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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

 

Ditën e premte, në datën 8 prill 2022, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive 

(AMA), u zhvillua mbledhja e radhës së AMA-s, ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 

 

Armela  KRASNIQI Kryetar 

Desada  METAJ     Zëvendëskryetar 

Aurela  BICJA  Anëtar 

Besian  ZOGAJ Anëtar   

Gjergji  HAMITI Anëtar   

Jetmir  HALILAJ Anëtar   

Joana  ALLUSHI Anëtar  

  

 

AMA, pas shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës vendosi: 

 

1. Rinovimin e licencës së shoqërisë “My Music” sh.p.k., për subjektin audio privat “My 

Music” dhe ndryshimin e kushteve teknike të licencës. (Vendimi nr. 19, datë 08.04.2022) 

2. Rinovimin e licencës së shoqërisë “ALB-CRTV” sh.p.k., për subjektin audio me përsëritës 

“CRI Radio e Jashtme e Kinës”. (Vendimi nr. 20, datë 08.04.2022) 

3. Rinovimin e licencës së shoqërisë “AMG 2000” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio 

Alpo” dhe ndryshimin e kushteve teknike të licencës. (Vendimi nr. 21, datë 08.04.2022) 

4. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Alfa&Omega” sh.p.k., për subjektin audio privat 

“Alfa&Omega” dhe miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së 

subjektit. (Vendimi nr. 22, datë 08.04.2022) 

5. Rinovimin e licencës së shoqërisë “F K T” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio 

Vlora”. (Vendimi nr. 23, datë 08.04.2022) 

6. Rinovimin e licencës së shoqërisë “J&P PRO” sh.p.k., për subjektin audio privat “Radio 

Living”. (Vendimi nr. 24, datë 08.04.2022) 

7. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tring Tv” sh.a., për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve, online mbështetur në rrjet IP (OTT) “Tring Tv”. 

(Vendimi nr. 25, datë 08.04.2022) 

8. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Next-Tv” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve, online mbështetur në rrjet IP (OTT) “Next Tv”. 

(Vendimi nr. 26, datë 08.04.2022) 

9. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Digit-Alb” sh.a., për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve, online mbështetur në rrjet IP (OTT) “Digit-Alb”. 

(Vendimi nr. 27, datë 08.04.2022) 
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10. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Artan Zhiva, për përsëritjen e shërbimit 

të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Inkusat”. 

(Vendimi nr. 28, datë 08.04.2022) 

11. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Libcom” sh.p.k., autorizuar për 

përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv 

Kabllor Libcom”, në bashkinë Prrenjas. (Vendimi nr. 29, datë 08.04.2022) 

12. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Mariuxho” sh.p.k.,  për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Bulqiza” dhe 

reduktimin e zonës së ofrimit të shërbimit. (Vendimi nr. 30, datë 08.04.2022) 

13. Dhënien e autorizimit, shoqërisë “Mariuxho” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit 

audioviziv mbështetur në rrjet kabllor “Tv Bulqiza”. (Vendimi nr. 31, datë 08.04.2022) 

14. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Digit-Alb” 

sh.a. (Vendimi nr. 32, datë 08.04.2022) 

15. Ndryshimin e kushteve teknike të licencës së shoqërisë “Radio Klan” sh.a., për 

transmetime audio analoge kombëtare “Radio Klan”. (Vendimi nr. 33, datë 08.04.2022) 

16. Ndryshimin e kushteve teknike të licencës së shoqërisë “Radio Logos” sh.p.k., për 

transmetime audio analoge “Radio Logos”. (Vendimi nr. 34, datë 08.04.2022) 
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