 
 

Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

5 zyra elektorale 

3 zyra elektorale 
1 zyrë elektorale 
0 Zyra elektorale 

Po/ Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 

 

(PD) Flamur Noka 
(PS) 
(LSI) 
(PSD) 

Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

23 Aktivitete. 

13 Aktivitete. 

1   Aktivitet.   

0 Aktivitete. 

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 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

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

ndriçimit. S’ka pasur të tilla shkelje. 

 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 



Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik. S’ka pasur të tilla 

shkelje.                                   

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

(PD) 

(PS)  

(LSI) 

(PSD) 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Flamur Noka 

Elisa Spiropali 
LSI Kamëz dhe Ardian Hasalami 
PSD Shqiptare 

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 (PD) Kamzë, Paskuqan/ Rr. Halit 

Haxhia 

40 m2 Printer, kompjuter, Xhamat e veshura me siglën e Partisë. 

 

2 (PD) Kamzë, Paskuqan/ Rr. Ilmi 

Kolgjeka 

120 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

 (PD) Bërxullë             S’ka                                              S’ka  

3 (PD) Prezë             S’ka                                              S’ka  

4 (PD) Vorë/ Te. Sadi Vorpsi 100 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  



5 (PS) Kamzë, Paskuqan/ Rr. Halit 

Haxhia 

60 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

6 (PS) Bërxullë/ Ska            S’ka                                               S’ka  

7 

 
(PS) Prezë/ Në qendër te kalaja. 40 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

8 (PS) Vorë/ Rr. Rinia 120 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

9 (PSD) Kamzë, Paskuqan/ Rr. 

Unaza e Madhe. 

80 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

10 (PSD) Bërxullë/ Ska             S’ka                                                S’ka                                                       Ska 

11 (PSD) Prezë/ Ska             S’ka                                                S’ka                                                       Ska 

12 (PSD) Vorë/ Rr. Rinia 120 m2 Printer, kompjuter, Xhamat, e, veshura, me, siglën, e, Partisë.  

13 (LSI) Kamzë, Paskuqan/ Ska             S’ka                                                S’ka                                             Ska 

14 (LSI) Bërxullë/ S’ka                       S’ka                                                 S’ka                                                     S’ka 

15 (LSI) Prezë/ S’ka                 S’ka                                                 S’ka                                                     S’ka 

16 (LSI) Vorë/ S’ka                 S’ka                                                 S’ka                                                     S’ka 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 (PD)  Laknas, Kamzë Ora: 10:00 A.M 

Data: 21/03/2021 

3 Qytetarë përfshirë në të, 

përfaqësuesin e partisë 

Kamera për xhirimin e video mesazhit. 

Dhe sigla e Fushatës, së partisë demokratike, 

në fund të videos. 



demokratike dhe stafin e 

tij. 

2 (PD) Laknas, Kamzë Ora: 10:30 A.M 

Data: 21/03/2021 

4 qytetarë përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e s 

tij. 

Kamera për xhirimin e video mesazhit. Dhe 

sigla e Fushatës së partisë demokratike në fund 

të videos. 

3 (PD) Paskuqan, Kamzë Ora: 11:00 A.M 

Data: 21/03/2021 

Afërsisht 15 përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. Dhe afërsisht 12 

qytetarë.  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët.  

4 (PD) Paskuqan, Kamzë Ora: 10:51 A.M 

Data: 22/03/2021 

Afërsisht 4 ose 5 qytetarë, 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

biznesin e vogël.  

5 (PD) Bathore, Kamzë Ora: 17:00 P.M 

Data: 22/03/2021 

Afërsisht 3 qytetarë 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. Dhe kryefamiljarin me 

të cilin bën 

bashkëbisedimin.  

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

kryefamiljarin.  

6 (PD) Bathore, Kamzë Ora: 14:00 P.M 

Data 22/03/2021 

Afërsisht 15 qytetarë 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. Dhe qytetarë të 

ndryshëm. 

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

banorët, dhe hedhjen e saj, në rrjetet sociale.  



7 (PD) Babru Kamzë Ora: 13:00 P.M 

Data: 24/03/2021 

Afërsisht 25 qytetarë 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij, dhe qytetarë të 

ndryshëm të Babrrusë. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

8 (PD) Kamzë Qendër Ora: 14:00 P.M 

Data: 24/03/2021 

Afërsisht 5 qytetarë, 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike, dhe qytetarë 

të ndryshëm, të cilat janë 

në aktivitete të tyre të 

përditshme. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

qytetarët, dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

9 (PD) Kamzë  Ora: 11:00 A.M 

Data: 24/03/2021 

Afërsisht 5 qytetarë 

përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe, tregtarë 

të ndryshëm. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

tregtarët, dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

10 (PD) Kamzë Ora:10:00 A.M 

Data 25/03/2021 

5 qytetarë, përfshirë në të 

përfaqësuesin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

tregtarët, dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

11 (PD) Lagjja numër 4, 

Kamzë. 

Ora: 12:50 PM 

Data: 25/03/2021 

25 qytetarë të ndryshëm, 

përfshirë këtu edhe 

kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Lagjes numër katër. 



12 (PD) Lagjja numër 3, 

Kamzë.  

Ora: 12:30 P.M 

Data: 26/03/2021 

Rreth 5 qytetarë përfshirë 

në të përfaqësuesin e 

partisë demokratike dhe 

stafin e tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Lagjes Numër tre. 

13 (PD) Bathore, Kamzë. Ora: 13:30 P.M 

Data: 26/03/2021 

Rreth 4 qytetarë përfshirë 

në të përfaqësuesin e 

partisë demokratike dhe 

stafin e tij.  

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

banorin, dhe hedhjen e saj në mediat sociale. 

14 (PD) Kamzë, në familjen 

Çuni 

Ora: 11:00 A.M 

Data: 27/03/2021 

Rreth 4 qytetarë përfshirë 

në të përfaqësuesin e 

partisë demokratike dhe 

stafin e tij. 

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

kryefamiljarin, dhe postimin e saj në mediat 

sociale. 

15 (PD) Zall Herr, Kamzë Ora: 12:00 P.M 

Data: 28/03/2021 

Rreth 4 qytetarë përfshirë 

në të përfaqësuesin e 

partisë demokratike dhe 

stafin e tij. 

Kamera për bërjen e videos nga takimi me 

qytetarin nga Zall-Herri, dhe hedhjen e saj në 

mediat sociale. 

16 (PD) Paskuqan, Kamzë Ora: 13:00 P.M 

Data: 29/03/2021 

Rreth 40 qytetare femra, 

gra dhe vajza. Si dhe 

kandidati për deputet i 

partisë demokratike. 

 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

gratë dhe vajzat e Paskuqanit, dhe hedhjen e 

tyre në mediat sociale. 

17 (PD) Lagja Numër, Katër, 

Kamzë. 

Ora: 16:00 P.M 

Data: 29/03/2021 

Reth 30 qytetarë të Rinj 

dhe të reja, përfshirë në të 

kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

të rinjtë dhe të rejat, dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale. 



18 (PD) Qëndra Shëndetësore 

Qinam, Kamzë 

Ora:10:00 A.M 

Data: 29/03/2021 

Kandidati për deputet dhe 

stafi i tij.  

Kamera për bërjen e video mesazhit nga qëndra 

shëndetësore E Qinamit, dhe hedhja e saj në 

mediat sociale. 

19 (PD) Rr. Sadi Vorpsi, Vorë.   Ora: 16:00 P.M 

Data: 24/03/2021 

Rreth 30 qytetarë, përfshirë 

në të përfaqësuesin e 

partisë demokratike dhe 

stafin e tij.  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

anëtarët e partisë demokratike, dhe hedhjen e 

tyre në mediat sociale. 

Poster mbrapa podiumit, brenda 5 metrave. 

20 (PD) Domje, Vorë  Ora:13:00 P.M 

Data 27/03/2021 

Reth 40 qytetarë të 

ndryshëm të Domjes, 

përfshirë në të kandidatin 

për deputet të partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

tregtarët, dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Poster mbrapa podiumit, brenda 5 metrave. 

21 (PD) Në shtëpinë e Agron 

Markut,  Domje, Vorë. 

Ora:14:00 P.M 

Data: 28/03/2021 

Reth 40, qytetarë të 

ndryshëm të Domjes, 

përfshirë në të kandidatin 

për deputet dhe stafin e tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Poster, mbrapa podiumit, brenda 5 metrave. 

22 (PD) Në shtëpinë e Sokol 

Kaboçit, Domje Vorë. 

Ora: 15:00 P.M 

Data: 28/03/2021 

Reth 40 qytetarë të 

ndryshëm të Domjes 

përfshirë në të Kandidatin 

për deputet dhe stafin e tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe hedhjen e tyre në mediat sociale.  

Poster mbrapa podiumit brenda 5 metrave. 

23 (PD) Marikaj, Vorë Ora: 11:30 A.M 

Data: 29/03/2021 

3 qytetarë përfshirë në të 

Kandidatin e partisë 

socialiste, dhe stafin e tij. 

Kamera për bërjen e video mesazhit, nga serat 

e Marikajt, dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

 

23 (PSD) Paskuqan, Kamzë        S’ka  Aktivitete           S’ka Aktivitete                              S’ka Aktivitete 

24 (PSD) Bërxullë, Vorë        S’ka Aktivitete           S’ka Aktivitete                             S’ka Aktivitete 



25 (PSD) Prezë, Vorë        S’ka Aktivitete           S’ka Aktivitete                             S’ka aktivitete 

26 (PSD) Vorë         S’ka Aktivitete           S’ka Aktivitete                             S’ka Aktivitete 

27 (LSI) Paskuqan Kamzë Ora: 15:00 P.M 

Data: 20.03.2021 

Reth 30 qytetarë të 

Paskuqanit dhe Babru 

kodër, përfshirë në të 

Kandidatin për deputet dhe 

stafin e tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

28 (LSI) Prezë, Vorë        S’ka aktivitete          S’ka Aktivitete                             S’ka Aktivitete 

29 (LSI) Bërxullë, Vorë        S’ka aktivitete          S’ka Aktivitete                             S’ka Aktivitete 

30 (LSI) Vorë        S’ka aktivitete          S’ka Aktivitete                             S’ka Aktivitete 

31 (PS)  Bathore, Kamzë Ora: 11:00 A.M 

Data: 21/03/2021 

Rreth 50 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten për 

deputete dhe stafin e saj.  

Kamera për xhirimin e takimit, Banderola me 

logon e partisë socialiste. ( 2 M2). 

32 (PS) Laknas, Kamzë  Ora 11:00 A.M 

Data 22/03/2021 

Reth 40 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten për 

deputete dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

kryefamiljarët, dhe hedhjen në rrjetet sociale. 

Banderola me Logot e partisë socialiste. ( 3 

M2). 

33 (PS) Shkolla Halit Çoka 

Bathore, Kamzë,  

Ora: 10:00 A.M 

Data: 25/03/2021 

Reth 30 qytetarë dhe 

punëtorë, përfshirë në të 

Kandidaten për deputete, 

kryeministrin, ministrin e 

rindërtimit. Dhe stafin 

shoqërues. 

Kamera për bërjen e xhirimeve dhe hedhjen e 

tyre në mediat sociale. 

34 (PS) Bathore Kamzë, Pranë 

shkollës. 

Ora: 10:20 A.M 

Data: 25/03/2021 

Rreth 30 qytetarë (Fëmijë) 

Përfshirë në të Kandidaten 

për deputete, kryeministrin, 

Kamera për bërjen e xhirimeve nga takimi dhe 

hedhja e tyre në mediat sociale.  



kryetarin e Bashkisë dhe 

stafin e tyre.  

35 (PS) Bathore, Kamzë, në 

shtëpitë e rindërtuara pas 

tërmetit. 

Ora: 10:30 A.M 

Data: 25/03/2021 

Rreth 15 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten për 

deputete, kryeministrin, 

kryetarin e Bashkisë, dhe, 

ministrin e rindërtimit, dhe 

stafin e tyre. 

Kamera për bërjen e xhirimeve nga takimi me 

punëtorët dhe inxhinierët, dhe hedhja e tyre në 

mediat sociale. 

36 (PS) Kamzë,  Ora 10:45 A.M 

Data: 25/03/2021 

Rreth 40 qytetarë, përfshirë 

në të Kandidaten për 

deputete, kryeministrin, 

ministren e shëndetësisë 

dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e xhirimeve nga vendi i 

bërjes së Vaksinave, dhe hedhja e tyre në 

mediat sociale. 

37 (PS) Zall Mner, Kamzë. Ora 11:00 A.M 

Data: 26/03/2021 

Rreth 20 qytetarë dhe 

qytetare, përfshirë në të 

Kandidaten për deputete 

dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët, dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola, me Logon e partisë socialiste. ( 

3M2). 

38 (PS) Qendër Kamzë,  Ora: 18:00 P.M 

Data: 26/03/2021 

Reth 20 anëtar të stafit të 

kandidates së partisë 

socialiste Kamzë.  

Kamera për bërjen e fotografive shiko, takimi, 

dhe hedhja e tyre në mediat sociale. 

39 (PS) Fushë Kamzë Ora: 13:00 P.M 

Data: 27/03/2021 

Reth 15 qytetarë, 

(Biznesmenë), dhe 

kandidatja për deputete së 

bashku me stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

Biznesmenët, dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale.  

Banderola me logon e partisë socialiste. ( 4m2)  

40 (PS) Fushë Kamzë Ora: 14:00 P.M 

Data: 27/03/2021 

Reth 20 qytetare,gra dhe 

vajza. Së bashku me 

Kanditen për deputete dhe 

stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi.  

Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste. (4.5 

m2) 



41 (PS) Lagjja Numër 1 

Bathore, Kamzë 

Ora: 11:00 A.M 

Data: 28/03/2021 

Reth 16 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

kryefamiljarët. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste= 2 x 4 

m2. 

42 (PS) Bathore, Kamzë Ora: 12:00 A.M 

Data: 28/03/2021 

Reth 10 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë dhe 

kryetarin e Bashkisë. 

Dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe tregtarët, dhe hedhja e tyre në 

mediat sociale. 

43 (PS) Paskuqan, Kamzë Ora: 12:00 P.M 

Data: 29/03/2021 

Rreth 30 qytetarë, 

kryefamiljarë. Përfshirë në 

të Kandidaten e partisë 

socialiste, dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

kryefamiljarët. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

Banderola me logon e partisë =2x4.5m2 

44 (PS) Paskuqan, Kamzë Ora: 13:00 P.M 

Data: 29/03/2021 

Reth 15 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi dhe 

hedhja e tyre në mediat sociale. 

 

 

 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 (PD) Banderola, me logon e 

partisë demokratike. 

            S’ka Një shënim të tillë.   Brenda 5 metrave katrorë. 



2 (PS) Banderola, me logon e 

partisë socialiste.  

            S’ka Një shënim të tillë.   Brenda 5 metrave katrorë. 

3 (PSD) s’ka Materiale 

propagandistike. 

                             

                             - 

                                          - 

4  (LSI) Banderola me logon e 

partisë Lëvizja Socialiste për 

Integrim. 

      

            S’ka një shënim të tillë. 

 

   Brenda 5 metrave katrorë. 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  21/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Fantastikja Bathorja💜do i bashkohet valës së 

madhe të fitores për Kamzën e të ardhmes, për 

Shqipërinë e të ardhmes. 

 

Me Edi Ramën kryeministër, drejt mandatit të 

tretë qeverisës për të vazhduar me projektet 

madhore të dedikuara për fëmijët e të rinjtë, 

gratë, burrat e të moshuarit, të cilët nuk e 

meritojnë kthimin pas tek skuadra e humbur e 

IM-së MK-së dhe Boratit të tyre. 😅 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 



Audienca e synuar jan: Banorët e Bashkisë 

Kamzë, dhe zonave administrative të saj. 

2 Facebook 22/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Laknas 📍Me kryefamiljarët e zonës për të 

bashkëbiseduar për punët e mira dhe sfidat e 

tjera në vijim. 

  

💬 "Prej 30 vjetësh askush nga ata (✌🏻) nuk 

ishte kujtuar të kryente në këtë zonë investimin 

më minimal"- më thanë banorët e kësaj zone. 

 

🏗️ Sot, Laknasi është kthyer në një kantier 

ndërtimi, nisur nga shtrimi i 5.2 km rrjet 

kanalizimesh, investim madhor që i dha fund 

gangrenës epidemiologjike e deri tek projektet 

infrastrukturore, etj. 

 

Vetëm me punë mund t'i kthejmë njerëzve 

dinjitetin dhe respektin e munguar të shtetit. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃🏽 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 
Audienca e synuar: janë banorët e Laknasit, dhe 

të zonave të tjera administrative të bashkisë 

Kamzë. 

3 Facebook 25/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

🏫Bathore, Kamëz - Në shkollën e re “Halit 

Çoka” një godinë e pakrahasueshme me atë që 



shkatërroi tërmeti, infrastrukturë arsimore 

europiane, e cila tanimë nga 3D-ja e 

shumëpërqeshur është kthyer në një realitet 

shumë kokëfortë😉👍 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim🏃🏻♂️ 

Audienca e synuar: janë banorët e zonës së 

Bathores. 

4 Facebook 25/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

"Rama Ik", "Jo s'duam"😂😍 

*Krenar që po bëjmë për fëmijët e Kamzës atë 

që ata që duan të vijnë, as në gjumin më të 

ëmbël s'e kanë parë dot +23 shkolla të reja 

europiane në çdo aspekt, kopshte e çerdhe me 

kushte optimale dhe më në fund, kanalizime të 

kryera e në ndërtim që fëmijët e sotëm të mos 

shkojnë me not në shkollë, siç shkonin fëmijët e 

politikës me dy gishta si cfurqe në sytë e të 

ardhmes së kësaj zone të helmuar me dekada 

nga ajo politikë... 

Audienca e Synuar: 

Janë të rinj dhe të reja të Bathores dhe më gjërë. 

5 Facebook 25/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Kamëz - Vijon intensivisht vaksinimi i 

mësuesve. 

* Së shpejti fillon vaksinimi masiv për gjyshet 

dhe gjyshërit😍 

#ShqipëriaBuzëqesh🌼🌼🌼🌼 
Audienca e synuar:  



Janë banorët që po bëjnë vaksinën dhe familjarët 

e tyre dhe ato që do duan t’a bëjnë. Që të 

votojnë për partinë socialiste. 

6 Facebook 25/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

🏗️🧱🏠🏡Bathore, Kamëz – Vijon rindërtimi 

i 135 shtëpive në këtë zonë😊 

*deri në pranverën e ardhshme nuk do ketë më 

asnjë gjurmë të tërmetit dhe asnjë familje pa 

shtëpinë apo apartamentin e ri😍 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim🏃🏻♂️ 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Bathores që i janë shembur 

shtëpitë, gjatë tërmetit. Dhe nëpërmjet tyre të të 

gjithë atyre që i janë rindërtuar shtëpitë nga e 

para. 

7 Facebook 26/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Zall-Mner📍Me kryefamiljarë, burra, gra dhe 

vajza, për të bashkëbiseduar mbi punët e mira, 

investimet dhe projektet tona të reja në vazhdim 

për zonën. Me njerëzit për njerëzit.   

 

💬 “Me këto investime të rëndësishme në këtë 

zonë, ka marrë fund jetesa e fëmijëve tanë mes 

pisllëkut dhe sëmundjeve” – më thane banorët e 

kësaj zone. 

 

💧3.9 kilometër kanalizim me standarde 

bashkëkohore. Ndërtuam rrjetin e ujësjellësit 



dhe rikonstruksionin e depos së Zall-Mnerit, 

investim që nuk ishte kryer prej 30 vjetësh.  

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃🏽 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e Synuar:  

Janë banorët e Zall- Mnerit. Kryefamiljarët, dhe 

nëpërmjet tyre, familjarët e tyre me të drejtë 

vote. 

8 Facebook 26/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Krenare për super ekipin e Qendër Kamzës💜 

 #nukndalemiderinëfitore💪#ps3🌹 

Audienca e Synuar: 

Janë të rinj, dhe të reja, burra dhe gra, që të 

bëhen pjesë e skuadrës së Partisë Socialiste. 

9 Facebook 27/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Fushë-Kamëz📍Me përfaqësues të biznesit të 

vogël, folëm për më shumë frymëmarrje për 

biznesin dhe investimet të cilat po i rrisin vlerën 

zonës dhe sipërmarrjes. 

 

💧Shumë shpejt nis puna për ndërtimin  e 

ujësjellësit të ri, pjesë e planit të investimeve për 

të finalizuar gjithë procesin e instalimit të rrjetit 

të kanalizimeve për bashkinë Kamëz. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëpërPushim 🏃🏽 



#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: 

Janë Biznesmenët e Fushë Kamzës, dhe 

familjarët e tyre. 

10 Facebook 27/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Me gra dhe vajza të Fushë-Kamzës të cilat e 

dinë që Kamza nuk është pronë e asnjë partie! 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë nuk është slogan, po 

ambicie dhe përkushtim për fëmijët tanë😍 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë⭐ 

#SkaKohëPërPushim🏃🏻♂️ 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9 🌹 
Audienca e synuar: 
Janë gratë dhe vajzat e Fushë Kamzës. 

11 Facebook 28/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Bathore📍Me kryefamiljarët e Lagjes #1, për të 

bashkëbiseduar për punët e mira në “Gryçaje" 

dhe “Fajza”, investimet e radhës dhe sfidat tona 

të reja në vazhdim për këtë zonë.  

 

🏗️ Banorët e këtyre zonave janë dëshmitarë të 

ndryshimit, e shohin dita ditës, sesi po ndërtohen 

shkolla moderne si "Halit Coka" apo investime 

që bëhen për herë të parë siç është projekti për 

ndërtimin e shëtitores së Bathores. ☀️ 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 



#SkaKohëPërPushim 🏃🏽 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 
Audienca e synuar: 

Janë kryefamiljarët e Lagjes e lagjes nr. 1 

Dhe nëpërmjet tyre familjarët e tyre. 

12 Facebook 28/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Shtëpive të bukura të Bathores të ngritura me 

mund e djersë, po iu shtohet si hijeshi edhe 

infrastruktura e domosdoshme. 

 

 🏗️ Ndërtimi i rrugës “Gjergj Fishta” në 

Bathore lagjja 7, investimet në rrugët në 

“Gryçaje" dhe “Fajza”,  ndërtimi i rrugës në 

"Zall Dardhë” dhe rrugën "2 Prilli", lagjia nr. 2 

Bathore, si dhe💧ndërtimi i rrjetit të 

kanalizimeve në rrugën “Tuk Jakova” dhe “Halit 

Çoka”, janë disa nga investimet në kantierin e 

madh të punēve në bashkinë Kamëz.  

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëpërPushim 🏃🏽 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Bathores dhe të Bashkisë Kamzë. 

13 Facebook 29/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

K☕fe me kryefamiljarë të Paskuqanit. Me 

njerëzit për njerëzit. 🤜🏻🤛🏻 

 



Rehabilitimi i infrastrukturës përreth Liqenit të 

Paskuqanit dhe dhjetra projekte të tjera në 

proces për përmirësimin e infrastrukturës 

rrugore dhe arsimore për këtë zonë, janë vetëm 

pikënisja e punëve konkrete për të vijuar me të 

tjera investime në #Mandatin3. 

 

Sot biznesi i vogël në Paskuqan paguan 0 taksa 

kombëtare, si dhe zeruam taksën vendore për ata 

që jetojnë jashtë vendit. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëpërPushim 🏃🏻♂️ 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9 🌹 
Audienca e synuar: 

Janë kryefamiljarët e Paskuqanit, dhe familjet e 

tyre.  

14 Facebook 29/03/2021 Elisa Spiropali Përmbajtja: 

Me njerëzit për njerëzit🤝 

 

📍Paskuqan | Investimet infrastrukturore dhe 

rehabilitimi urban po e rijetësojnë këtë zonë të 

lënë në harresë nga ata që votën ia morën, por 

atë që i takon kurrë s'ia dhanë. 

 

🏗️Rindërtimi i shtëpive, hapësirat e dedikuara 

për fëmijët, rehabilitimi i bllokut të pallateve, si 

dhe ndërtimi i rrugëve “Avzi Nela”, “Ded Gjon 

Luli” dhe  “Nik Ndreka” në Kodër të Kuqe, janë 



vetëm disa prej investimeve në kantierin e madh 

të  punëve në bashkinë e Kamzës. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëpërPushim 🏃🏻♂️ 

#VotoPS #ElisaSpiropali_9 🌹 
Audienca e synuar: 

Banorët e Paskuqanit, dhe të gjitha zonave 

administrative të bashkisë Kamzë.  

15 Facebook 21/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Në çdo shtëpi dhe tek çdo banor i 

Paskuqanit ndihet nevoja e madhe për ndryshim.  

▫️ Shqiptarët më 25 prill do të votojnë për një 

qeveri që do të kujdeset për ta! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë banorët e Paskuqanit. 

16 Facebook 21/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 📍 Laknas – “Punëmbaruarit” e 

Rilindjes mashtrojnë ditën për diell!  

 

▪️ Punimet për rehabilitimin e 3 rrugëve në 

Laknas kanë filluar në vitin 2019 dhe duhet të 

përfundonin brenda 92 ditëve.  

Jemi në mars të vitit 2021 dhe këto rrugë kanë 

mbetur në gjendje skandaloze.  

 

▫️ “Punëmbaruarit” e Rilindjes do t’i largojmë 

me votë më 25 prill!  



 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë banorët e Laknasit. 

17  21/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Neglizhenca e Bashkisë Kamëz për 

sistemimin e kolektorit rrezikon jetën e mijëra 

banorëve të Laknasit e Domjes!  

 

▪️ Projekti ka mbetur pezull dhe qëkur bashkinë e 

ka marrë në dorë Rilindja, nuk është hedhur as 

edhe një lopatë për rehabilitimin e zonës. 

 

"Punëmbaruarit" kanë fytyrën e këtyre pamjeve!  

 

Rakip Suli është hedhur në sulm për të blerë 

vota dhe për të shpërndarë pako ushqimesh në 

këmbim të votës.  

 

▫️ Më 25 prill, do ta largojmë me votë Rilindjen, 

këtë të keqe të madhe që po shkatërron vendin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë banorët e Laknasit dhe të Domjes. 

18 Facebook 22/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 “Situata nuk ka ku të shkojë më keq se kaq. 

Nëse vazhdon të na qeverisë Rilindja, ne kemi 

marrë fund!” – më thotë një nga banorët e 

Bathores.  

 



Rilindja ka marrë fund!  

Qeverisjen e Edi Ramës do ta largojmë me votë, 

më 25 prill! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë banorët e Bathores. 

19 Facebook 22/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja:  

📌 T’i faturosh një çifti të moshuarish 7 

milionë lekë energji elektrike për 19 muaj, duke 

patur vetëm 3 llampa në shtëpi, është kriminale!  

 

▫️ Më 25 prill këto padrejtësi do të marrin fund. 

Me Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën 

kryeministër, qytetarët nuk do të trajtohen ca si 

të njerkës e disa të tjerë si të nënës. 

Audienca e synuar: 

Janë Banorët e Bashkisë Kamzë, Vorë, dhe të 

gjithë Shqipërisë. 

20 Facebook 22/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja:  

▪️ Këto zgjedhje nuk janë për Ramën apo për 

Bashën: këto zgjedhje janë për të ardhmen 

tëndë, për familjen tënde, për të ardhmen e 

fëmijëve të tu… 

 

▫️ Më 25 prill, voto ndryshimin! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 
Janë banorët e Paskuqanit. 



21 Facebook 23/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Në Babrru, ku Rilindja nuk ka shkelur dhe 

nuk ka ndërmend të shkelë.  

Askush nuk është kujtuar për këtë zonë në 8 

vitet e fundit. 

 

▫️ Më 25 prill, do të votojmë ndryshimin! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Jan qytetarët e Babrrusë. 

22 Facebook 23/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Në Kamëz qendër me qytetarë që shprehen 

thuajse njëzëri: "Më 25 prill, presim ndryshimin 

e madh!" ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Kamzës. 

23 Facebook 23/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Takoj çdo ditë tregtarë dhe sipërmarrës që 

përballojnë me shumë vështirësi detyrimet për 

biznesin e vogël.  

Punojnë shumë dhe mezi përballojnë muajin. 

 

▫️ Partia Demokratike ka një plan të mirfilltë për 

të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri! 

✌🏼 

 



#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar:  

Janë tregtarët dhe sipërmarrësit në bashkinë 

Kamzë. 

24 Facebook 23/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Në takimin e rradhës me strukturat në Vorë, 

bashkë me ish kryebashkiakun e Vorës, z.Fiqiri 

Ismaili dhe z. Dorian Teliti, drejtor i kabinetit të 

kryetarit të Partisë Demokratike, z.Lulzim 

Basha. 

 

▫️ Shqipëria duhet të shkojë përpara!  

Ndryshimin do ta bëjë Partia Demokratike 

bashkë me aleatët. 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë strukturat e partisë demokratike në Vorë.  

25 Facebook 23/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Takime me banorët e lagjes 4 në Kamëz!  

 

▫️ Më 25 prill, të gjithë drejt qendrave të votimit 

për të sjellë ndryshimin e shumëpritur! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë banorët e Lagjes 4 Kamzë. 

26 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

Audienca e synuar: 



27 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

Audienca e synuar: 

28 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Janë me mijëra qytetarë që ndihen të 

nëpërkëmbur nga shteti.  

 

▫️Më 25 prill kjo situatë do të marrë fund.  

Ne do të krijojmë një qeveri që do të kujdeset 

për qytetarët e saj. 

Audienca e synuar: 

Banorët e Bashkisë Kamzë, dhe Vorë. 

29 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Takime me banorët e lagjes 4 në Kamëz!  

 

▫️ Më 25 prill, të gjithë drejt qendrave të votimit 

për të sjellë ndryshimin e shumëpritur! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë Banorët e Lagjes 4 Kamzë. 

30 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja:  

📍Kamëz – Lagjja 3 ✌🏼 

 

Më 25 prill, të gjithë do të votojmë ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar:  

Janë Banorët e Lagjes 3 Kamzë. 



31 Facebook 24/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja:  

“Kush ishte socialist, mori paret e tërmetit nga 

Ylli Shehu”, - shprehen banorët në Bathore.  📌 

Do të mbajë përgjegjësi ligjore kush ka bërë 

diskriminim politik.  #ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar:  

Janë banorët e Bathores. 

32 ebook 25/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

Audienca e synuar: 

33 Facebook 25/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Në një takim me banorët e Domjes, ku 

diskutuam rreth problemeve që ata përballen çdo 

ditë.  

 

▪️ Rama që ka dështuar për 8 vjet dhe që e ka 

lënë Shqipërinë në vend, nuk mund t’i sjellë 

vendit ndryshimin që i duhet për të arritur 

suksesin.  

 

▫️ Ne do t’i sjellim ndryshimin Shqipërisë: 

shpresë e re për të gjithë dhe plane serioze pune 

në të gjitha drejtimet ku Rama ka dështuar për 8 

vjet – në ekonomi, në shëndetësi, në 

infrastrukturë. ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë banorët e Domjes. 

34 Facebook 25/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 



📌Rasti i familjes Çuni tregon se si pushteti 

diskriminon qytetarët, se si bashkia e Kamzës 

dhe qeveria e Rilindjes nuk janë në shërbim të 

qytetarëve.  

 

Zoti Çuni nuk është militant i Rilindjes, por një 

qytetar i thjeshtë i kësaj bashkie, që edhe pse ka 

dëmtime shumë serioze në banesën e tij, askush 

nuk do t’ia dijë.  

Ndërkohë, nga ana tjetër, militantëve të 

Rilindjes u janë ndërtuar vila, ndonëse shtëpitë 

nuk janë dëmtuar.  

 

▪️ Kjo është fytyra e Rilindjes! 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Bashkisë Kamzë. 

35 Facebook 26/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

Audienca e synuar: 

36 Facebook 26/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

Edi Rama, Erion Veliaj dhe banditët e tyre po u 

u grabisin pronat banorëve të Zallherrit. Flamur 

Noka: Vota në 25 ndalon vjedhjen e pronës dhe 

taksave nga banda në pushtet #ShqipëriaFITON 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Zall-Herrit. 

37 Facebook 27/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

 📌 Sokol Kaboçi hapi dyert e shtëpisë së tij 

dhe me mikpritjen që karakterizon çdo shqiptar, 

na bëri të ndihemi komodë në takimin  ku 



diskutuam rreth shqetësimeve tona dhe nevojës 

së madhe që ka vendi ynë për ndryshim!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë banorët e Domjes, dhe familjarët e Sokol 

Kaboçit. 

Përmbajtja:  

📌 Agron Marku na priti me shumë respekt dhe 

dashamirësi në shtëpinë e tij, ku bashkë me 

banorë të tjerë të Domjes diskutuam rreth 

problemeve të shumta në zonën e tyre. 

 

▫️ Më 25 prill, do të zgjedhim ndryshimin! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar:  

Janë banorët e Domjes dhe të familjes së Agron 

Markut. 

38 Facebook 28/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja:  

📌 Kush nuk vlerëson gruan, nuk ka respekt për 

jetën! 💐 

 

▫️ Me nënat, motrat, bijat e Paskuqanit diskutuam 

rreth nevojës së madhe që ka vendi ynë për 

ndryshim. 

 

▪️ Qeveria e Rilindjes nuk ka bërë asgjë në këta 8 

vjet për të përkrahur e inkurajuar vajzat e gratë  

shqiptare. 



 

Më 25 prill, do të shkojmë të gjithë drejt 

qendrave të votimit për të votuar ndryshimin! 

✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë gratë dhe vajzat e Paskuqanit. 

39 Facebook 29/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Me të rinjtë e të rejat e lagjes 4 në Kamëz, 

për të takuar dhe dëgjuar shqetësimet e banorëve 

të zonës. 

 

▫️ Më 25 prill, të gjithë do të votojmë për 

ndryshimin e shumëpritur! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: 

Janë të rinj dhe të reja të Lagjes 4 në Kamzë. 

40 Facebook 29/03/2021 Flamur Noka Përmbajtja: 

📌 Qendra Shëndetësore në Qinam tregon qartë 

fytyrën e Rilindjes!  

 

▪️ Ndiqni këtë video për të kuptuar sa pa skrupuj 

janë ata që prej 8 vjetësh e kanë rrënuar 

Shqipërinë... 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Qinamit. 

41 Facebook 20/03/2021 LSI Kamzë Përmbajtja: 



PER SHQIPERINE QE DUAM.VAZHDOJNE 

TAKIMET ME STRUKTURAT E 

BATHORES... 

Audienca e synuar: 

Janë strukturat e Bathores.  

42 Facebook 21/03/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja:  

Vazhdojne takimet ne Paskuqan, Babrru Koder 

me banoret te cilet jane te bindur per ndryshimin 

e madh qe do vije me voten e lire me dt.25 Prill. 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Paskuqanit, dhe të Babru Kodër. 

43 Facebook 22/03/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja:  

Të dashur qytetarë, 

 

LSI ka numrin 6 në fletën e votimit. 🗳 

 

25 Prilli nuk është një ditë zgjedhjesh normale, 

ai është referendum për përmbysjen e regjimit 

që po mban peng vendin dhe nisja e një 

alternative të re  zhvillimi për Shqipërinë. 🇦🇱 
 

25 Prilli është moment bashkimi i të gjithë 

shqiptarëve, ku secili me votën e tij, përcakton 

të ardhmen e tij dhe të ardhmen e të gjithë 

shqiptarëve. 

 

#voto6lsi #lsi #zgjedhje25prill 

#shqipëriashtëpiajuaj🌹 
Audienca e synuar:  
Janë qytetarët e Kamzës dhe më gjerë. 



 

44 Facebook 23/03/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: 

Është një zbritje 5% në të gjitha blerjet. Ju 

paguani për një artikull totalin e vlerës, por nëse 

e formalizoni shit-blerjen përmes kuponit 

tatimor, do të merrni mbrapsht 5% të vlerës nga 

skema e rimbursimit. Sa më e madhe vlera e 

shpenzimeve, aq më e madhe është vlera e 

përfitimit nga skema e rimbursimit të 

shpenzimeve. Këto do të jenë më shumë para në 

shtëpinë tuaj në fund të vitit apo të muajit. Ky 

program formalizon ekonominë dhe fut mbi 600 

milionë Euro në buxhetin e shtetit, ndërsa 

ndihmon familjet shqiptare të përballojnë koston 

e jetesës. 🇦🇱 #voto6lsi #ShipëriaShtëpiaJuaj 🌹 
Audienca e synuar: 
Janë të gjithë banorët e Bashkisë Kamzë, dhe më 

gjerë. 

45 Facebook           S’ka Aktivitete Partia Social Demokrate S’ka Aktivitete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

                 Ska 

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. 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 

 


