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NJOFTIM	PËR	MEDIA	

Ditën	 e	 enjte,	 në	 datën	 02	 mars	 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,	miratoi	vendimet	e	mëposhtme:	

	

1. “Transferimin	kapital	të	një	pjese	të	pajisjeve	të	inventarit	ekonomik	nga	Autoriteti	i	
Mediave	Audiovizive	tek	Avokatura	e	Shtetit”.	(Vendimi	nr.	16,	datë	02.03.2017)	
	

2. “Për	 një	 ndryshim	 në	 Projektbuxhetin	 për	 vitin	 2017”.	 (Vendimi	 nr.	 17,	 datë	
02.03.2017)	

	

3. “Për	 miratimin	 e	 kontratës	 së	 shërbimit	 të	 transmetimit	 publik”.	 (Vendimi	 nr.	 18,	
datë	02.03.2017)	

	
4. Konstatimin	e	pavlefshmërisë	së	 licencës	së	shoqërisë	“Vala	2013”	sh.p.k.,	 licencuar	

për	 subjektin	 audio	 privat	 vendor	 “Radio	 Spektrum”.	 (Vendimi	 nr.	 19,	 datë	
02.03.2017)	

	

5. “Përcaktimin	e	 frekuencave	për	 shërbimin	e	 transmetimit	 audio	 të	 komunitetit	 dhe	
çeljen	e	garës	për	dhënien	e	licencës	të	transmetimit	audio	të	komunitetit”.	(Vendimi	
nr.	20,	datë	02.03.2017)	
	

6. “Pranimin	 e	 kërkesës	 së	 shoqërisë	 “Media	 Vizion”	 sh.a.,	 dhe	 konstatimin	 e	
pavlefshmërisë	 të	 autorizimit	 të	 shoqërisë	 “Media	 Vizion”	 sh.a.,	 për	 ofrimin	 e	
shërbimit	 të	 programit	 audioviziv	 mbështetur	 në	 rrjet	 satelitor	 “Tv	 Vizion	 +”.	
(Vendimi	nr.	21,	datë	02.03.2017)	
	

7. “Zëvendësimin	 dhe	 rinovimin	 e	 licencës	 së	 shoqërisë	 “Ora”	 sh.a.,	 për	 subjektin	
televiziv	privat	vendor	“Tv	Ora	News”	(Vendimi	nr.	22,	datë	02.03.2017)	
	

8. “Rinovimin	 e	 autorizimit	 të	 subjektit	 person	 fizik	 Gentian	 Biqiku,	 për	 përsëritjen	 e	
shërbimit	të	programit	audioviziv	të	të	tretëve	mbështetur	në	rrjet	kabllor	“Tv	kabllor	
M&G”	si	dhe	azhornimin	e	zonës	së	ofrimit	të	shërbimit	nga		“Komunat	Papër,	Cërrik	
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dhe	Gostimë”	në	“Njësitë	administrative	Papër,	Cërrik	dhe	Gostimë”.	(Vendimi	nr.	23,	
datë	02.03.2017)	
	

9. “Rinovimin	 e	 autorizimit	 të	 subjektit	 person	 fizik	 Admir	 Leka	 për	 përsëritjen	 e	
shërbimit	të	programit	audioviziv	të	të	tretëve	mbështetur	në	rrjet	kabllor	“TV	kabllor	
Luna”,	si	dhe	azhornimin	e	zonës	së	ofrimit	të	shërbimit	nga	“Komuna	Luz	i	Vogël”	në	
“Njësinë	administrative	Luz	i	Vogël”.	(Vendimi	nr.	24,	datë	02.03.2017)	
	

10. “Rinovimin	 e	 licencës	 së	 shoqërisë	 “Radio	 Sport”	 sh.p.k.,	 për	 subjektin	 audio	 privat	
vendor	“Radio	Sport”,	si	dhe	azhornimin	e	zonës	së	licencimit	të	subjektit	audio	privat	
vendor	“Radio	Sport”	nga	“Rrethet	Tiranë,	Durrës”	në	“Bashkitë	Tiranë,	Kamëz,	Vorë,	
Durrës,	Shijak”.	(Vendimi	nr.	25,	datë	02.03.2017)	

	
11. “Zëvendësimin	 dhe	 rinovimin	 e	 licencës	 së	 shoqërisë	 “MRM”	 sh.p.k.,	 licencuar	 për	

subjektin	televiziv	privat	vendor	“Tv	Lobi”.	(Vendimi	nr.	26,	datë	02.03.2017).	
	

12. “Mosrinovimin	 e	 autorizimit	 të	 shoqërisë	 “TV-Best”	 sh.p.k.,	 për	 përsëritjen	 e	
shërbimit	 të	 programit	 audio	 dhe	 audioviziv	 të	 të	 tretëve	mbështetur	 rrjet	 kabllor	
“TV-Best”	 dhe	 konstatimin	 e	 pavlefshmërisë	 së	 tij,	 për	 shkak	 të	 heqjes	 dorë”	
(Vendimi	nr.	27,	datë	02.03.2017).	
	
		

13. Rinovimin	e	autorizimit	 të	shoqërisë	“DEVI	E.R.I”	sh.p.k.,	për	përsëritjen	e	shërbimit	
të	 programit	 audioviziv	 të	 të	 tretëve	 mbështetur	 në	 rrjet	 kabllor	 “Tv	 kabllor	 DEVI	
E.R.I”.	(Vendimi	nr.	28,	datë	02.03.2017).	

	
	

			

Tiranë,	02	mars	2017																															
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