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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e premte, në datën 21 gusht 2020, përmes mjeteve të komunikimit elektronik në 

distancë, u zhvillua mbledhja e radhës së AMA-s, 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. “Mosdhënien e licencës private lokale transmetimi audio, shoqërisë “Radio Televizioni 

Saranda” sh.p.k., për subjektin audio “Saranda Ime Radio”. (Vendimi nr. 60, datë 

21.08.2020).  

2. “Mosrinovimin e licencës së shoqërisë “ABC News” sh.a., për subjektin audio privat “ABC 

News”. (Vendimi nr. 61, datë 21.08.2020). 

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

“Radio Logos”. (Vendimi nr. 62, datë 21.08.2020). 

4. “Rinovimin e licencës së Ambasadës Franceze në Shqipëri sh.p.k., për ritransmetimin e 

programit audio me përsëritës “RFI” dhe reduktimin e zonës së ofrimit të shërbimit”. 

(Vendimi nr. 63, datë 21.08.2020). 

5. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Liberta Thanza, për përsëritjen e 

shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor 

Drini”. (Vendimi nr. 64, datë 21.08.2020). 

6. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Shpresa Boriçi, për përsëritjen e shërbimit 

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

(Vendimi nr. 65, datë 21.08.2020). 

7. “Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Maqellara Tv Kabllor” sh.p.k., 

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

rrjet kabllor “Tv kabllor Maqellara”, në njësinë administrative Gjoricë”. (Vendimi nr. 66, 

datë 21.08.2020). 

8. “Dhënien e autorizimit, shoqërisë “Tv Gold” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të programit 

audiovizive online, mbështetur në internet  “Tv Gold”. (Vendimi nr. 67, datë 21.08.2020). 

9. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “TEMA TV” 

sh.p.k., licencuar për transmetime audiovizive” (Vendimi nr. 68, datë 21.08.2020). 

10. “Refuzimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Preng Doda dhe lënien në 

fuqi të vendimit me gjobë, Nr. 1, datë 21.07.2020, në masën 2,000,000 lekë, të vendosur 

ndaj subjektit “Tv me kabëll Besëlidhja”. (Vendimi nr. 69, datë 21.08.2020).  
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11. Refuzimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Dritan Memushi dhe lënien në 

fuqi të  sanksionit me gjobë Nr. 3, datë 21.07.2020, në masën 1,000,000 lekë, të vendosur 

ndaj subjekti “Tv me kabëll Tepelena Sat”. (Vendimi nr. 70, datë 21.08.2020).  

12. Pranimin e ankimit administrativ të subjektit person fizik Krenar Goga, dhe shfuqizimin 

e sanksionit me gjobë, Nr. 4, datë 21.07.2020, në masën 1,000,000 lekë, vendosur ndaj 

subjektit “Tv me kabëll Erden”. (Vendimi nr. 71, datë 21.08.2020).  

 

 

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE  

 

 

Tiranë, më 21 gusht 2020 
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