
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Vlore 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PS, PD, LSI, PDIU, BD, LRE. 

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, LSI, PDIU, BD 

 

 

 
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  BD- Nje zyre zgjedhore mbi Conad 

LSI- Nje zyre zgjedhore e kandidates Liri Demaj ne lagjen 
“Isa Boletini”  
PS- Nje zyre zgjedhore lagjia  “24 Maj” 

Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 49 numri i aktiviteteve te monitoruara Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
 Jo 

 Asnje material propagandistik i vendosur në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

Jo 
 

 



rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

 

Asnje marerial propagandistik i vendosur në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

 
 

 

Jo 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Instagram: Luarama09 

  Entelashkurtaj 

Liri Demaj 

Nada Daullja 

Bujar Leskaj 

Genc Deromemaj  

Gezim Ademaj 

Anduel Tahiraj 

Damian Gjiknuri 

Laura Ferati 

 

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 BD- Nje zyre zgjedhore mbi Conad 80 meter katror Nje kompjuter, 15 karrige, nje tavoline, nje printer,  

2 PS- nje zyre zgjedhore ne lagjen 

“24 Maj” 

50 meter katror Nje kompjuter, 10 karrige, nje printer, nje tavoline, lista me anetaret 

e partise se printuara, fletepalosje 

3 LSI- Nje zyre zgjedhore e 

kandidates Liri Demaj ne lagjen 

“Isa Boletini”  

60 meter katror Nje kompjuter, nje printer, nje tavoline, 10 karrige, fletepalosje. 



 

 

 

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 takim 

me banoret e lagjes se 

ujesjellsit vlore. 

10.04.2021 70 banore PS- fletepalosje, bluza te stampuara, kapele te 

stampuara, flamuj me logon e partise socialiste, 

maska me logon e ps-se, banderola me logon e 

partise. 

2 PS-Damian Gjiknuri takim 

me banoret e zones se 

hangareve Vlore. 

11.04.2021 50 banore  

3 PS-Kandidat per deputet te 

partise socialiste dhe 

Damian Gjiknuri takim me 

vajzat dhe grate ish-anetare 

te LSI te cilat i jane 

bashkuar partise socialiste 

12.04.2021 40 pjesemarrese  

4 PS-Damian Gjiknuri dhe 

kandidate per deputet te 

partise socialiste takim me 

banoret e rajonit nje ne 

qendren historike te Vlores. 

13.04.2021 50 banore  

5 PS- Kandidatet e partise 

socialiste ne takim me 

banoret e rajonit numer 5 

ne vlore. 

13.04.2021 60 banore  



6 PS- Damian Gjiknuri takim 

me ish kampionet e sportit 

te mundjes. 

14.04.2021 30 pjesemarres  

7 PS- Laura Ferato, Anduel 

Tahiraj, Damian Gjiknuri 

takim dhe aktivitet me 

trajnere, sportist veterane te 

klubit shume sportesh 

“Flamurtari”. 

14.03.2021 60 pjesemarres  

8 PS- Kampionati i kalcetos 

me te rinjte prezent dhe 

kandidatet per deputet te 

PS-se Anduel Tahiraj dhe 

Damian Gjiknuri. 

15.04.2021 20 pjesemarres  

9 PS-Anduel Tahiraj takim 

me arkitekte, inxhinjere 

dhe intelektual te qytetit te 

Vlores. 

15.04.2021 20 pjesemarres  

10 PS- Takim me banoret e 

lagjes Partizani. 

16.04.2021 40 banore  

11 PS- Vizite ne ambjentet e 

Kompleksit Sportive 

“Laberia” te kandidateve 

per deputete. 

16.4.2021 30 pjesemarres  

12 PS-Takim me banoret e 

rajonit numer 5, lagjja ish-

oficerat. 

17.04.2021 30 pjesemarres  



13 PS- Takim me banoret e 

lagjes “Hajro Cakerri” te 

rajonit numer 1 

17.04.2021 40 banore  

14 PS- Takim i madhe i 

kandidateve te PS-se me 

banoret e rajonit numer 2. 

18.04.2021 200 pjesemarres  

15 PS- Takim i madhe i 

kandidateve me banore te 

rajonit numer 5. 

19.04.2021 250 pjesemarres  

16 PS- Takim i madhe me 

banoret e rajonit numer 3. 

20.04.2021 300 pjesemarres  

17 PS- Takim me komunitetin 

cam per te votuar Teuta 

Ramaj. 

20.04.2021 60 pjesemarres  

18 PD- Aktivitet me te rinjte 

ne pyllin e sodes. 

10.04.2021 30 te rinje PD- fletepalosje, bluza te stampuara, kapele te 

stampuara, flamuj me logon e partise socialiste, 

maska me logon e ps-se, banderola me logon e 

partise. 

19 PD-koncert ne “Muradie” 

me te rinjte e Vlores. 

11.04.2021 100 pjesemarres  

20 PD-Takim me rajonin 

numer 2. 

14.04.2021 200 pjesemarres  

21 PD- Takim dere me dere 

me banoret e qytetit te 

vlores per te prezantuar 

programin e partise 

demokratike. 

15.04.2021   



22 PD- N. Daullja takim me 

mesuese dhe petagoge te 

qytetit te vlores ne lagjen 

“Muradie” 

16.04.2021 30 pjesemarrese  

23 PD- Bujar Leskaj takim me 

drejtues te bizneseve ne 

qytetin e vlores. 

17.04.2021 60 pjesemarres  

24 PD- Bujar Leskaj takim me 

banoret e rajonit numer 5.  

18.04.2021 200 pjesemarres  

25 PD- Kandidatet per deputet 

takim me banoret e rajonit 

numer 3. 

19.04.2021 250 pjesemarres  

26 PD-Bujar Leskaj dhe 

NedaNada Daullja takim 

me ish te perndjekurit 

politik. 

15.04.2021 50 pjesemarres  

27 PD- Genc Deromemaj, 

Nada Daullja dhe Bujar 

Leskaj takim me grate e 

partise demokratike. 

20.04.2021 100 pjesemarres  

28 PD- Genc Deromemaj 

takim me banoret e rajonit 

numer 1. 

12.04.2021 70 pjesemarres  

29 PD- Nada Daullja dhe 

Bujar Leskaj takim me 

banoret e rajonit numer3. 

16.04.2021 150 pjesemarres  



30 LSI- Luan Rama takim me 

banoret e lagjes “Isa 

Boletini” 

10.04.2021 60 pjesemarres LSI- letepalosje, bluza te stampuara, kapele te 

stampuara, flamuj me logon e partise socialiste, 

maska me logon e ps-se, banderola me logon e 

partise. 

31 LSI-Te rinjte ne terren me 

kandidaten per deputete 

Liri Dema. 

20.04.2021 30 pjesemarres  

32 LSI-Luan Rama takim me 

ish anetare te partise 

socialiste 

13.04.2021 50 pjesemarres  

33 LSI-Entela Shkurtaj tekim 

me banoret e rajonit numer 

2. 

11.04.2021 70 pjesemarres  

34 LSI-Takim i kandidateve 

per deputet Luan Rama, 

Entela Shkurtaj, Liri Dema 

me simpatizante ne sheshin 

e flamurit  

19.04.2021 150 pjesemarres  

35 LSI-Liri Dema, Entela 

Shkurtaj takim me grate 

dhe vajzat e partise 

socialiste per integrim. 

18.04.2021 80 pjesemarrese  

36 LSI-Kandidatet e Lsi ne 

takim me banoret e rajonit 

numer 1 per te prezantuar 

planin e punes se tyre per 

kete rajon 

16.04.2021 150 pjesemarres  



37 LSI-Ne terren me 

kandidaten Entela Shkurtaj. 

17.04.2021 20 persona  

38 LSI-Ne terren te rinjte e 

rajonit numer 5. 

14.04.2021 60 persona  

39 LSI-Te rinje, simpatizant te 

lsi piknik ne plazhin e 

vjeter. 

17.04.2021 50 simpatizant  

40 LSI-Monika Kryemadhi ne 

vlore. 

15.04.2021 300 pjesemarres  

41 PDIU-Takim Gezim 

Ademaj dhe Bujar Leskaj 

nje jave para mbylljes se 

fushates. 

20.04.2021 80 pjesemarres  

42 PDIU-Gezim Ademaj me 

banoret e lagjes cole. 

12.04.2021 40 banore  

43 PDIU-Gezim Ademaj me 

banoret e “Pusmezinit” 

16.04.2021 50 banore  

44 PDIU-Gezim Ademaj 

takim me Andi Lila me ish 

futbolliste dhe ish kampion 

te mundjes. 

10.04.2021 70 pjesemarres fletepalosje, bluza te stampuara me logo, 

maska me logo. 

45 BD-Ardi Kollozi, Bledar 

Burgjia, Blerina Sulaj 

takim me banoret e qytetit 

te vlores. 

14.04.2021 50 pjesemarres BD- fletepalosje, bluza te stampuara me logo, 

maska me logo. 



46 BD-Ardi KolloZi takim me 

banoret e lagjes “28 

Nentori” 

19.04.2021 60 pjesemarres  

47 LRE- Takim me banoret e 

rajonit numer 5. 

17.04.2021 40 pjesemarres LRE- fletepalosje, maska me logo, bluza me 

logon e partise. 

48 LRE- Ne terren per 

prezantimin e programit te 

tyre. 

19.04.2021 10 pjesemarres  

49 LRE- Ne terren per 

shperndarjen e 

fletepalosjeve 

20.04.2021 30 pjesemarres  

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 PS- fletepalosje, bluza te 

stampuara, kapele te stampuara, 

flamuj me logon e partise 

socialiste, maska me logon e ps-

se, banderola me logon e 

partise. 

 Bluza, maska prej pambuku 

Banderolat prej rrobe dhe plastike 

Fletepalosje prej letre 

2 PD- fletepalosje, bluza te 

stampuara, kapele te stampuara, 

flamuj me logon e partise 

socialiste, maska me logon e ps-

 Bluza, maska prej pambuku 

Banderolat prej rrobe dhe plastike 

Fletepalosje prej letre 



se, banderola me logon e 

partise. 

3 LSI- letepalosje, bluza te 

stampuara, kapele te stampuara, 

flamuj me logon e partise 

socialiste, maska me logon e ps-

se, banderola me logon e 

partise. 

 Bluza, maska prej pambuku 

Banderolat prej rrobe dhe plastike 

Fletepalosje prej letre 

4 BD- fletepalosje, bluza te 

stampuara me logo, maska me 

logo. 

 Bluza, maska prej pambuku 

Banderolat prej rrobe dhe plastike 

Fletepalosje prej letre 

5 LRE- fletepalosje, maska me 

logo, bluza me logon e partise. 

 Bluza, maska prej pambuku 

Banderolat prej rrobe dhe plastike 

Fletepalosje prej letre 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Instagram 13.04.2021 Damian Gjiknuri PS- Kandidatet e partise socialiste ne takim me 

banoret e rajonit numer 5 ne vlore per ti ftuar te 

votojne numrin 12 partine socialiste. 

Audienca e synuar- banoret e rajonit numer 5. 

2 Instagram  20.04.2021 Teuta Ramaj 

Damian Gjiknuri 

PS- Takim me komunitetin cam per te votuar 

Teuta Ramaj. 

Audienca e synuar komuniteti cam, ftese per te 

votuar vajzen came Teuta Ramaj 



3 Instagram 19.04.2021 Anduel Tahiraj  PS- Takim i madhe i kandidateve me banore te 

rajonit numer 5. 

4 Instagram  14.04.2021 Laura Ferati 

Damian Gjiknuri 

PS- Laura Ferato, Anduel Tahiraj, Damian 

Gjiknuri takim dhe aktivitet me trajnere, sportist 

veterane te klubit shume sportesh “Flamurtari”. 

Per ti ftuar ata te votojne partine socialiste ne 25 

prill. 

5 Instagram 17.04.2021 Entela Shkurtaj LSI-Ne terren me kandidaten Entela Shkurta 

6 Instagram  13.04.2021 Luan Rama LSI-Luan Rama takim me ish anetare te partise 

socialiste 

7 Instagram  18.04.2021 Liri Dema LSI-Liri Dema, Entela Shkurtaj takim me grate 

dhe vajzat e partise socialiste per integrim. 

8 Instagram  16.04.2021 Luan Rama LSI-Kandidatet e Lsi ne takim me banoret e 

rajonit numer 1 per te prezantuar planin e punes 

se tyre per kete rajon 

9 Instagram  16.04.2021 Nada Daullja PD- N. Daullja takim me mesuese dhe petagoge 

te qytetit te vlores ne lagjen “Muradie” 

10 Instagram  20.04.2021 Bujar Leskaj PDIU-Takim Gezim Ademaj dhe Bujar Leskaj 

nje jave para mbylljes se fushates. 

11 Instagram  12.04.2021 Gezim Ademaj PDIU-Gezim Ademaj me banoret e lagjes cole. 

12 Instagram  19.04.2021 Ardi Kollozi BD-Ardi KolloZi takim me banoret e lagjes “28 

Nentori” 

13 Instagram  14.04.2021 Ardi Kollozi BD-Ardi Kollozi, Bledar Burgjia, Blerina Sulaj 

takim me banoret e qytetit te vlores. 

 

 



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 —- —- 

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  
Instagram: Luarama09 

  Entelashkurtaj 

Liri Demaj 

Nada Daullja 

Bujar Leskaj 

Genc Deromemaj  

Gezim Ademaj 

Jo 



Anduel Tahiraj 

Damian Gjiknuri 

Laura Ferati 

 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Asnjei aktivitet/ngjarjeve të 

fushatës të monitoruara për 

përdorim të mundshëm të 

nëpunësve të administratës gjatë 

orarit të punës.  

Jo 

Asnje aktivitet/ngjarjeve e fushatës 

i monitoruar për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

 Jo 

U monitorua shkollat 9- vjecare “24 
Maj”,  “Musa Cakerri”, “Naim 
Frasheri”, gjimnazi “Mustafa Qemal 
Ataturku”, “Ali Demi”, “Halim Xhelo”, 
universiteti “Ismail Qemali”, Posta 
Shqipetare Vlore, Bashkia Vlore. 

Jo 

Asnje automjet publik i vëzhguar i 

perdorur  në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Asnje aktivitet i 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.  
—- —- 

 


