I

Monitorimi i Zyrave Elektorale

Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
12-06.2017
Afrim Suli,

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave
zgjedhore të
monitoruara

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET

1

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dok

Bashkia Tirane
Adresa e zyrave zgjedhore

Shenime nga vezhgimi

Adresë: Rruga Gjike Kuqali (në hyrje),Njesia Administrative nr.5,Tirane

Ne kete moment nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar
nga Bashkia si zyre elektorale

Koha e vëzhgimit: Ora 17.00-17.40
Madhësia: Siperfaqja rreth 12 m2
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia

ë dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5
m.Nje flamur dhe publiciteti ne adeziv ne siperfaqen e xhamit
Nga intervista me administruesin,e ambienti eshte donacion nga
simpatizant.

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës
Lloji/Natyra:

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

I

Monitorimi i Zyrave Elektorale

Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
13-06.2017
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave zgjedhore
të monitoruara

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET

2

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumen
-

II

Monitorim i Veprimtarive
Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
13.06.2017
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Aktivitete,veprimtari

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET

Takim elektoral ne
Pallatin e sportit "Asllan
Rusi"

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumen

Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë: Unaza e Re,rreshti i pare

Koha e vëzhgimit: Ora 16.30-17.35
Madhësia: Siperfaqja rreth 30 m2
Adresë: Rruga Irfan Tomini,Prane Diplomat 2,Njesia Adm.5
Koha e vëzhgimit:17.35-19.00
Madhësia: Siperfaqja rreth 20 m2

dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

Adresa ku zhvillohet aktiviteti
Adresë: Rruga Dritan Hoxha, Tiranë

Koha e vëzhgimit: Ora 18.30-19.35

dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

Bashkia Tirane
Shenime nga vezhgimi
Ne kete moment nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m,siper hyrjes(shih
foton).Tre flamuj te PDIU,dy kombetar.Shmat te veshur me logon e PDIU.
Nga intervista me administruesin, ambienti eshte donacion i kandidatit per deputet
Ne kete moment nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m.(shih foton).Nje
flamur,logoja e PDIU dhe zhamat me adeziv me logo.
Pa kontrate qeraje, eshte donacion nga simpatizantet

Bashkia Tirane
Shenime nga vezhgimi
Takim ne salle te mbyllur.
Flamuj dhe banderola te PDIU-se te vendosura ne hyrje te pallatit.Materiale te tjera
prapagandistike me logo te PDIU-se u evidentuan,bluza,kapele,stema.
Kontratat e marrjes me qera do te verifikohen me vone

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës
Lloji/Natyra:

Shenime nga vezhgimi
Prane zyrave te monitoruara
dhe gugeve afer saj nuk u
konstatuan materiale
prapagandistike te PDIU-se

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

Monitorimi I materialeve të ndaluara të
fushatës/aktivitete, veprimtari
Lloji/Natyra:

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

Shenime nga vezhgimi
Jashte teritorit te pallatit te
sportit nuk u konstatuan
materiale prapagandistike te
PDIU-se

Informacione të tjera:

I

Monitorimi i Zyrave Elektorale
Subjekti monitorues (person juridik):Afrim Suli
Bashkia:
Tirane
Lagia/Fshati:
Tirane
Data dhe koha e monitorimit:
14.06.2017
Emrat e monitoruesve:
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE
UNITET

Numri I zyrave
zgjedhore të
monitoruara

4

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e moni

Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë: Lagjja 18,Fusha e Reres( Zyra e Florian Tahirit),Durres
Koha e vëzhgimit: Ora 13.10-14.00
Madhësia: Siperfaqja rreth 20 m2
Adresë: Lagjja 1,Pallat tek Shetitorja Taulantia,K3,Durres
Koha e vëzhgimit: Ora 12.30-13.05
Madhësia: Zyre me siperfaqja rreth 12 m2
Adresë: Lagjja 12,Rr.Pjeter Hanxhari,Perballe KMY,Durres

Koha e vëzhgimit: Ora 14.30-15.05
Madhësia: Siperfaqja rreth 25 m2
Adresë: Lagjja 17,Rr.Jahja Bahysa,Perball ish librari "Blustar",Durres
Koha e vëzhgimit: Ora 15.15-15.45
Madhësia: Siperfaqja rreth 15 m2

onitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

Bashkia Durres
Shenime nga vezhgimi
Nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m,siper
hyrjes(shih foton).Nje flamur dhe logo ne xham.
Ambienti eshte donacion nga simpatizant
Nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Baneri Logo i PDIU jane vendosur brenda ne katin e pare,ne hyrje te
pallatit(shih foton).Skishte simbole te tjera
Ambienti eshte donacion nga simpatizant
Nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m,siper
hyrjes(shih foton).Logo e PDIU si tabele dhe logo me adeziv ne xham.
Ambienti eshte donacion nga simpatizant
Nuk gjetem informacion nese eshte verifikuar nga Bashkia si zyre
elektorale.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m.(shih
foton).Ska flamuj por vete logo e PDIU ne xham.
Pa kontrate qeraje, eshte donacion nga simpatizantet

torimet

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës

Shenime nga vezhgimi

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

Lloji/Natyra:

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

Prane zyrave te monitoruara
dhe rrugeve afer saj nuk u
konstatuan materiale
prapagandistike te PDIU-se

I

Monitorimi i Zyrave Elektorale
Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
15.06.2017
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave zgjedhore të
monitoruara

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE
UNITET

1

Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
15.06.2017
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave zgjedhore të
monitoruara

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE
UNITET

II

1

Monitorim i Veprimtarive
Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:

Afrim Suli
Tirane
Tirane
15-06.2017

Emrat e monitoruesve:

Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Aktivitete,veprimtari

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET

Takim elektoral ne ambjentin e
jashtem Teatri Migjeni,Shkoder

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë

Bashkia Malsi
Adresa e zyrave zgjedhore
Adresë: Koplik(Pa hyre ne Koplik ,Krahu i djathte kur shkon ne qytet)
Koha e vëzhgimit: Ora 17.20-18.00
Madhësia: Siperfaqja rreth 30 m2
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia:

Bashkia Sh
Adresa e zyrave zgjedhore
Adresë:Lagjja Perash,Rr.Isa Buletini,Shkoder
Koha e vëzhgimit: Ora 16.30-17.00
Madhësia: Siperfaqja rreth 10 m2
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia:

Adresa ku zhvillohet aktiviteti
Adresë: Teatri Migjeni,Shkoder

Koha e vëzhgimit: Ora 18.30-19.35

nyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

alsia e Madhe(Qarku Shkoder)
Shenime nga vezhgimi
Zyre e vetme ne qytetin e Koplikut,nuk u evidentua tjeter zyre.
Flamujt dhe banerat e PDIU jane vendosur brenda perimetrit 5 m,siper
hyrjes(shih foton).Dy flamuj dhe 3 afishe ne xham
Ambienti eshte donacion nga simpatizan

kia Shkoder(Qarku Shkoder)
Shenime nga vezhgimi
Ne fasaden e xhamit eshte vendosur nje baner i kandidatit per
deputet.Nuk kishte flamuj dhe simbole te tjera te PDIU-se
Ambienti eshte donacion nga simpatizant

Bashkia Shkoder(Qarku Shkoder)
Shenime nga vezhgimi
Takim ne ambientin para Teatrit Migjeni.
Flamuj dhe banderola te PDIU-se te vendosura ne hyrje te Teatrit
Migjeni.Materiale te tjera prapagandistike me logo te PDIU-se u
evidentuan,bluza,kapele,stema.
Kontratat e marrjes me qera do te verifikohen me vone

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës

Shenime nga vezhgimi

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

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës
Lloji/Natyra:
Numri:
Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)
Koha e monitorimit:
Informacione të tjera:

Ne afersi te zyres se monitoruara
dhe rrugeve afer saj nuk u
konstatuan materiale
prapagandistike te PDIU-se

Shenime nga vezhgimi

Ne afersi te zyres se monitoruara
dhe rrugeve afer saj nuk u
konstatuan materiale
prapagandistike te PDIU-se

Monitorimi I materialeve të ndaluara të
fushatës/aktivitete, veprimtari
Lloji/Natyra:

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

Shenime nga vezhgimi

Jashte hapsires se teritorit para
Teatrit Migjeni nuk u konstatuan
materiale prapagandistike te
PDIU-se

I

Monitorimi i Zyrave Elektorale
Subjekti monitorues (person juridik):Afrim Suli
Bashkia:
Tirane
Lagia/Fshati:
Tirane
Data dhe koha e monitorimit:
16.06.2017
Emrat e monitoruesve:
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE
UNITET

II

Numri I zyrave zgjedhore
të monitoruara

Ska zyra elektorale

Monitorim i Veprimtarive
Subjekti monitorues (person juridik):Afrim Suli
Bashkia:
Tirane
Lagia/Fshati:
Tirane
Data dhe koha e monitorimit:
16-06.2017
Emrat e monitoruesve:
Afrim Suli

Subjekti zgjedhor

Aktivitete,veprimtari

Takim elektoral ne
PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET Sheshin Nene
Tereza(takim me rinin)

Shënim:
Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit,

Bashkia Berat,Kuço
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:
Koha e vëzhgimit: Ora 10.00-15.00
Madhësia:
Adresë:
Koha e vëzhgimit:
Madhësia:

Adresa ku zhvillohet aktiviteti
Adresë: Sheshi Nene Tereza,Tirane

Koha e vëzhgimit: Ora 18.30-19.30

imit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

uçove dhe Ura Vajgurore (Qarku Berat
Shenime nga vezhgimi

Nuk u evidentuan asnje zyrë elektorale ne Bashkite Berat,Kuçove
dhe Ura Vajgurore per diten e sotme

Bashkia Tirane
Shenime nga vezhgimi
Takim me rinine ne ambientin para Sheshit Nene tereza.
Materialet e perdorura jane 4-5 stenda me mesazhin e partise,te
vendosura ne kuadrat .Materiale te tjera prapagandistike me logo
te PDIU-se u evidentuan nje numer i vogel bluzash,stema etj

Monitorimi I aktivitete, veprimtari/materialeve të
ndaluara të fushatës
Lloji/Natyra:
Numri:
Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)
Koha e monitorimit:
Informacione të tjera:

Monitorimi I materialeve të ndaluara të
fushatës/aktivitete, veprimtari
Lloji/Natyra:

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

Shenime nga vezhgimi

Nuk u evidentua asnje simbol
partiak i PDIU-se ne ambjente
publike ne daten e sotme
16.06.2017

Shenime nga vezhgimi

Jashte hapsires se sheshit nuk u
konstatuan materiale
prapagandistike te PDIU-se

Permbledhese e monitorimeve 12-16 Qershor 2017
Bashkite
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5

Monitorimi i Zyrave Elektorale
Bashkia Tirane
Bashkia Durres
Bashkia Shkoder
Bashkia Malsia e Madhe
Bashkia Berat,Kuçove,Ura Vajgurore
Shuma
Monitorimi i Veprimtarive/aktiviteteve
Bashkia Tirane
Bashkia Durres
Bashkia Shkoder
Bashkia Malsia e Madhe
Bashkia Berat,Kuçove,Ura Vajgurore
Shuma

12 Qershor
1

017
13 Qershor

14 Qershor

15 Qershor

2
4
1
1
Nuk jane evidentuar

1
1

16 Qershor

tuar zyra elektorale ne te treja bashkite

1

Shuma Javore
3
4
1
1
0
9
2
0
1
0
3

Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues Eleda Dhima
Bashkia: Lushnje
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit: ne date 11.06.207 - 16.06.2017
Emrat e monitoruesve:
Bashkia dhe lagjia/fshati [EMRI}
Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave zgjedhore të
monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë: lagja"Skender Libohova"
Koha e vëzhgimit: rreh ores 19:20 -19:50
Ne Bashkine Lushnje gjenden 3 Madhësia 15 m 2
zyra elektorale te vendosura: 2 Adresë: L."Gafurr Muco" afer Q.Sanitare
ne lagjet e qytetit dhe 1 ne Koha e vëzhgimit: rreth ores 19:55-20:25
Madhësia 20 m 2
Dushk
Adresë: Fshati Dushk ne shetitore
Koha e vëzhgimit: rreth ores 16:10-16:30
Madhësia 16 m 2

Lloji/Natyra: ka postera ne adeziv e flamur
Numri: 4
Vendndodhja ne zyre
Lloji/Natyra: ka postera ne adeziv e flamur
Numri: 3
Nuk ka materiale me larg se 5 m
Lloji/Natyra: ka postera ne adeziv e flamur
Numri: 4
Mbasdite nxjerin flamuj ne trotuar

Adresë: Qendra e Qytetit (prane Bashkise)
Koha e vëzhgimit: rreh ores 08:00 -08:30
Ne Bashkine Cerrik gjenden 6 Madhësia 16 m 2
zyra elektorale gjithsej, te Adresë: Lagja nr 2 rruga "Rinia"
vendosura: 3 ne lagjet e qytetit Koha e vëzhgimit: rreth ores 07:30 - 07:50
dhe 3 ne fshatra.
Madhësia 30 m 2
Adresë: Lagja Kantieri
Koha e vëzhgimit: rreth ores 08:40- 08:55
Madhësia

Lloji/Natyra:Adeziv ne xham
Numri: 2
Flamujt I vendosin para zyres
Lloji Postera ne xham dhe flamuj
Numri: 2 postera e 10 flamuj
ne xhamat e zyres dhe flamuj ne objekt e shkalle
Lloji Postera ne xham dhe flamuj
Numri: 1 poster dhe 6 flamuj
ne xham dhe ne shkallet e objektit

PDIU

Ne Bashkin Peqin jane 6 zyra
elektroale, 1 ne qytet dhe te
tjerat ne fshatrat Bishqem,
Perparim, Gjocaj, Karine e
Sheze.

Adresë: lagja "Cesme" te kryqezimi
Koha e vëzhgimit: rreh ores 09:30 -09:50
Madhësia 30 m 2
Adresë: fshati Bishqem ne rugen nacionale
Koha e vëzhgimit: rreth ore09:15-09:20
Madhësia afersisht 20 m 2

Lloji Postera ne xham dhe flamuj
Numri: 1 logo ne xham dhe 15-16 flamuj
Flamujt ne shkallet e objekit
Lloji Postera ne xham
Numri: 2
Nuk kishte materiale jashte zyres

Adresë: Qender qyteti lagja 1
Ne bashkine Rrogozhine jane 2 Koha e vëzhgimit: rreth ores 10: 15-10:30
zyra elektorale, 1 ne qytet dhe Madhësia rreth 20 m 2
Adresë: Qender Qyteti lagja 3 ne lokal
1 ne fshat
Koha e vëzhgimit: rreth ores 10:30-11.
Madhësia 16 m 2

Lloji Logo ne xhamin e zyres elektorale
Numri: 6
Brenda zyres. Nuk ka materiale jashte zyre
Lloji Logo ne xhamin e zyres elektorale
Numri: 2 logo dhe 10-15 flamuj
Logo ne xham dhe flamujt para hyrjes dhe ne shkallet e nderteses

Ne bashkine Divjake ka 1 zyre Adresë: Fshati Terbuf NJ.Administrative Cerme
Koha e vëzhgimit: rreth ores 16-17
elektorale
Madhësia rreth 20 m 2

Lloji Postera ne xham
Numri:2
Flamuj tek dera e zyres elektorale

Adresë: Lagja 1 Maji
Koha e vëzhgimit: rreth ores 12: 10-12:50
Ne bashkine Patos jane 2 zyra Madhësia rreth 20 m 2
elektorale ne qytet
Adresë: Lagja e Re
Koha e vëzhgimit: rreth ores 12: 10-12:50
Madhësia 16 m 2

Lloji Postera ne xham
Numri:1
Flamuj tek dera e zyres elektorale mbasdite
Lloji Postera ne xham
Numri: 3-4
Flamuj tek dera e zyres elektorale mbasdite

Shenim: Nuk ka materiale zgjedhore ne vende te tjera apo me larg se 5 m nga zyrat elektorale.

