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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e enjte, në datën 05 nëntor 2020, në mjediset e AMA-s, u zhvillua mbledhja e radhës e 

Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 
 

Gentian  SALA             Kryetar 

Sami   NEZAJ  Zëvendëskryetar 

Agron   GJEKMARKAJ Anëtar 

Gledis  GJIPALI  Anëtar 

Suela   MUSTA  Anëtar 

 

AMA, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

 

1. Rinovimin e licencës për ritransmetimin e programit audio me përsëritës “Radio BBC”. 

(Vendimi nr. 101, datë 05.11.2020) 
2. Ndryshimin e vendimit të AMA-s, nr. 83, datë 08.10.2020, “Për një ndryshim në 

vendimin e AMA-s, nr. 183, datë 19.12.2019, “Për miratimin e projektbuxhetit për vitin 

2020”, të ndryshuar”. (Vendimi nr. 102, datë 05.11.2020) 

3. Përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio analoge dhe çeljen e garës 

për dhënien e 2 licencave të transmetimit audio analoge në Bashkinë Shkodër dhe Vau i 

Dejës, dhe qarkun Vlorë”. (Vendimi nr. 103, datë 05.11.2020) 

4. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Televizioni Kukësi” sh.a., për subjektin “Tv Kukësi”, për qarkun 

Lezhë. (Vendimi nr. 104, datë 05.11.2020) 

5. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “RTV Adria-Med” sh.p.k., për subjektin “Premium Channel” për 

qarkun Vlorë”. (Vendimi nr. 105, datë 05.11.2020) 

6. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Ora” sh.a., për subjektin “TV Ora” për qarkun Vlorë”. (Vendimi 

nr. 106, datë 05.11.2020) 
7. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “One TV Vlora” sh.p.k., për subjektin “One Tv Vlora” për qarkun 

Vlorë”. (Vendimi nr. 107, datë 05.11.2020) 

8. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., për subjektin “Tv News 24” për 

qarkun Vlorë”. (Vendimi nr. 108, datë 05.11.2020) 

9. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “6+1 Vlora” sh.p.k., për subjektin “Tv 6+1” për qarkun Vlorë”. 

(Vendimi nr. 109, datë 05.11.2020) 
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10. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Egnatia Televizion” sh.a., për subjektin “Club Tv” për qarkun 

Elbasan”. (Vendimi nr. 110, datë 05.11.2020) 

11. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të subjektit person fizik Alessia Vogli, për subjektin “Tv Klaudiana” për 

qarkun Elbasan”. (Vendimi nr. 111, datë 05.11.2020) 

12. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “UTV Education” sh.p.k., për subjektin “Tv Utv Education” për 

qarkun Elbasan”. (Vendimi nr. 112, datë 05.11.2020) 

13. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Scan” sh.a., për subjektin “Tv Scan” për qarkun Elbasan”. 

(Vendimi nr. 113, datë 05.11.2020) 
14. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Channel One” sh.p.k., për subjektin “Tv Ora News” për qarkun 

Elbasan”. (Vendimi nr. 114, datë 05.11.2020) 

15. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “ABC News” sh.a., për subjektin “Tv ABC News” për qarkun 

Elbasan”.(Vendimi nr. 115, datë 05.11.2020) 

16. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Star News RTV” sh.p.k., për subjektin “Tv Star Plus” për qarkun 

Shkodër”. (Vendimi nr. 116, datë 05.11.2020) 

17. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të subjektit person fizik Zenel Hoxha, për subjektin “Tv Kopliku” për qarkun 

Shkodër”. (Vendimi nr. 117, datë 05.11.2020) 

18. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të shoqërisë “Tv Lokal Antena Nord” sh.p.k., për subjektin “Tv Antena Nord” 

për qarkun Shkodër”. (Vendimi nr. 118, datë 05.11.2020) 

19. Zëvendësimin e licencës për transmetime analoge me licencë shërbimi programi 

audioviziv të subjektit person fizik Gëzim Brahusha, për subjektin “Tv BS” për qarkun 

Shkodër”. (Vendimi nr. 119, datë 05.11.2020)                 

20. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “ALBTELECOM” sh.a., për përsëritjen e shërbimit 

të programit audioviziv të të tretëve, online mbështetur në rrjet IP (OTT) 

“ALBETELECOM”. (Vendimi nr. 120, datë 05.11.2020) 

21. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “ALBTELECOM” sh.a., për përsëritjen e shërbimit 

të programit audioviziv të të tretëve, online mbështetur në rrjet IP (IPTV) 

“ALBETELECOM”. (Vendimi nr. 121, datë 05.11.2020) 

22. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Gentian Biqiku, 

autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në 

rrjet kabllor “Tv Kabllor M&G”, në Njësinë Administrative Shalës. (Vendimi nr. 122, 

datë 05.11.2020) 
23. Zbatimin e vendimit nr. 2952 datë 15.04.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 645, datë 22.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, 

për shoqërinë “Johaniteri” sh.p.k. (Vendimi nr. 123, datë 05.11.2020) 

24. Kalimin e të drejtave të autorizimit të subjektit person fizik Rramazan Rringaj, për 

përsëritjen e shërbimit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Puka”, tek 

shoqëria “Netsyscom” sh.p.k. (Vendimi nr. 124, datë 05.11.2020) 

 

AMA vendosi të shtyjë në mbledhjen e tij vijuese, diskutimin mbi propozimin nga Këshilli i 

Ankesave për apel ndaj televizioneve me licencë kombëtare për përmbushjen e detyrimit për 

“gjuhën e shenjave”. 
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Gjatë zhvillimit të mbledhjes, 3 anëtarë të AMA-s e ndërprenë mbledhjen dhe çështja e 

mëposhtme:  

- Relacion dhe projektvendim “Për ndryshimet e ndodhura në strukturën e pronësisë së 

shoqërisë “Channel One” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat “TV Ora News”, 

 

për shkak të mungesës së kuourumit të nevojshëm ligjor për vijimin e mbledhjes së AMA-

s (4 anëtarë), shtyhet për në mbledhjen e radhës. 

 

 

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE  

 

 

 

 

Tiranë, më 05 nëntor 2020 
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