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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

 

Ditën e premte, në datën 27 maj 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. “Miratimin e Politikës së Sigurisë së Informacionit në Autoritetin e Mediave Audiovizive”. 

(Vendimi nr. 50, datë 27.05.2022) 

2. “Miratimin e Politikës së Përdorimit të Internetit dhe e-mailit në Autoritetin e Mediave 

Audiovizive”. (Vendimi nr. 51, datë 27.05.2022) 

3. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Preng Doda, për përsëritjen e shërbimit të 

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

(Vendimi nr. 52, datë 27.05.2022) 

4. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Eduart Feka, për përsëritjen e shërbimit të 

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

(Vendimi nr. 53, datë 27.05.2022) 

5. Rinovimin e autorizimit të subjektit, shoqërisë “VANI” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 

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

(Vendimi nr. 54, datë 27.05.2022) 

6. Rinovimin e autorizimit të subjektit, shoqërisë “MRM” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 

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

(Vendimi nr. 55, datë 27.05.2022) 

7. Rinovimin e autorizimit të subjektit, shoqërisë “NISATEL” sh.p.k., për përsëritjen e 

shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet IP (OTT) “NISATEL”. 

(Vendimi nr. 56, datë 27.05.2022) 
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8. Rinovimin e autorizimit të subjektit, person fizik Bardhyl Tosku, për përsëritjen e shërbimit 

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

(Vendimi nr. 57, datë 27.05.2022). 

9. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Shaban Merkaj, për përsëritjen e shërbimit 

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

(Vendimi nr. 58, datë 27.05.2022) 

10. Dhënien e autorizimit, shoqërisë “Vodafone Albania” sh.a., për ofrimin e shërbimit 

mediatik audioviziv, sipas kërkesës së përdoruesit (VOD) Vodafone”. (Vendimi nr. 59, 

datë 27.05.2022) 

11. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Elion Boriçi, për 

përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor 

“Tv Kabllor Brado”. (Vendimi nr. 60, datë 27.05.2022) 

12. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “STAR 

NEWS-RTV” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat “TV Star Plus”. (Vendimi 

nr. 61, datë 27.05.2022) 
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Tiranë, më 27 maj 2022 
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