
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Selenicë, Orikum,Novoselë, Llakatund, 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PS,PD,PBD,LSI,PDIU, 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

10.04.2021-20.04.2021 

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 PS,PD,PBD 

 

 

 
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  1 zyrë zgjedhore e subjektit PS në Novoselë, Rr:”Lefter 

Moçka. 
Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 31 aktivitete të monitoruara të fushatës të organizuara 

nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  
 Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve propogandistike të monitoruara 86  Jo 

 Nuk kishte në asnjë bashki apo komunë 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. 

 

Jo 
 

 

 
 

 



Nuk kam konstatuar materiale propagandistike të 

vendosura në mjete që operojnë në transportin publik.                                    
 Jo 

 

 

 

  

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit 

Instagram,Facebook,TV.  
 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 Novoselë.Rr:”Lefter Moçka” 90m2 Postera të vendosura në fasadat e lokalit,kompiuter dhe printer,8 

tavolina dhe 24 karrige. 

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 PS .Damian Gjiknuri dhe 

Vullnet Sinaj, në komunën 

Vllahinë.Takim me banoret 

e komunës Vllahinë. 

16:00      16.04,2021 200 persona, aktivistë, 

simpatizantë dhe banorë të 

zonës. 

Flamuj kombëtarë, flamuj me logon e PS, 

bluza dhe kapele me logon e PS, postera me 

logon e PS,bokse të fuqishme për audio. 

2 PS. Damian Gjiknuri dhe 

Vullnet Sinaj,takim me 

17:30     16.04.2021 Rreth 350 

persona,aktivistë,simpatiza

Postera me logon e PS,flamuj kombëtarë dhe 

flamuj me logon e PS,bluza dhe kapele me 



banorët e Bashkisë Selenicë ntë dhe banorë të zonës. logon e PS,bokse të fiqishme për audio. 

3 PS;Ervis Moçka dhe të 

rinjtë e FRESHit 

Novoselë,bisedë derë më 

derë me banorët e 

Novoselës për ti orientuar 

si të votojnë për PS 

10:00   18.04.2021 30 familje  Bluza,kapele dhe maska me logon e PS si dhe 

fletëpalosje. 

4 Ervis Moçka, Damian 

Gjiknuri dhe Fate Velaj, 

takimme banorët në 

Trevllazër. 

 17:00    15.04.2021 75 banorë, aktivistë dhe 

simpatizantë të PS 

Postera dhe banderola me logon e PS, bluza, 

kapele dhe maska melogon e PS si dhe pajisje 

për foninë. 

5 Ervis Moçka,takim me 

banorë të fshatrave 

Novoselë, Bishan,Mifol. 

10:00     10.04.2021. 43 banorë. Bluza,kapele dhe maska me logon e PS. 

6 PS,Vullnet Sinaj,takim me 

të rinjtë e njësisë 

administrative Kotë 

16;00     10.04.2021 18 anëtarë të Freshit Postera,flamuj,bluya,kapele dhe maska me 

logon e PS. 

7 PS ,Damian Gjiknuri,takim 

me banorët e Risilisë 

17;00      19.04.2021. 46 pjesëmarrës Banderola, flamuj,bluza,kapele dhe maska me 

logon e PS. 

8 PS,Damian Gjiknuri,takim 

me banorët e fshatiz 

Oshtimë. 

16:00      17.04.2021 40 pjesëmarrës Postera dhe banderola me logon e PS. 

Bluza,maska dhe kapele me logon e PS. 

9 PS,Damian Gjiknuri, takim 

në Bestrovë me banorë dhe 

simpatizantë. 

11:30      15.04.2021  Banderola me logon e PS, maska dhe kapele 

me logon e PS dhe pajisje teknike per foninë. 

10 PS,Damian Gjiknuri, takim 

në Bishan me banorë dhe 

17;00     13.04.2021 Rreth 50 pjesëmarrës Postera dhe banderola me logon e PS, 

bluza,mska dhe kapele me logon e PS,pajisje 



simpatizantë të PS pë audio. 

11 PS,Damian Gjiknuri dhe 

Fate Velaj,takim me banorë 

të Nartës. 

11:30     11.04,2021 35 pjesëmarrës Banderola me logon e PS,kapele dhe maska me 

logo si dhe pajisje teknike si bokse, mikrofona 

etj, për audion. 

12 PS,Vullnet Sinaj,takim me 

banorë të Vodicës. 

17:00   14.04.2021 25 pjesëmarrës Maska me logon e PS. 

13 PS,Vullnet Sinaj takim me 

banorët e Armenit dhe 

organizim i një programi të 

pasur artistik. 

17:00    19.04.2021 50 pjesëmarrës. Banderola dhe flamuj me logon e PS, bluza, 

kapele dhe maska me logon e PS si dhe pajisje 

teknike e bokse të fuqishme për audio. 

 PBD,Arjan Devollaj,takim 

me biznese dhe banorë të 

zonës së Sevasterit. 

 11:00   15.04.2021 38 banore dhe 5 biznese 

familjare. 

Maska dhe kapele me logon e PBD. 

 PBD,Ardi Kollozi dhe 

Arjan devollaj,takim në 

Llakatund me banorë dhe 

simpatizantë të PBD. 

17:00   15.04.2021 40 pjesëmarrës dhe rreth20 

banorë të takuar në familjet 

ku jetojnë. 

Poatera dhe banderola me logon e PBD,kapele 

dhe maska me logon e PBD. 

14 PD,Bujar Leskaj dhe Arbi 

Agalliu,në Orikum, takim 

me banorë të Orikumit dhe 

anëtarë të strukturave të PD 

Orikum. 

17:00     12.04.2021. 18 anëtarë të strukturave të 

partisë dhe rreth 90 banorë 

të Orikumit. 

Flamuj dhe postera me logon e PD si dhe 

maska me logon e PD. 

15     

16 PD .Bujar Leskaj, takim në 

natyrë me banorë të fshatit 

Mavrovë. .  

11:00   17.04.2021 30 banorë të fshatit 

mavrovë 

__ 



 PD    

17 PD,Fation Veizaj, takime 

me banorët e fshatit Babicë 

e vogël. 

16:00   19.04.2021 25 banorë dhe 

simpatizantë. 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

18 PD.Fation Veizaj,takim në 

fshatrat e komunës 

Qëndër,me simpatizantë të 

PD dhe banorë të zonës. 

17:00    19.04.2021. 40 persona. Kapele, maska dhe bluza me logon e PD. 

19 PD;fation Veizaj dhe 

aktivistë të FRPD, takim 

derë më derë me banorët e 

fshatit Bishan. 

16:30    18.04.2021 30 banorë Kapele,maska dhe bluza me logon e PD. 

20 PD;Fation Veizaj, takim në 

Çeprat me banorë të 

Çepratit dhe Risilisë. 

11:00   17.04,2021 30 banorë dhe simpatizantë 

të PD. 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

21 PD,Fation Veizaj, takim me 

banorët e Trevllazrit. 

17:00   17.04.2021 50 banorë të Trevllazrit dhe 

fshatrave përreth. 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

22 PD,Fation Veizaj, takim në 

Kërkovë me banorët dhe 

vizita në disa familje me 

probleme social-

ekonomike. 

16:00   16.04.2021. 20 banorë dhe 8 familje Kapele dhe maska me logon e PD. 

23 PD,Fation Veizaj,takim në 

Mekat me banorë të 

Mekatit. 

17:00   15.04.2021 17 pjesëmarrës Kapele dhe maska me logon e PD. 

24 PD,fation Veizaj, takim në 

Babicën e Madhe, me 

16:30  13.04.2021 35 pjesëmarrës Kapele dhe maska me logon e Pd. 



banorë dhe aktivistë të PD. 

25 PD,Fation Veizaj, takim me 

banorët në Alikokë, 

Komuna Qendër. 

12:00  13.04.2021. 15 persona. Kapele dhe maska me logon e PD. 

26 PD,Fation Veizaj, takim në 

Bestrovë me banorë te 

fshatit. 

10:00   12.04.2021 12 persona. Kapele dhe maska me logon e PD. 

27 PD,fation Veizaj,takim me 

banorët e 

SherishtësKomuna Qendër. 

19:00  11.04.2021 20banorë dhe simpatizantë 

të zonës 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

28 PD,Fation Veizaj,takim në 

Llakatund me përfaqësues 

të bashkësisë rome në 

Llakatund. 

17:00   11.04.2021 17 persona. Kapele dhe maska me logon e PD. 

29 PD,Fation Veizaj,takim me 

banorët e Poros. 

18:30  10.04.2021 28 banorë dhe simpatizantë 

të PD. 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

30 PD,Fation Veizaj, takim me 

banorë të Novoselës. 

17:00   10.04.2021 30 banorë dhe simpatizantë 

të PD. 

Kapele dhe maska me logon e PD. 

31 PD,Ftion veizaj, takim në 

Babicë me të rinjtë e 

anëtarësuar rishtaz në PD. 

19:00    10.04.2021 18 të rinj anëtarë të PD. Bluza,kapele dhe maska me logon e PD. 

     

     

     

 



 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Banderola me logon e PS, PD 

dhe PBD 

 Materiali letër e plastifikuar,masa 2,5 me 2 ose 2:1,5 

2 Flamuj kombëtarë ose me 

logone PS,PD,PBD. 

 Mëndafsh i cilësisë së mirë. Masa 80:50 ose 1,20:60 

3 Postera me logon e PS,PD dhe 

PBD. 

 Materiali letër e plastifikuar cilësore. Masa 40.60, %0:80. 

4 Bluze me logon e PS,PD dhe 

PBD. 

 Materiali pambuk cilësor. 

5 Kapele me logon e PS,PD dhe 

PBD. 

 Materiali dok cilësor. 

6 Maskë me logon e PS, PD ghe 

PBD.. 

 Materiali pambuk cilësor. Madhësia normale. 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Instagram 16.04.2021 Damian Gjiknuri Ballafaqimi me premtimet e dhena dhe realizimi 

ityre gjatë mandatit si dhe ftesa për të votuar PS. 

2 Instagram 18.04.2021 Damian Gjiknuri Njohja me realizimin e premtimeve dhe punëve 



e detyrave për të ardhmen me synim fitimin e sa 

më shumë votave. 

3 Instagram 13.04.2021 Bujar Leskaj Takim me banorët e Mavrovës,njohja me hallet 

e tyre dhe premtime për të ardhmen që të 

sigurojnë votën e tyre. 

4 Instagram 18.04.2021 Bujar Leskaj Takim me anëtarë të strukturave të PD për të 

raportuar për zbatimin e detyrave të caktuara për 

fushatën si dhe takim me banorët çër ti bindur që 

të votojnë për PD. 

5 Instagram 12.04.2021 Fation Veizaj Njohja me problematikat e banorëve dhe 

premtimi për ti zgjidhur ato kur të fitojë 

mandatin. 

6 Facebook 10.04.2021 Arjan  Devollaj Njohja e banorëve të Llakatundit me programin 

e PBD.. 

7 Facebook 18.04,2021 Ervis Moçka Sëbashku me të rinjtë e FRESH, orienton 

banorët dhe simpatizantët si të votojnë PS-në. 

8 TV 11.04.2021 6+1 Vlora Takimi i kanidatit Arjan Devollaj me banorët e 

Llakatundit dhe njohja me programin e PBD. 

 

 

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/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. 

 ___ 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 ___ 

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. 

 ___ 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 ___ 

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. 

 

 ___ 

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.                                    

 ___ 



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 

 

 ___ 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 ___ 

 

 
 

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  
Në faqet e internetit kam 

monitoruar platformat Instagram, 

Facebook dhe Tv 6+1 Vlora.  

 Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Në aktivitetet dhe ngarjet e 

fushatës të monitoruara në këto 10 

ditë nuk është konstatuar 

përdorimi i nëpunesve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

 Jo 



Në asnjë aktivitete/ngjarje të 

fushatës të monitoruara nuk janë 

përdorur studentë parauniversitarë 

brenda orarit të mësimit.  

 Jo 

& institucione të monitoruara. 

Shkolla “Ali Aslllani” Kote, shkollla 

“Faslli Danaj” Llakatund,  

“Dëshmorët e peshkëpisë”,shkolla 

“Mynyr Xhindi” Vllahinë,Qëndra 

shëndetësore Vllahine,Posta 

Vllahinë,Drejtoria e naftës Vllahinë.  

 Jo 

Nuk janë përdorur automjete 

publike në ngjarjet e fushatës.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Asnjë aktivitet të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

 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.  

 ___ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 ___ 

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.  

 ___ 

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.  

 ___ 

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  

 ___ 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 ___ 

 


