NJOFTIM PËR MEDIA
Ditën e mërkurë, më datë 12 Tetor 2016, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të
Mediave Audiovizive, ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm:
Z. Gentian
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Anëtar
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BREGU

Anëtar

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës,
miratoi vendimet e mëposhtme:
1. Miratimi i rregullores “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për renditjen e
shërbimeve audio dhe/ose audiovizive që mbështeten në rrjete numerike” (Vendim nr.
218, datë 12.10.2016)
2. Miratimi i rregullores “Për kriteret dhe procedurat për dhënien e licencës kombëtare të
transmetimit audioviziv dhe licencës kombëtare së shërbimit të programit audioviziv”
(Vendim nr.219, datë 12.10.2016)
3. Miratimi i një ndryshim në vendimin nr. 28, datë 01.02.2013 të KKRT, Ankesi 1
“Karakteristikat teknike të transmetimeve numerike” (Vendim nr.220, datë 12.10.2016)
4. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Emanuel” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor
“Radio Emanuel” (Vendim nr.221, datë 12.10.2016)
5. Rinovimin e licencës së person fizik George Sturm për subjektin audio privat vendor
“Radio Logos” (Vendim nr.222, datë 12.10.2016)
6. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Good News J-Media” sh.p.k për subjektin audio privat
vendor “Radio 7 Nord” (Vendim nr.223, datë 12.10.2016)
7. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Media J-7” sh.p.k. për subjektin audio privat vendor
“Radio 7” (Vendim nr.224, datë 12.10.2016)
8. Zëvendësimin e licencës së shoqërisë “Tirana Tv” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv
privat vendor “Tv Tirana”, me licencë për transmetime audiovizive dhe rinovimin e
licencës për transmetime audiovizive me afat deri në datën e mbylljes së transmetimeve
analoge, në zonën e licencimit së subjektit televiziv privat vendor “Tv Tirana”, me kushte
teknike të njëjta me kushtet e licencës ekzistuese. (Vendim nr.225, datë 12.10.2016)
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9. Zëvendësimin e licencës të subjektit person fizik Artur Shehu, licencuar për subjektin
audioviziv privat vendor “Tv Berati”, me licencë për transmetime audiovizive dhe
rinovimin e licencës për transmetime audiovizive me afat deri në datën e mbylljes së
transmetimeve analoge, në zonën e licencimit së subjektit televiziv privat vendor “Tv
Berati”, me kushte teknike të njëjta me kushtet e licencës ekzistuese. (Vendim nr.226,
datë 12.10.2016)
10. Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë, zëvendësimin e licencës të shoqërisë
“ABC NEWS” sh.a., licencuar për subjektin televiziv privat vendor “TV ABC NEWS”, me
licencë për transmetime audiovizive dhe rinovimin e licencës për transmetime audiovizive
me afat deri në datën e mbylljes së transmetimeve analoge, në zonën e licencimit së
subjektit televiziv privat vendor “Tv ABC NEWS”, me kushte teknike të njëjta me kushtet
e licencës ekzistuese. (Vendim nr.227, datë 12.10.2016)
11. Miratimin e kërkesës për ndryshimin ne strukturën e pronësisë të shoqërisë “Planet
Televizion“ sh.a, licencuar për subjektin audioviziv privat vendor “Planet Televizion
(Vendim nr.228, datë 12.10.2016)
12. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Geront Dervishaj, për
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor
“TV kabllor Hudenisht” (Vendim nr.229, datë 12.10.2016)
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