Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat
Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit
Subjekti monitorues :
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

FILTO AUDITING shpk (Tatjana Filto)
Tirane
Lagjia -8 Njesi Administrative 5
data11-15/6/2017
Tatjana Filto
Rampus Agensy
Doris Filto
Arjana Reçi
Numri I zyrave zgjedhore të
monitoruara

Bashkia dhe lagjia/fshati [EMRI}
Adresa e zyrave zgjedhore
Adresë:
Koha e vëzhgimit:

Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise

Tirana

Madhësia
Adresë:
Koha e vëzhgimit:

Madhësia
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia

Adresë:

Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise

Durres

Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise

Lezhe

Koha e vëzhgimit:
Madhësia
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia

Shënim:
- Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet
Jane nisur kerkesat Bashkive per Zyrat elektorale te Partise dhe eshte kthyer pergjigje me Mail nga Bashkia Tepelene qe Subjekti Zgjedhor n
Nga Partia Aleanca demokristiane nuk me eshte derguar akoma programi i aktiviteteve te partise, kam komunikuar ne telefon me z.Zef Bush
Monitorimin e madias e kryen shoqeria Rampus Agensy, raporton qe ne Tv Lezha me dt 14 z.Zef Bushati ka zhvilluar nje emision me gazetare

Aneksi A

Monitorimi I aktivitete,
veprimtari/materialeve të ndaluara të

Lloi i shkeljeve

Zyre elektorale Qendra Olimpia
Dat 12-15/6
Vendndodhja (RR Ymer Kurti Nr 8)
madhesia M2 20
Rr.Osman Myterizi Pallati Lura
14/06/2017 ora 11-12

Nuk ka materiale propogandistike
jashte zyres. Zyra ka qene e
mbyllur keto dite
Nuk ka zyre elektorale
Shtepia e kryetarit te partise
U kontrolluan rruget kryesore te
Tiranes nuk u verejten zyra
elektorale

U kontrolluan rruget kryesore te
Tiranes nuk u verejten zyra
elektorale foto bashkengjitur
Lloji/Natyra:

Numri:
Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)
Koha e monitorimit:
Informacione të tjera:

U kontrolluan rruget kryesore te
Durresit nuk u verejten zyra
elektorale
U kontrolluan rruget kryesore te
Lezhes nuk u verejten zyra
elektorale

et
or nuk ka Zyra elektorale ne ate bashki.
f Bushati dhe Z. Pjeter Deda, te cilet nuk me kane komunikuar akoma per takim
zetaren e Tv rreth nje ore. Televizionit ju nis kerkese per konfirmim

