
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Lezhe , Njesia Administrative : Lezhe,Shenkolle,Dajc,Blinisht,Ungrenj,Shengjin, 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste 

Partia Demokratike 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

10.04.2021 

 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

20.04.2021 

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 Socialiste ______________ (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  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

  

Kam konstatuar 7 zyra zgjedhore te subjektit zgjjedhor 

Partia Socialiste te cilat gjenden ne : 3 ne Lezhe 

1 ne  Balldren 

1 ne  Dajc  

1 ne Shengjin 

1 ne Shenkoll  

 

 

 

Po/ Jo 



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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

Gjate periudhes se monitorimit kam konstatuar 2 

fushata elektorale te monitoruar nga subjekti zgjedhor 

Partia Socialiste! 

 

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

 Kam konstatuar kartvizita , fletushka te subjektit 

zgjedhor Partia Socialiste  ! 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Nuk kam konstatuar asnje material viziv ! 

 

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.Gjate monitorimit nuk kam konstatuar asnje 

material propagandistik ne asnje prej institucioneve 

publike ,apo ne zonat e aferta ! 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik. 

Nuk kam konstatuar asnje mjet transporti publik qe 

operon me materiale propagandistike ! 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Gjate monitorimit te 

platformave te faqes 

zyrtare te subjektit 

zgjedhore te Partis 

Socialiste Lezhe eshte 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 



konstatuar vetem 

permbajtja ne Facebook 

 

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 Njesia Adm Shenkoll  

Gjendet ne ambient privat 

Perball Kishes ! 

25m2 Gjate vezhgimit kam konstauar nje zyre te re zgjedhore te subjektit 

partia socialiste ku nuk eshte pajisur me logon e subjektit zgjedhor !  

2 Njesia Adm Lezhe 

Rr.Gjergj Fishta ,godine 6 kateshe 

ndodhur ne katin e pare 

60m2 Gjate vezhgimit kam konstatuar nje zyre zgjedhore te rregullt, ne te 

cilen ndodhen  pajisje si tryeza karrike dhe kompjuter ! Nuk kan 

materiale propagandistike ! 

 

3 Njesia Adm Balldren 

Zyra zgjedhore gjendet ne lokal 

privat ne koder te Balldrenit 

40m2 Gjate vezhgimit kam konstatuar vetem karrike dhe tavolina...NE 

Balldren kjo zyre qendron e mbyllur ! 

4 Njesia Adm Dajc 

Zyra zgjedhore gjendet tek 

karburanti TaXi OIL ne Mabe  

35m2 Gjate vezhgimit kam konstatuar vetem logon,materiale 

propagandistike ende nuk kane , vetem pajisje si tavolina dhe karrike 

por ne te shumten e kohes qendron e mbyllur ! 

5 Njesia Adm Lezhe  

Rr: Frank Bardhi kat i dyte  

80 m 2 Gjate vezhgimit te drejteperdrejte kam konstatuar nje zyre qe ka 

qendruar e mbyllur dhe kam arritur te vezhgoj vetem logon e partise 

socialiste!  

6 Njesia Adm Shengjin 

Gjendet tek zyrat e ish Raiffasen 

Bank, perballe postes te policise ! 

55m2 Gjate vezhgimit kam konstatuar qe eshte nje zyre zgjedhore e re, ka 

vetem karrike dhe tavolina ! 



7 Njesia Adm Lezhe 

Rr: Hydajet Lezha  

Ndodhur ne katin e dyte te pallatit, 

ne krah te Katedrales lezhe 

 

 

70 m 2 Pajisje teknike kam konstatuar vetem tryeza karrike kompjutera  

Veshjen e zyres zgjedhore me logon e Partise Sociale  

 

8 Njesia ADM Lezhe 

Eduart Ndreca  

20m2 Gjate monitorimit konstatova materiale si flete palosje me logon dhe 

nr perkates te kandidatit,pajisje si tavolina karrike dhe kompjuter ! 

Veshja e zyres me logon e subjektit zgjedhor ! 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Eduart Ndreca zhvilloi 

takimin elektoral se bashku 

me Gjon Ndoci ne Dajc  

 

12;00  me 12.04.2021  Afersisht 5 persona  U zhvillua nje takim elektoral i qete,pa 

materiale propagandistike , pa pajisje teknike ! 

2 Edi Rama  

Zhvilloi takimin elektoral 

me qytetaret e Lezhes ne 

qender sheshi Skenderbeg 

Lezhe  

16:00 me 15.04.2021 Afersisht 350  persona U zhvillua nje takim ne te cilen u gjendet 

materiale si mikrofon, kompjuter ,monitor , 

flamuj kombetare ,maska te subjektit zgjedhor 

ku shpalosi propgramin e shpjegoi me detaje se 

ku do arrij !   

 

 

c) Materialet Propagandistike 



# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Maskat e stampuara me logon e 

subjektit zgjedhor te Partise 

Socialiste,flamuri i stampuar ne 

logon e pasrtise socialiste si dhe 

nr perkates i kandidatit ! 

x Flamuri madhesia 2m2 .materiali cop nailon me shkelqim , 

Maskat material pambuk 

2 x x X 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Partia socialiste 

bashkia  Lezhe  

x Facebook   Ka nje audienc 2711 followersa  

2 x x X X 

 

 

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  Po/Jo 



Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2Udhëzim 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. 

 

 Po/Jo 

Neni 3,paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik. 

 Po/Jo 



Neni 5,paragrafi 

1,Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Po/Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
Po/ Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

Po/ Jo 



Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Po/ Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 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 

 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.  

 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.  

 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 

 Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Po/Jo 

 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

 

 

 Qarku Lezhe , Njesia Administrative: Lezhe, Shengjin , Ungrenj, Balldren, Blinisht , Dajc , Shenkoll  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia demokratike (PD) 

Partia socialiste (PS) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

 

                           10.04.2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

                            20.04.2021 

 

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) 

 

 

 
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 

Gjate monitorimit kam vezhguar 5 zyra elektorale te 

subjektit zgjedhor Partia Demokratike ne Bashkine 

Lezhe,1  ne Shengjin , 1 ne Shen Koll, 1 ne Balldren ,  

1 ne Dajc, 1 ne Blinisht 

Po/ jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktivite2teve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

Gjate monitorimit u konstatua 14 aktivitete te fushates 

nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike ! 

 

 

 

Po/ Jo 



 

 

 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të 
bashkangjiten mostra/foto për secilen) 
Gjate monitorimit te  Subjektit Partia Demokratike (PD) u 
konstatuan Flamuj , Fletepalosje Maska me logon e 
stampuar te subjektit zgjedhor Partia Demokratike ! 
 
 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Gjate monitorimit nuk u konstatua asnjë material 

propagandistik vetem  logove te stampuara ne zyrat 

elektorale demonstruar dhe me foto.  

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

gjate monitorimit u 

konstatua vetëm nje faqe 

interneti Partia 

Demokratike Lezhe . 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

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

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Qarku Lezhe, rruga Hydajet Lezha, Afërsisht 50m2 Veshja e zyrës elektorale me logon e subjektit zgjjedhor te  Partisë 



godine 6 kateshe nodhur ne katin e 

pare  

Demokratike (PD) bashkëlidhur foto përkatëse (pajisje te tjera 

teknike kam konstatuar vetem karrige dhe tavolina si dhe 

kompjutera) Zakonisht qendron e mbyllur,kur kam gjetur njerez kam 

kerkuar informacion per programin  po ende nuk jane akorduar! 

2 Qarku lezhe, Rruga sheshi Gjergj 

Kastriot, ndodhur ne katin e dyte 

godine 4 kateshe.  

Afërsisht 60m2 Veshja e zyrës elektorale me logon e partisë demokratike (PD) 

(karrike,tavolina dhe nje kompjuter) 

3 Lokali Anglia 91, pronar Diana 

Kadia ,ndodhet ne qender te Lezhes 

Afersisht 80m2 Karrike ,tavolina  ! 

4 Lokali Dardania,pronar Agron 

Metaliaj,ne Bashkine Lezhe 

Afersisht 60m2 Karrike ,tavolina,flamuj  

5 Lokali Sander Marku,ndodhet ne 

rrugen e Shtraus,Bashkine Lezhe  

Afersisht 30m2 Karrike.tavolina.kompjuter ! 

6  

Shengjin ,kompleksi Tohers,afer 

Telecom-it 

Ndodhet  ne rrugen  kryesore ska 

emer rruga ! 

Afersisht 40m2 Veshja e zyres elektorale me logon e partise demokratike (PD) 

7 Shenkoll,Lokali Mark Ndoka 

ndodhet ne qender te Shen kollit 

Afersisht 15m2 Vetem karrike tavolina ,materiale propagandistike si flamuj,dhe 

vetem nje Laptop ! 

8 Balldren,Lokai Denis 

Dedgjoni,nodhet ne qender te 

Balldrenit 

Afersisht 50 m2  Ndodhen vetem karrike dhe tavolina asnje gje tjeter ! 

9 Dajc, Kompleksi Zadrima,ndodhet 

ne autostraden Dajc 

Afersisht 40 m 2  Ndodhen vetem karrike tavolina ! 

10 Blinisht,Lokali Fredi Aferishst 30 m 2  Pajisje si tavolina karrike vetem keto ka ne kete zyre ! 



Zhupaj.ndodhet ne qender te 

Blinishtit ! 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Ne Lezhe 12;00 me 11.04.2021 Afersisht 13 vete  Agron Gjek Markaj beri nje takim elektoral me 

banoret e Lezhes ku shpalosi programin e tij 

,Nuk u perdoren materiale propagandistike 

vetem pajisje si tavolina dhe karrike! 

  

2 Ne Lezhe  11:00  me 12 .04.2021 Afersisht  5 vete  Kanditatja Lindita Metaliaj zhvilloi takime 

elektorale me bizneset dhe banoret e Lezhes.  

Nuk u perdoren materiale propagandistike ! 

As pajisje teknike 1 

3 Ne Lezhe  16:00 me 14.04.2021 Afersisht 45  vete  Gjate takimit kandidatja Lindita Metaliaj dhe 

kandidati Mark Marku ben nje  bashkbisedim 

miqesor dhe mbreselenes me secilin prej tyre 

ku garantuan voten per ndryshim banoreve te 

Lezhes ! Nuk perdoren materiale 

propagandistike as pajisje pervescse karrikeve 

ku qendruan te ulur ! 

4 Ne Lezhe   17 ;00 me 15.04.2021 Afersisht 25 vete  Kanditatja Lindita kreu takim elektoral me 

zonjat e lidhjes Demokratike,Te gruas Zaz13  

Ajo premtoi per ndryshim te vullnetit te cdo 

gruaje dhe vajze lezhiane! Nuk perdori asnje 



material propagandistik!  

 

 

5 Ne Lezhe  16;00 me 16.04 .2021 Afersisht 30 vete  Kandidatja Lindita Metaliaj vijoi takim 

elektoral me Komunitetin Dibran ! Nuk u 

perdoren materiale propagandistike dhe asnje 

pajisje teknike ! 

6 Ne Balldren  12;00  me 17.04.2021 Afersisht 30 vete  Takim elektoral me banoet e Balldrenit, nuk u 

perdoren asnje material   

7 Ne Lezhe  

Ne Lagjen Nen Tereza 

17;00  me 17.04.2021 Afersisht 40  vete  Takim elektoral me banoret e lagjes  Nene 

Tereza ku kishte nje pjesemarrje pozitive 

Lindita Metaliaj,Mark Marku dhe Agron 

Gjekmarkaj ! u perdoren materiale si flamuj te 

subjektit zgjedhor Partia Demokratike ! 

8 Ne Lezhe  18:00 me 18.04.2021  Afersisht 30 vete  Mark Marku,Zef Gjoka,Lindita Metaliaj kryen 

takim elektoral me specialistet e spikatur te 

fushave te ndryshme ! nuk perdoren materiale 

propagandistike vetem karrike ku qenruan te 

ulur ! 

9 Ne Blinisht  17;00  me 18.04.2021 Afersisht  100  vete  Lulezim Basha kreu fushate elektorale ne 

Blinisht me banoret e vendit, ku perdori 

materiale si flamuj ,tullumbace ,maska te 

subjektit zgjedhor Partia Demokratike ! 

 

 

c) Materialet Propagandistike 



# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Veshja e zyrës elektorale e 

partisë demokratike me logon e 

PD 

 Logo e fasadës afërsisht 45m2 

2 Veshja e zyrës elektorale e 

partisë demokratike me logon e 

PD 

 Logo e fasadës afërisht 60m2  

3 Veshja e zyres elektorale me 

logon e partise Demokratike  

 Logo e fasades afersisht 5m2 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook   Partia demokratike Lezhe  4,385 audienca  

2     

 

 

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 

Gjate monitorimit ne  qarkun lezhe nuk eshte 
X Po/Jo 



konstatuar asnjë fushate zgjedhore ne nje 

institucion publik  

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

X Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
X Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat x Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
X Po/Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 



Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
Po/ Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

Po/ Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Po/ Jo 



 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

X 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 

X 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.  

X 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.  

 

 

X 

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 

 

X 

Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
X Po/Jo 

 
 

 Përmbledhje nga monitorimi  

Gjate periudhes se mbuluar ne terren ne Lezhe ,Shengjin Dajc Ungrenj Blinisht Balldren shenkoll nuk u konstatua asnje parregullesi,shkelje me 

asnje material propagandistik ne asnje nga institucionet publike dhe ne asnje nga subjektet zgjedhore te monitoruara. Te bashkelidhura do te 

gjeni dhe fotot qe e faktojne ! 
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