
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Kamzë, Paskuqan, Bashkia Vorë, Bërxullë, Prezë. 

Subjektet zgjedhore të 

monitoruar: 

 

Partia Socialiste: Elisa Spiropali.  

Partia Demokratike Flamur Noka. 

Partia Lëvizja Socialiste për Integrim: Ardian Hasalami. 

Partia Aleanca Demokracia e Re: Gledi Kryemadhi. 

Partia Social Demokrate: Fabjola Kurti 

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. 
1Zyra elektorale. 
1 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 

14 Aktivitete 

18 Aktivitete 

1 Aktivitet 

0 Aktivitet. 

2 Aktivitete. 

 

Po/ Jo 

   

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 FabIol Kurti 
A.D.R Gledi Kryemadhi 

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  

21 A.D.R Gledi Kryemadhi: Tiranë/ 

Rr. Kavajës, pranë Xhamisë Dine 

Hoxha. 

  

             40 m2 

Printera, Kompjutera, Xhamat e Veshura me logon e partisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Genti Kryemadhi 

Tiranë 

Ora 19:00P.M 

Data 14/04/2021 

8 Qytetarë përfshirë në të 

Kandidatin për deputet të 

A.D.R 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

2 A.D.R Genti Kryemadhi 

Gjokaj/ Vorë. 

Ora 18:00 P.M 

Data 19/04/2021 

15 Qytetarë përfshirë në të 

Kandidatin e partisë A.D.R 

dhe Kryetarin e Partisë 

A.D.R  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

3 LSI Kamzë tek pallati i 

kulturës.  

Ora 18:30 P.M 

Data 12/04/2021 

Rreth 500 Qytetarë 

përfshirë në të Kandidatin e 

partisë Lëvizja Socialiste 

për Integrim Kamzë dhe 

kryetaren e partisë Lëvizja 

Socialiste për Integrim 

Monika Kryemadhi 

Sëbashku me stafin e saj  

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Mitingu elektoral. 

Flamuj të partisë Lëvizja Socialiste për 

Integrim (LSI). 

Bandeola me logon e partisë Lëvizja Socialiste 

për Integrim ( LSI). 

 

4 PS Elisa Spiropali  Lagja 

qendër Kamzë 

Ora 5:30 P.M 

Data 09/04/2021 

Rreth 30 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

Fletëpalosje me logon e partisë socialiste.  

 

5 
PS Elisa Spiropali 

Paskuqan/ Kamzë 

Ora 9:30 A.M 

Data 10/04/2021 

Rreth 30 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj.  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale.  



6 PS Elisa Spiropali 

Paskuqan/Kamzë në 

shtëpitë individuale të 

ndërtuara pas tërmetit. 

Ora 11:00 A.M 

Data 10/04/2021 

Rreth 20 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj.  

 

Kamera për bërjen e Videos nga shikimi i 

cilësisë së punimeve të shtëpive që po 

ndërtohen. 

 Dhe hedhjen e saj në mediat sociale. 

 

 

7 PS Elisa Spiropali Bathore/ 

Kamzë  

Ora 4:27 P.M 

Data 10/04/2021 

Rreth 40 Qytetarë të rinj 

dhe të reja që votojnë për 

herë të parë. Përfshirë në të 

Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste. 

Madhësia 1x 2 M2 

 

8 PS Elisa Spiropali Bathore 

te Fusha e sportit/ Kamzë 

Ora 12:00 P.M 

Data 10/04/2021 

Rreth 75 qytetare gra dhe 

vajza, përfshirë në të 

Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

Gratë dhe Vajzat dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste. 

Madhësia 4x2 M2. 

9 PS Elisa Spiropali 

Paskuqan 1/ Kamzë 

Ora 6:10 P.M 

Data 12/04/2021 

Rreth 30 Qytetare Gra dhe 

Vajza, përfshirë në të 

Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

gratë dhe vajzat e zonës. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  

Banderola me logon e partisë socialiste.  

Madhësia 2x2 M2. 

11 PS Elisa Spiropali Rr. 

Marin Barleti, dhe Mit’hat 

Frashëri Paskuqan/Kamzë 

Ora 15:00 P.M 

Data 12/04/2021 

Rreth 20 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj.  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët.  

Fletë palosje me logon e partisë socialiste. 

12 PS Elisa Spiropali Kodër e 

Kuqe Paskuqan/Kamzë. Në 

shtëpinë e Mentor 

Muglicës. 

Ora 16:25 P.M 

Data 13/04/2021 

Rreth 25 Kryefamiljarë 

përfshirë në të Kandidaten 

e partisë socialiste dhe 

stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste.  

Madhësia 2x2m2. 



13 PS Elisa Spiropali 

Babru/Kamzë 

Ora 17:00P.M 

Data 13/04/2021 

Rreth 45 Qytetare përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë dhe stafin 

e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

gratë dhe vajzat. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale.  

Banderola me madhësi 2x2M2. 

14 PS Elisa Spiropali 

Babru/Kamzë 

Ora 11:30 A.M 

Data 14/04/2021 

Rreth 25 Biznesmenë 

përfshirë në të Kandidaten 

e partisë socialiste dhe 

stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi. 

Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë socialiste. 

Madhësia 2x2m2. 

15 PS Elisa Spiropali Babru/ 

Kamzë 

 

Ora 14:00 P.M 

Data 14/04/2021 

Rreth 50 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë 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.  

Madhësia 2x3m2. 

16 PS Elisa Spiropali Dhe 

Kryeministri i Shqipërisë 

Edi Rama; Fusha e sportit 

Kamzë  

Ora 1:47 P.M 

Data 15/04/2021 

Rreth 200 Qytetarë 

përfshirë në të Kandidaten 

e partisë socialiste, 

Kryeministrin e Shqipërisë 

z. Edi Rama. Dhe stafin e 

tij.  

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Mitingu elektoral.  

Banderola me madhësi 5 M2. 

Flamuj kombëtarë të vegjël që mbaheshin nga 

shumica e qytetarëve. 

17 PS Elisa Spiropali dhe 

Kryeministri i Shqipërisë 

Edi Rama; Pallati i 

kulturës/Kamzë 

Ora 1:10 P.M  

Data 15/04/2021 

Rreth 50 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste, Zotin 

Kryeministër Edi Rama 

Dhe stafin e tij.  

Kamera për bërjen e videos nga vizita në 

Qendrën e vaksinimit, dhe hedhjen e saj në 

mediat sociale. 

18 PS Elisa Spiropali Në 

rrugët/ William Shekspir, 

Hazis Suci dhe Dubai 

Ora 9:35 A.M 

Data 16/04/2021 

Rreth 40 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë dhe stafin 

e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Zonave. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  



19 PS Elisa Spiropali/ Kamzë Ora 11:00 A.M 

Data 16/04/2021 

Rreth 10 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e Videos nga aktiviteti i 

zhvilluar me Basketbollistët e rinj. Dhe 

hedhjen e saj në mediat sociale. 

Uniforma me logon e partisë socialiste. 

20 PS Elisa Spiropali Lagja Nr 

3 dhe 4 të Bathores/Kamzë 

Ora 9:13 A.M 

Data 17/04/2021 

Rreth 35 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë dhe stafin 

e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët zonës. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. Fletë palosje me logon e partisë 

socialiste. 

21 PS Elisa Spiropali Babru, 

Paskuqan/Kamzë 

Ora 9:45 A.M 

Data 17/04/2021 

Rreth 30 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste Kamzë dhe stafin 

e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale. 

22 PS Elisa Spiropali/ Kodër e 

Kuqe, Babrru Shpat. 

Ora 11:55 A.M 

Data 19/04/2021 

Rreth 40 qytetarë përfshirë 

në të Kandidaten e partisë 

socialiste dhe stafin e saj. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Zonës. 

Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

23 PD Flamur Noka / Kodër e 

Kuqe Paskuqan. 

Ora 9:15 A.M 

Data 11/04/2021 

Rreth 30 qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  

Fletë palosje me logon e partisë demokratike. 

24 PD Flamur Noka/ Lagja Nr 

4 dhe 5 Kamzë. 

Ora  13:26 P.M  

Data 11/04/2021  

Reth 20 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët e Zonave, dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  

Fletëpalosje me Logon e partisë demokratike. 

25 PD Flamur Noka 

Laknas/Kamzë 

Ora 11:41 A.M 

Data 12/04/2021 

Reth 15 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët e zonës, dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  



26 PD Flamur Noka/ Bërxullë/ 

Vorë 

Ora 17:00 P.M 

Data 12/04/2021 

Rreth 25 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e videos nga fjalimi i 

Kandidatit për deputet të partisë demokratike. 

Dhe hedhjen e saj në mediat sociale. 

Banderol mbrapa podiumit.  

Me përmasa 5 M2.  

27 PD Flamur Noka, Lulzim 

Basha/Kamzë.  

Ora 12:55 P.M 

Data 15/04/2021 

Rreth 300 Qytetarë 

përfshirë në të Kandidatin e 

partisë demokratike, 

Kryetarin e partisë 

demokratike Z. Lulzim 

Basha. Dhe Stafin e tyre. 

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Mitingu elektoral. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale. 

Flamuj të partisë demokratike dhe kombëtare. 

Të mbajtur nga qytetarët.  

Makina të ndryshme të qytetarëve me flamuj 

kombëtarë dhe të Partisë demokratike.  

28 PD Flamur Noka, Lulzim 

Basha Paskuqan/ Kamzë. 

Ora 13:16 P.M 

Data 15/04/2021 

Rreth 200 Qytetarë 

përfshirë në të Kandidatin e 

partisë demokratike, 

Kryetarin e partisë 

demokratike Z. Lulzim 

Basha, Dhe stafin e tyre. 

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Mitingu elektoral. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale. 

Flamuj të partisë demokratike dhe kombëtare. 

Të mbajtur nga qytetarët.  

Makina të ndryshme të qytetarëve me flamuj 

kombëtarë dhe të Partisë demokratike.  

29 PD Flamur Noka 

Domje/Vorë. 

Ora 18:00 P.M 

Data 16/04/2021 

Rreth 40 qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e videos nga takimi 

elektoral me banorët e Zonës. Dhe hedhjen e 

tyre në mediat sociale. 

Fletë Palosje me logon e partisë demokratike. 

30 PD Flamur Noka Babru 

Shpat/ Kamzë  

Ora 14:16 P.M 

Data 18/04/2021 

Rreth 40 qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  

 



31 PD Flamur Noka Marikaj/ 

Vorë 

Ora 11:11 A.M 

Data 18/04/2021 

Rreth 25 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në mediat 

sociale.  

32 PD Flamur Noka, Lulzim 

Basha/ Vorë 

Ora 6:35 P.M 

Data 18/04/2021  

Rreth 200 Persona 

Përfshirë në të Kandidatin 

e partisë demokratike dhe 

Kryetarin e partisë 

demokratike Z. Lulzim 

Basha dhe stafin e tij. 

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Mitingu elektoral. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale.  

Flamuj me logon e partisë demokratike. 

Flamuj kombëtarë. 

Banderola mbrapa podiumit e bërë nga 

tullumbac Blu.  

33 PD Flamur Noka Lagjja Nr 

5 Bathore/Kamzë 

Ora 11:05 A.M 

Data 19/04/2021 

Rreth 10 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimet 

me banorët e Zonës. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale. 

34 PD Flamur Noka/ Kamzë Ora 6:52 P.M 

Data 19/04/2021 

Rreth 60 Qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij.  

Kamera për bërjen e fotografive dhe videove 

nga Takimi Elektoral. Dhe hedhjen e tyre në 

mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë demokratike 

2x3M2. 

Flamuj kombëtarë dhe të partisë demokratike. 

Mbaheshin nga të pranishmit.  

Flamuj kombëtarë dhe të Partisë demokratike 

dukeshin në sfond. 

35 PD Flamur Noka Kasallë/ 

Kamzë 

Ora 16:00 P.M 

Data 19/04/2021 

Rreth 50 qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij. 

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët. Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale.  

Flamuj të vegjël të partisë demokratike.  



36 PD Flamur Noka Laknas/ 

Kamzë 

Ora 17:00 P.M 

Data 19/04/2021 

Rreth 45 qytetarë përfshirë 

në të Kandidatin e partisë 

demokratike dhe stafin e 

tij.  

Kamera për bërjen e fotografive nga takimi me 

banorët. Dhe hedhjen e tyre në mediat sociale. 

Banderola me logon e partisë demokratike. 2x 

3m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, Flamuj të 

partisë, Flamuj shqiptar. 

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

2 (PS) Banderola, me logon e 

partisë socialiste, Flamuj të 

partisë socialiste, Flamuj 

shqiptar. 

            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, Flamuj të 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  19/04/2021 Gledi KRYEMADHI 

(A.D.R) 

Përmbajtja:  Takime me një pjesë të banorëve 

Gjokaj, Vorë. Rinia është e ardhmja e këtij 

vendi! 

Audienca e  synuar: Janë Banorët e Gjokaj Vorë, 

si dhe Rinia e saj.  

2 Facebook 13/04/2021 Gledi KRYEMADHI 

(A.D.R) 

Përmbajtja:  Ne prag iftari me komunitetin rom 

ne Shqiperi! 

Audienca e synuar:  Komuniteti Rom, në 

Qarkun e Tiranës.  

3 Facebook 11/04/2021  Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja: Pershendetje. Neser ne oren 18.30 

behet prezantimi i kandidateve per deputet ne 

Bashkine Kamez tek Sheshi i Pallatit te 

Kultures! Bashke do ia dalim! Kamza shtepia 

Jone! Shqiperia shtepia juaj! 

Audienca e synuar: Janë Ban e Bashkisë Kamzë. 

4 Facebook 12/04/2021 Ardian Hasalami (LSI) Përmbajtja:  Mikëpritje madhështore e me ❤️ 

për LSI dje në Kamëz.   Ndryshimi po vjen dhe 



përmes kandidatëve të mrekullueshëm të LSI në 

Tiranë, fitorja më e madhe u përket qytetarëve!  

#VOTO6 🗳 #VOTOLSI 🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Kamzës dhe 

të zonave të tjera elektorale. 

5 Facebook 12/04/2021 Ardian Hasalami (LSI Përmbajtja: Flamuri i kuq i LSI do të reflektohet 

në votë masive për vlerat dhe angazhimet tona. 

Në Kamëz do të ketë një spital që t'i shërbejë të 

gjithëve qytetarëve të kësaj bashkie të 

diskriminuar nga Rilindja. 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë, dhe të qarkut Tiranë.  

6 Facebook 09/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Kudo mikpritje dhe mbështetje nga 

banorët në lagjet e Qendër-Kamëz, dëshmi për 

punët e mira. Me njerëzit për njerëzit 🤜🤛 

 

Rikualifikimi urban, investimet në rrugë e 

kanalizime si dhe ndriçim në çdo segment, janë 

investime që rrisin 📈me 30% vlerën e 

banesave dhe të bizneseve të zonës. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Lagjes 

Qendër Kamzë, Dhe të qarkut Tiranë.  

7 Facebook 10/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Lagje më lagje, oborr më oborr, në 

Paskuqanin që po ndryshon përditë. Me njerëzit 

për njerëzit 🤜🤛 



 

Investimet në infrastrukturën arsimore, kopshti 

simbol i Paskuqanit, shkolla “Jashar Hoxha” dhe 

“Tahir Sinani”, janë vetëm disa prej dëshmive të 

përpjekjeve tona për të transformuar 

infrastrukturën arsimore të bashkisë Kamëz në 

më të mirën në Republikë. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Paskuqanit.  

8 Facebook 10/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Paskuqan 📍Shtëpitë e Dali Doshit, 

Qemal Laçit dhe Sul Pecaj janë vetëm 3 nga 63 

njësitë individuale të banimit në këtë zonë ku po 

finalizohet procesi i rindërtimit. Kush s'e besoi, 

le të shohi! 👇🏻 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Paskuqanit 

që u janë shkaktuar shtëpitë nga tërmeti. 

9 Facebook 10/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me çuna dhe goca të 📌 Bathores 

që sivjet votojnë 🗳për herë të parë. Të 

vendosur që fatin dhe të ardhmen e tyre ta 

ndërtojnë krah për krah me Shqipërinë. 💪🏻 

 

Angazhimin tonë ndaj të rinjve e kemi treguar 

me përfshirjen e më të mirëve në administratën 



shtetërore dhe lokale, që sot nuk janë më zonë 

ekskluzive e tarafit dhe e gjumit, por derë e 

hapur për të rinjtë dhe qytetarët. E dëshmuam 

me reformën e thellë në arsim dhe vazhdojmë 

me investimin në kapital njerëzor. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë të rinjtë dhe të rejat e 

Bathores që votojnë për herë të parë. 

10 Facebook 10/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Bathore📍Takim fantastik me vajzat 

dhe gratë e Kamzës 🌹 të gjitha #Bashkë për 

Shqipërinë, për të ardhmen. 💜 

 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Gratë dhe Vajzat e 

Bathores, Bashkisë Kamzë, Dhe të qarkut 

Tiranë.  

11 Facebook 11/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Nuk ka forcë që i ndal gratë dhe 

vajzat e Kamzës❤️ 

Më #25 Prill me Edi Ramën, për fëmijët, për 

familjet, për të ardhmen! 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: janë gratë, vajzat dhe 

familjet e tyre. Në bashkinë Kamzë dhe në gjithë 

qarkun e Tiranës.  



12 Facebook 11/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 0⃣ shans për grupin tallavaja! 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe Bashkisë Vorë që mos të zgjedhin 

krahun opozitar në zgjedhjet e 25 Prillit. 

13  Facebook 12/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Për familjet, për mirëqenien, për të 

ardhmen. 💜 

 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Familjet e Bashkisë 

Kamzë, dhe Bashkisë Vorë.  

14 Facebook 12/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me gra dhe vajza të 

zonës📍Paskuqan 1, për një #Mandat3 për të 

vazhduar me punët e nisura, me në fokus 

familjen, për çekun e bebeve, kopshtet dhe 

çerdhet, strehimin, tekstet shkollore falas apo 

përgjysmimin e tarifave të studimit dhe dhënies 

së bursave për arsimin e lartë. 

 

🎒Kopshti "Lidhja e Prizrenit",  Shkolla "Jashar 

Hoxha" dhe "Tahir Sinani" janë dëshmia se për 

ne investimi në arsim është investimi më i mirë 

për të ardhmen e fëmijëve tanë. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Gratë dhe Vajzat e 

Zonës së Paskuqan 1.  



15 Facebook 12/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Lagje më lagje, derë më derë me 

banorë të rrugëve “Marin Barleti” dhe “Mithat 

Frasheri" që prekin çdo ditë zhvillimin urban të 

njësisë së tyre. 

 

🏗️Në Paskuqan ka përfunduar ndërtimi i 15 

rrugëve, ndërsa janë 9 të tjera ku aktualisht po 

punohet. Ka pëfunduar ura e Paskuqanit e cila 

për 30 vjet u premtua, por kurrë nuk u 

realizua.💧Ndërsa kalvari i mungesës së 

furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimi i 

kanalizimeve për banorët e zonës po merr fund. 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: 

17 Facebook 13/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Janë Banorët e Rrugëve Mit’hat 

Frashëri, dhe Marin Barleti.  

Audienca e synuar: 

18 Facebook 13/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 🟢#ON në VIZION PLUS 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe Bashkisë Vorë.  

19 Facebook 13/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Agjërim të lehtë e të pranuar për të 

gjithë besimtarët. 🤲🏻 

Zoti e pranoftë dhe e shpërbleftë sakrificën tuaj! 

Audienca e synuar: Janë Besimtarët myslimanë 

të bashkisë Kamzë dhe Bashkisë Vorë. 



20 Facebook 13/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Kodër-Kuqe, Paskuqan📍Për të 

biseduar me kryefamiljare të zonës në oborrin e 

Mentor Muglicës nga Dibra, stërnip i martirit të 

gjuhës shqipe e kombit shqiptar Hasan Muglica. 

 

📚📖Kjo familje arsimdashëse dhe atdhetare të 

imponon kujtesën e luftës së paraardhësve tanë 

për të ndërtuar me mund e sakrificë arsimin 

shqiptar. Të çojmë përpara dritën e diturisë nuk 

është thjesht një program politik, por një 

detyrim patriotik ndaj vendit, të shkuarës dhe të 

ardhmes. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Kryefamiljarë të 

Kodrës së Kuqe Paskuqan. 

21 Facebook 13/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me gra dhe vajza të📍Babrrusë, për 

më shumë të drejta dhe mbështetje sociale. 

Partia socialiste ka bërë shumë për barazinë 

sociale dhe gjinore, por kjo nuk mjafton për të 

bërë edhe më shumë për gruan shqiptare në 

#Mandatin3 qeverisës.  

 

Sot në Shqipëri ka më shumë përfshirje në 

nivele drejtuese të grave dhe vajzave. Numri i 

sipërmarrësve gra është rritur dhe emancipimi i 

tyre në shoqëri është shumë më i madh sesa një 

dekadë më parë. 



 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Gratë dhe Vajzat e 

Babrrusë, Bashkisë Kamzë dhe Bashkisë Vorë. 

22 Facebook 14/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: "Fiks Fare" 👌 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe Banorët e Bashkisë Vorë. 

23 Facebook 14/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Partia Socialiste ka shumë për të 

përcjellë nga njëri brez të tjetri. Një grua e 

jashtëzakonshme e historisë së PS-së, Ksanthipi 

Bufi – nëna e ish Kryeministrit Bufi – 95 vjeçe, 

e cila ka provuar pasionin për politikën, 

mbështetjen e bashkëshortit në politikë, 

sakrificën e pashoqe për rritjen e fëmijëve pas 

sulmeve politike ndaj të shoqit, ndau me mua 

përvojën, leximet, pasionin dhe emocionet e saj 

të historisë politike. 

 Një fill i fortë i lidh brezat e socialistëve me një 

dashuri që dëshmon përkushtimin për fatet e 

vendit. Mbështetja e saj më jep njëherazi krenari 

dhe përulësi, dhe dëshmon se rrënjët e PS-së na 

sigurojnë sukseset e të ardhmes dhe identitetin 

që përshkon brezat. 

Audienca e synuar: Janë Mosha e tretë gjyshërit 

dhe gjyshet e Bashkisë Kamzë dhe të Bashkisë 

Vorë. 



24 Facebook 14/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me sipërmarrës në📍Babrru për të 

biseduar mbi lehtësitë fiskale dhe proceset 

reformuese të këtij sektori në #Mandatin3. 

 

🟣 Perspektiva e biznesit të vogël me taksa 0 

deri në 2029, lehtësirat nga burokracitë, 

mbështetja e bashkisë duke lehtësuar barrën e 

taksave dhe investimet në zonë janë një ndihmë 

e madhe për rivitalizimin e këtyre bizneseve pas 

pandemisë.  

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Sipërmarrës dhe 

Biznesmenë të Babrrusë.  

25 Facebook 14/04/2022 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Babrru📍Me kryefamiljarë të zonës 

për të biseduar për punët e nisura, sfidat e 

mëdha të mandatit të luftës dhe çuarjen deri në 

fund të punëve të mira për Kamzën. 

 

🏗️💧🎒Investimet tona po revolucionarizojnë 

infrastrukturën arsimore, deri më 2023 do kemi 

mbyllur plagën e hapur të 30 viteve mungesë të 

infrastrukturës rrugore, kanalizimeve dhe 

zhvillimit urban. Ndërkohë që nisin punimet për 

projektin e Parkut të madh prej 85h të 

Paskuqanit si dhe ndërtimi i urës së Babrrusë një 

nyje që do të lehtësojë aksesin për gjithë banorët 

e kësaj zone.  



 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Kryefamiljarët e 

Babrrusë.  

26 Facebook 15/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Gjatë këtyre javëve të fushatës në 

bashkinë Kamëz kam takuar çdo ditë me qindra 

qytetarë, të moshuar, burra dhe gra, vajza e djem 

të rinj, njerëz të punës dhe të sakrificës.  

 

Banorë të lagjeve të rrugës📍“Gramshi”, 

“Brezaret” dhe “Azem Galica”, janë vetëm disa 

prej tyre.Por një arsye e madhe për të luftuar çdo 

ditë edhe më shumë për të ardhmen e 

Shqipërisë. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë, dhe të Lagjeve të rrugës Gramshi, 

Brezaret, dhe Azem Galica.  

27 Facebook 15/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Tiranë, Kamëz - Voto12PS🌹 

SHQIPËRIA E ARDHMJA JONË☀️ Miting i 

organizuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Në 

të cilën morën pjesë Kryeministri i Shqipërisë 

Z.Edi Rama dhe stafi i tij.  



Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë, dhe të Bashkisë Vorë, si dhe të gjithë 

Shqipërisë.  

28 Facebook 15/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: 📍Kamëz - Sot kalojmë mbi 300,000 

vaksinime të kryera dhe në fundjavë nisim 

vaksinimin e operatorëve turistikë😍 

 

#VaksinimiNukNdalet 

#ShqipëriaBuzëqesh🌼 Vizitë e Kryeministrit të 

Shqipërisë Z. Edi RAMA në qendrën be 

vaksinimit Kamzë. 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të gjithë Shqipërisë. 

29 Facebook 15/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: FOTO E DITËS 

 

Kamza nuk ndalet 💜 Foto nga mitingu 

elektoral I zotit kryeministër në Bashkinë 

Kamëz.  

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë, si dhe të gjithë 

Shqipërisë.  

30 Facebook 16/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Derë më derë, oborr më oborr, me 

banorë të lagjeve të rrugës "William Shekspir", 

"Hazis Suci" dhe "Dubai" për të dëgjuar nevojat 

e këtij komuniteti, për angazhimet tona dhe 

vijimin me punët e mira në #Mandatin3.  

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 



#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Lagjeve 

William Shekspir, Hazis Suci, dhe Dubai.   

31 Facebook 16/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me gratë dhe vajzat e Tiranës për 

PS🌹12 ❤️ 

Audienca e synuar: Janë Gratë dhe Vajzat e 

Tiranës.  

32 Facebook 16/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja:  Me kampionet  🏀☄ 

Audienca e synuar: Janë Sportistët 

(Basketbollistë) të Bashkisë Kamzë. 

33 Facebook 16/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me Elisën e "Illyrians Boxing Gym" 

🥊. Ajo qëlloi sot, unë më 25 😀🧿🌹 

Audienca e synuar: Janë të rinjtë dhe të rejat 

sportiste, si dhe të gjithë qytetarët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

34 Facebook 17/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Vijojmë derë më derë, me banorët e 

lagjes 3 dhe 4 të Bathores, për të përcjellë 

mesazhin e fortë se #Mandati3 është pasaporta 

jonë e sigurisë për Shqipërinë e së ardhmes dhe 

të shpresës. Me njerëzit për njerëzit. 💪🏻 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Lagjeve nr 3 

dhe 4  të Bathores.  



35 Facebook 17/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me të rinj të Tiranës që më 

emocionuan me historitë e tyre njerëzore dhe me 

mbështetjen e tyre të pastër. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë të rinjtë dhe të rejat e 

Tiranës.  

36 Facebook 17/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Oborr më oborr, shtëpi më shtëpi, 

me njerëz të mrekullueshëm në Babrru dhe 

Paskuqan. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Babrrusë dhe 

të Paskuqanit.  

37 Facebook 17/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Me njërëzit, për njerëzit! 🤜🏻🤛🏻 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

38 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Mirëmëngjes☀️ 

 

Ne nuk e tradhëtojmë të ardhmen. Nuk i 

tradhëtojmë fëmijët e Shqipërisë. 



 

Votops12🌹 

Audienca e synuar: Audienca e synuar Janë 

Fëmijët e Bashkisë Kamzë, dhe të Bashkisë 

Vorë, si dhe të gjithë Shqipërisë.  

39 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Zemra mal për mbështjetjen që 

gjejmë kudo për ndarjen përfundimtare nga e 

shkuara, për të vijuar përpara me punët e mira 

në #Mandatin3 me Kryeministër Edi Ramën. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

40 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Drejt rrugës për zhvillim 🇦🇱 
 

#SkaKohëPërPushim 🏃♂️ 

#VotoPS12 #ElisaSpiropali9🌹  

Audienca e synuar: janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë, si të votojnë në 

zgjedhjet parlamentare të 225 Prillit.  

41 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: "Dola te Ola" 🧿  Pas pak në 

News24. 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

2 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: #ON 🟢"Dola tek Ola" 



Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

43 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: ON 🟢 "Dola tek Ola" (P.II) 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

44 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Faleminderit për mbështetjen, 

dashurinë, forcën dhe vendosmërinë që na jepni 

për të vazhduar përpara. Nuk do ju tradhëtojmë 

kurrë🤜🤛 

 

Edhe pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet historike 

të #25Prillit për të vendosur 🗳 për të ardhmen 

e vendit. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 

#SkaKohëPërPushim 🏃 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

 

*Kodër e Kuqe, Babrru Shpat 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Kodrës së 

Kuqe, Babrru shpat.  

45 Facebook 18/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Çdo takim më mbush me besimin se 

#25Prilli do të jetë dita e fitores së madhe të 

shqiptarëve që duan punën, mbarësinë dhe jetën 

e ndershme. Ne po krijojmë kushtet që ata dhe 

fëmijët e tyre të mos ndihen të tradhëtuar. 

 

#ShqipëriaeArdhmjaJonë 🇦🇱 



#SkaKohëPërPushim 🏃 

#VotoPS_12 #ElisaSpiropali_9🌹 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

46 Facebook 19/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Foto me të rinjtë e partisë socialiste 

Kamzë.  

Audienca e synuar: janë të rinjtë dhe të rejat e 

Bashkisë Kamzë dhe të Bashkisë Vorë.  

47 Facebook 19/04/2021 Elisa Spiropali (PS) Përmbajtja: Nuk ka forcë që e ndal pranverën🌿 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

48 Facebook 09/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Pata kënaqësinë të takoj dhe të 

bisedoj me familjen e mrekullueshme të Ahmet 

Sokolit në Fushë Prezë!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike9 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Fushë 

Prezës. 

49 Facebook 09/04/2021 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 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Bashkisë 

Kamzë. 

50 Facebook 09/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Flamur Noka : Ndihem i nderuar që 

kandidoj në një zonë, si Kamza, Vora, 

Paskuqani dhe Zallherri, ku të mirëpret i majtë e 

i djathtë.  

Sot, qytetarët i shprehin hapur pakënaqësitë, 

sepse ndihen të braktisur nga Edi Rama.  

Diku nuk ka ujë për hakmarrje politike, diku ka 

përjashtime të padrejta nga skema e ndihmës 

ekonomike, investimet në rrjetin elektrik kanë 

stopuar si gjithçka tjetër këto 8 vjet.  

Kudo ka papunësi të shtuar.  

Në 25 Prill të nxjerrim Edi Ramën të papunë!  

 

Të votojmë 9️⃣ për ndryshimin, për familjen! ✌️ 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit, 

Kamzës,  Vorës, dhe Zall-Herrit. 

51 Facebook 10/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Voto ndryshimin! ✔️ 

 

🔹 Voto Partinë Demokratike!  

Voto 9!  #ShqipëriaFITON🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit 

Kamzës, Vorës dhe Zall-Herrit. 

52 Facebook 10/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: ▫️ Voto numrin 9!  

Voto PD! ✌️🏼 



 

Voto për ndryshimin!  

 

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

Kamzës Vorës dhe Zall-Herrit. 

53 Facebook 10/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Flamur Noka në urën e rrezikshme 

mes Laknasit dhe Valiasit: Në 25 Prill 

ndëshkoni me votë qeverinë e mashtrimeve.  

#Voto9PD #ShqipëriaFITON 

Audienca e synuar: Janë banorët e Laknasit dhe 

të Valiasit. 

54 Facebook 11/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në Kodër Kuqe ku thuajse të 

gjithë banorët e zonës shprehin pakënaqësi të 

mëdha për mënyrën se si po i trajton Rilindja 

qytetarët e këtij vendi, por edhe bindjen se më 

25 prill shqiptarët do të votojnë për ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#VotoPartiaDemokratike ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Kodrës së 

Kuqe Paskuqan.  

55 Facebook 11/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në lagjet 4 dhe 5 të Kamzës, për 

të takuar, dëgjuar dhe diskutuar rreth probleme 

të shumta të zonës.  

 

Kamza është një nga bashkitë ku qeverisja 

vendore nuk funksionon dhe qytetarët janë 

braktisur.  



 

Më 25 prill, do t'i dënojmë me votë ata që sot 

tregohen arrogantë me qytetarët shqiptarë!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#votopartiademokratike 

Audienca e synuar: Janë banorët e Lagjeve nr 4 

dhe 5 të Kamzës. 

56 Facebook 12/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Të rinjtë e Kamzës, Paskuqanit, 

Vorës, Zallherrit dhe të gjithë Shqipërisë do të 

votojnë për ndryshimin! ✌️🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë të rinjtë e Kamzës, 

Paskuqanit, Vorës, Zall-Herrit dhe të gjithë 

Shqipërisë.  

57 Facebook 12/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Takime me banorët e Valiasit!  

 

▫️ Më datë 25 prill, të gjithë drejt qendrave të 

votimit, për t'i kthyer Shqipërisë shpresën! ✌️🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Valiasit. 

58 Facebook 12/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: ▫️ Partia Demokratike është duke 

shkuar e sigurt drejt fitores, bashkë me aleatët e 

saj! Fryma e ndryshimit ndihet kudo!  

 



📍 Banorët e Bërxullës dhe gjithë Shqipërisë e 

dinë mirë se për 8 vjet, vendi ka qenë në duart e 

banditëve dhe plaçkitësve. 

 

▫️ Partia Demokratike jo vetëm do të sistemojë 

infrastrukturën, ujësjellësat dhe kanalizimet e 

zonës, por: 

 

🔹 Do të marrë përsipër të gjitha 

aktmarrëveshjet e energjisë që kanë qytetarët me 

OSHEE. 

 

🔹 Legalizimi është një proçes i nisur nga Partia 

Demokratike dhe ne do ta përfundojmë. 

 

🔹 Tërmeti nuk ka ndodhur në mars dhe prill të 

2021, ndaj dëmshpërblimet duhet të ishin bërë 

me kohë. Ku ishin rilindasit nga nëntori i vitit 

2019 deri më sot? Tani hartojnë lista dhe 

plotësojnë dokumenta për t'ju mashtruar.  

Proçesi i rindërtimit do të përfundojë nga Partia 

Demokratike në mënyrë të drejtë. 

 

📌 Më 25 prill, koha e hajdutëve do të marrë 

fund!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#VotoPartiaDemokratike 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bërxullës. 



59 Facebook 13/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Për besimtarët muslimanë, sot ka 

filluar muaji i shenjtë i Ramazanit. 

 

Uroj nga zemra agjërim sa më të lehtë dhe të 

pranuar! 

Audienca e synuar: Janë Besimtarët myslimanë 

të Bashkisë Kamzë dhe Vorë.  

60 Facebook 13/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Këto zgjedhje nuk janë as për 

Bashën dhe as për Ramën, por për qytetarët e 

këtij vendi!  

 

▫️ Ndryshimi është zgjidhja e vetme për çdo 

shqiptar!  

Ndryshimi është domosdoshmëri!  

 

▫️ Më 25 prill, voto Partinë Demokratike!  

Voto numrin 9!  

 

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

Kamzë, dhe të Bashkisë Vorë dhe të gjithë 

qarkun Tiranë. 

61 Facebook 13/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Ambulanca e Zall - Mnerit, një 

turp i Rilindjes!  

 

▪️ Pa mjekë, pa infermierë dhe me një ndërtesë të 

degraduar, së cilës i është vënë dryni prej 

kohësh. Banorët e Zall - Mnerit detyrohen të 

marrin rrugën për në Tiranë, edhe për të kryer 

një konsultë të thjeshtë mjekësore. 



 

Edi Rama nuk e meriton një mandat të tretë, 

sepse i ka braktisur qytetarët shqiptarë. 

 

▫️ Më 25 prill, të gjithë do të votojmë për 

ndryshimin! ✌️🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Zall-Mnerit. 

62 Facebook 13/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Ndryshimi është 

domosdoshmëri!  

 

▫️ Më 25 prill, voto Partinë Demokratike!  

Voto numrin 9!  

 

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

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

63 Facebook 14/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Shqipëria ka nevojë për ndryshim që 

jetët tuaja të përmirësohen, që të keni më shumë 

vende pune, për t’u sjellë të rinjve një të ardhme 

më të mirë në Shqipëri dhe për të përmirësuar 

jetën tonë!  

 

Votoni ndryshimin!  

 

Votoni Partinë Demokratike!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 



Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

64 Facebook 14/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: #LulzimBasha #LIVE - Takime me 

qytetarë në Paskuqan,  #ShqipëriaFITON 

#Voto9PD #ShqipëriaFITON 

Audienca e synuar: Janë Banorët e Paskuqanit, 

Bashkisë Kamzë.  

65 Facebook 15/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: #LulzimBasha #LIVE - Takime me 

qytetarë në Kamëz,  #Voto9PD 

#ShqipëriaFITON 

Audienca e synuar: janë banorët e Bashkisë 

Kamzë. 

66 Facebook 15/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Shtëpia e Urim Hoxhës në 

Kasallë është dëmtuar rëndë nga tërmeti i 

vjeshtës së vitit 2019, por bashkia nuk e ka vënë 

ujin në zjarr për ta ndihmuar këtë familje prej 

pesë anëtarësh që jeton në kushte tejet të 

vështira.  

 

"Shkuam në bashki, por na thanë që është 

mbyllur proçesi i vlerësimit për dëmet e 

tërmetit. Miqve të Rilindjes ua kanë rregulluar 

shtëpitë" - më thotë zonja e shtëpisë. 

 

"Futet uji nga të katër anët në shtëpi, por askush 

nuk do t'ia dijë" - vijon Urimi 

 

▪️ Sipas propagandës së Rilindjes Zallherri po 

lulëzon, por realiteti është krej ndryshe. 

 



▫️ Ndaj, më 25 prill këtë situatë duhet ta 

ndryshojmë për ju, për fëmijët tuaj, për të 

ardhmen e vendit. 

 

Votoni ndryshimin! ✔️ 

Votoni Partinë Demokratike! ✔️ 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9 ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kasallës.  

66 Facebook 16/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Nga shpirti i qytetarëve të 

Kamzës buron thirrja e fitores, thirrja e 

ndryshimit! ✌️🏼 

 

▫️ Më 25 prill, do të votojmë për Partinë 

Demokratike!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9  

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kamzës. 

68 Facebook 16/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Paskuqani e do dhe do të votojë 

për ndryshimin më 25 prill! ✌️🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike 

#Voto9 #FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Paskuqanit. 

69 Facebook 16/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Partia Demokratike dhe Lulzim 

Basha do t'i sjellin shpresën Shqipërisë!  

 



▫️ Ndryshimi është domosdoshmëri! Banorët e 

Domjes dhe gjithë Shqipërisë e dinë mirë që 

këto zgjedhje janë për t'i sjellë vendit një 

mundësi për të ecur përpara!  

 

Më datë 25 prill, fiton Shqipëria! 🇦🇱 
 

#VotoPartiaDemokratike #Voto9  

#FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Domjes. 

70 Facebook 17/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Në shtëpinë e nënë Bardhës, në 

lagjen 5 - Bathore. 

 

▫️ Le ta sjellim ndryshimin së bashku!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike 

#Voto9 #flamurnoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Lagjes nr 5 të 

Bathores. 

72 Facebook 17/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 "Qëndroj në shtrat prej dy 

muajsh me oksigjen për shkak të covid dhe 

pasojave që më ka lënë ai, por ju jeni i pari që 

keni ardhur për të më parë" - më thotë Fatmir 

Karanxha në Picarë, Vorë.  

 

Ka shpenzuar rreth 6.5 milion lekë për kurim, 

por nga shteti nuk ka marrë asnjë qindarkë 

rimbursim.  

 



▪️ Rrëfimi i Fatmirit e nxjerr bllof Rilindjen dhe 

propagandën e saj.  

Të luash me shëndetin e qytetarëve është krim!  

 

▫️ Këtë mënyrë qeverisjeje do ta largojmë me 25 

prill!  

Qytetarët shqiptarë meritojnë të trajtohen me 

dinjitet!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #VotoPartiaDemokratike 

 

#Voto9 #flamurnoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Picarës Vorë. 

73 Facebook 17/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Një mbledhje e shkurtër me 

grupseksionin 17 në Zall-Mner (Frutikulturë) 

dhe më pas takime me banorët e zonës për të 

dëgjuar shqetësimet dhe problemet e tyre!  

 

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

 

#ShqipëriaFITON #VotoPartiaDemokratike  

 

#Voto9PD #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë Skuadra e 

grupseksionit nr 17 të Zall-Mnerit. 

74 Facebook 17/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Le të votojmë Partinë 

Demokratike më 25 prill!  

T'i rikthejmë shpresën Shqipërisë!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 



 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Bashkisë 

Kamzë dhe të Bashkisë Vorë. 

75 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka ( PD) Përmbajtja: Në zgjedhjet e 25 prillit, kam nderin 

të përfaqësoj zonat e Kamzës, Paskuqanit, Vorës 

dhe Zallherrit. 

  

Nga mijëra takimet e realizuara këto javë, kam 

kuptuar se njerëzit janë lodhur nga premtimet e 

pambajtura dhe dështimet 8 vjeçare të Edi 

Ramës.  

  

Njerëzit duan ndryshim!  

  

25 prilli është një ditë për të votuar dhe për të 

fituar! 

  

Të bashkojmë votën tonë për ta bërë më të mirë 

jetën e fëmijëve tanë, në Kamëz, në Paskuqan, 

në Vorë, në Zallherr, në të gjithë Shqipërinë.  

  

Bashkimi ynë sjell ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Zonave të 

Kamzës, Paskuqanit, Vorës dhe të Zall-Herrit. 



76 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Iftar me vëllezërit dhe motrat 

muslimane të Kamzës. Agjërim të lehtë dhe të 

pranuar për të gjithë besimtarët! 

Audienca e synuar: Janë vëllezërit dhe motrat 

muslimane të Kamzës. 

77 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Në Marikaj u takova jo vetëm 

me demokratë, por edhe me socialistë të 

zhgënjyer nga keqqeverisja e Rilindjes. 

 

Të gjithë e duan ndryshimin!  

 

▫️ Qytetarët shqiptarë, më 25 prill, do t'i rizgjojnë 

shpresën Shqipërisë!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD  

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Marikajt. 

78 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 "Prej vitesh Rilindja nuk është 

kujtuar të hedhë një lopatë zhavor, ndërsa sot na 

vijnë dhe hedhin zhavor elektoral" - shprehen të 

revoltuar banorët e Kasallës, duke refuzuar 

sekserët e Erion Veliajt. 

 

▪️ Banorët e Kasallës dhe Zallherrit u ngritën në 

këmbë për të përzënë sekserët e Lali Fikut që u 

larguan me bisht ndër shalë. 

 

▫️ Më 25 prill do t'i japim Rilindjes mësimin e 

merituar, duke votuar ndryshimin!  



 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kasallës dhe 

të Zall-Herrit. 

79 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Kryetari i Partisë Demokratike, 

z.Lulzim Basha, rrugës për në Vorë! ✌️🏼 

 

#Voto9PD  #ShqipëriaFITON🇦🇱 
Audienca e synuar: Janë Banorët e Vorës. 

80 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 VORA ✌️🏼  #LulzimBasha 

#LIVE - Në Vorë #Voto9PD #ShqipëriaFITON 

Audienca e synuar: Janë banorët e Vorës dhe të 

gjithë Shqipërisë. 

81 Facebook 18/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Iftar me vëllezërit dhe motrat 

muslimane të Paskuqanit.  

Agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë 

besimtarët! 

Audienca e synuar:  Janë Vëllezërit dhe Motrat 

muslimane të Paskuqanit. 

82 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Takime me banorët e lagjes 5 në 

Bathore, ku të gjithë janë të bindur se më 25 

prill duhet votuar për ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD  

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka ✌️🏼 



Audienca e synuar: Janë banorët e Lagjes nr 5 të 

Bathores.  

83 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Më 25 prill do të votojmë për 

një qeveri që kujdeset për qytetarët e saj dhe nuk 

i braktis ata!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

 6.5 milionë lekë për covidin, i sëmuri: Asnjë 

mbështetje nga qeveria për kurim. Flamur Noka: 

kanë braktisur çdo familje në Vorë dhe kudo. Ta 

largojmë me votë këtë qeveri në 25 Prill 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kamzës, 

Paskuqanit, Vorës, dhe të Zall-Herrit. 

84 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: "Burri pa punë, djali pa punë, nusja 

pa punë!" - më thotë zonja e familjes Luga në 

Babrru.  

 

Familja e Kujtim Lugës nuk trajtohet as me 

ndihmë ekonomike, sepse kanë një dush dje një 

televizor në shtëpi.  

 

Kjo ëahtë fytyra e vërtetë e Rilindjes!  

Në ekrane bën propagandë duke përdorur 

familjet e varfëra, ndërkohë që në realitet i ka 

lënë në mëshirë të fatit qytetarët.  

 

Më 25 prill, do ta largojmë Rilindjen me fuqinë 

e votës sonë!  



 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD  

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: janë banorët e Babrrusë. 

85 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: Të nderuar qytetarë të Kamzës, 

Paskuqanit, Vorës dhe Zallherrit!  

 

Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim 

Basha do të jetë ditën e martë në zonën tonë, në 

një aktivitet përmbyllës të fushatës elektorale 

për zgjedhjet e 25 prillit.  

 

20 prill, 2021 - Ora 16.00 

Bathore Qendër 

(tek Troci)  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka ✌️🏼 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kamzës, 

Paskuqanit, Vorës, dhe Zall-Herrit.  

86 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📍 Kamza do të jetë uragani i fitores 

BLU! ✌️🏼 

 

▫️ Zgjedhja e qytetarëve shqiptarë do të jetë 

Partia Demokratike, Lulzim Basha, Aleanca per 

Ndryshim!  

 

Le t'i rikthejmë Shqipërisë shpresën!  



 

Më 25 prill, do të votojmë të gjithë për 

ndryshimin!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD  

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kamzës. 

87 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Iftar me vëllezërit dhe motrat 

muslimane të Bathores.  

Agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë 

besimtarët! 

Audienca e synuar: Janë vëllezërit dhe motrat 

muslimane të Bathores. 

88 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Sot, gjatë takimit me banorët e 

Kasallës, besimplotë se ndryshimi do të vijë më 

25 prill!  

 

▫️ Vota e qytetarëve shqiptarë do të shkojë për 

Partinë Demokratike! ✌️🏼 

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD 

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e synuar: Janë banorët e Kasallës. 

89 Facebook 19/04/2021 Flamur Noka (PD) Përmbajtja: 📌 Shiu nuk i pengoi banorë e 

Laknasit të më shprehnin dëshirën e tyre për 

ndryshim!  

 



▫️ Më datë 25 prill, do të votojmë pa asnjë 

dyshim Partinë Demokratike!  

 

#ShqipëriaFITON 🇦🇱 #Voto9PD  

 

#VotoPartiaDemokratike #FlamurNoka 

Audienca e Synuar: Janë banorët e Laknasit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pasur shkelje. 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 pasur shkelje. 

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 pasur shkelje. 

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 Pasur shkelje 

Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
                S’ka pasur shkelje. 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. 

 

 

 

             20/04/2021     

 

 

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.                                    

                         

 

              S’ka Pasur shkelje. 

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 

 

 

              S’ka Pasur shkelje. 

 

Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
              S’ka Pasur shkelje. 

 

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 

Facebook   

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 dis 

vajza dhe  vërejta se aktivistët ishin 

me dëshirën e tyre. 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 pasur raste të tilla. 

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 pasur raste të tilla. 

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 pasur raste të tilla. 

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 pasur raste të tilla 

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 pasur raste të tilla 

Po/Jo 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
                Po/Jo 

 


