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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

 

Ditën e mërkurë, në datën 29 janar 2020, u zhvillua mbledhja e radhës së 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. Çeljen e garës për lëshimin e licencave lokale të shërbimit programi audioviziv. 

(Vendimi nr. 5, datë 29.01.2020) 

2. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizi Krenar Avdulla, për 

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

Kabëll”. (Vendimi nr. 6, datë 29.01.2020) 

3.  Kalimin e të drejtave të licencës së subjektit person fizik Enno Alimerko, për 

transmetime audio analoge “Radio Ime” tek shoqëria “Radio Ime” sh.p.k., ndryshimin 

e zonës së ofrimit të shërbimit dhe rinovimin e licencës së subjektit “Radio Ime”. 

(Vendimi nr. 7, datë 29.01.2020) 

4.  Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Elbasan Cable” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 

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

Cable”. (Vendimi nr. 8, datë 29.01.2020) 
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5. Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “DIGIT-ALB” sh.a., 

ndryshime të ndodhura në datën 31 dhjetor 2019”. (Vendimi nr. 9, datë 29.01.2020) 

6. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Abc 

News” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv privat “Abc News” dhe për subjektin 

audio “Abc News” (Vendimi nr. 10, datë 29.01.2020) 

7.  Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit lëshuar për subjektin person fizik Dorjan 

Pere, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në 

rrjetin kabllor “Tv Kabllor Zargoçan” (Vendimi nr. 11, datë 29.01.2020) 

8. Pranimin e kërkesës së subjektit person fizik Rahman Mekollari, autorizuar për 

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

“Tv Kabllor Kristal”, për reduktimin e zonës së ofrimit të shërbimit (Vendimi nr. 12, 

datë 29.01.2020) 

 

Tiranë, 29 janar 2020                               
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