
Nr. 

Rendor 

(1)

Data e regjistrimit 

të Kërkesës (2)
Objekti (3)

Data e kthimit 

të përgjigjes (4)
Përgjigje (5)

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës (6)

Tarifa (7)

1 06.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me datën e regjistrimit 

të një subjekti si  dhe likuiditeti i detyrimeve financiare të 

cilat kërkohen  për cështje hetimore.

08.01.2021
http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/03/Subjekte-Audiovizive-2020.-

1.pdf
E Plotë Nuk ka

2 06.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me dokumentacionin qe 

nevojitet për të drejtat e transmetimit
07.01.2021

Dokumentacioni qe nevojitet jane kontratat me subjektet perkatese qe  keni në 

transmetim në rrjetin tuaj.
E Plotë Nuk ka

3 06.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me drejtimin që duhet te 

ketë antena per të kapur kanalet TV në qytetin e Skraparit
07.01.2021

Për të marrë kanalet falas në dekoderin DVB-T2 ose në një television që e ka 

këtë teknologji të inkorporuar. ju duhet të keni nje antenë të thjeshtë të drejtuar 

nga maja e malit Verzhezhe.

Antena duhet të këtë fushpamje direkte nga kjo pikë. në të kundërt nuk do të 

keni mundësi ti aksesoni këto kanale.

E Plotë Nuk ka

4 06.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me Digitalb nëse duhet 

ta ofrojë edhe TVSh si të gjitha kanalet e tjerë  publikë
07.01.2021

Për kanalet e lira pa pagese te cilat transmetohen me anë të dekoderit DVB-T2. 

duhet bënë kërkim tek opsioni “kërkim i kanaleve te lira” dhe jo ndonje opsion 

tjeter. Pas kesaj procedure do te shikoni qe ne dekoderin tuaj do te renditen 

vetem kanalet e lira.

E Plotë Nuk ka

5 07.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje televizionet lokale te 

qarkut të Vlorës nëse do të jenë në transmetimet digjitale
07.01.2021

Po, do të jenë.
E Plotë Nuk ka

6 07.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me sinjalin në qytetin e 

Fierit nuk ka me sinjal megjithese eshte një televizor 

plazma i cili  funksiononte ne rregull por tani ka vetem 

antene dhe nuk kam dekoder. 

08.01.2021

Nga monitorimet që bën AMA për zonën e Fierit. nuk rezulton të ketë asnjë 

problem me sinjalin TV. Ju lutem kontrolloni dhe një herë lidhjen me antenën 

nëse ka pasur ndonje shkeputje. si dhe të ribeni dhe një here kerkim automatik 

te kanaleve në televizionin tuaj.

E Plotë Nuk ka

7 11.01.2021

 Kërkesë për informacion në lidhje me nje dekoder të 

RTSH te posta skrapar dhe ne kerkim dalin vetem 19 

kanale e kam provuar me disa dekodera dhe prape aq 

kanale janë. 

14.01.2021
Aktualisht ne qytetin tuaj numri i kanaleve eshte ai qe perndni dhe ju. 

Jemi ne komunikim te vazhdueshem me disa operatore te tjere (Top Channel. 

Digitalb dhe Vizion Plus) për përfundimin sa me shpejtë të implementimit të 

rrjetit të tyre( ndezjen e stacioneve)

E Plotë Nuk ka

8 14.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me listen kanaleve që 

transmetohennë në Rrethin e Matit
18.01.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-

pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-

digjitalizimit-1.pdf
E Plotë Nuk ka

9 14.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me disa operatorë nëse 

janë të pajisur me dokumentacionin përkatës për ushtrimin 

e aktivitetit të tyre në një Bashki si shpërndarës me kabëll 

dhe me fibër të mediave audiovizive dhe shërbime 

interneti? 

19.01.2021

Pergjigje me shkrese 162/1 dt. 19.01.2021( informacion lidhur me licencimin e 

disa subjekteve )

E Plotë Nuk ka

10 14.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me dhënien e nje kopje 

elektronike të transmetimeve nga Ofruesit e Shërbimit 

Mediatik Audioviziv 

16.01.2021

Dhenia e materialeve te regjistruara ne CD ne kopjet e deshiruara

E Plotë Ka

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Subjekte-Audiovizive-2020.-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Subjekte-Audiovizive-2020.-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf


11 18.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me afatin e licencimit te 

disa subjekteve.
25.01.2021

http://ama.gov.al/subjekte-te-autorizuar-per-ofrimin-e-sherbimit-te-programit-

audioviziv/ E Plotë Nuk ka

12 19.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me mbulimin e  

kanaleve kombetare si Top-channel dhe Vizion+.
01.02.2021

Jemi ne komunikim të vazhdueshëm me platformat e tjera qe te marrin masa sa 

me pare qe te jete e mundur ne instalimin e transmetuesve ne zonen tuaj. Nga 

bisedat qe kemi pasur. na ështe komunikuar që në muajt në vazhdim operatori 

Top Channel dhe Vizion Plus do te marrin masa duke implementuar kullat e 

tyre dhe ne zonen tuaj. 

  

E Plotë Nuk ka

13 21.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me disponimin e te 

gjitha edicioneve të lajmeve të disa subjekteve të cituara
26.01.2021

Dhenia e materialeve te regjistruara ne CD ne kopjet e deshiruara

E Plotë Ka

14 25.01.2021
 Kërkesë për informacion në lidhje me listën e kanaleve 

digitale në qarkun e Vlorës.
26.01.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-

pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-

digjitalizimit-1.pdf
E Plotë Nuk ka

15 26.01.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me  vazhdimin e  

procedurave administrative per krijimin e nje TV online
29.01.2021

AMA ka miratuar rregulloren "Për procedurat dhe kriteret e dhënies së 

autorizimeve”. miratuar me vendimin nr. 99. datë 07.06.2017. në të cilën 

përcaktohet se:Aplikuesi për autorizim për shërbimin e programit audio dhe/ose 

audioviziv dhe autorizim për përsëritjen e shërbimit të programit audio dhe/ose 

audioviziv të të tretëve duhet të depozitojë pranë AMA-s aplikimin në 

përputhje me kërkesat e kësaj rregullore. Aplikimi përbëhet nga formulari i 

aplikimit dhe dokumentacioni shoqërues.Në nenet 7. 8 dhe 9. të këtij akti janë 

parashikuar në mënyrë të detajuar procedurat që aplikuesit duhet të ndjekin si 

dhe kërkesat juridike. financiare. teknike. të së drejtës së transmetimit. që duhet 

të plotësohen.

Po ashtu ju bëjmë me dije se. ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në 

Republikën e Shqipërisë”. i ndryshuar nuk parashikon procesin e testimeve 

paraprake. Për të bërë të mundur fillimin e transmetimeve duhet të fillimisht të 

pajiseni me autorizim  nga AMA.

E Plotë Nuk ka

16 28.01.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me perfundimin e 

digitalizimit të kanaleve ne zonen e Gjirokastres. pasi nuk u 

merr të gjitha kanalet.

28.01.2021

Jemi ne dijeni te shqetesimit tuaj dhe e kemi adresur tek platformat e tjera qe te 

marrin masa sa me pare qe te jete e mundur ne instalimin e transmetuesve ne 

zonen tuaj. Nga komunikimet me aperatoret janë duke implementuar kullat e 

tyre dhe ne zonen tuaj. E Plotë Nuk ka

17 01.02.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me një aplikacion I cili u  

dergon perdoruesve nje SMS me qellim qe ata te 

autentifikohen ne sistem. kërkojmë nje link per aplikim 

online. A eshte e mundur te behet aplikimi online? 

01.02.2021

Lidhur me kërkesën për informacion sa i takon përdorimit të kodeve të shkurtër 

për ofrimin e shërbimit SMS me vlerë të shtuar. ju bëjmë me dije se përgjegjës 

për këtë lloj shërbim është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

(AKEP) info@akep.al  .    
E Plotë Nuk ka

18 01.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje  me disa kopje të 

vendimeve të AMA-s.
06.02.2021

http://ama.gov.al/vendime-2/
E Plotë Nuk ka

19 03.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me transmetimin e një 

kanali lokal nëse do te ketë transmetim
03.02.2021

Deri tani subjekti  nuk ka lidhur nje kontrate me asnje nga operatoret 

kombetare për të perfituar ketë bonus. AMAnuk mund të  detyroj nje subjekt 

per tu mbartur apo jo. Kjo eshte ne deshiren dhe mundesine e vete subjektit

E Plotë Nuk ka

http://ama.gov.al/subjekte-te-autorizuar-per-ofrimin-e-sherbimit-te-programit-audioviziv/
http://ama.gov.al/subjekte-te-autorizuar-per-ofrimin-e-sherbimit-te-programit-audioviziv/
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/vendime-2/


20 04.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me listën e kanaleve 

anagole në rrethin e Vlorës.   
04.02.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-

pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-

digjitalizimit-1.pdf
E Plotë Nuk ka

21 04.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me dokumentat që 

duhen për të vertetuar te drejten e autorit 
05.02.2021

Autoriteti qe merret me te drejten e autorit eshte S.U.A.D.A. Këtu duhet të 

drejtoheni për të marrë informacion më te detajuar përsa i perket këtyre të 

drejtave. E Plotë Nuk ka

22 06.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me kopje të vendimeve 

të AMA-s
09.02.2021

http://ama.gov.al/vendime-2/

E Plotë Nuk ka

23 10.02.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me kritereve dhe 

dokumentacionit të kërkuar nga ana juaj për të marrë pjesë 

në garë për dhënien e licencës së shërbimit programi 

audioviziv në Qarkun Vlorë. 

24.02.2021

Lidhur me kërkesën tuaj. ju bëjmë me dije se në zbatim të ligjit nr. 97/2013 

“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. i ndryshuar dhe 

rregullores “Për procedurat dhe kriteret e dhënies së licencave audio”. miratuar 

me vendimin nr. 153. datë 18.07.2017 të AMA-s. e ndryshuar. e cila 

parashikon se:

....2.AMA. me nismën e vet ose me kërkesën e subjekteve të interesuara sipas 

pikës 1 të këtij neni. duke pasur parasysh ekzistencën e frekuencave të lira për 

transmetimet audio analoge: 

a) përcakton hapësirën e mbulimit të licencës së transmetimit audio. për të cilën 

mund të aplikohet; 

b) çel garën për dhënien e licencës së transmetimit audio. 

Sa më sipër. kërkesa juaj për t’u pajisur me licence transmetimi audio. do të 

mbahet parasysh dhe do të merret në shqyrtim nga AMA vetëm pas çeljes së 

garës.

E Plotë Nuk ka

24 15.02.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me kanalet falas në 

qytetin e  Tiranës për DVB T2 dhe DVB S2
15.02.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-

pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-

digjitalizimit-1.pdf
E Plotë Nuk ka

http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/vendime-2/
http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf
http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/01/Lista-e-kanaleve-t%C3%AB-lira-pa-pages%C3%AB-n%C3%AB-qarqet-ku-ka-p%C3%ABrfunduar-procesi-digjitalizimit-1.pdf


25 23.02.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e 

URDHËRIT Nr. 25. datë 17.1.2019 PËR MIRATIMIN E 

RREGULLORES “PËR PUBLICITETIN E BARNAVE” 

Mbështetur në nenin 102. pika 4 e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe në pikën 1. të nenit 55. të 

ligjit nr. 105. datë 31.7.2014 “Për barnat dhe shërbimin 

farmaceutik’’. të ndryshuar

17.03.2021

Duke e vlerësuar problematikën që ju keni trajtuar në emailin që keni dërguar 

në AMA. nisur dhe nga të dhënat e përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-

të. i është dërguar sot një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale. për dijeni dhe Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe 

Pajisjeve Mjekësore. shoqatave të farmacistëve dhe OSHMA-ve për 

respektimin e kërkesave dhe standardeve ligjore për publicitetin e 

barnave.Reklamat dhe komunikimet tregtare që kanë në fokus barnat janë mjaft 

të ndjeshme për publikun. pasi ato japin informacione dhe orientojnë qytetarët 

në përballjen e tyre me aspekte të shëndetit. Ndaj dhe respektimi kërkesave të 

rregullores “Për publicitetin e barnave”. sipas Urdhërit nr. 25 të Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. datë 17.01.2019; si dhe rregullores së 

posaçme të miratuar nga AMA. me vendimin nr. 42. datë 19.03.2018 “Për 

komunikimet audio dhe/ose audiovizive me natyrë tregtare format. kushtet dhe 

koha ditore e lejuar për transmetimin e reklamave” kanë shumë rëndësi.AMA 

do të jetë në ndjekje të këtij problemi. për të evituar rastet e shkeljeve me 

mosrespektim të kërkesave dhe standardeve ligjore.

E Plotë Nuk ka

26 24.02.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me nje kopje zyrtare të 

vendimit qe verteton rinovimin e autorizimit per një subjekt 

të caktuar 24.02.2021 http://ama.gov.al/vendime-2/ E Plotë Nuk ka

27 24.02.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me kompesimin 

financiar per mbeshtetjen e programeve televizive ne rrjetin 

kombetar numerik te RTSH perkatesisht per allotmentin 

Fier dhe Tirane.

24.02.2021

Dokumentacioni i nevojshem per te perfituar kompensimin financiar (ashtu 

sikursekeni depozituar me shkresen nr. 63 prot.. date 09.01.2020) eshte:

- Fatura/faturat tatimore (origjinale ose kopje të noterizuara) të lëshuara nga 

rrjeti ku jeni mbështetur (sipas kontratës që keni lidhur me këtë subjekt);

- Kopje të pagesës/pagesave bankare. të kryera në favor të rrjetit ku jeni 

mbështetur; 

- Vërtetim nga banka për numrin e llogarisë bankare në euro të shoqërisë tuaj.

E Plotë Nuk ka

28 11.03.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me shenjat 

paralajmeruese te cilat indentifikojne rezikshmerinë e 

përmbajtjes se transmetimeve audiovizive per femijet. dhe 

cilat janë ato? 

26.03.2021

Për përmbajtje që janë të papershtatshme në transmetimet e Tv kombetare 

perdoret: shenja paralajmeruese në ngjyre të verdhe. kur permbajtja audiovizive 

duhet ndjekur nga femija shoqeruar nga rriturit; shenja paralajmeruese në 

ngjyrë të kuqe. kur transmetimi vijon me permbajtje te demshme per femijet.
E Plotë Nuk ka

29 17.03.2021
Kërkesë për informacion në lidhje  regjistrimin e një 

ëebsite që permbajne "filma me titra shqip" 
30.03.2021

Në lidhje me  Informacionin e kërkuar sqaroj si më poshtë:Subjekti duhet të 

autorizohet nga AMA me autorizim shërbimi audiovizivë nëpërmjet internetit. 

Gjithashtu duhet të marrë autorizim nga S.U.A.D.A për të drejtat e autorit si 

dhe të ketë kontrata për të drejten e transmetimit me shoqeritë prodhuese te 

filmave qe do të transmetoje. Këto janë kriteret bazë për tu autorizuar nga 

AMA. përtej  kritereve teknike që kërkohen në dosjen e aplikimit.

E Plotë Nuk ka

30 21.03.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me të licensohem me 

frekuencë FM
24.03.2021

Në mënyrë që kërkesa juaj të mbahet parasysh. duhet të përcaktoni zonën për 

të cilën shfaqni interes për t’u pajisur me licencë audio private. E Plotë Nuk ka

http://ama.gov.al/vendime-2/


31 23.03.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me nje numer llogarie 

bankare dhe banken ku mund te bejme pagesen e 

nevojshme dhe te vazhdojme me tej me proçesin e 

plotesimit te dokumenteve.

24.03.2021

Numrat e llogarive bankare të AMA-s. jane si më poshtë:

1.Banka Credins;      Nr. 458017

   IBAN: AL12 2121 1157 0000 0000 0045 8017

2.Banka Raiffeisen;  Nr. 0100007029

    IBAN: AL38 2021 1013 0000 0001 0000 7029

3.Banka Union:        Nr. 111551368030114

 IBAN: AL72 2141 1106 0111 5513 6803 0114

4.Banka OTP:          Nr. llogarisë 00001969481

  IBAN: AL26 2131 1044 0000 0000 0196 9481

E Plotë Nuk ka

32 01.04.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me kuadrin ligjor të 

AMA-s mbi mbikqyrjen e publikimeve audiovizive dhe 

online, portale dhe informacionit të rremë 

  02.04.2021

Ligji   nr.97/2013, i ndryshuar. Mund ta gjeni në këtë link:                                                         

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2018/10/LIGJI-NR.-972013-

%E2%80%9CP%C3%8BR-MEDIAT-AUDIOVIZIVE-N%C3%8B-

REPUBLIK%C3%8BN-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B%E2%80%9D-I-

NDRYSHUAR.pdf 

E Plotë Nuk ka

33  02.04.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me mbulimin me sinjal 

ne zonen Vranisht bashkia Himare 
 16.04.2021

Autoritetit te Mediave Audiovizive dhe  RTSH-s kane kryer monitorimin e 

spektrit Audiovizive ne zonen e Vranishtit dhe jane ne djeni per mosrelizimin 

me sinjal nga ana transmetuesit publik RTSH.Sa me siper ne si Autoritet 

(AMA) jemi ne komunikim te vazhdueshem per zgjidhjen sa me te shpejte te 

situates. Ne ditet ne vijim do tju informojme per te gjitha masat e marra nga 

operatori publik RTSH.

E Plotë Nuk ka

34 07.04.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me programet që disa  

televisione kanë trasmetuar ndër vite, për qëllime studimi.
 03.05.2021

Personit I është dhënë materjali ne USB.

E Plotë Nuk ka

35 21.04.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me hapat që duhen 

ndjekur për të patur nje sherbim permes abonimit ne 

Shqiperi, sic eshte Netflix

06.05.2021

Në rregulloren "Per kriteret dhe procedurat per dhenien e autorizimeve", 

miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 99, datë 07.06.2017, parashikohen 

kerkesat, kriteret dhe procedurat per ofrimin e sherbimeve audiovizive 

mbeshtetur ne internet (OTT). Ky akt eshte i publikuar ne faqen zyrtare te 

AMA-s, www.ama.gov.al.

E Plotë Nuk ka

36 04.05.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me  patentat e 

emisioneve të blera nga vendet e tjera
05.05.2021

 Pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive është zhvilluar një takim me 

përfaqësues të departamentit përgjegjës, për të sqaruar më konkretisht  

informacionin e  kërkuar.
E Plotë Nuk ka

37 04.05.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me dokumentacionin e 

fundit  lidhur me LCN (numrin llogjik te kanaleve) per 

transmetimet DVB-T2.

07.05.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/05/Lista-e-NLP-2021.pdf

E Plotë Nuk ka

38 05.05.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me rrugën që është 

ndjekur nga AMA nga rekrutimi i monitoruesve, te 

teknikat që ata ndoqën për monitorim dhe hapat që 

ndiqeshin deri te dergimi i tabelave te raportimit te 

monitorimit ne KQZ.

10.05.2021

Grupi i monitorimit që AMA ngriti përgjatë fushatës zgjedhore përbehej prej 

40 monitoruesish, prej te cilëve 13 ishin punonjës të AMA-s dhe 27 monitorues 

të jashtëm. Për përzgjedhjen e 27 monitoruesve të jashtëm u aplikua procedura 

e hapur nëpermjet thirrjes publike për aplikim. Bazuar dhe në kriteret e thirrjes 

u bë dhe procedura e rekrutimit dhe hartimi i kontratës përkatëse. 

 Linku i thirrjes: http://ama.gov.al/2021/02/03/njoftim-per-punesimin-e-

punonjesve-te-perkohshem-me-kohe-jo-te-plote-pune-per-monitorimin-e-

subjekteve-audiovizive-gjate-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet-per-kuvend-te-

dates-25-prill-2021/ 

E Plotë Nuk ka

http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Lista-e-NLP-2021.pdf


39 11.05.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me hapat që duhen 

ndërmarë për tu pajisur me licencë transmetimi audio 

analoge për Republikën e Shqipërisë

12.05.2021

Në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe rregullores “Për procedurat dhe kriteret e dhënies 

së licencave audio”, miratuar me vendimin nr. 153, datë 18.07.2017 të AMA-s, 

e ndryshuar, e cila parashikon se:

....2.AMA, me nismën e vet ose me kërkesën e subjekteve të interesuara sipas 

pikës 1 të këtij neni, duke pasur parasysh ekzistencën e frekuencave të lira për 

transmetimet audio analoge: 

a) përcakton hapësirën e mbulimit të licencës së transmetimit audio, për të cilën 

mund të aplikohet; 

b) çel garën për dhënien e licencës së transmetimit audio. 

E Plotë Nuk ka

40 12.05.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me vendndodhjen e 

pikës së transmetimit në qytetin e Vlorës
17.05.2021

Bazuar në teorinë e planifikimit të rrjeteve televizive si dhe testimeve të kryera 

në terren ka rezultuar se, në qytetin e Vlorës pozicioni më i mirë për të mbuluar 

me sinjal audiovizivë qytetin e Vlorës është pika e Zvërnecit. E Plotë Nuk ka

41 25.05.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me faqen elektronike të 

një subjekti dhe publikimet e saj ne faqe, nese jane 

monitoruar nga AMA

26.05.2021

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 91/2019 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar”, sipas të cilit, sikurse referohet edhe nga ju, në 

fushën e kompetencave të AMA-s përfshihen edhe publikimet elektronike.

 Por, ju bëjmë me dije se ky ligj nuk është dekretuar nga Presidenti e si pasojë 

ndryshimet e tij nuk kanë hyrë ne fuqi, e si të tilla nuk mund të zbatohen.

E Plotë Nuk ka

42 26.05.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me Raportin mbi 

përfaqesimin gjinor në fushatë. 
27.05.2021

 Referimi I tabeles perkatese ne shkresen zyrtare qe ka nisur AMA ne KQZ, nr 

prot. 1769, date 27.04.2021.
E Plotë Nuk ka

43  28.05.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me numrin e abonenteve 

te një subjekti për periudhen kohore 2015-2020 .
01.06.2021

Bashkangjitur linku ku mund të gjeni informacionin e sipërcituar, Kapitulli IV, 

faqja 126.

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2021/02/Buletini-06.pdf

E Plotë Nuk ka

44  28.05.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me hapjen e një 

frekuence FM
02.06.2021

http://ama.gov.al/ëp-content/uploads/2020/12/RREGULLORE-P%C3%8BR-

PROCEDURAT-DHE-KRITERET-P%C3%8BR-DH%C3%8BNIEN-E-

LICENC%C3%8BS-S%C3%8B-TRANSMETIMIT-AUDIO-E-

NDRYSHUAR.pdf

E Plotë Nuk ka

45 03.06.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me programin e 

sigurimeve shoqerore, nësë mund të gjeje 
07.06.2021

Informacioni I kontributeve te derdhura nga AMA per perjudhen e kërkuar 

gjenden ne listat e kontributet për sigurimet shoqërore TAP në sistemine e-tax E Plotë Nuk ka

46 08.06.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me  monitorimin e 

materialeve filmike qe AMA disponon
09.06.2021

Materiali disponohet ne DVD
E Plotë Nuk ka

47  13.06.2021
Kërkesë për informacion në lidhje me problem e sinjalit në 

Tv.
14.06.2021

 Autoriteti I Mediave Audiovizive (AMA), ka si funksion te tij monitorimin e 

sinjalit audioviziv ne territorin e vendit. Si te tille, ne mund te shqyrtojme vetem 

ankesat qe qytetaret kane ne lidhje me sinjalin audioviziv ne zonat ku ato 

ankohen. Persa I perket problematikes suaj nuk mund tju japim nje shpjegim të 

sakte, por ju rekomandojme që të kontaktoni me një teknik të zonës që merret 

me rregullimin e antenave.

E Plotë Nuk ka

http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/RREGULLORE-P%C3%8BR-PROCEDURAT-DHE-KRITERET-P%C3%8BR-DH%C3%8BNIEN-E-LICENC%C3%8BS-S%C3%8B-TRANSMETIMIT-AUDIO-E-NDRYSHUAR.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/RREGULLORE-P%C3%8BR-PROCEDURAT-DHE-KRITERET-P%C3%8BR-DH%C3%8BNIEN-E-LICENC%C3%8BS-S%C3%8B-TRANSMETIMIT-AUDIO-E-NDRYSHUAR.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/RREGULLORE-P%C3%8BR-PROCEDURAT-DHE-KRITERET-P%C3%8BR-DH%C3%8BNIEN-E-LICENC%C3%8BS-S%C3%8B-TRANSMETIMIT-AUDIO-E-NDRYSHUAR.pdf
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/RREGULLORE-P%C3%8BR-PROCEDURAT-DHE-KRITERET-P%C3%8BR-DH%C3%8BNIEN-E-LICENC%C3%8BS-S%C3%8B-TRANSMETIMIT-AUDIO-E-NDRYSHUAR.pdf


48 13.06.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me një material të 

përmbledhur me shkeljet në reklamat në programe të 

ndryshme të këtij viti apo 2020

25.06.2021

AMA përmes shqyrtimeve të përmbajtjeve të transmetuara, apo përmes 

trajtimit të ankesave konkrete që mbërrijnë në institucion ka në fokus edhe 

reklamat dhe komunikimet tregtare. Tre subjektet qe ju pyesni jane kombëtare, 

me impakt tek audienca, ndaj dhe ndiqen periodikisht. Për rastet e identifikuara 

qe nuk zbatojnë kërkesat e ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi bëhen tërheqje 

vëmendjeje për subjektet, ndërkohë që për raste të vlerësuar si të rënda ka dhe 

aplikim mase administrative me gjobë...

E Plotë Nuk ka

49 17.06.2021
Kërkesë për informacion se nga cili institucion varet RTSH-

ja
29.06.2021

Ju informojmë se ne ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republiken 

e Shipërise” të ndryshuar, ne kreun XII të tij, normohet veprimtaria e 

Radiotelevizivionit Publik Shqiptar.

Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) është person juridik publik, jo me qëllim 

fitimi, me seli në Tiranë, që kryen shërbimet e transmetimit publik në fushën e 

shërbimeve audio dhe audiovizive në Republikën e Shqipërisë. Veprimtaria e 

RTSH-së rregullohet sipas përcaktimeve të këtij ligji, deklaratës së qëllimit, 

kontratës së shërbimit të transmetimit publik të miratuar sipas nenit 117 dhe 

statutit të saj. Operatori publik, si OSHMA ka detyrimin e respektimit te 

parashikimeve te ligjit nr. 97/2013 te sipercituar.

E Plotë Nuk ka

49 18.06.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me dokumentacionin e 

nevojshem qe duhet per te hapur nje radio online , te drejtat 

e autorit,taksat e detyrueshme, ka apo jo detyrime kur nje 

emision ka autoresine e radios (ide, produksion, permbajtje 

audio perfshire siglat, kenget e transmetuata),penalitetet

50 30.06.2021

Kërkes për një kopje të dokumentit kontraktual për 

projektin e financuar nga AMA “Vlerësimi i audiencave 

ndaj respektimit të kodit të Transmetimit te transmetimet 

audiovizive nga OSHMA-të; Kopje të katër dokumentave 

të fundit financiare (për pagesa ose veprime financiare të 

kryera nga përfituesi përmes bankës për projektinqë 

bazohet në kontratën 926/3, datë 23 mars 2021),të 

dorëzuara në Autoritet; Kopje të procesverbalit të 

verifikimit dhe vlerësimit final që ka hartuar Autoriteti për 

mbylljen e projektit nga përfituesi i projektit, sipas 

51 29.06.2021

Kërkesë për informacion se pse ka shkëputje të shpeshta, 

disa sekondëshe ne transmetimet terrestiale DVB-T2 ne 

qytetin e Kukesit?! Kur do te rregullohet ky problem 

kolektiv?

01.07.2021

Në lidhje me shqetësimin tuaj, në ditët në vijim specialistët e AMA-s do të kryejne 

verifikimet e nevojshme në qytetetin e Kukësit. Referuar rezultateve të nxjerra do 

nxirren konkluzionet dhe do të merren masat e duhura për zgjidhjen e kesaj 

problematike. Do të ishte në ndihme të zgjidhjes te kesaj situate të na tregoni 

paraprakisht se cilat jane oraret me  te shpeshta të shkeputjeve të sinjalit  si dhe të 

na jepnit një numër kontakti. 

E Plotë Nuk ka


