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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

 

 

QARKU DURRËS, BASHKIA DURRËS, Lagjia 1, Lagjia 2, Lagjia 3 dhe Lagjia 4 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Partia Demokratike e Shqiperise  

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

14/02/2022 – 06/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2022 

Nënshkrimi  
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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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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 E SHQIPERISE _ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat Zgjedhore  Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara:  

Nga kontrolli ne terren jane konstatuar 2 zyra zgjedhore e Partise DEMOKRATIKE ne rajonin 1, 

Durres.) Egziston mundesia e te pasurit zyra te tjera pa materiale promocionale qe i ben te 

pamundura per te identifikuar vendndodhjet. (Bashkelidhur foto ne fund te raportit) 

1.  Rruga Taulantia, Durrës , Kati 2,  Perbri Muzeut Arkiologjik. 

2. Zyre zgjedhore PD Veliera, Durres 
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b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi: 

U monitoruan 10 aktivitete ne rajonin objekt monitorimi, fushata eshte zhvilluar kryesisht 

permes takimeve ne terren dhe permes grup seksioneve qe operojne ne zyrat zgjedhore me 

listat e mbeshtetesve ne rajonin 1 Durres. 

1. Dhoma Kombetare e Tregtise Durres ora 10:00 dt. 18/02/2022 Rreth 20 pjesmarres 

Fletepalosje me programin format A4, me ngjyra e printuar ne te dy anet.  

2. Takim ne zyrat e Serfin shpk qe operon ne rekuperim krediti, Ora 15:00 dt. 15/02/2022 

Pjesmarres stafi prej afersisht 55 te pranishem, Fletepalosje me programin format A4, me 

ngjyra e printuar ne te dy anet.  

3. Qender Durres, terren, paraditen e dt. 14/02/2022, numer i papercaktuar, kalimtar te 

rastit u shperndane trendafila te bardhe me fletepalosje A6 te lidhura ne trendafila. 

4. Takim ne rrugen Anastas Durrsaku, Durres , ne lulishten perbri Kulles Veneciane Ora 

11:00 dt. 16.02.2022 te pranishem rreth 50 te persona,Materiale propagandistike 3 

Banera portativ, Karrige, Boks me mikrofon Portativ.  

5. Zyre zgjedhore PD Veliera, Durres Ora 18:00 dt. 23/02/2022 te pranishem rreth 80 

persona qe hynin dhe dilnin nga ambjentet e zyres, Hyrja e veshur me adesiv sticker ne te 

gjithe vedraten, 3 banerat portativ te perdorur dhe ne takimet e kaluara, karrige. 

6. Jashte periudhes se monitorimit  ne dt. 10/02/2022 ora 17:00, ne sallen e Teatrit 

Aleksander Moisiu, Durres, eshte realizuar prezantimi i kandidatit te Durresit, te 

pranishem rreth 300 persona, (materialet - 2 Dekore Anesore kolona me kuba te veshura 

me adeziv, Podium/ Foltore – 70cm x 120cm material Peci glass qe e gjen ne ne zyrat e 

Deges Durres  Rruga Vollga ) 
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7. Perballe Pallatit te Kultures , Sheshi “Liria” Durres Ora 18:00 dt. 04/03/2022, mbi 500 

Persona te pranishem Aktiviteti i mbylljes se Fushates. 

8. Takim tek Vila Mbreterore e Zogut ne Durres Ora 11:00 dt. 26/02/2022, rreth 250 te 

pranishem, mjete 2 Banera portativ 80 x 200 printim me ngjyra, karrige , foni e levizshme 

me mikrofon. 

9. Takim me qytetare te ndryshem ne lagjet e Rajonit 1, Durres Dt. 25/02/2022 Ora 

12:00, Numer i papercaktuar pjesmarresish, Fletepalosje me ngjyra format a4, e printuar 

ne te dy anet 

10. Takim me qytetare te ndryshem ne lagjet e Rajonit 2-3, Durres Dt. 25/02/2022 Ora 

15:00, Numer i papercaktuar, Fletepalosje me ngjyra format a4, e printuar ne te dy anet. 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagandistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilen) 

 

1. Fletepalosje me ngjyra format a4, e printuar ne te dy anet ,leter me shkelqim (Bashkelidhur fotot ne fund te 

raportit) 

2. Tre banera portativ, me ngjyra, format 70cm x 200cm (Bashkelidhur fotot ne fund te raportit) 

3. Sticker Adeziv ne vedratat e zyrave zgjedhore ne te gjithe madhesine e vedratave, ne te gjitha zyrat e evidentuara 

(Bashkelidhur fTrendafila te bardhe me fletepalosje A6 te lidhura ne trendafila. (Foto Bashkelidhur) JO  

4. Trendafila te Bardhe me fletepalosje A6 te lidhura ne trendafila, printim me ngjyra material me shkelqim. (Foto 

Bashkelidhur) 

5. Podium/ Foltore – 70cm x 120cm material Peci glass qe e gjen ne ne zyrat e Deges Durres  Rruga Vollga 

(Bashkelidhur fotot ne fund te raportit) 
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6. Ekran Led P10 -  ne sfond te podiumit  (foto bashkelidhur) 

7. 2 Dekore Anesore kolona me kuba te veshura me adeziv. (Foto Bashkelidhur)  otot ne Piken 2/a te raportit) 

 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

U evidentuan reklama te sponsorizuara ne Mediat Online: 

1. Ne Faqen e balkanweb ne ane te lajmeve shfaqet si reklame fotoja, te cilen nese e klikon te lidh 

direkt me linkun e profilit ne Facebook te kandidatit Luan Hoti 

https://www.balkanweb.com/nga-rindertimi-turizmi-tek-projektet-per-gjelberimin-e-qytetit-

sako-durresi-ka-hapur-nje-kapitull-te-ri-momenti-qe-ti-besojne-punes-se-nje-

gruaje/?fbclid=IwAR3Ixyw6zwPxMVolUHZkfgJyvGFtWW-LDDe0mtp5gC1ojUcaZLb9u-brsEc 

2. Reklame e sponsorizuar ne Platformen Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/?v=453778293095465 

3. Ballkanweb dt. 03/03/2022 Ne hapsiren e reklamave shfaqej foto te cilen nese e 

klikoje te lidh me llogarine e kandidatit ne platformen FB Facebook/Luanhoti. 

 

https://www.balkanweb.com/nga-rindertimi-turizmi-tek-projektet-per-gjelberimin-e-qytetit-sako-durresi-ka-hapur-nje-kapitull-te-ri-momenti-qe-ti-besojne-punes-se-nje-gruaje/?fbclid=IwAR3Ixyw6zwPxMVolUHZkfgJyvGFtWW-LDDe0mtp5gC1ojUcaZLb9u-brsEc
https://www.balkanweb.com/nga-rindertimi-turizmi-tek-projektet-per-gjelberimin-e-qytetit-sako-durresi-ka-hapur-nje-kapitull-te-ri-momenti-qe-ti-besojne-punes-se-nje-gruaje/?fbclid=IwAR3Ixyw6zwPxMVolUHZkfgJyvGFtWW-LDDe0mtp5gC1ojUcaZLb9u-brsEc
https://www.balkanweb.com/nga-rindertimi-turizmi-tek-projektet-per-gjelberimin-e-qytetit-sako-durresi-ka-hapur-nje-kapitull-te-ri-momenti-qe-ti-besojne-punes-se-nje-gruaje/?fbclid=IwAR3Ixyw6zwPxMVolUHZkfgJyvGFtWW-LDDe0mtp5gC1ojUcaZLb9u-brsEc
https://www.facebook.com/watch/?v=453778293095465
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4. Interviste ne News24 me bashkim Hoxhen dt. 03/03/2022, Luan Hoti. Linku - 

https://www.facebook.com/luanhoti.al/videos/971509746840514 

5. Opinion ne TV KLAN dt. 03/03/2022, Luan Hoti Profile Kandidatesh - linku 

https://www.facebook.com/luanhoti.al/videos/350623216794400 

 

Nuk eshte evidentuar asnje material qe permban perfshirjen e shenimit ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

 

d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara: 

 

- https://pd.al/  
- https://www.instagram.com/luanhoti.al/ 
- https://www.facebook.com/luanhoti.al/ 
- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në 

territorin e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik Nuk eshte evidentuar asnje rast 

https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
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Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send ose material. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 

metra nga zyra elektorale 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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.                                    
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 5, Udhëzim 

nr. 6 datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat Zgjedhore të subjekteve zgjedhore janë hapur në distancë 

më të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-ve, QV-ve 

dhe VNV-ve. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 
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Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në materialet vizive të 

fushatës propagandistike 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

 

I. 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 

INFORMACION I PERGJITHSHEM MBI ZONEN OBJEKT RAPORTIMI. 

Gjate monitorimit te Rajonit Numer 1, Bashkia Durres, me Administrator z. Roland Çobani 

(06833059934) u verifikuan QV ne keto Adresa: 

Shkolla “Shaqe Mazreku”, Universiteti Aleksander Moisiu, Albania College, Kopshti “7 Marsi”, 

Shkolla “Jan Kukuzeli” ,  Shkolla “Jusuf Puka”, Shkolla “Bedrie Bebziqi”, N. SH. Komunal sheshi 

“Liria”, Qendra Llog. Arsimit, Drejtoria Hekurudhes, 

Sigurimet Shoq. (perballe Gjykates) 

 

Ne te gjitha Ambjentet ku do te zhvillohet Votimi jane vendosur postera te ndryshem nga KQZ 

(bashkelidhur posterat), per informimin e publikut: 

- Poster Anti Covid (Foto bashkelidhur) 

- Poster – Si te votosh 6 Mars (Shqip-bashkelidhur ) {Ne disa QV qe i kap KZAZ 22, ku 

banojne pakica kombetare, jane vendosur postera krahas gjuhes Shqip edhe ne gjuhen 

Rome}. 

- Poster – krimet zgjedhore 6 Mars (Shqip-bashkelidhur) 
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Ne çdo QV jane vendosur nga KQZ mjete disinfektuese ne dispozicion si : Dinsifektant ,Shenjat e 

distances ne toke per ruajtjen e distances.  

 

Ne dt. 04/03/2022 u nis Baza Materiale zgjedhore per Bashkine e Durresit dhe mberriti rreth 

ores 12:45 ne KZAZ 23. 

Data 05/03/2022 perkonte me diten e heshtjes zgjedhore, e cila publikisht u rrespektua nga 

kandidatet ne Durresit, por grupet e punes ne zyrat zgjedhore vijuan aktivitetin e tyre. 

Ne diten e zgjedhjeve u monitoruan ne kohe te ndryshme disa nga QV-te: 1461 dhe 1461/1; 1480 

,1489, 1489/1, 1489/2, 1472, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1494, 1501, 1501/1. 

Procesi i votimit filloj ne oren 07:00 – 07:15 ne  te gjitha QV-te e monitoruara.  

Ne QV 1461/1 ne shkollen Jan Kukuzeli ne Durres, pati disa probleme me paisjen PEI , e cila 

vonoi procesin per disa minuta, deri ne momentin e zevendesimit te paisjes me nje tjeter. 

Procesi vijoj i qete, dhe pa incidente brenda ambjenteve te Qendrave te Votimit. U vu re 

pjesmarrje e ulet ne votime dhe ne disa nga Qendrat e Votimeve, ne korridoret e Shkollave vije re 

prani te larte personash te cilet nuk kishin funksione zyrtare per sa i perkiste procesit zjedhor, te 

cilet qendronin ne kohe te zgjatura dhe vezhgonin njerezit. Keto individe kur i pyesje per arsyen 

e qendrimit disa shpreheshin “per qejf”, “disa prisnin te aferm”, te tjere “nga kuriziteti” ose 

refuzonin te pergjigjeshin. 

Pergjate orarit te drekes linku i derguar per raportim direkt gjate procesit te zgjedhjeve nuk 

funksiononte (Bashkelidhur ne raport gjeni screenshot te mesazhit te shfaqur) Linku 

: https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8 

Proçesi i votimit u mbyll ne oren 19:00 ne te gjitha QV-te e monitoruara, pasi u verifikua qe 

skishte me asnje njeri ne rradhe qe priste per te votuar. NE perfundim te procesit u firmosen 

procesverbalet nga te gjithe antaret, u vendosen paisjet PEI ne valixhet perkatese dhe me pas u 

https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8
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derguan kutite e votimit dhe materialet zgjedhore prane KZAZ NR. 23 e vendosur ne Shkollen Jan 

Kukuzeli, ku me pas u zhvillua dhe procesi i numerimit te votave.  

Bashkelidhur foto ne fund te raportit. 

 

a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara  

 

U monitoruan : 

- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në territorin 

e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
- https://pd.al/  
- https://www.instagram.com/luanhoti.al/ 
- https://www.facebook.com/luanhoti.al/ 

 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës.  

Nuk eshte evidentuar asnje rast i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim 

të mundshëm të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

Eshte kontrolluar gjate periudhes se monitorimit Universiteti Aleksander Moisiu Durres, dhe jane 

intervistuar studente rastesor  dhe nuk eshte evidentuar asnje rast perdorimi te studenteve para 

universitar brenda orarit te mesimit. 

https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.instagram.com/luanhoti.al/
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 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 

Eshte monitoruar Bashkia Durres, Dretjoria e Hekurudhes, Qendra Arsimore dhe nuk eshte 

evidentuar asnje rast i institucioneve publike mjediset e të cilëve po përdoreshin për aktivitete të 

fushatës. 

 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

Ne asnje prej aktiviteteve nuk jane evidentuar raste te perdorimit te automjeteve qe permbajne 

logo te institucioneve publike.  

c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja.  

1. Nuk jane evidentuar raste te tilla. 

2.  

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 
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Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar në fushatën zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 92, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  Nuk jane evidentuar raste 

 

 

Bashkelidhur Raportit ne renditje si me poshte : 

- Foto Te zyrave te PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPERISE 
- Foto te materialeve propagandistike 
- Foto te Aktiviteteve te zhvilluar nga PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPERISE ne Rajonin 1 Durres gjate periudhes se monitorimit dhe ne aktivitetin e 

prezantimit te kandidatit. 
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Foto te Materialeve
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ZYRA E SHTABIT TE PD DURRES : 
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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

 

 

QARKU DURRËS, BASHKIA DURRËS, Lagjia 1, Lagjia 2, Lagjia 3 dhe Lagjia 4 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Partia Socialiste e Shqiperise 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

14/02/2022 – 06/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2022 

Nënshkrimi  
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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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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 E SHQIPERISE _ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat Zgjedhore  Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara:  

Nga kontrolli ne terren jane konstatuar 6 zyra zgjedhore te Partise Socialiste me kandidate 

Emiriana Sako, ne rajonin 1, Durres. Sipas komunikimeve me qytetar te Durresit, sic jane zyrat 

ne piken 3 dhe 5 egziston mundesia te jene dhe te tjera zyra te hapura por pa pranine e 

materialeve promocionale, gje qe e ben teper te veshtire identifikimin e tyre. Bashkelidhur foto 

ne fund te raportit per cdo Zyre:  

1. Selia e PS – ne qender, ne krah te Xhamise 
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2. PS - Rr. Grigor Durrsaku, Durres 

3. PS Zyre pa mjete propagandistike vetem flamur ne hyrje - Rruga Abaz Çelkupa, Durres. 

4. PS -  rruga Hysen Kertusha, Durres, ne krah te Multishop 

5. Zyre e PS, pa logo Adressa - Rruga Kastrioti, durres 

6. PS – Rruga Hysen Kertusha, Durres 

 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi: 

U monitoruan 13 aktivitete ne rajonin objekt monitorimi, fushata eshte zhvilluar kryesisht 

permes takimeve ne terren dhe permes grup seksioneve qe operojne ne zyrat zgjedhore me 

listat e mbeshtetesve. Per shkak te funksionit qe kandidatja znj. Emiriana Sako ka pasur si 

kryetare ne detyre e Bashkise Durres, numri i aktiviteteve te fushates elektorale ne rajonin 1 

Durres, kane qene te pakta. 

1.   Teatri Aleksander Moisiu, qender Durres - takim me vajzat dhe grate e Durresit ne sallen e teatrit te Dr. dt 

19.02.2022 ora 17.00, rreth 320 pjesmarres. 

2. Qendra Ditore e Te Moshuarve Bashkia Durres - takim ne qendren ditore te te moshuarve ne Bashkin 

Durres me familje ne ndihme ekonomike  dhe te moshuar dt. 14.02.2022 ora 14.00 , rreth 30 pjesmarres. 

3. Bar/Kafe  – Takim me vajzat e lagjes Nr 1, ne dt. 24.02.2022 ora 10.00, rreth 15 persona. 

4. Bar/Restorant ambjent privat ne Rajonin 1 – Takim me te rinjte e qytetit te Durresit, pjesmarres dhe 

kryeministri Edi Rama, dt. 23.02.2022 ora 11.00, rreth 80 pjesmarres. 

5. Tregu i fruta-perimeve, Durres - Ora 11:00 Dt.01/03/2022 Gjate inspektimit te punimeve kandidatja pati 

takim me qytetaret ne tregun te ri te Fruta Perimeve ne Qytetin e Durresit. 
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6. Takim ne ambjentet e  L.A.N.Ç - Ora 16:00 Dt. 01/03/2022 me antare te Lëvizjes Antifashiste Nacional-

Çlirimtare (LANÇ), rreth 40 te pranishem 

7. Teatri Aleksander Moisiu Durres - Ora 11:00 Dt. 28/02/2022 takim me banoret e lagjeve 1-11 te Durresit, 

rreth 300 te pranishem. 

8. Pergjate dites dt. 25/02/2022 ne Lagjet 3 dhe 4 te qytetit te Durresit, me banoret dhe bizneset ne lagjet 3 dhe 

4 te Durresit, shperndarja e fletushkave Format A5 printim me ngjyra ,numer i papercaktuar njerezish. 

9. Takim ne Bar/ Kafe, Durres Rajoni 1 - Ora 18:00 dt. 26/02/2022, me rreth 70 te pranishem. 

10.  Takim ne fasoneri te ndryshme te Durresit - Dt. 26 dhe 27/02/2022, numer i papercaktueshem njerezish te 

pranishem. 

11.  Takim me operatorët turistikë dhe dhomën e tregtisë dhe industries - Dt. 04/03/2022 ora 13:00 rreth 25 

pjesmarres. 

12.  Takim me te rinjte dhe te rejat e FRESH - Dt. 04/03/2022, rreth 25 te rinj pjesmarres. 

13.  Shetitorja  “Taulantia” Durres - Dt. 04/03/2022 ora 16:30 aktiviteti permbylles i fushates elektorale. 

 

 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagandistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilen) 

 

1. Flamur te subjektit Politik,  

2. Sticker adesiz ne te gjithe madhesine e vedratave (Bashkelidhur fotot ne Piken 2/a te raportit) 
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3. 80x200 Baner qe varet, printim me gjyra. (Foto bashkelidhur) 

4. 6 Banera Portativ 80x200 , printim me ngjyra (Foto te aktivitetit bashkelidhur) 

5. Fletushka format A5, printim me ngjyra, flete me shkelqim (Foto Bashkelidhur) 

6. Foltore Material Pexiglass (Foto bashkelidhur) 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

a) Rrjetet Sociale – Deri me tani jane monitoruar profilet zyrtare te kandidateve dhe 

subjekteve garuese por, nuk eshte pare asnje postim i sponsorizuar/paguar per tu 

shfaqur si reklame ne rrjete sociale nga kandidatja e subjektit politik PS. 

b) RTSH – Dekalog  03/03/2022 ora 21:30 

 

c) TV KLAN – Opinion Ora 22:15 dt. 24/02/2022 - 

https://www.youtube.com/watch?v=8GKwRTBmlOo&feature=share&fbclid=IwAR3SZKZ4

pUoEEG5r26RGDdP9fck9CDURuS7dzr3SfUXHnUXn9vUCL0Py1Ms 

d) Televizioni “News 24“Ora 07.00-08.30 Dt. 02/03/2022 - Në emisionin “Koha për tu 

zgjuar” , interviste e Kandidates Emiriana Sako, Linku I emisionit: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eav2n3xbgxU&feature=emb_title 

 

Nuk eshte evidentuar asnje material qe permban perfshirjen e shenimit ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GKwRTBmlOo&feature=share&fbclid=IwAR3SZKZ4pUoEEG5r26RGDdP9fck9CDURuS7dzr3SfUXHnUXn9vUCL0Py1Ms
https://www.youtube.com/watch?v=8GKwRTBmlOo&feature=share&fbclid=IwAR3SZKZ4pUoEEG5r26RGDdP9fck9CDURuS7dzr3SfUXHnUXn9vUCL0Py1Ms
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d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara: 

 

- https://www.facebook.com/emiriana.sako 
- https://www.instagram.com/emiriana.sako/ 
- https://www.facebook.com/partiasocialistedr 
- https://www.ps.al/ 
- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në 

territorin e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

https://www.facebook.com/emiriana.sako
https://www.instagram.com/emiriana.sako/
https://www.facebook.com/partiasocialistedr
https://www.ps.al/
https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
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Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send ose material. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 

metra nga zyra elektorale 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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.                                    
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 5, Udhëzim 

nr. 6 datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat Zgjedhore të subjekteve zgjedhore janë hapur në distancë 

më të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-ve, QV-ve 

dhe VNV-ve. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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

fushatës propagandistike 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

 

I. 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 
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Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

INFORMACION I PERGJITHSHEM MBI ZONEN OBJEKT RAPORTIMI. 

Gjate monitorimit te Rajonit Numer 1, Bashkia Durres, me Administrator z. Roland Çobani 

(06833059934) u verifikuan QV ne keto Adresa: 

Shkolla “Shaqe Mazreku”, Universiteti Aleksander Moisiu, Albania College, Kopshti “7 Marsi”, 

Shkolla “Jan Kukuzeli” ,  Shkolla “Jusuf Puka”, Shkolla “Bedrie Bebziqi”, N. SH. Komunal sheshi 

“Liria”, Qendra Llog. Arsimit, Drejtoria Hekurudhes, 

Sigurimet Shoq. (perballe Gjykates) 

 

Ne te gjitha Ambjentet ku do te zhvillohet Votimi jane vendosur postera te ndryshem nga KQZ 

(bashkelidhur posterat), per informimin e publikut: 

- Poster Anti Covid (Foto bashkelidhur) 

- Poster – Si te votosh 6 Mars (Shqip-bashkelidhur ) {Ne disa QV qe i kap KZAZ 22, ku 

banojne pakica kombetare, jane vendosur postera krahas gjuhes Shqip edhe ne gjuhen 

Rome}. 

- Poster – krimet zgjedhore 6 Mars (Shqip-bashkelidhur) 

 

Ne çdo QV jane vendosur nga KQZ mjete disinfektuese ne dispozicion si : Dinsifektant ,Shenjat e 

distances ne toke per ruajtjen e distances.  

 

Ne dt. 04/03/2022 u nis Baza Materiale zgjedhore per Bashkine e Durresit dhe mberriti rreth 

ores 12:45 ne KZAZ 23. 
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Data 05/03/2022 perkonte me diten e heshtjes zgjedhore, e cila publikisht u rrespektua nga 

kandidatet ne Durresit, por grupet e punes ne zyrat zgjedhore vijuan aktivitetin e tyre. 

Ne diten e zgjedhjeve u monitoruan ne kohe te ndryshme disa nga QV-te: 1461 dhe 1461/1; 1480 

,1489, 1489/1, 1489/2, 1472, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1494, 1501, 1501/1. 

Procesi i votimit filloj ne oren 07:00 – 07:15 ne  te gjitha QV-te e monitoruara.  

Ne QV 1461/1 ne momentin e votimit te kandidates Emiriana Sako, prane shkolles Jan Kukuzeli 

ne Durres, pati disa probleme me paisjen PEI , e cila vonoi procesin per disa minuta, deri ne 

momentin e zevendesimit te paisjes me nje tjeter. 

Procesi vijoj i qete, dhe pa incidente brenda ambjenteve te Qendrave te Votimit. U vu re 

pjesmarrje e ulet ne votime dhe ne disa nga Qendrat e Votimeve, ne korridoret e Shkollave vije re 

prani te larte personash te cilet nuk kishin funksione zyrtare per sa i perkiste procesit zjedhor, te 

cilet qendronin ne kohe te zgjatura dhe vezhgonin njerezit. Keto individe kur i pyesje per arsyen 

e qendrimit disa shpreheshin “per qejf”, “disa prisnin te aferm”, te tjere “nga kuriziteti” ose 

refuzonin te pergjigjeshin. 

Pergjate orane te drekes linku i derguar per raportim direkt gjate procesit te zgjedhjeve nuk 

funksiononte (Bashkelidhur ne raport gjeni screenshot te mesazhit te shfaqur) Linku 

: https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8 

Proçesi i votimit u mbyll ne oren 19:00 ne te gjitha QV-te e monitoruara, pasi u verifikua qe 

skishte me asnje njeri ne rradhe qe priste per te votuar. NE perfundim te procesit u firmosen 

procesverbalet nga te gjithe antaret, u vendosen paisjet PEI ne valixhet perkatese dhe me pas u 

derguan kutite e votimit dhe materialet zgjedhore prane KZAZ NR. 23 e vendosur ne Shkollen Jan 

Kukuzeli, ku me pas u zhvillua dhe procesi i numerimit te votave.  

Bashkelidhur foto ne fund te raportit. 

 

https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8
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a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara  

 

U monitoruan : 

- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në territorin 

e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
-  https://www.facebook.com/emiriana.sako 
- https://www.instagram.com/emiriana.sako/ 
- https://www.facebook.com/partiasocialistedr 
- https://www.ps.al/ 

 

 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës.  

Nuk eshte evidentuar asnje rast i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim 

të mundshëm të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

Eshte kontrolluar gjate periudhes se monitorimit Universiteti Aleksander Moisiu Durres, dhe jane 

intervistuar studente rastesor  dhe nuk eshte evidentuar asnje rast perdorimi te studenteve para 

universitar brenda orarit te mesimit. 

 

https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.facebook.com/emiriana.sako
https://www.instagram.com/emiriana.sako/
https://www.facebook.com/partiasocialistedr
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 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 

Eshte monitoruar Bashkia Durres, Dretjoria e Hekurudhes, Qendra Arsimore dhe nuk eshte 

evidentuar asnje rast i institucioneve publike mjediset e të cilëve po përdoreshin për aktivitete të 

fushatës. 

 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

Ne asnje prej aktiviteteve nuk jane evidentuar raste te perdorimit te automjeteve qe permbajne 

logo te institucioneve publike.  

c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja.  

Aktivitetet e meposhtme jane raportuar prane KQZ. 

1. Takim me Dhomen e Tregtise Durres dhe operatoret turistike per te diskutuar mbi ceshtjet 

e turizmit etj, data 03/03/2022, Ora: 14.00 ne Sallen e Konferencave te Grand Blue Fafa 

Hotel Durres, me pjesmarrjen e operatoreve turistike. 

2. Takim ne qendren ditore te te moshuarve ne Bashkin Durres me familje ne ndihme 

ekonomike  dhe te moshuar dt. 14.02.2022 ora 14.00. 

3.  

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 
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Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar në fushatën zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 92, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  Nuk jane evidentuar raste 

 

 

Bashkelidhur Raportit ne renditje si me poshte : 

- Foto Te zyrave te PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE 
- Foto te materialeve propagandistike 
- Foto te Aktiviteteve te zhvilluar nga PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE ne Rajonin 1 Durres gjate periudhes se monitorimit. 
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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

 

 

QARKU DURRËS, BASHKIA DURRËS, Lagjia 1, Lagjia 2, Lagjia 3 dhe Lagjia 4 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Koalicioni “Shtepia e Lirise” 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

14/02/2022 – 06/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2022 

Nënshkrimi  
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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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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 __ Koalicioni “Shtepia e Lirise”_ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat Zgjedhore  Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara:  

U evidentuan nga kontrolli ne terren 5 zyra zgjedhore te koalicionit “Shtepia e Lirise” ne rajonin 

1, Durres. (Bashkelidhur foto ne fund te raportit) 

1.  Rruga Taulantia, Durrës , Kati 3,  siper OTP Bank – Shtepia e Lirise 

2. Zyrat e LSI -  Koalicioni Shtepia e Lirise - Durres, Lagjja 3, Rruga Skenderbeu, 

3. Rruga Prokop Meksi, Durres, kati i pare perbri Easy pay – Shtepia e Lirise 
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4. Rruga Mitrush Kuteli, Durres -  Shtepia e Lirise 

5. Rruga Abaz Çelkupa , Durres  - Shtepia e Lirise 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi: 

U monitoruan 9 aktivitete ne rajonin objekt monitorimi, fushata eshte zhvilluar kryesisht permes 

takimeve ne terren dhe permes grup seksioneve qe operojne ne zyrat zgjedhore me listat e 

mbeshtetesve ne rajonin 1 Durres. 

1. Jashte periudhes se monitorimit  ne dt. 11/02/2022 ora 17:30, ne ambientit e 

Universitetit privat Albanian College eshte realizuar prezantimi i kandidatit te Durresit, me 

pjesmarrjen e me shum se 400 personave.  (Podium/ Foltore – 70cm x 120cm Sfond per 

Podium e llojit banner portativ me permasa 5m x 3m Flamure me logon e koalicionit 

“Shtepia e Lirise”. (Bashkelidhur fotot ne fund te raportit) 

2. Takim me qytetaret  ne Durres lagjia 3 dt. 21/02/2022 pergjate dites Nr. i papercaktuar 

pjesmarresish, kalimtare dhe biznese te rastit, aktiviteti shperndarja e fletushka format 

A5 me premtimet elektrorale (Bashkelidhur fotot ne fund te raportit) 

3. Takim me qytetaret ne Tregun Industrial dt. 21/02/2022 pas ores 09:00 am Nr. . i 

papercaktuar pjesmarresish, kalimtare dhe biznese te rastit, aktiviteti shperndarja e 

fletushka format A5 me premtimet elektrorale (Bashkelidhur fotot ne fund te raportit) 

4. Takim Me shoqatën “Durrësi Autokton” ne dt. 17/02/2022 , afersisht 50 te pranishem-

pjestare te koalicionit Shtepia e Lirise dhe antare te shoqates “Durrësi Autokton” . Nuk u 

vu re prani mjetesh propagandistike. 

5. Takime ne terren ne Lagjen 2, Durres ora 12:00 dt. 25/02/2022 Numer i papercaktuar 

pjesmarresish. Aktiviteti shperndarje e fletushkave. 
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6. Takim me sipermarresit e Durresit prane shoqates se sipermarresve Ora 11:00 dt. 

25/02/2022 ,rreth 22 pjesmarres. 

7. Takime ne terren ne Rajonin 1 , qender Durres dhe lagjen 4 Ora 16:00 dt. 26/02/2022. Nr  

i papercaktuar pjesmarresish. Shperndarje fletushkash. 

8. Takim ne Bar Sema , Durres Ora 17:00 dt. 27/02/2022, Rreth 50 te pranishem. 

9. Takime ne terren Lagjia Nr. 4 Dt. 27/02/2022, Nr. I papercaktuar pjesmarresish. 

Shperndarje fletushkash format A5. 

10. Takim ne abjent bar –Kafe Rajoni 1 Durres, Ora 09:00 dt. 01/03/2022, rreth 45 persona, 

takim me komunitetet e Durresit, pa materiale propagandistike pervec fletushkave A5. 

11. Mitingu permbylles para pallatit te Kultures, Durres, Ora 18:00 dt. 03/03/2022, 

pjesmarrje e mbi 600 personave. 

 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagandistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilen) 

Bashkelidhur fotot ne fund te raportit per te gjitha materialet si me poshte: 

1. Flutushka Format A5 me ngjyra, leter me shkelqim  

2. Dy banera portativ me ngjyra, format 70cm x 200cm  

3. Sticker Adeziv ne vedratat e zyrave zgjedhore ne te gjithe madhesine e vedratave  

4. Xhaketa material nailon me stampim  voto 1, emrin e koalicionit dhe kandidatit.  

5. Podium/ Foltore – 70cm x 120cm  
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6. Sfond per Podium e llojit banner portativ me permasa 5m x 3m, printim me ngjyra. 

7. Fletepalosje format A4 me ngjyra, leter me shkelqim 

8. Flamur cope + shkop mbajtes 70x90cm 

9. Banera Printim me ngjyra , te varura si dekor gjate aktivitetit permbylles te fushates. 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

Nuk u Evidentuan materiale vizive propagandistike që përfshinin shënimin: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ Jane monitoruar profilet zyrtare te kandidateve dhe subjekteve 

garuese por, nuk eshte pare asnje postim i sponsorizuar/paguar per tu shfaqur si reklame ne 

rrjete sociale nga kandidati i koalicionit “Shtepia e Lirise”, por ky kandidat ka qene teper aktiv 

ne televizionet Shqiptare, nje pjese prej te cilave kam arritur ti evidentoj dhe jane te listuara si 

me poshte. Vihet re gjithashtu nje transmetim i shpeshte i cdo aktiviteti te koalicionit “Shtepia e 

Lirise nga televizioni “SYRI TV”. 

U evidentua reklame e sponsorizuara ne Mediat Online:  

1. Reklame e sponsorizuar - Klan TV 03/03/2022 ora 15:25 , transmetuar gjate gjithe dites ne orare te ndryshme ( 

foto bashkelidhur) Mund te shikoni spotin e transmeuar ne kete link : 

https://www.facebook.com/ardianmuka1/videos/679626956823010  

Me poshte jane renditur te gjitha shfaqjet televizive te evidentuara, te kandidatit z. Ardian Muka, te cilat sjane reklama te 

sponsorizuara, por jane marketing per kandidatet.  

I. Syri TV Dt. 03/03/2022 ora 18:15, https://www.facebook.com/ardianmuka1/videos/1199738230813882 i ftuar 

kandidati i 'Shtëpisë së Lirisë' për Bashkinë Durrës z. Ardian Muka. 
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II. Syri TV Dt. 25/02/2022 ora 22:00 SPECIALE SYRI/ Profil i kandidatit të 'Shtëpisë së Lirisë' për Bashkinë Durrës, z. 

Ardian Muka, mund te shikoni spotin ne kete link: 

https://www.facebook.com/ardianmuka1/videos/959085501662906  

III. Ne RTSH Dt. 03/03/2022 ora 21:30  

IV. Opinion ne KLAN TV Dt. 01/03/2022 ora 22:00, Opinion ne TV klan publikuar ne llogarine e Klan TV ne Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gxYzgc_vwpUFfGUAfSjp25Le75TNtWce3LmCBVVO6ZZT-

JQqGYPsSv8w&v=xnv50SXsvGA&feature=youtu.be 

V. ToP News Dt.  28/02/2022 ora 20:30, Transmetim ne TV,program televiziv me Alfred Lelen. 

VI. Vizion Plus Dt.  28/02/2022 ora 22:00, Transmetim ne TV Vizion plus me Pranvera Borakaj. 

d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara: 

 

- https://www.instagram.com/ardian__muka/ 
- https://www.facebook.com/ardianmuka1 
- https://www.facebook.com/SaliBerisha  
- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në 

territorin e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 

https://www.instagram.com/ardian__muka/
https://www.facebook.com/ardianmuka1
https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
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Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send ose material. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 

metra nga zyra elektorale 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 

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.                                    
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

Neni 5, Udhëzim 

nr. 6 datë 

Zyrat Zgjedhore të subjekteve zgjedhore janë hapur në distancë 

më të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-ve, QV-ve 

dhe VNV-ve. 

Nuk eshte evidentuar asnje rast 
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23.03.2021, i 

KQZ-së 

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

fushatës propagandistike 
Nuk eshte evidentuar asnje rast 

 

I. 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 

INFORMACION I PERGJITHSHEM MBI ZONEN OBJEKT RAPORTIMI. 

Gjate monitorimit te Rajonit Numer 1, Bashkia Durres, me Administrator z. Roland Çobani 

(06833059934) u verifikuan QV ne keto Adresa: 

Shkolla “Shaqe Mazreku”, Universiteti Aleksander Moisiu, Albania College, Kopshti “7 Marsi”, 

Shkolla “Jan Kukuzeli” ,  Shkolla “Jusuf Puka”, Shkolla “Bedrie Bebziqi”, N. SH. Komunal sheshi 

“Liria”, Qendra Llog. Arsimit, Drejtoria Hekurudhes, 

Sigurimet Shoq. (perballe Gjykates) 

 

Ne te gjitha Ambjentet ku do te zhvillohet Votimi jane vendosur postera te ndryshem nga KQZ 

(bashkelidhur posterat), per informimin e publikut: 

- Poster Anti Covid (Foto bashkelidhur) 

- Poster – Si te votosh 6 Mars (Shqip-bashkelidhur ) {Ne disa QV qe i kap KZAZ 22, ku 

banojne pakica kombetare, jane vendosur postera krahas gjuhes Shqip edhe ne gjuhen 

Rome}. 
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- Poster – krimet zgjedhore 6 Mars (Shqip-bashkelidhur) 

 

Ne çdo QV jane vendosur nga KQZ mjete disinfektuese ne dispozicion si : Dinsifektant ,Shenjat e 

distances ne toke per ruajtjen e distances.  

 

Ne dt. 04/03/2022 u nis Baza Materiale zgjedhore per Bashkine e Durresit dhe mberriti rreth 

ores 12:45 ne KZAZ 23. 

Data 05/03/2022 perkonte me diten e heshtjes zgjedhore, e cila publikisht u rrespektua nga 

kandidatet ne Durresit, por grupet e punes ne zyrat zgjedhore vijuan aktivitetin e tyre. 

Ne diten e zgjedhjeve u monitoruan ne kohe te ndryshme disa nga QV-te: 1461 dhe 1461/1; 1480 

,1489, 1489/1, 1489/2, 1472, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1494, 1501, 1501/1. 

Procesi i votimit filloj ne oren 07:00 – 07:15 ne  te gjitha QV-te e monitoruara.  

Ne QV 1461/1 ne shkollen Jan Kukuzeli ne Durres, pati disa probleme me paisjen PEI , e cila 

vonoi procesin per disa minuta, deri ne momentin e zevendesimit te paisjes me nje tjeter. 

Procesi vijoj i qete, dhe pa incidente brenda ambjenteve te Qendrave te Votimit. U vu re 

pjesmarrje e ulet ne votime dhe ne disa nga Qendrat e Votimeve, ne korridoret e Shkollave vije re 

prani te larte personash te cilet nuk kishin funksione zyrtare per sa i perkiste procesit zjedhor, te 

cilet qendronin ne kohe te zgjatura dhe vezhgonin njerezit. Keto individe kur i pyesje per arsyen 

e qendrimit disa shpreheshin “per qejf”, “disa prisnin te aferm”, te tjere “nga kuriziteti” ose 

refuzonin te pergjigjeshin. 

Pergjate orarit te drekes linku i derguar per raportim direkt gjate procesit te zgjedhjeve nuk 

funksiononte (Bashkelidhur ne raport gjeni screenshot te mesazhit te shfaqur) Linku 

: https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8 

https://forms.gle/BHrWzYEDL8wkL4ww8


      ______________________________________________________________________ 
 

 

Proçesi i votimit u mbyll ne oren 19:00 ne te gjitha QV-te e monitoruara, pasi u verifikua qe 

skishte me asnje njeri ne rradhe qe priste per te votuar. NE perfundim te procesit u firmosen 

procesverbalet nga te gjithe antaret, u vendosen paisjet PEI ne valixhet perkatese dhe me pas u 

derguan kutite e votimit dhe materialet zgjedhore prane KZAZ NR. 23 e vendosur ne Shkollen Jan 

Kukuzeli, ku me pas u zhvillua dhe procesi i numerimit te votave.  

Bashkelidhur foto ne fund te raportit. 

 

a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara  

 

U monitoruan : 

- https://www.durres.gov.al/ 
- https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf (Link: Për përcaktimin e vendeve publike në territorin 

e Bashkisë Durrës për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore) 
- https://www.instagram.com/ardian__muka/ 
- https://www.facebook.com/ardianmuka1 
- https://www.facebook.com/SaliBerisha  

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës.  

Nuk eshte evidentuar asnje rast i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim 

të mundshëm të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

https://www.durres.gov.al/
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.durres.gov.al/images/VENDIM_NR_1_DATE_0922022.pdf
https://www.instagram.com/ardian__muka/
https://www.facebook.com/ardianmuka1
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Eshte kontrolluar gjate periudhes se monitorimit Universiteti Aleksander Moisiu Durres, dhe jane 

intervistuar studente rastesor  dhe nuk eshte evidentuar asnje rast perdorimi te studenteve para 

universitar brenda orarit te mesimit. 

 

 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 

Eshte monitoruar Bashkia Durres, Drejtoria e Hekurudhes, Qendra Arsimore dhe nuk eshte 

evidentuar asnje rast i institucioneve publike mjediset e të cilëve po përdoreshin për aktivitete të 

fushatës. 

 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

Ne asnje prej aktiviteteve nuk jane evidentuar raste te perdorimit te automjeteve qe permbajne 

logo te institucioneve publike.  

c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja.  

1. Nuk jane evidentuar raste te tilla. 

2.  

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 
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Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar në fushatën zgjedhore.  
Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

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.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 92, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

Nuk jane evidentuar raste 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  Nuk jane evidentuar raste 

 

 

Bashkelidhur Raportit ne renditje si me poshte : 

- 5 Foto te zyrave te koalicionit Shtepia e Lirise 
- Foto te materialeve propagandistike 
- Foto te Aktiviteteve te zhvilluar nga Shtepia e Lirise ne Rajonin 1 Durres gjate periudhes se monitorimit dhe ne aktivitetin e prezantimit te 

kandidatit. 
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