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NJOFTIM PËR MEDIA 

Ditën e mërkurë, në datën 10 maj 2017, 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 
Piro  MISHA   Anëtar 
Suela  MUSTA   Anëtar 
Zylyftar  BREGU   Anëtar 
 

AMA, pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

 
1. Miratimin e një ndryshimi në projektbuxhetin për vitin 2017, i ndryshuar, si më poshtë:  

 
             Zëri i parashikuar                                                             Shpenzime të pritshme (ishin) 
Fushata për Informimin e Publikut      47.938.000 Lekë 
 
             Zëri i parashikuar                                                             Shpenzime të pritshme (bëhen) 
Fushata për Informimin e Publikut      51.000.347 Lekë 
 
(Vendimi nr. 58, datë 10.05.2017); 
 
2. Dhënien e licencës së transmetimit audio Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për 

subjektin “Radio Spektrum”. (Vendimi nr. 59, datë 10.05.2017); 
3. Dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit Shoqatës “Radio Maria” për 

subjektin “Radio Maria”; (Vendimi nr. 60, datë 10.05.2017); 
4. Dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit Kishës Orthodokse Autoqefale 

e Shqipërisë për subjektin “Radio Ngjallja”; (Vendimi nr. 61, datë 10.05.2017); 
5. Dhënien e licencës së transmetimit audio të komunitetit Kryegjyshatës Botërore 

Bektashiane e Shqipërisë për subjektin “Radio Dodona”; (Vendimi nr. 62, datë 
10.05.2017); 

6. Zvogëlimin e zonës së licencimit të shoqërisë “Alfa&Omega” sh.p.k., për subjektin audio 
privat vendor “Radio Alfa&Omega”, nga “Qarku Tiranë, pjesërisht qarqet Durrës dhe Fier” 
në “Qarqet Tiranë dhe Durrës” dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Alfa&Omega” 
sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “Radio Alfa & Omega”, për një periudhë 5 
vjeçare. (Vendimi nr. 63, datë 10.05.2017); 

7. Ndryshimin e emrit të shoqërisë nga “Radio One” sh.p.k., në “Kiss FM” sh.p.k., emrit të 
subjektit audio privat vendor nga “Radio One” në “Kiss FM” dhe rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Kiss FM” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “Kiss FM” për një periudhë 
5 vjeçare. (Vendimi nr. 64, datë 10.05.2017) 

 
Rruga “Papa Gjon Pali i II”,  Tiranë |www.ama.gov.al   

Tel. +355 4 2233370 |Email. info@ama.gov.al 
 

  

mailto:info@ama.gov.al


 

Page | 2 

 
8. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Antena” sh.p.k., për subjektin radiofonik privat vendor 

“Radio Love 90,7”, për një periudhë prej 5 vjetësh. (Vendimi nr. 65, datë 10.05.2017); 
9. Mosdhënien  e autorizimit, shoqërisë “Media New Vizion” sh.p.k., për ofrim shërbim 

programi mbështetur në internet, internet Tv, RTV 1”. (Vendimi nr. 66, datë 10.05.2017); 
10. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Gëzim Cake, autorizuar 

për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet 
kabllor “Tv kabllor Zargoçan”. (Vendimi nr. 67, datë 10.05.2017); 

11. Modhenien e autorizimit, subjektit person fizik Anesti Zguro, për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Globe”. (Vendimi 
nr. 68, datë 10.05.2017); 

12. Dhënien e autorizimit shoqërisë “Tele.Co.Albania” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tele.Co.Albania”,  me 
zonë të ofrimit të shërbimit njësitë administrative Fier dhe Kashar. (Vendimi nr. 69, datë 
10.05.2017); 

13. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Manushaqe Dervishi, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
Ani”. (Vendimi nr. 70, datë 10.05.2017); 

14. Ndryshimin e emërtimit të subjektit nga “Tv Best” në “Tv Best Channel”, zëvendësimin e 
licencës të shoqërisë “Tv - Best” sh.p.k., licencuar për subjektin televiziv privat vendor 
“Tv Best Channel”, me licencë për transmetime audiovizive dhe rinovimin e licencës për 
transmetime audiovizive me afat deri në datën e mbylljes së transmetimeve analoge, në 
zonën e licencimit së subjektit televiziv privat vendor “Tv Best Channel”, me kushte 
teknike të njëjta me kushtet e licencës ekzistuese. (Vendimi nr. 71, datë 10.05.2017); 

15. Rinovimin e licencës së shoqërisë “B.B.F” sh.a., licencuar për subjektin televiziv privat 
vendor “Tv BBF” me kushte teknike të njëjta me kushtet e licencës ekzistuese. (Vendimi 
nr. 72, datë 10.05.2017); 

16. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Eduart Azizolli, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
Iliria”. (Vendimi nr. 73, datë 10.05.2017); 

17. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “Radio Albania News” sh.p.k., 
licencuar me vendimin nr. 185, datë 30.06.2011 të KKRT-së, (sot AMA) për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Albania News” për shkak të përfundimit të afatit të 
vlefshmërisë dhe mosrinovimit të saj. (Vendimi nr. 74, datë 10.05.2017); 

18. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “Media Nord” sh.a., licencuar me 
vendimin nr. 56, datë 27.08.2010 të KKRT-së, (sot AMA) për subjektin radiofonik privat 
vendor “Radio Grant” për shkak të përfundimit të afatit të vlefshmërisë dhe mosrinovimit 
të saj. (Vendimi nr. 75, datë 10.05.2017); 

19. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “Radio +3” sh.p.k., licencuar me 
vendimin nr. 169, datë 03.09.2003 të KKRT-së, (sot AMA) për subjektin radiofonik privat 
vendor “Radio +3” për shkak të përfundimit të afatit të vlefshmërisë dhe mosrinovimit të 
saj. (Vendimi nr. 76, datë 10.05.2017); 
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20. Mosrinovimin e licencës së subjektit person fizik Spartak Meraku, licencuar me vendimin 
nr. 759, datë 30.01.2009 të KKRT-së, (sot AMA) për subjektin radiofonik privat vendor 
“Radio Spartak SM” dhe konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së subjektit person fizik 
Spartak Meraku, licencuar me vendimin nr. 759, datë 30.01.2009 të KKRT-së, (sot AMA) 
për subjektin radiofonik privat vendor “Radio Spartak SM”. (Vendimi nr. 77, datë 
10.05.2017); 

21. Pranimin e  kërkesës së shoqërisë “One Tv Vlora” sh.p.k., duke vendosur ndryshimin e 
emrit të shoqërisë dhe emrit të subjektit audioviziv privat vendor nga “Amantia Tv” në 
“One Tv Vlora”. (Vendimi nr. 78, datë 10.05.2017). 

 
Po ashtu, AMA ra dakord të marrë në shqyrtim në mbledhjen e ardhshme ankimet  
administrative ndaj:   
 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 1, datë 16.01.2017, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 14, datë 01.02.2017 të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 16, datë 08.02.2017, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 17, datë 10.02.2017), të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”;  

- Vendimit, sanksionit me gjobë Nr. 21, datë 15.02.2017, të vendosur nga Grupi  i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”; 

- Vendimit, sanksionit me gjobë Nr. 25, datë 23.02.2017, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë  Nr. 67, datë 19.12.2016, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën numerike “Tring 
Tv”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 59, datë 22.11.2016, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit”, ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën numerike 
“Tring Tv”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 65 datë 01.12.2016, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit”, ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën numerike 
“Tring Tv”; 

- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 30, datë 08.03.2017, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”; 
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- Vendimit, sanksion me gjobë Nr. 32 datë 21.03.2017, të vendosur nga Grupi i 
Inspektimit, ndaj subjektit person fizik Fredi Hasa, për subjektin kabllor “Tv Kabllor 
Pirg”. 

 
 
Tiranë, 10 maj 2017                               

 

   

 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
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