
 

 

 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

BASHKIA MEMALIAJ,BASHKIA TEPELENE,BASHKIA KELCYRE,BASHKIA PERMET 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PARTIA DEMOKRATIKE ( PD),PARTIA SOCIALISTE (PS),PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER 

INTEGRIM (LSI),PARTIA SOCIAL DEMOKRATE (PSD) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

31 MARS DERI ME 09 PRILL 

Data e dorëzimit të 

raportit: 

 

09 PRILL 

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,PARTIA SOCIALISTE,PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER 

INTEGRIM,PARTIA SOCIAL DEMOKRATE (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara.Partit e larte permendura kane hapur 

deri tani nga nje zyre elektorale ne qytetet 

Memaliaj,Tepelene,Kelcyre,Permet,pervec PSD e 

cila ka hapur zyra ne Tepelene dhe ne 

Permet.Partit PD dhe PSD kane vendosur logot e 

tyre,kurse LSI ka vendosur logo vetem ne qytetin  

Tepelenes.PS i ka hapur zyrat ne qytetet 

Memaliaj,Permet,Kelcyr dhe ne Tepelene jane 

hapur me shume se nje zyre ose thene ndryshe 

nga nje zyre ne cdo lagje.Partia LSI nuk ka hapur 

zyre elektorale ne qytetet Permet dhe Kelcyr. 

Po,me vendosjen e Qendrave te Votimit 

(QV)dhe miratimin e tyre nga ana e 

KQZ,pothuajse te gjitha zyrat elektorale kan 

shkelur udhezimin Nr 6 date 23 Mars 

2021,dhe konkretisht Nenin 5,pika 1”mbi 

distancen e zyrave zgjedhore,jo me te vogel 

se 300 m nga vendodhja e KZAZ,QV,VNV”. 

Do marim informacion prane bashkive dhe 

KZAZ ne vazhdim. 



 

 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan.  

Gjate kesaj periudhe 10 ditore monitorimi te gjitha 

forcat politike, PS,PD,LSI,PDS kane aplikuar fushaten 

cdo dite shtepi ne shtepi,ku kandidatet per deputet te 

shoqeruar nga drejtuesit partiak perkates te cdo 

force,duke anashkaluar grumbullimet ne sheshet e 

fshatrave apo lokale te fshatrave kane preferuar takimin 

direkt me zgjedhesit.Ne e kemi te mamundur te ndjekim 

cdo takim,te cdo force politike,por ne fund te dites 

komunikojme me stafet e cdo force politike per 

aktivitetet e dites.Ne daten 03 PRILL 2021 ne qytetin e 

Kelcyres, takim i kandidateve per deputet te PS.Me 

daten 04 PRILL 2021 ne qytetin e Permetit,takim i 

kandidateve per deputet te PS.Me daten 06 PRILL 2021 

ne qytetin e Memaliaj,takim i kandidateve per deputet 

te PS.Me daten 06 PRILL 2021 ne fsahatin 

LULEZIM,takim i kandidateve per deputet te PS. Me 

daten 06 PRILL 2021 ne bashkin e Permetit,PS pati 

aktivitete elektorale,ku mori pjese kryetari i PS te 

Shqiteris Z.EDI RAMA,njekohesisht kryeminister i 

Shqiperise.Me daten 07 PRILL 2021 ne bashkit e 

Memaliaj dhe Teplenes,PS pati aktivitete elektorale, ,ku 

mori pjese kryetari i PS te Shqiteris Z.EDI 

RAMA,njekohesisht kryeminister i Shqiperise. 

Po,ne aktivitet e oranizuara pati 

mosrespektim te regullave 

antikovid,distancimi i pjesmaresve ne 

aktivitetet e kryeministrit,si dhe ne 

aktivitetet te PS,ne qytetin e 

Prmetit,Kelcyres,Tepelenes,Memaliaj te 

z.BLEDI CUCIT. 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen).Fasadat e zyrave elektorale i 

keni ne foto,PD 

Memaliaj,Tepelene,Kelcyr,Permet,PSD 

Permet,Tepelene,LSI Tepelene.PS 

Memaliaj,Tepelene,Kelcyre,Permet.Banderolat e 

vendosura ne qender te qyteteve Memaliaj dhe 

Tepelene. 

Po,ne qytetet Memaliaj dhe Tepelene jane 

vrejtur shkelje te matrialeve 

propagandistike,ku jene vendosur banderola 

ne fasadat e apartamenteve dhe ne fasaden 

e kalas se Ali Pashe Tepelenes ne qytetin e 

Teplenes,gjithashtu keto matriale jane 

vendosur dhjetra metra large zyrave 

zgjedhore.Me daten 31 Mars 2021 hiqet 

banderola ne fasden e apartamentit me 

permasa 8x3 m,me daten 01 Prill hiqet 



 

 

banderola ne fasaden e murit  te kalase me 

permasa 3x3,5 m,kurse me daten 07 Prill 

hiqet banderola ne fasaden e apartamentit 

me permasa 3x3,5m.Ne qyetetet e 

Tepelenes dhe Memaliaj PD kishte 

depozituar  prane bashkive respektive 

ankese per keto banderola ne shkelje te 

udhezimit Nr 6,date 23/03/2021 te KQZ. 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’ Nga data 31 MARS deri ne daten 09 

PRILL 2021 partia LSI ka shperndare fletepalosje 

me logon e partis LSI me slloganin “LSI zotohet te 

realizoj keto 5 prioritete ne 5 muajt e pare te 

qeverisjes.Shqiperia ka nevoje per ndihme TANI” 

Jo,keto mariate jane shperndare ne qytetet 

Memaliaj,Tepelene ne cdo njesi tregtie dhe 

cdo qytetari ne ruge.Bashkengjitur keni 

foton e fletepalosjes. 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Gjate periudhes 10 ditore jane idetifikuar keto 

platforma ne internet:1.DRINO NEWS, 2.JUGU 

NEWS, 3.JUGU LAJM, 4.ARGJIRO LAJM. 

Po,Drino News dhe Jugu Lajm kane shkrime 

per dite per kandidatin Vangjel Tavo dhe 

Laert Duraj,duke analizuar deklaratat 

politike te tij.Jugu News ka nje psqyrim te 

matur dhe teper korekt,gjithashtu dhe 

Argjiro Lajm bejne nje pasqyrim te politikes 

komtare si dhe evidenton takimet e 

ndryshme te kandidateve per deputet te PS 

ne qytetet e Jugut,si 

Tepelene,Memaliaj,Kelcyr,Permet. 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

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

promocionale, materiale të printuara etj.) 



 

 

1 Rruga Tafil Buzi,lokali ish 

Taverna, LSI 

115 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga pronari i 

lokalit.Nuk kam dijeni per cmimin e qeras,lokali eshte 

prone e Alket Fejzo. 

2 Shetitorja e Qytetit 

Tepelene,lokal ne kat te 

dyte,LSI 

65 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qiradhensi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti 

eshte prone e Aliosha Jorgo. 

3 Shetitorja e Qytetit Memaliaj,PD 60 m2 Paisjet e zyres jane vendosur ne dispozicion nga qiradhenesi,nuk 

kam dijeni mbi cmimin e qeras,subjekti ka mbi dy muaj qe e 

posedon kete ambjent,anbjenti eshte prone e Kadri Tuku. 

4 Shetitorja e Qytetit Tepelene,PD 38 m2 Skam dijeni per paisjet dhe qeran dhe ne emer te kujt pronari 

eshte. 

5 Shetitorja e Qytetit Kelcyr,PD 48 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone e Adem Selenica. 

6 Shetitorja e Qytetit Permet,ish 

Hotel Turizmi,PD 

95 m2 Paisjet e ambjentit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin  e qeras,ambjenti eshte 

prone e Eqerem Shahini 

7 Shetitorja e Qytetit Permet,lokal 

PSD 

30 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone eVidajete Mihali. 

8 Rruga nacionale Tep – 

Mem,lokal,PSD 

60 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni per cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone e Adriatik Kamberi. 

9 Shetitorja e Qytetit Permet,lokal 

PS 

30 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone e Vjosa Bezati 



 

 

10 Lokal afer axhensis Qyteti 

Kelcyr,PS 

30 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti prone 

e Thanas Memo 

11 Lokal afer bashkis Qyteti 

Memaliaj PS 

30 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion nga 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone e Fatmir Kalemi 

12 Lokal afer Kinemas Qyteti 

Tepelene,PS 

33 m2 Paisjet e lokalit jane vendosur ne dispozicion ngs 

qeradhenesi,nuk kam dijeni mbi cmimin e qeras,ambjenti eshte 

prone e Mjaftoni Hoxha. 

 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Memaliaj,Fshatrat,Dames

,Kashisht,Kallemb,Bylysh

,Vagalat,Martalloz 

Tosk,Maricaj,Arze e 

Madhe,Kalivac 

Fshati LULEZIM 

09 deri ne Oren 19,ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06,07,0

9 

 

 

3-4 veta,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

 

40 veta 

Takimet jane bere nga nje fshate ne dite nga 

ora 09 deri ne oren 19,familje ne 

familje,kandidati per deputet i shoqeruar 

nga kryetari i bashkis dhe drejtus te PS te 

bashkis Memaliaj. 



 

 

Memaliaj qytet. 

Memaliaj ruga nacionale 

Ora 13 e 30,data 06 Prill 

Ora 16, data 06 Prill 21 

Ora 14, data 07 Prill 21 

55 veta 

60 veta 

 

 

Takimi ne fshatin LULEZIM u be ne oren 

13 e 30 min,me daten 06 Prill 2021 ne 

terenet sportive te fshatit,ku PD akuzoj PS 

se e kishte zhvilluar kete aktivitet brenda 

rethimit te shkolles,gje e cila u kundershtua 

nga bashkia Memaliaj dhe zytra e arsimit 

Tepelene –Memaliaj,si dhe PS e qytetit 

Memaliaj. 

Takimi ne qytetin Memaliaj u be ne oren 

16,me daten 06 Prill 2021,ne qender te 

qytetit,ne prani te 55  vetave,ku moren pjese 

kandidatet per deputet te PS,si dhe 

drejtuesit lokal. 

Takimi ne rugen nacionale,ne vendin e 

quajtur Mogila u be ne oren 14,me daten 07 

Prill 2021,ne prani te 60 veteve,ku mori 

pjese Kryeministri i Shqiperise z.EDI 

RAMA se bashku me kandidatet per deputet 

te PS,si dhe drejtuesit lokal dhe drejtuesit e 

firmes qe do te ndertojne ujisjellsin per 30 

fshatra me nje fonde prej 4,5 milion 

euro.z.RAMA tha qe ky projekt eshte ne 

vazhden e sigurimit per uji te pishem per 

popullsin 24 ore. 

 

2 Tepelene,Fshatrat 

Nivic,Gusmar,Rexhin,Pro

gonat,Lekdush,Benc,Veli

qot 

Tepelene qytet. 

09 deri ne oren 19,ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06, 

Ora 16e30,07 Prill 21 

Ora 17e30,07 Prill 21 

7-9 veta,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

110 veta 

25  veta 

Takimet jane bere nga nje fshat ne dite pasi 

jane fshatra te larget nga ora 09 deri ne oren 

19,familje ne familje,kandidati per deputet i 

shoqeruar nga kryetari i bashkis dhe 

drejtues te PS te bashkis Tepelene. 



 

 

Tepelene bujtina”Lord 

Bajron” 

 

Takimi u be ne oren 16 e 30 min,ne sheshin e 

qytetit Tepelene,ne daten 07 Prill 2021,ne 

prani te 110 vetave,ku mori pjese 

Kryeministir i Shqiperise z.EDI RAMA  se 

bashku me kandidatet per deputet te 

PS.z.RAMA foli per milona euro einvestime 

ne bashkin e Tepelenes,ku ne vecanti theksoi 

daljen ne dete nga zona e 

kurveleshit,investimet ne turizem,ne kalan e 

Ali Pashait,gjithashtu RAMA u ndal ne 

greven e kontrollorve te aeroportit te 

Rinasit,te cilet i quajti provokator dhe te 

qellimshem per bllokimin e vaksinimit te 

popullates. 

Takimi u be ne oren 17 e 30 min,ne 

ambjentet e bujtines “Lord Bajron”,ne 

daten 07 Prill 2021,ne prani te 25 vetave,ku 

mori pjese Kryeministri i Shqiperise z.EDI 

RAMA se bashku me kandidatet per deputet 

te PS.Ky takim u hap nga kryetari i bashkis 

Tepelene z.Termet Peci,i cili falenderoj te 

gjithe invesitoret e turizmit te gjarkut 

Gjitokaster. 

 

3 Kelcyr,Fshatrat 

Kajce,Rodenj,Pavar,Lagj

e e Re,Komarak,Bubes 

1,Bubes 

2,Ballaban,Kondas,Toshk

es 

 

09 deri ne oren 19,ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06, 

 

 

 

Ora 18,data 03 Prill 21 

8-10 veta,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

 

 

70 -75 vata 

Takimet jane bere nga nje fshat ne dite pasi 

jane fshatra shume te largeta dhe pa rruge 

nga ora 09 deri ne oren 19,familje ne 

familje,kandidatja per deputete e shoqeruar 

nga kryetari i bashkis dhe drejtues te PS te 

bashkis Kelcyr.Ne takimin e fshatit Ballaban 

ne daten 06 Prill 2021,zj.KUMBARO 



 

 

Kelcyr qytet shtrengon duart me kandidaten e PD Entela 

Shehaj,ku me pas theksoje se ne jemi 

kundershtar politik ne nje gare 

elektorale.por jemi njerez,qytetare qe dime 

te respektojme njeri tjeterin. 

Takimi u be ne oren 18 ,ne ambjentet e 

stadiumit te qytetit,ne daten 03 Prill 2021,ne 

prani te 70-75 vetave,ku moren pjese 

kandidatet per deputet te PS,si dhe 

drejtueseit lokal. 

4 Permet,Fshatrat  

Podar,Kutal,Kosin,Kuqar

,Rapcke,Alipostivan,Piko

v,Bual 

Permet qytet 

Permet qytet,takim me 

grat 

Permet,kantieri i ruges 

Permet - Carcove 

Permet qytet,zona 

muzeale 

Permet qytet,takim me 

artizanet 

09 deri ne oren 19,ne 

datat 31,01,02,03,04,05, 

 

 

Ora 18,data 04 Prill 21 

Ora 11,data 04 Prill 21 

 

Ora 11,data 06 Prill 21 

 

Ora 14,data 06 Prill 21 

 

Ora  17,data 06 Prill 21 

6-8 veta ,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

100 veta 

25 veta 

 

30 veta 

 

45 veta 

 

30 veta 

Takimet jane bere nga dy fshatra ne dite 

pasi jane fshatra te larget nga ora 09 deri ne 

oren 19,familje ne familje,kandidatja per 

deputete e shoqeruar nga kryetarja e 

bashkis dhe drejtues te PS te bashkis 

Permet. 

Takimi u be ne oren 18,ne qender te 

qytetit,ne daten 04 Prill 2021,ne prani te 100 

vetave,ku moren pjese kandidatet per 

deputet te PS,si dhe drejtuesit lokal. 

Takimi u be ne oren 11,ne ambjentet e nje 

nga lokaleve te qytetit,ne daten 04 Prill 

2021,ne prani te 25 vetave,ku moren pjese 

kandidatet femra per deputetet te PS,si dhe 

drejtueset lokale. 

Takimi u be ne oren 11,ne kantjerin e 

firemes qe po shtrone rugen Permet – 

Carcove,ne daten 06 Prill 2021,ne prani te 

30 vetave, ku mori pjese Kryeministri i 

Shqiperise z.EDI RAMA se bashku me 

kandidatet per deputet kandidatet  te PS,si 



 

 

dhe drejtuesit lokal.Gjate ispektimit te 

punimeve z.RAMA e vuri theksin te 

zhvillimi i turizmit,ku kjo ruge me 

parametra shume te mira do te bashkoje per 

nje kohe te shkurter Permetin me Korcen. 

Takimi u be ne oren 14,ne zonen muzeale te 

qytetit,ne daten 06 Prill 2021,ne prani te 45 

vetave, ku mori pjese Kryeministri i 

Shqiperise z.EDI RAMA se bashku me 

kandidatet per deputet te PS,si dhe 

drejtuesit lokal.Me pas z.RAMA ispektoje 

rikostruksionin e kinemas se qytetit. 

Takimi u be ne oren 17,ne nje shtepi 

karakteristike permetare,ne daten 06 Prill 

2021,ne prani te 30 vetave, ku mori pjese 

Kryeministri i Shqiperise z.EDI RAMA se 

bashku me kandidatet per deputet te PS,si 

dhe drejtuesit lokal.Artizanet dhe punimet 

artistike tuaja jane vlera per qytetin tuaj 

dhe Shqiperin,jane ure lidhese me 

boten,jane qershia mbi torte e turizmit 

Shqiptar. 

 

 

5 Memaliaj,Fshatrat 

Dames,Kashisht,Kallemb,

Bylysh,Vagalat,Martalloz 

Tosk,Maricaj,Arze e 

Madhe, 

Memaliaj,Fshati Vasjar 

Memaliaj qytet 

09 deri ne oren 16, ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06,07,0

8,09. 

 

Ora 11,data 05 Prill 21 

Ora 15,data 04 Prill 21 

8-10 veta,sipas 

familjev,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

 

30 veta 

30-35 veta 

Takimet jane bere nga nje fshate ne dite pasi 

jane fshatra te larget nga ora 09 deri ne oren 

16,familje ne familje,kandidati per deputet i 

shoqeruar nga drejtues te PD te bashkis 

Memeliej. 

Takimi u be ne oren 11,ne fshatin 

VASJAR,ne nje lokal te fshatit,ne daten 05 



 

 

Prill 2021,ne prani te 30 vetave,ku moren 

pjese z.Tritan dhe Myzafer kandidate per 

deputet te PD,si dhe drejtues te PD lokale. 

Takimi u be ne oren 15,ne nje nga lokalet e 

qytetit,ne daten 04 Prill 2021,ne prani te 30-

35 vetave,ku mori pjese kandidati per 

deputet z.Myzafer Elezi. 

6 Tepelene,Fshatrat 

Nivic,Gusmar,Rexhin,Pro

gonat,Lekdush,Benc,Veli

qot,Salari, 

Dukaj,Turan,Kordhaj 

Tepelene qytet 

09 deri ne oren 17, ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06,07,0

8,09. 

 

Ora 11,data 05 Prill 21 

8-10 veta,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

 

Vizit ne bizneset e qytetit 

Takimet jane bere nga nje fshate ne dite pasi 

jane fshatra te larget nga ora 09 deri ne oren 

17,familje ne familje,kandidati per deputet i 

shoqeruar nga  drejtues te PD te bashkis 

Tepelene. 

Vizita e kandidatit per deputet z.Tritan 

Shehu u be ne qytetin e Tepelenes ne oren 

11,ne daten 05 Prill.Kjo vizit konsiston te 

takime me bizneset e qytetit,z.Shehu 

shoqerohej nga drejtuesit lokal te PD. 

7 Permet,Fshatart 

Podar,Carshove,Kutal,Bi

ovizvde,Kosin,Zhepe,Rap

cke,Alipostivan,Dracove,

Piskov,Kanikol,Bual,Paco

mit,Strembec,Frasher,Pa

gri,Kaludh,Ogdun,Petran

,Ogrenj,Badlonje,Lipovan

,Leshnice,Laus.  

Permet qytet 

 

 

 

09 deri ne oren 17,ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06,07,0

8,09. 

 

 

 

 

 

Ora 10,data 01 Prill 21 

8-10 veta, sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

 

 

 

 

 

 

55-60 veta 

Takimet jane bere nga nje fshat ne dite pasi 

jane fshatra shume te largeta dhe pa rruge 

nga ora 09 deri ne oren 17,familje ne 

familje,kandidati per deputet i shoqeruar 

nga drejtues te PD te bashkis Permet. 

Takimet u ben ne oren 10,ne disa biznese 

prodhuese (fasone) ne qytetin e Permetit,ne 

daten 01 Prill 2021.z.Triten Shehu 

shoqerohej nga kandidatje per deputete 

zj.Joana Qirollari,ne keto takime u 

kontaktuan 55-60 persona. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Kelcyre,Fshatrat 

Katundisht,Maleshov,Suk

e,Kala,Leskaj,Potgoran,L

imar,Brezhdan,Balalban,

Riban,Komarak,Xhaferra

p,Bupsi 1,Shtik,Kajce, 

Panarit,Pavar,Benje,Mert

inje,Xhanaj,Fratar,Senica

n,Tolar,Beduqas,Psar,Tos

hkes,Zhepove, 

09 deri ne oren 17.,ne 

datat 

31,01,02,03,04,05,06,07,0

8,09. 

6-8 veta,sipas 

familjeve,takim shtepi ne 

shtepi. 

Takimet jane bere nga nje fshat ne dite pasi 

jane fshatra shume te largeta dhe pa rruge 

nga ora 09 deri ne oren 17,familje ne 

familje,kandidati per deputet i shoqeruar 

nga  drejtues te PD te bashkis Kelcyr. 

9 Memaliaj qytet 

Memaliaj,Fshatra 

Gllave e 

Madhe,Buz,Shals,Komar,

Rabije,Belic,Gllave e 

Ora 12,data 04 Prill 21 

Ora 09 deri ne oren 19, 

ne datat 

31,01,02,03,05,06,07,08,0

9. 

25-30 veta Takimi u be ne oren 12,ne zyren zgjedhore 

te LSI,ne qytetin e Memaliaj,ne daten 04 

Prill 2021,ne pranin e 25-30 vetve,ku mori 

pjese kandidati per deputet z.Vangjel 

Tavo.Ky takim konsistoj ne vijushmerin e 



 

 

Vogel,Lulezim,Krasi 

1,Krasi 2. 

punes se strukturave te partis LSI,si dhe 

ndarjen e detyrave. 

Takimet jane bere nga nje fshate ne dite,pasi 

jane fshetra shume te largeta dhe pa 

ruge,nga ora 09 deri ne oren 19,familje ne 

familje,kamdidati per deputet u shoqerua 

nga drejtues te LSI te bashkis Memaliaj. 

10     

11     

12     

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Poster i vendosur ne fasaden e 

ambjentevete zyrave 

Emri i Subjektit Madhesia e tyre eshte e njejte me madhesin e vetratave 

te zyrave,plastik me ngjitje,te cilesis te mire. 

2 Poster i vendosur ne fasadat e 

apartamenteve dhe te kalas se 

Ali Pashe 

Tepelenes(banderola te 

permasave 3x3.5 m,3x8 m) 

Partia Socialiste Madhesia e tyre me permasa 3x3.5 m dhe 3x8 m 

(banderola),ku shkruhej “VOTO PS,VOTO NR 3, 

SHQIPERIA E ARDHMJA JONE”. 

Te gjitha posterat qe ishin vendosur ne kundershtim me 

udhezimin Nr 6,date 23.03.2021 te KQZ,ne qytet 

Tepelene dhe Memaliaj u hoqen,kjo dokumentohet dhe 

nepermjet foteove bashkengjitur. 

    



 

 

    

    

    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 DRINO NEWS Pothuajse cdo dite    

2 JUGU LAJM Pothuajse cdo dite   

3 JUGU NEWS Pothuajse cdo dite   

4 ARGJIRO LAJM Podhuajse cdo dite   

 

 

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 06 Prill 2021 Po, Përshkrim:Me daten 06 

Prill 2021,ne oren 13 e 30 

min,ne fshatin Lulezim,prane 

shkolles se mesme te 

bashkuar 

“ADEM ALUSHI”,NJA 

LULEZIM,Bashkia 



 

 

Memaliaj,PS dega Memaliaj 

organizoj nje takim 

elektoral,ku moren pjese 

kandidatet per deputet 

BLEDI CUCI,LAERT DURAJ si 

dhe kryetari i bashkis 

GJOLEK GUCI e kryetarja e 

PS 

EDMONDA HARIZI. 

Duke mare shkase nga 

Koferenca per Shtyp e 

kandidatit per deputet te PD 

Myzafer Elezi ne daten 06 

Prille 

2021,ne oren 20,ku denoncoi 

nje takim te PS ne fshatin 

Lulezim,ne oborin e shkolles 

se mesme te bashkuar “ 

ADEM ALUSHI”,ku sipas 

tij,ky takim elektoral eshte 

mbajtur ne kohen qe ka 

pasur mesim,si dhe ne 

aktivitet ka 

pasur mesues te 

shkolles.Menjeher jam vene 

ne kontakt me shtabin 

elektoral te PS te qytetit 

Memalij,e 

konkretisht me kryetaren e 

PS zj.Edmonda Harizi,si dhe 

kryetarin e bashkis Gjolek 

Guci,me te cilet u la takim 

per 

diten e neserme ne daten 07 

Prill 2021 ne ambjentet e 

bashkis Memaliaj. 



 

 

Pervec kandidateve dhe 

subjektit politik ne aktivitet 

ishin dhe kryetari i bashkis 

Memaliaj z.Gjolek Guci.Me 

daten 

07 Prill 2021 ne oren 8.00 

sipas bisedes se bere nje dite 

me pare,kryetari i bashkis 

z.Guci u shpreh se:takimi 

elektoral nuk u be ne oborin 

e shkolles,psi shkolla eshte e 

rrethuar dhe ka dere 

kryesore,por u be ne pronat 

e 

bashkis,ne terenet sportive 

te fshatit,ne ambjent te 

hapur,si dhe podjumin e 

aktivitetit e vendosem ne 

drejtim te 

fshatit Kalivac,pasi nuk 

donim te perdornim fasaden 

e shkolles .Gjithashtu mun te 

them se ne kate vende ku u 

be 

aktiviteti ne si bashki kemi 

plenifikuar nje kende lojrash 

per femijet e 

fshatit,gjithashtu ne takim 

nuk mori pjese 

asnje mesues i shkolles 

“ADEM ALUSHI”.Po te njejtat 

argumenta permendi dhe 

kryetarja e PS zj.Harizi .Me 

pase 

ne nje bisede telefonike me 

drejtuesin e ZAV Tepelene – 



 

 

Memaliaj, z.Shkelqim 

Imeri,ku ju kerkua te 

prononcohej 

mbi lajmin e dhene nga 

televizioni NEWS 24,per 

aktivitetin elektoral te PS ne 

oborin e shkolles se meseme 

“ADEM 

ALUSHI” fshati 

LULEZIM.Z.Imeri u shpreh se 

:aktiviteti elektoral i PS nuk 

eshte zhvilluar ne oborin e 

shkolles se 

mesme “ADEM ALUSHI”,por 

ne terenin sportiv te fshatit,i 

cili eshte prone e bashkise 

Memaliaj,kurse per sa u 

takon pjesmarjes se 

mesueseve ne aktivitet mund 

tu them se nuk ka pasur 

mesues te shkolles ne 

aktivitet,nqs 

evidentohet ndonje mesues 

ne aktivitet te mbaje 

pergjegjsi sipas ligjit. 

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. 

Ska pasur Jo 



 

 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

Ska pasur 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. 

Ska pasur Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
Ne qytetet Memaliaj dhe 

Tepelene jane vendosur 

banderola ne fasada te 

aparamenteve me shume se 5 m 

nga zyra elektorale.Sote me 

daten 10 Prill 2021,banderolat e 

vendosura ne Tepelene dhe 

Memaliaj,jane hequr. 

Ne qytetin e Memaliaj ne 

oren 14 te dates 28 Mars 

2021 eshte vendosur nje 

banderol ne qender te qytetit 

ne fasaden e nje 

apartamenti,large zyres 

elektorale.Ne qytetin e 

Tepelenes ne oren 15 te 

dates 28 Mars 2021jane 

vendosur dy banderola ne 

qender te qytetit,njera ne 

fasaden e nj apartamenti dhe 

tjetra ne fasaden e Kalas se 

Ali pashes,disa metra large 

zyrave elektorale.Sote 

banderolat jane 

hequr,bashkengjitur fotet e 

fasadave ku ishin vendosur 

dhe sjane me. 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat Ska pasur Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
Do verifikuar 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. 

Jane idetifikuar platforma te 

faqeve te internetit 

 Po,jane identifikuar kater platforma te faqeve te 

internetit,si:1.DRINO NEWS,2.JUGU LAJM,3.JUGU 

NEWS,4.ARGJIRO LAJM,si dhe dy kanale televizive:1.ALPO 

TV,2.CENELL 7. 

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. 

Ka pasur. 

 Po,shkolla e mesme e bashkuar”ADEM ALUSHI”,fshati 

LULEZIM,NJ.A LULEZIM,BASHKIA MEMALIAJ. 
 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. Ska pasur 

 Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës. Ka pasur. 

 Po,shkolla e mesme e bashkuar “ADEM ALUSHI”,fshati 

LULEZIM,NJ.A LULEZIM,BASHKIA MEMALIAJ 



 

 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

Ska pasur 

 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja. Ska pasur 

 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.  

06 Prill 2021  

Po, Përshkrim:Me daten 06 Prill 2021,ne oren 13 e 30 min,ne fshatin Lulezim,prane shkolles se mesme te bashkuar 

“ADEM ALUSHI”,NJA LULEZIM,Bashkia Memaliaj,PS dega Memaliaj organizoj nje takim elektoral,ku moren pjese 

kandidatet per deputet BLEDI CUCI,LAERT DURAJ si dhe kryetari i bashkis GJOLEK GUCI e kryetarja e PS 

EDMONDA HARIZI. 

Duke mare shkase nga Koferenca per Shtyp e kandidatit per deputet te PD Myzafer Elezi ne daten 06 Prille 

2021,ne oren 20,ku denoncoi nje takim te PS ne fshatin Lulezim,ne oborin e shkolles se mesme te bashkuar “ 

ADEM ALUSHI”,ku sipas tij,ky takim elektoral eshte mbajtur ne kohen qe ka pasur mesim,si dhe ne aktivitet ka 

pasur mesues te shkolles.Menjeher jam vene ne kontakt me shtabin elektoral te PS te qytetit Memalij,e 

konkretisht me kryetaren e PS zj.Edmonda Harizi,si dhe kryetarin e bashkis Gjolek Guci,me te cilet u la takim per 

diten e neserme ne daten 07 Prill 2021 ne ambjentet e bashkis Memaliaj. 

Pervec kandidateve dhe subjektit politik ne aktivitet ishin dhe kryetari i bashkis Memaliaj z.Gjolek Guci.Me daten 

07 Prill 2021 ne oren 8.00 sipas bisedes se bere nje dite me pare,kryetari i bashkis z.Guci u shpreh se:takimi 

elektoral nuk u be ne oborin e shkolles,psi shkolla eshte e rrethuar dhe ka dere kryesore,por u be ne pronat e 

bashkis,ne terenet sportive te fshatit,ne ambjent te hapur,si dhe podjumin e aktivitetit e vendosem ne drejtim te 

fshatit Kalivac,pasi nuk donim te perdornim fasaden e shkolles .Gjithashtu mun te them se ne kate vende ku u be 

aktiviteti ne si bashki kemi plenifikuar nje kende lojrash per femijet e fshatit,gjithashtu ne takim nuk mori pjese 



 

 

asnje mesues i shkolles “ADEM ALUSHI”.Po te njejtat argumenta permendi dhe kryetarja e PS zj.Harizi .Me pase 

ne nje bisede telefonike me drejtuesin e ZAV Tepelene – Memaliaj, z.Shkelqim Imeri,ku ju kerkua te prononcohej 

mbi lajmin e dhene nga televizioni NEWS 24,per aktivitetin elektoral te PS ne oborin e shkolles se meseme “ADEM 

ALUSHI” fshati LULEZIM.Z.Imeri u shpreh se :aktiviteti elektoral i PS nuk eshte zhvilluar ne oborin e shkolles se 

mesme “ADEM ALUSHI”,por ne terenin sportiv te fshatit,i cili eshte prone e bashkise Memaliaj,kurse per sa u 

takon pjesmarjes se mesueseve ne aktivitet mund tu them se nuk ka pasur mesues te shkolles ne aktivitet,nqs 

evidentohet ndonje mesues ne aktivitet te mbaje pergjegjsi sipas ligjit. 

Jo 

 
Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

Ska pasur 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.  

Ska pasur 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.  

Ska pasur 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  

Ska pasur Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
Ska pasur Jo 
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