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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e enjte, në datën 03 shtator 2020, në mjediset e AMA-s dhe përmes mjeteve të 

komunikimit elektronik, 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. “Të shtyjë vendimmarrjen për projektvendimin “Për miratimin e rregullores “Për 

procedurat dhe kriteret për dhënien e autorizimit për përdorimin e frekuencave të brezit HF, 

për ofrimin e shërbimit audio” dhe projektvendimin “Për disa shtesa në vendimin e AMA-

s, nr. 220, datë 01.12.2017 “Për miratimin e pagesave për licencë/autorizim dhe shërbimet 

që kryhen nga Autoriteti i Mediave Audiovizive”. (Vendimi nr. 72, datë 03.09.2020) 

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

vendor “Radio Motiv”. (Vendimi nr. 73, datë 03.09.2020)  

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

vendor “Radio Star”. (Vendimi nr. 74, datë 03.09.2020) 

4. “Të shtyjë vendimmarrjen për projektvendimin për ndryshimet e ndodhura në strukturën e 

pronësisë së shoqërisë “Channel One” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv “Tv Ora 

News”.(Vendimi nr. 75, datë 03.09.2020) 

5. Rrëzimin e kërkesës për ndryshimet e ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Fax 

Media News” sh.a., licencuar për subjektin audioviziv “Fax News”. (Vendimi nr. 76, datë 

03.09.2020) 

6. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “House of Arts 

Radio Televizion” sh.p.k., licencuar për subjektin audio “Radio House of Arts”. (Vendimi 

nr. 77, datë 03.09.2020) 

7. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Albanian Fiber Systems” sh.p.k., 

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

rrjet kabllor “Tv Kabllor AFS” në njësinë administrative Korçë”. (Vendimi nr. 78, datë 

03.09.2020) 

8. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Priam Net” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 

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

rrëzimin e kërkesës për zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit”. (Vendimi nr. 79, datë 

03.09.2020) 
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9. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “MRM” sh.p.k., autorizuar për 

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

Kabllor Korça”, në njësitë administrative Voskop dhe Mollaj”. (Vendimi nr. 80, datë 

03.09.2020) 

10. Pranimin e ankimit administrativ të shoqërisë “MRM” sh.p.k., dhe shfuqizimin e vendimit 

të dënimit me gjobë nr. 2, datë 21.07.2020, të vendosur nga Grupi i Inspektorëve të AMA-

s, në masën 1,000,000 lekë”. (Vendimi nr. 81, datë 03.09.2020) 

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE  

 

 

 

Tiranë, më 03 shtator 2020 
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