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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e premte, në datën 04 tetor  2019, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të Mediave 

Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 
 

Gentian  SALA             Kryetar 

Agron   GJEKMARKAJ Anëtar 

Gledis  GJIPALI  Anëtar 

Piro  MISHA  Anëtar 

Suela   MUSTA  Anëtar 

 

 

Fillimisht, AMA u informua mbi ecurinë e procesit të kalimit në transmetimet numerike në 

në qarqet Tiranë dhe Durrës, në vijim të vendimit nr. 119, datë 30.09.2019, mbi mbylljen e 

transmetimeve analoge, në datën 01 tetor 2019, në këto zona. 

 

AMA, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

 

1. “Pajisjen e shoqërisë “BBF” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv “BBF”, për 

të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 134, datë 04.10.2019)  

2. “Pajisjen e shoqërisë “Televizioni Kukësi” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv 

“Tv Kukësi”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës.” (Vendimi nr. 135, datë 

04.10.2019) 

3. “Pajisjen e shoqërisë “Fax Media News” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv 

“Fax News”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 136, datë 

04.10.2019) 

4. “Pajisjen e shoqërisë “G2 Media” sh.p.k., me licencë shërbimi programi audioviziv “A2”, 

për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës” (Vendimi nr. 137, datë 04.10.2019) 

5. “Pajisjen e shoqërisë “IN TV ALBANIA” sh.p.k., me licencë shërbimi programi 

audioviziv “IN TV”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 

138 datë 04.10.2019) 

6. “Pajisjen e shoqërisë “3DS&AF ENTERTAINMENT” sh.p.k., me licencë shërbimi 

programi audioviziv “TNT”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. 

(Vendimi nr. 139, datë 04.10.2019) 

7. “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 123, datë 

08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “ABC News” sh.a., me licencë për shërbimin e 

programit audioviziv”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 

140, datë 04.10.2019) 

8. “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 125, datë 

08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., me licencë për 
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shërbimin e programit audioviziv, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. 

(Vendimi nr. 141, datë 04.10.2019) 

9. “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 131, datë 

30.09.2019 “Për pajisjen e shoqërisë “Ora” sh.a., me licencë për shërbimin e programit 

audioviziv “Tv Ora News” për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi 

nr. 142, datë 04.10.2019) 

10. “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 124, datë 

08.06.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Scan” sh.a., me licencë për shërbimin e programit 

audioviziv për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 143, datë 

04.10.2019) 

11. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 171, datë 

12.09.2018 “Për pajisjen e shoqërisë “Egnatia Televizion” sh.a., me licencë për shërbimin 

e programit audioviziv për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 

144, datë 04.10.2019) 

12. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 33, datë 

21.02.2018, “Për pajisjen e shoqërisë “UTV Education” sh.p.k., me licencë shërbimi 

programi audioviziv “Tv UTV Education”, për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe 

Durrës”. (Vendimi nr. 145, datë 04.10.2019) 

13. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr.130, datë 

30.09.2019 “Për pajisjen e shoqërisë "RTV Adria-Med" sh.p.k., me licencë për shërbimin 

e programit audioviziv “Tv Adriamed” për të ofruar shërbim në qarqet Tiranë dhe 

Durrës”. (Vendimi nr. 146, datë 04.10.2019) 

14. “Pranimin e kërkesës së shoqërisë “Multiscreen” sh.p.k., licencuar për subjektin 

audioviziv privat “Report Tv”, për ndryshimin e emrit të shoqërisë nga“Multiscreen” 

sh.p.k., në “MTSC” sh.p.k.” (Vendimi nr. 147, datë 04.10.2019) 

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

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

audio “Abc Neëws”. (Vendimi nr. 148, datë 04.10.2019) 

16. “Kalimin e drejtave të autorizimit të lëshuar për subjektin person fizik Arben Asllani, për 

përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “2 

ASL”, te shoqëria “Tv Best Channel” sh.p.k. ” (Vendimi nr. 149, datë 04.10.2019) 

17. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Masa 

Grup 2009” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 

tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Masa Grup”. (Vendimi nr. 150, datë 04.10.2019) 

18. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Maqellara 

TV Kabllor” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 

tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV Kabllor Maqellara”. (Vendimi nr. 151, datë 

04.10.2019) 

 

 

Tiranë, 04 tetor 2019                          

 

 

  AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

 

 

 
 

mailto:info@ama.gov.al

