
 

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: 

 

31/03/2021-09/03/2021 

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 (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) 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re ( ADR) (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) 
(A.D.R) 

Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara. 

5 zyra elektorale. 

3 zyra elektorale. 
1 zyrë elektorale. 
0 Zyra elektorale. 
0 Zyra elektorale. 

Po/ Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 

 

(PD) Flamur Noka 
(PS) 
(LSI) 
(PSD) 
(A.D.R)                              

Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

Ak1 Aktivitete. 

15 Aktivitete. 

2  Aktivitet.   

 

1 Aktivitet. 

2 Aktivitete. 

 

Po/ Jo 

 2 Aktivitete  

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) ( 6 Banderola të partive në 

garë). 

Po/ Jo 

 i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për 

përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  15 të gjitha në rregull.  

 

Po/ Jo 
 

 

 
 



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. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik. S’ka pasur të tilla 

shkelje.   

S’ka Pasur të tilla shkelje.                                 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

(PD) 

(PS)  

(LSI) 

(PSD) 

(A.D.R)  

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Flamur Noka 

Elisa Spiropali 
LSI Kamëz dhe Ardian Hasalami 
PSD Shqiptare 
A.D.R 

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 

17 A.D.R Paskuqan/ s'ka                S’ka                                                S’ka  

18 A.D.R Bërxullë/S'ka                S’ka                                                S’ka  

19 A.D.R Prezë/ Ska                S’ka                                                 S’ka  

20 A.D.R Vorë/Ska               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 A.D.R Paskuqan Ora: 11:30 a.m 

Data: 01/04/2021 

40 qytetarë  Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

2 A.D.R Kamëz Ora: 13:00 P.M  

Data: 01/04/2021 

30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografitë dhe videove 

nga takimi. 

3 LSI  Paskuqan Ora 12:00 P.M 

Data: 04/04/2021 

25 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

4 LSI Paskuqan Ora: 14:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

50 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

5 PSD Në një Sallë 

konferencash 

Ora: 13:00 P.M 

Data: 07/04/2021 

60 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi, dhe logo të partisë në sfond. 

6 PS Kamzë  Ora: 11:00 A.M 

Data: 31/03/2021 

30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. Banderola me logon e partisë në 

sfond. 

7 Ps Bathore Ora: 13:00 P.M 

Data: 31/03/2021 

20 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

8 PS Ora: 11:00 A.M 

Data: 01/04/2021 

50 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. Banderola me logon e partisë. 

9 PS Ora: 14:00 P.M 

Data: 01/04/2021 

15 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi.  

11 PS Ora: 10:00 A.M 30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 



Data: 02/04/2021 

12 PS Ora: 11:00 

Data: 03/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi 

13 PS Ora: 12:30 A.M 

Data: 03/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

14 PS Ora: 13:20 A.M 

Data: 03/04/2021 

25 qytetarë Kamera për bërjen e synuar nga takimi. 

15 PS Ora: 12:00 A.M 

Data: 04/04/2021 

40 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi, 

Banderola me logon e partisë. 

16 PS Ora: 11:00 AM 

Data: 06/04/2021 

30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi.  

17 PS Ora: 13:00 A.M 

Data: 06/04/2021 

60 Qytetarë Kamera për bërjen e partisë nga takimi. 

18 PS Ora: 14:00 A.M 

Data: 06/04/2021 

30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

19 PS Ora: 09:00 A.M 

Data: 07/04/2021 

20 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

20 PS Ora: 09:00 A.M 

Data: 08/04/2021 

30 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

21 PS Ora: 11:00 A.M 

Data: 08/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

22 PS Ora: 13:00 A.M 

Data: 08/04/2021 

100 qytetarë  Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi, dhe Banderola me logon e partisë. 



23 PD Ora:11:00 A.M 

Data: 31/03/2021 

40 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët. 

24 PD Ora:12:00 P.M 

Data: 31/03/2021 

30 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

25 PD Ora: 12:00  P.M  

Data: 01/04/2021 

20 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi me banorët. 

26 PD Ora: 14:00 P.M  

Data: 01/04/2021 

50 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe Videove 

nga takimi me banorët. 

27 PD Ora: 12:00 A.M 

Data: 02/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi me banorët. 

28 PD Ora: 13:00 P.M 

Data: 02/04/2021 

30 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët. 

29 PD Ora:14:00 P.M 

Data: 03/04/2021 

50 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove. 

30 PD Ora: 15:00 P.M 

Data: 03/04/2021 

50 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove. 

31 PD Ora: 12:00 A.M 

Data:04/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

32 PD Ora: 13:00 P.M 

Data:04/04/2021 

60 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

33 PD Ora: 10:00 

Data: 06/04/2021 

30 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

34 PD Ora:12:00 P.M 

Data: 06/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi, 

dhe Banderola e partisë. 



35 PD Ora: 13:00 P.M  

Data: 06/04/2021 

50 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

36 PD Ora: 15:00 P.M 

Data:07/04/2021 

40 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi. 

37 PD Ora: 16:30 P.M  

Data:07/04/2021 

65 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët.  

38 PD Ora: 10:00 A.M 

Data: 08/04/2021 

35 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët.  

39 PD Ora: 11:00 A.M 

Data: 08/04/2021 

25 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi me banorët. 

40 PD Ora: 12:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

30 qytetarë Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga takimi me banorët. 

41 PD Ora: 14:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

33 Qytetarë Kamera digjitale për bërjen e fotografive nga 

takimi me banorët. 

42 PD Ora: 14:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

44 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

43 PD Ora: 15:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

23 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët. 

44 PD Ora: 16:00 P.M 

Data: 08/04/2021 

39 Qytetarë Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët dhe hedhjen 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. 

5 A.D.R S’ka materiale 

propagandistike 

                             -                                            - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  01/04/2021 A.D.R  Përmbajtja: Takime me banorët e Paskuqanit 

#aleancaeqytetareve  

 

VOTO ADR 

VOTO 10 🗳 @ Paskuqan 

Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit 

dhe të Qarkut Tiranë. 

2 Facebook 01/04/2021 A.D.R Përmbajtja: Takime me banorët e Kamëz 

#aleancaeqytetareve  

 

VOTO ADR 

VOTO 10 🗳 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kamzës dhe 

të Qarkut Tiranë. 

3 Facebook 01/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: mesazh Promocional me këtë 

përmbajtje: Çdo fëmijë që do të lind gjatë 

qeverisjes së LSI, kur të rritet dhe të bëhet vetë 

me fëmijë, do të ketë mbështetje financiare në 



vlerën rreth 25 000 USD për të nisur jetën e re 

prindërore. Familje të lumtura, shtet i fortë. 

Kështu Shqipëria do të jetë sërisht shtëpia juaj. 

#voto6lsi #ShqipëriaShtëpiaJuaj 🌹🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë prindërit e rinj dhe 

çiftet e reja të Kamzës, qarkut Tiranë ndje gjithë 

Shqipërisë.  

4 Facebook 03/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Ripostim i statusit të Përparim 

Spahiut. Prej disa ditësh po hasim në një 

katrahurë të vërtetë në rrugët hyrëse të Tiranës. 

Nga mbikalimi i Kamzës e deri në hyrje të 

kryeqytetit, as 1 km rrugë, duhet të  qëndrosh 2 

orë në trafik.  

 

Ky kaos urban nuk është i rastësishëm. Ai është 

pasojë e çmendurisë së propagandës së 

punimeve elektorale. Nuk ka asnjë studim se si 

do qarkullojnë automjetet, çfarë dëmi ekonomik 

dhe ekologjik sjell ky eksperiment me shoferët.  

 

U hapën tunelet për fasadë elektorale dhe 

propagandë, asgjë nuk ndryshoi. Vetëm sa u 

zhvendos me disa metra njolla e trafikut 

bllokues.  

 

Prindër që lenë punët dhe nuk arrijnë dot të 

marrin fëmijët në kopshte e çerdhe, ambulanca 

që bllokohen, të sëmurë që presin, qytetarë që 

rrezikojnë vendet e punës për shkak të vonesave, 

shto këtu edhe stresin e krijuar.  

 



Kjo nuk është Tirana, qyteti më i mirë për të 

jetuar, Tirana e çmimeve të para të blera me 

paratë që duhet të shkonin në lehtësimin e 

kushteve të jetesës. 

Është turp dhe nuk duhet të bëjmë politikë, por 

kush e ka provuar në kurriz të qëndrojë 2 orë në 

trafik e kupton revoltën time.  

 

Eshtë shumë vonë për propagandë dhe 

makijazh! 

Audienca e synuar: Janë banorët e Qarkut të 

Tiranës. 

5 Facebook 03/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Ripostim i statusit të Muzeut 

historik. Sot, përkujtojmë Masakrën e Tivarit 1-

2 prill 1945. 

 

Me qëllim shpërbërjen e qëndresës shqiptare në 

Kosovë, gjatë muajve mars-prill 1945, pothuajse 

në përfundim të Luftës së Dytë Botërore, 

shqiptarët etnikë nga viset shqiptare në 

Jugosllavi i mobilizuan dhe i shpërngulën me 

dhunë në frontin e dytë, të ashtuquajturin 

“Fronti i Adriatikut”. 

Ata u grumbulluan e më pas u shoqëruan nga 

oficerë shqiptarë në kazermën ushtarake të 

Prizrenit. Aty u çarmatosën sëbashku me 

oficerët që i shoqëruan e iu dorëzuan Brigadës 

XXVII të divizionit të 45-të serb, e shquar për 

terrorin e ushtruar ndaj popullit shqiptar. 

Shpërngulja u bë në dy etapa me tre grupe. Më 

24 mars 1945 u nis grupi i parë me 3.700 vetë, i 



keqtrajtuar barbarisht nga brigada IX serbe gjatë 

rrugës me anije, e më pas gjetën vdekjen 65 

vetë. Dy ditë më vonë u nis grupi i dytë me rreth 

4.700 vetë. Në mesditën e 1 prillit ata mbërritën 

në qytetin e Tivarit, ku u masakruan masivisht. 

Më 27 mars 1945 u nis grupi i tretë me rreth 

2.700 vetë, i cili mbërriti në Tivar më 2 prill, e 

nga ku më pas rreth 800 prej tyre u helmuan, 

shumica prej tyre gjeti vdekjen. 

Sipas burimeve arkivore rezulton se në Tivar u 

vranë e u masakruan rreth 2.947-3.447 

shqiptarë, rreth 1.000 prej të cilëve gjatë 

rrugëtimit. 

Audienca e synuar: Janë Familjet dëshmore, të 

Shqipërisë, dhe të moshuarit. 

6 Facebook 04/04/2021 Ardian Hasalami (LSI)  Përmbajtja:Kryetari i LSI Tiranë, Përparim 

Spahiu, së bashku me kandidatin për deputet 

Ardian Hasalami në takime me qytetarët në 

Paskuqan. 🌹  Spahiu: Qëllimi ynë i përbashkët 

është përmbysja e sistemit që ka varfëruar 

familjet shqiptare.  #ShqipëriaShtëpiaJuaj🇦🇱 
#voto6lsi. 

Audienca e Synuar: janë banorët e Paskuqanit, 

që të njihen me Kandidatin e tyre.  

7 Facebook 06/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja:Edhe pak dite na ndajne nga data 

finale ku Shqiperia vendos, ku ti vendos! 

Bashke do ia dalim! Voto LSI 6 Voto 28 Ardian 

Hasalami. 



Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit, 

Kamzës, Dhe të Qarkut Tiranë, se si të votojnë 

numrin e duhur. 

8 Facebook 07/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja:  Hapje debati. Lagjia Lura 2021. 

Kercet gjeneratori ne maksimum! A ka ndonjeri 

pyetjeP 

Audienca e synuar: Janë banorët e Lagjes Lura. 

9 Facebook 08/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Bashke do ia dalim! Me te bashkuar 

se kurre ne kerkim te ndryshimit te madh, 

rrenjesor per Paskuqanin, per Shqiperine, per 

grate dhe burrat, per nenat dhe bababallaret, per 

te rinjte, per femijet tane!  

Voto 6 Lsi 

Voto 28 Ardian Hasalami. 

Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit, 

Kamzës, Qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë.  

10 Facebook 08/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Rruga drejt fitores së sigurt vjen nga 

bashkëpunimi në skuadër. Sot në Paskuqan duke 

prezantuar tek qytetarët programin politik të 

LSI. 🌹  Së bashku me kolegët Petrit Vasili, 

Ardian Hasalami, Faik Basha, Besnik Jakaj, 

Arben Mucaj dhe të rinjtë e LRI Paskuqan!   

Shqipëria Shtëpia Juaj!   #voto6LSI 

#PërparimSpahiu5 #ShqipëriaShtëpiaJuaj 

Audienca e synuar: janë Qytetarët e Paskuqanit, 

që të njihen me Programin e partisë Lëvizja 

Socialiste për Integrim. 

11 Facebook 08/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Ripostim i statusit të Monika 

Kryemadhi. Fermerët tanë më në fund do të 



marrin ndihmën që u nevojitet duke ulur kostot e 

prodhimit, gjë që do të ndihmojë në uljen e 

kostos së jetesës së shqiptarëve. Ne duhet të 

zvogëlojmë importet dhe të fillojmë të 

mbështetemi te produktet MADE IN 

ALBANIA.  Kjo është ajo që do të bëjë ky 

program. Bujqësia, blegtoria, agropërpunimi, 

sektorë kryesorë ekonomikë që sjellin cilësi jete, 

mirëqënie dhe vende pune. 

Audienca e synuar: janë fermerët, e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë, dhe gjithë Shqipërisë.  

12 Facebook 08/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Postim i Deklaratës për shtyp të 

Monika Kryemadhit: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1

0158936225120642&id=695980641 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Qarkut 

Tiranë. 

13  Facebook 31/03/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Edi Rama lufton për Shqipërinë. Në 

të keqe, në të mirë.  #ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS_12🌹 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë, Dhe gjithë Shqipërisë. 

14 Facebook 31/03/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Marrim forcë çdo ditë nga takimet 

me gratë, vajzat dhe kryefamiljarët në çdo lagje 

të Kamzës.  

 

Zemra mal që po bëjmë për fëmijët atë që nuk 

është bërë në 30 vite💜 

 



#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali🌹 

Audienca e synuar: Janë familjarët e Bashkisë 

Kamzë, dhe të qarkut Tiranë. 

15 Facebook 31/03/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Bathore📍Inspektuam punimet e 

rrugës "Gjallica", me qytetarë dhe përfaqësues të 

biznesit të zonës, folëm për mundësitë për 

sipërmarrjen dhe investimet që po bëhen në këtë 

njësi. 

 

🏗 🚧 🛣 Investimet në të gjithë lagjet e 

Kamzës janë të dukshme. Ndërsa biznesit po i 

jepet frymarrja e nevojshme pas një periudhe të 

vështirë të pandemisë. Rindërtimi, kanalizimet, 

ujësjellesat e rinj, ndriçimi, infrastruktura 

arsimore dhe shumë punë te tjera me themel po 

bëhen në Bathore. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bathores 

dhe të Bashkisë Kamzë. 

17 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Krah për krah me kryefamiljarë, 

burra, gra e të rinj të Bathores që po i bashkohen 

dita ditës angazhimit për të transformuar 

Kamzën në një zonë të rilindur urbane e sociale.   



#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ #VotoPS_12 

#ElisaSpiropali🌹 

Audienca e  synuar: janë qytetarët e Bathores, 

dhe të Bashkisë Kamzë. 

18 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Lagjja 2, Bathore💪🌹 

Audienca e synuar: janë Qytetarët e Lagjes 

numër 2 të Bathores. 

19 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢 #ON në News24 Intervistë në 

mediat Televizive, Në televizionin News24.  

Audienca e synuar: janë Qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

20 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Laknas📍Me përfaqësues të biznesit 

të vogël përfitues të lehtësimeve fiskale nga 

shteti. Sot paguajnë zero taksa kombëtare, më 

pak taksa vendore dhe zero komunikim me 

taksidarë e xhagajdurë të parkuar në dyert e 

biznesit të tyre. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali🌹 

Audienca e synuar: janë biznesmenët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë. 

21 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢#ON në VIZION PLUS Në 

emisionin e Alban Dudushit. Pjesa e parë. 



Audienca e synuar:  janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë, dhe gjithë Shqipërisë.  

22 Facebook 01/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢#ON në VIZION PLUS Pjesa e 

Dytë.  

Audienca e synuar: janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë, dhe gjithë Shqipërisë. 

23 Facebook 02/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Laknas📍 Me kryefamiljarë të 

"Lagjes së Durrsakëve", për të dhënë dëshminë 

e fortë sesi punohet e për të marrë zotimin se 

çfarë mund të bëjmë më mirë.   🏗 Rruga 

"Lura" dhe "Vlora", 🎒Shkolla ”Dom Nikollë 

Kaçorri”, dhe💧punimet për ndërtimin e 

ujësjellësit prej 2.8 km, përgjatë segmentit të 

rrugës “Shebeniku”, janë pikënisja për 

zhvillimin e gjithë zonës.  🗳 Ndryshe nga ata 

që për 30 vjet kanë marrë votën dhe s'kanë bërë 

asgjë. Ne kemi nisur punën për transformimin e 

Kamzës dhe të gjithë Shqipërisë.  

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ #VotoPS_12 

#ElisaSpiropali🌹 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë dhe të qarkut të Tiranës, dhe të gjitha 

Shqipërisë.  

24 Facebook 03/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me naçut🤩 foto me çunat e 

Bashkisë Kamzë.  

Audienca e synuar: Janë të rinjtë e Bashkisë 

Kamzë.  



25 Facebook 03/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Bathore, Kamëz📍Me Irenën 

drejtuesen e Qendrës "Terapi Zhvillimi për 

Fëmijët", një shembull frymëzimi dhe kurajoje 

për të gjithë komunitetin.  Bashkë me bashkinë 

Kamëz dhe donatorët UNDP dhe World Vision, 

po mundësojmë ngritjen e shërbimeve të 

integruara shëndetësore dhe sociale për këta 

fëmijë dhe prindërit e tyre në Kamëz.   

#DitaBotëroreAutizmit 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë. 

26 Facebook 03/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 📍Frutikulturë | Kalvari i 

përmbytjeve dhe gangrena e sëmundjeve për 

200 familje rreth kësaj zone përfundojnë njëherë 

e mirë me këtë investim të munguar dhe të 

mohuar nga ata që ditën e bëjnë natë! 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali🌹 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Lagjes së 

Frutikulturës, dhe të zonës përreth. 

27 Facebook 04/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Gëzuar Pashkën besimtarëve 

katolikë!   Njerëzit lindin, rriten, jetojnë, 

shkollohen, punojnë, përballojnë vështirësi, 

tërmete dhe pandemi. Asgjë nga këto dhe të tjera 

nuk do ishte e mundur pa besimin tek Zoti, tek 

fuqia dhe mëshira e Tij. Ta duam, së pari, njëri-



tjetrin. Vetëm ashtu kemi fituar dashurinë eTij!  

*sot në Kishën e Shën Alfonsit, Kamëz. 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë.  

28 Facebook 04/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Kush ka një "pse", mund të 

përballojë çdo "si"💜 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë  

#votops_12 🌹 

Audienca e synuar: Janë femrat dhe vajzat e 

Bashkisë Kamzë, Qarkut Tiranë, dhe të gjithë 

Shqipërisë. 

29 Facebook 05/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Video drejtuar, Të dashur mësues, 

nxënës dhe prindër! 

Audienca e synuar: Janë, prindërit, nxënësit, dhe 

mësuesit e Bashkisë Kamzë, qarkut Tiranë, dhe 

të gjithë Shqipërisë. 

30 Facebook 06/04/20 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me burra, gra, të rinj e sipërmarrës 

të Bathores, që bashkë punët e mira t'i çojmë 

deri në fund. Me njerëzit për njerëzit 🤜🤛  

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ #VotoPS_12 

#ElisaSpiropali_9🌹  

Audienca e  synuar: Janë qytetarët dhe 

Biznesmenët e Bathores, Bashkisë, Kamzë dhe 

të qarkut Tiranë. 

31 Facebook 06/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me gra, të rinj e të reja të Bathores 

gjejmë forcën dhe frymëzimin për të bërë edhe 



më shumë punë për këtë komunitet të 

jashtëzakonshëm 💜 por që fati e deshi që për 

30 vjet të udhëhiqeshin nga politika e 

mbrapshtësisë dhe dasisë. Me njerëzit për 

njerëzit 🤜🤛  #ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ #VotoPS_12 

#ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë. 

32 Facebook 06/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Voto12PS 🌹  

 

SHQIPËRIA E ARDHMJA JONË☀️ 

 

*Bathore, Lagjja 7 💜 

Audienca e synuar: Audienca e synuar Janë, 

banorët e Bashkisë Kamzë, Dhe qarkut Tiranë. 

33 Facebook 06/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Gocat❤ Videoja e partisë 

socialiste .  

Audienca e synuar: Janë gocat, gratë, nënat, dhe 

gjyshet e Bashkisë Kamzë, Qarkut Tiranë, dhe të 

gjithë Shqipërisë.  

34 Facebook 06/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢 #ON në Top News, Intervistë 

me Kanditen e partisë socialiste Për Bashkinë 

Kamëz, dhe të qarkut të Tiranës.  

Audienca e synuar: janë qytetarët e bashkisë 

Kamzë dhe qarkut të Tiranës. 

     



36 Facebook 07/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢#ON në “Pushteti” 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë dhe të qarkut Tiranë. 

37 Facebook 07/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢#ON në "Pushteti" (P.II) 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë dhe të qarkut Tiranë. 

38 Facebook 07/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Zemra mal nga mikpritja në lagjet e 

Paskuqanit, dëshmi për punët e mira. Me 

njerëzit për njerëzit 🤜🤛 

 

Rrugët📍"Faik Kulla" dhe📍"Xhemal Kada", 

janë dy prej disa segmentëve të kësaj zone në të 

cilat po hedhim rrënjët e transformimit të krejt 

njësisë. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Paskuqanit, 

Bashkisë Kamzë , Qarkut Tiranë, dhe gjithë 

Shqipërisë.  

39 Facebook 07/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Shqipëria e Ardhmja Jonë ☀️ 

Video Përmbajtja e mesazhit promocional të 

partisë socialiste. 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

40 Facebook 08/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Mirëmëngjes☀️ 



 

Çdo ditë një motiv për të luftuar më fort për 

Shqipërinë, të ardhmen tonë. 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

41 Facebook 08/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me sipërmarrës në 📌 Qendër-

Kamëz për të diskutuar mbi lehtësitë fiskale, 

nevojat e tyre dhe perspektivën për zhvillimin e 

biznesit dhe mbarë zonës.  

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: janë sipërmarrësit e qendër 

Kamzë, Bashkisë Kamzë dhe të qarkut Tiranë. 

2 Facebook 08/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Qendër Kamza nuk ndalet💪🌹🔥 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 Video nga 

takimi me banorët e qendër Kamzës.   

Audienca e synuar: Janë banorët e Qendër 

Kamzës, Bashkisë Kamzë, dhe të qarkut Tiranë. 

43 Facebook 31/03/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në takimin me banorët e lagjes 

1 në Kamëz diskutuam rreth problemeve të 

mëdha që hasin në përditshmërinë e tyre dhe 

indiferencën e shtetit përballë nevojave të 

qytetarëve.  

 



▫️ Tashmë është e qartë: më 25 prill, të gjithë do 

të votojmë për ndryshimin! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë banorët e Lagjes nr 1 

Kamëz. Dhe të bashkisë Kamzë. 

44 Facebook 31/03/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja:  📌 "Mos më pyet për hallet. 

Jetojmë vetëm për të siguruar bukën, edhe atë 

më shumë e marrim me borxhe" - më tha ky 

qytetar i Bathores. 

 

 Pa punë, pa pension, pa ndihmë ekonomike, me 

një bashkëshorte të sëmurë që mezi hedh hapat 

dhe pa asnjë përkrahje nga shteti.  

 

▪️ Edi Rama dhe qeveria e tij, në këta 8 vjet nuk 

kanë menduar për asnjë moment për qytetarët 

shqiptarë. 

 

▫️ Më 25 prill, do ta çlirojmë Shqipërinë nga 

babëzia e Rilindjes! ✌🏼 

Audienca e synuar: janë qytetarët e Bathores, 

Bashkisë Kamzë, Qarkut, Tiranë dhe gjithë 

Shqipërisë. 

45 Facebook 01/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Banorët e Zall-Mnerit dhe të 

gjithë Shqipërisë nuk e meritojnë qeverisjen e 

keqe aktuale.  

 

Ju meritoni shërbime më të mira shëndetësore 

dhe arsim më të mirë për fëmijët tuaj. 



 

▫️ Më 25 prill do të bëjmë ndryshimin e madh!  

 

🔹 Voto Partinë Demokratike! 🙏 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Zall-Mnerit, 

Bashkisë Kamzë, Qarkut Tiranë. 

46 Facebook 01/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Jemi një familje prej 6 

anëtarësh, të papunë dhe pa ndihmë ekonomike. 

U infektuam të gjithë me covid, por askush nuk 

u interesua të na shohë, jo më të na rimbursonin 

ilaçet" - më thotë kjo zonjë në Valias, që edhe 

për të operuar fëmijën, është detyruar të marrë 

kredi.  

 

▪️ Investimi i vetëm i Rilindjes është propaganda, 

ndërkohë, qytetarët janë lënë në mëshirë të fatit. 

 

▫️ Më 25 prill, ata që për 8 vjet rresht juk kanë 

menduar për asnjë moment për qytetarët e 

Shqipërisë, do të ndëshkohen me votë! 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Valiasit, 

Qarkut Tiranë.  

47 Facebook 02/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Sot, tek çdo qytetar ka shpresë 

dhe besim për ndryshimin! ✌🏼 

 

▪️ Edi Rama nuk ka çfarë t'u ofrojë qytetarëve, 

sepse për 8 vjet rresht nuk ka përmbushur asnjë 

nga premtimet e tij.  

 

▫️ Votoni Partinë Demokratike! ✌🏼 



Votoni numrin 9! 

Votoni ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë.  

48 Facebook 02/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Me qytetarë të Kamzës që gjatë 

një kafeje të shkurtër shprehin dëshirën e madhe 

për ndryshim më 25 prill! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë. 

49 Facebook 03/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Në Laknas! ✌🏼 

 

Të bashkuar për ndryshimin! ✌🏼 

 

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

50 Facebook 03/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Gratë dhe vajzat e Kamzës kanë 

vetëm 1 objektiv: ndryshimin.  

▫️ Në 25 Prill votojmë PD, votojmë për familjen. 

✌🏼 

Audienca e synuar: Janë gratë dhe vajzat e 

Bashkisë Kamzë. 

51 Facebook 04/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 "Qëkur kanë ardhur këta na 

mbuloi pisllëku" - këtë batutë filmi kujtojnë 



qytetarët e Kamzës kur shprehin shqetësimin e 

tyre në lidhje me keqmenaxhimin e qytetit. 

 

▪️ Për ditë të tëra askush nuk kujtohet të pastrojë 

kontenierët e mbeturinave në bashkinë Kamëz. 

Rilindja i ka harruar qytetarët shqiptarë!  

 

▫️ Më 25 prill, do ta ndryshojmë këtë situatë!  

 

Voto 9! Voto Partinë Demokratike! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë. 

52 Facebook 04/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Një nga arsyet pse njerëzit do të 

votojnë për largimin e Edi Ramës është 

mashtrimi që u bëri me të ashtuquajturën listë të 

hapur për deputetë. Ai është aq antidemokratik 

saqë, jo vetëm nuk do listën e hapur, por nuk do 

që të lejojë njerëzit të dinë emrin e kandidatit 

për të cilin do të votojnë.  

 

Fshehja e listës së PS prapa numrave është 

shfaqja e turpit të Edi Ramës për listën e tij, që 

nuk përfaqëson njerëzit. Shqipëria nuk është një 

burg i madh, që të identifikohet me numra në 

zgjedhje.  

 

Ne nuk fshihemi si Edi Rama pas numrave!  



Angazhimeve tona ne i vendosim fytyrën tonë 

dhe emrin tonë, që nesër në qeveri, njerëzit të na 

kerkojnë llogari dhe ne të mbajmë përgjegjësi! 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

53 Facebook 04/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Shtet i padrejtë, që burgos dhe 

gjobit pensionistët me 5 milion lekë. 

Në 25 Prill votoni për një qeveri që kujdeset për 

njerëzit.  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë dhe të gjithë Shqipërisë. 

54 Facebook 04/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Ne do t'i fitojmë zgjedhjet! 

✌🏼 

 

Era ndryshimit nuk ndihet vetëm në Bathore e 

Kamëz, por në të gjithë Shqipërinë!  

 

▫️ Nëse doni shpresë, shkoni të votoni! 

Më 25 prill, të gjithë duhet të shkojnë të votojnë. 

✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#VotoPartiaDemokratike ✌🏼 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bathores të 

Bashkisë Kamzë, Qarkut Tiranë dhe të gjithë 

Shqipërisë. 



55 Facebook 05/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Laknasi dhe e gjithë Shqipëria 

nuk e meriton qeverisjen e keqe aktuale.  

Pagat tuaja duhet të jenë më të larta dhe kostot e 

jetesës më të ulëta.   

 

Shteti duhet të mundësojë më shumë punë.  

Ju meritoni shërbime më të mira shëndetësore 

dhe arsim më të mirë për fëmijët tuaj. 

 

▫️ Më 25 prill, voto ndryshimin!  

Voto Partinë Demokratike! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#VotoPartiaDemokratike 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Laknasit, 

Qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë.  

56 Facebook 05/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Gëzuar Pashkët të gjithë miqve të 

mi katolikë! 🙏 

Audienca e synuar: 

57 Facebook 06/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Valiasi dhe e gjithë Shqipëria 

më 25 prill do të votojnë ndryshimin, sepse 

qytetarët e këtij vendi meritojnë të trajtohen dhe 

të jetojnë me dinjitet!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#VotoPartiaDemokratike 

Audienca e synuar: 

58 Facebook 06/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Ne duhet të anëtarësohemi në 

BE për një të ardhme më të mirë!  



 

▫️ Votoni BE-në! 

Votoni ndryshimin!  

 

Votoni PD-në për ndryshimin! ✌🏼 

Audienca e synuar: 

59 Facebook 06/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Kamza ka qenë dhe do të mbetet 

përherë blu!  

Askush dhe asgjë nuk e zhbën dot shpirtin 

demokrat të qytetarëve të Kamzës!  

 

▫️ Më 25 prill, do të sjellim me votë ndryshimin! 

✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#VotoPartiaDemokratike ✌🏼 

Audienca e synuar: janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë. 

60 Facebook 06/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në mars të vitit 2020, gjimnazi 

"Sulejman Elezi" në Zall - Mner u rrafshua nga 

mafia e pronave të Rilindjes në kuadër të 

projektit të rindërtimit. 

Deri në atë periudhë, gjimnazi ishte i hapur dhe 

frekuentohej çdo ditë nga nxënësit, fakt që 

tregon se shkolla nuk ishte dëmtuar nga dy 

tërmetet e vitit 2019. 

 

▪️ Edhe pse ka kaluar 1 vit nga shembja, vendi 

vazhdon të mbetet një gërmadhë. 



Kantieret në 3D që përdoren për propagandë nga 

Rilindja, nuk ekzistojnë në realitet, gjithçka 

është mashtrim. 

 

Këto pamje tregojnë fytyrën e vërtetë të 

Rilindjes! 

 

▫️ Më 25 prill, do t'i ndëshkojmë me votë ata që e 

shkatërruan Shqipërinë për 8 vjet rresht! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë.  

61 Facebook 06/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 “Nuk të rregulojmë shtëpinë, po 

s’na dhe votën”, invalidi denoncon skandalin në 

Bashkinë e Kamzës.  

 

▫️Pas 25 Prillit nuk do të tolerohet asnjë krim 

elektoral. Rakip Suli para drejtësisë  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë. 

62 Facebook 07/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Paskuqani dhe e gjithë 

Shqipëria, më 25 prill do të votojnë për 

ndryshimin! ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 



Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, qarkut Tiranë, dhe të gjithë Shqipërisë. 

63 Facebook 07/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Bathore ✌🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#VotoPartiaDemokratike 

Audienca e synuar: janë qytetarët e Bathores. 

64 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Zallherri si Kandahari 

 

Asnjë investim për rrugët, për ujin e pijshëm, 

për kanalizimet! 

 

▪️ Zallherir është inekzistent në hartën e qeverisë 

dhe të bashkisë së Tiranës. 

 

▫️ Në 25 prill, duhet t'i japim fund kësaj situate!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱  
#VotoPartiaDemokratike #Voto9 

Audienca e synuar: janë qytetarët e Zall-Herrit. 

65 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në lagjet 1 dhe 7 të Bathores 

për të biseduar me banorët e zonës rreth 

problemeve me të cilat përballet çdo ditë 

komuniteti. 

 

▪️ Rilindja kujtohet për Bathoren vetëm për 

fushatë, por qytetarët shqiptarë jo vetëm që nuk 

bien pre e propagandës, por më 25 prill, do e 

dënojnë me votë Edi Ramën!   



 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
#Voto9 

#VotoPartiaDemokratike ✌🏼 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bathores. 

Dhe Lagjes 1 dhe 7. 

66 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Takime me banorët e lagjeve 1 

dhe 7 në Bathore. 

 

Fryma e ndryshimit ndihet kudo!  

Më 25 prill, fiton Shqipëria! 🇦🇱 
 

#Voto9 #VotoPartiaDemokratike ✌🏼 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bathores. 

66 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në një nga zyrat e Partisë 

Demokratike në Bathore, për t'u siguruar se në 

25 prill do të shkojë çdo gjë mirë. 

 

▫️ Më 25 prill, do të votojmë për ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike 

#Voto9 

Audienca e synuar: Takim me simpatizantët e 

partisë demokratike në Bathore.  

68 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në Bërxullë, në shtëpinë e 

Xhafer Sefës, ku bashkë me banorë të tjerë, 

biseduam rreth problemeve të zonës. 

 



▫️ Më 25 prill, do të votojmë për ndryshimin! 

✌🏼#ShqipëriaFITON 🇦🇱 
 

#FlamurNoka14 #VotoPartiaDemokratike 

Audienca e synuar: Janë banorët e Zonës, qarkut 

Tiranë, dhe gjithë Shqipërisë. 

69 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Pata kënaqësinë të takoj dhe të 

bisedoj me familjen e mrekullueshme të Ahmet 

Sokolit në Fushë Prezë!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike 

 

#FlamurNoka14 ✌🏼 

Audienca e synuar: Banorët e Bërxullës, Qarkut 

Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

70 Facebook 08/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në çdo rrugë ku kaloj, në çdo 

biznes dhe tek çdo qytetar i Kamzës, ndihet 

nevoja e madhe për ndryshim!  

 

▪️ Edi Rama nuk e meriton një mandat të tretë, 

sepse i ka braktisur qytetarët shqiptarë. 

 

▫️ Më 25 prill, voto ndryshimin!  

Voto Partinë Demokratike!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #votopartiademokratike9 

 

#FlamurNoka14 ✌🏼 



Audienca e synuar: Janë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë, Qarkut Tiranë dhe gjithë Shqipërisë. 

72 Facebook 01/04/2021 Fabjol Kurti (PSD) Përmbajtja: #votoTomDoshin #votopsd #voto1 

#partiasocialdemokrate 

#votoPartineSocialdemokrate #najepnibesimin 

#tjukthejmeshpresen #voto1Shkoder 

#voto1Puke #voto1VauDejes 

#voto1MalesieMadhe #voto1FusheArrez 

#voto1Koplik #voto1Tirane #voto1Shqiperi  

 

#VotoFabjolKurti #Nr33  

 

“#MBËSHTET #TËARDHMEN #VOTOPSD” 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Qarkut 

Tiranë dhe gjithë Shqipërisë që të votojnë për 

partinë Social Demokrate PSD. 

73 Facebook 03/04/2021 Fabjol Kurti (PSD) Përmbajtja: "NA JEPNI BESIMIN T'JU 

KTHEJMË SHPRESËN"🇦🇱 "MBËSHTET TË 

ARDHMEN"🇦🇱 VOTO PSD✅ Fabjol Kurti 

Nr.33✅ 

Audiencae synuar:Janë banorët e Paskuqanit dhe 

të qarkut Tiranë të votojnë për Kandidatin për 

deputet, të PSD, Dhe partisë social demokrate 

Kamzë.  

74 Facebook 07/04/2021 Fabjol Kurti (PSD) Përmbajtja: Gjatë Prezantimit mbi iniciativen 

per zhvillimin e projkteve inovative mjedisore 

per reduktimin e ndotjes së ujrave siperfaqësor 

nga mbetjet plastike! -Prezantim i 10 eseve 

finaliste më të mira për idetë inovative të 



reduktimit të plastikës  në Shqipëri në kuadër të 

Iniciativës  “Të gjithë për zero plastikë në 10 

ishujt Shqiptar”,i mundësuar nga Fondacioni 

RoyalAlbania (RAF) dhe mbështetet nga 

BeMed. Beyond Plastic Med - BeMed  -Në të 

ardhmen me projekte dhe ide te reja inovative 

per mbrotjen e mjedisit,dhe zhvillimin e 

studimeve  shkencore mbi  Mjedisi.al. 

Audienca e  synuar:Janë të rinjtë dhe të rejat e 

talentuar të qarkut Tiranë dhe më gjerë të gjithë 

Shqipërisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

S’ka Pasur të tilla raste.  

Po/ Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

Numri i aktiviteteve që mund të 

përbëjnë shkelje 1. Në takimet e 

Kandidates së partisë socialiste 

Kamzë.  Bëra një intervistë me një 

djalë vërejta se aktivisti ishte me 

dëshirën e tij. Dhe jo me detyrim. 

Po/ Jo 



Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.   

S’ka Pasur të tilla raste. 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka Pasur raste të tilla. 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka pasur të tilla Aktivitete. 

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 

 


