AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
NJOFTIM PËR MEDIA
Ditën e premte, në datën 15 shkurt 2019, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të
Mediave Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm:
Gentian
Sami
Gledis
Piro
Suela
Zylyftar
Agron

SALA
NEZAJ
GJIPALI
MISHA
MUSTA
BREGU
GJEKMARKAJ

Kryetar
Zëvendëskryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

AMA, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi:
1. “Pranimin e kërkesës së Shoqatës së Transmetuesve Radiotelevizivë Kabllorë Valorë
(RRTL) dhe t’i propozojë Radio Televizionit Shqiptar (RTSH) të mos faturojë shërbimin
për mbështetjen e programeve televizive të subjekteve analogë vendorë, në rrjetin e tij
numerik, deri në datën e mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Tiranë -Durrës”.
(Vendimi nr. 20, datë 15.02.2019)
2. “Miratimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun si dhe mënyrën e
transmetimit pa pagesë të tyre nga OSHMA-ja e kualifikuar”. (Vendimi nr. 21, datë
15.02.2019)
3. “Çeljen e procedurës së dhënies së licencës të transmetimit audio analoge private”.
(Vendimi nr. 22, datë 15.02.2019)
4. “Pajisjen e shoqërisë “Tv Sot 7” sh.p.k., me licencë për shërbimin e programit audioviziv
“Tv Sot 7”. (Vendimi nr. 23, datë 15.02.2019)
5. Dhënien e autorizimit, shoqërisë “My Tv Alb” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet OTT “MY TV ALB” (Vendimi
nr. 24, datë 15.02.2019)
6. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Sport” sh.p.k., për subjektin audio privat
vendor “Radio Shqip”. (Vendimi nr. 25, datë 15.02.2019)
7. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Premium Media” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit
të programit audioviziv online “Premium Channel” (Vendimi nr. 26, datë 15.02.2019)
8. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “ABCom” sh.p.k., autorizuar për
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor
“ABCom” dhe ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor
“3N1 TV”, në “Qarkun Tiranë dhe Njësitë Bubullimë, Karbunarë, Ballagat, Golem,
Kolonjë, Krutje, Gradisht dhe Mbrostar Ura”. (Vendimi nr. 27, datë 15.02.2019)
9. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Tv Kabllor Shijaku” sh.p.k., për përsëritjen e
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor
Shijak”. (Vendimi nr. 28, datë 15.02.2019)
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10. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Arben Mërtiri, për përsëritjen e shërbimit
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Arten”.
(Vendimi nr. 29, datë 15.02.2019)
11. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “DynamicSound” sh.p.k., për ndryshimin e emrit të
shërbimit të programit audio privat nga “Radio Eagle” në “Radio One”. (Vendimi nr.
30, datë 15.02.2019)
12. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “Net 3 Digital” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin kabllor “Net 3
Digital”, për heqje dorë nga zonat e ofrimit të shërbimit “Njësitë administrative, Gostimë,
Pajovë, Shezë”. (Vendimi nr. 31, datë 15.02.2019)
13. Kalimin e të drejtave të autorizimit të subjektit person fizik Muharrem Sula, për
përsëritjen e shërbimit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor
Manza”, tek shoqëria “Priam Net” sh.p.k.”. (Vendimi nr. 32, datë 15.02.2019)
14. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 14, datë
08.06.2018, në masën 1,000,000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit/apo AMA”
ndaj subjektit person fizik Floresha Hymetllari autorizuar për subjektin “Tv me kabëll
Hymetllari” (Vendimi nr. 33, datë 15.02.2019)
15. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, nr. 191 datë 05.11.2018 të
Autoritetit të Mediave Audiovizive, për lënien në fuqi të sanksionit gjobë, nr. 18 datë
11.06.2018 të vendosur ndaj subjektit Abidin Fraholli, për subjektin “Tv me kabëll
Fraholli”. (Vendimi nr. 34, datë 15.02.2019)
16. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, me gjobë, Nr. 19, datë
11.06.2018, në masën 2,000,000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit/apo AMA,
ndaj subjektit person fizik zj. Floresha Hymetllari, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll
Hymetllari”. (Vendimi nr. 35, datë 15.02.2019)
17. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, me gjobë Nr. 27, datë
14.11.2018, në masën 1,000,000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit/apo AMA,
ndaj subjektit person fizik z. Gëzim Cake, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll
Zargoçan”. (Vendimi nr. 36, datë 15.02.2019)
18. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, me gjobë Nr. 30 datë
14.11.2018, në masën 2,000,000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit/apo AMA,
ndaj subjektit person fizik zj. Floresha Hymetllari, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll
Hymetllari”. Vendimi. (Vendimi nr. 37, datë 15.02.2019

Tiranë, 15 shkurt 2019
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