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RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

 

 

Lënda:  Raport mbi aktivitetin e RTSH-së, për vitin 2021 

 

Në zbatim të Vendimit nr. 98/2016 “Për miratimin e Statutit të Radio Televizionit Shqiptar (RTSH)”, 

Vendimi të Kuvendit të Shqipërisë me nr.98, datë 22.12.2016 “Për miratimin e statutit të Radio 

Televizionit Shqiptar (RTSH) si dhe në vijim të shkresës nr.216 prot.,dt.18.01.2022 të Kuvendit 

“Dërgohet kalendari vjetor i Kuvendit për raportimin e institucioneve të pavaruar për veprimtarinë e 

vitit 2021 dhe ushtrimin e kontrollit  parlamentar të komisioneve për vitin 2022” ku kërkohet 

raportimi mbi veprimtarinë vjetore të RTSH për vitin 2021 paraqesim përpara jush raportin përkatës, 

që synon të japë një përshkrim të detajuar të veprimtarisë të Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) gjatë 

vitit 2021; e cilat ka qenë komplekse; nisur kjo nga objektivat e RTSH për të qenë sa më pranë 

publikut, duke përfshirë rritjen e audiencës, shtrirje sa më të madhe të RTSH në vend, ofrimi i një 

game të gjerë projektesh në interes të grupeve të ndryshme sociale.    

Sfida për ndryshimet në RTSH mbetet e hapur dhe vazhdon, jo vetëm si një përgjegjësi publike, por 

edhe si një ambicie profesionale. Radio Televizioni Shqiptar gjatë vitit 2021 ka vijuar angazhimin në 

përmbushje të objektivave të RTSH dhe kërkesave të audiencës, për të cilën lind nevoja të kemi një  

përqasje sa më të afërt. Njësia e informacionit mbetet një nga pikat kyçe të RTSH; si e vetmja media 

publike, RTSH vijon të ofroj për publikun informim të paanshëm dhe të balancuar, si një nga 

strategjitë më të forta të saj, pasi kjo gjë mund të bëj të mundur rritjen e besimit të publikut në ofrimin 

e informacionit te paanshëm dhe të plotë. Kuptohet kjo ka ardhur si pasojë e ndryshimit të kulturës së 

institucionit, e cila më pas shfaqet në forma të ndryshme edhe në projektet që paraqiten në ekran.  

Puna e përditshme ka bërë që njësitë përkatëse të vijojnë me vënien në efiçencë të kapaciteteve dhe 

resurseve ekzistuese. Materiali që ju behet me dije pasqyron një raport të gjerë mbi veprimtarinë e 

plotë të RTSH nga ku përfshihen raportet e qendrave vendore audiovizive, njësive, drejtorive dhe 

strukturave të tjera; angazhimi i të cilave është harmonizuar gjithnjë e më shumë me njësitë bazë. Po 

kështu kemi dhënë edhe një këndvështrim lidhur me programet në kanalet gjeneraliste dhe tematike, 

të cilat gjatë 2021  kanë ofruar programacion të larmishëm sa i takon temave të trajtuara dhe 

audiencës së synuar; si një domosdoshmëri për t'iu përgjigjur kërkesave në rritje, të publikut. 

Në zbatim të detyrimit ligjor por edhe në vijim të nevojës së punës RTSH ka organizuar punën për 

përpilimin e Plan Biznesit 2021-2025 si një hap për vlerësimin dhe krijimin e “pathit” në të cilin do të 
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vijoje RTSH, në planin 4 vjeçar; ky material aktualisht është përfunduar dhe miratuar nga Bordi i 

Administrimit. 

Po kështu, në vijim të zbatimit të projekt buxhetit të viti 2021, nga ku Fondi  i prodhimeve të pavarura 

është miratuar në vlerën 15 mln Lekë, janë porosit për prodhim programet: Nina (serial televiziv) dhe 

Koha dhe Artisti (cikël dokumentarësh televizive). 

 

Duke vlerësuar mbështetjen e buxhetit të shtetit gjatë viteve të fundit dhe në vijim të buxhetit për 

2022, do të theksonim faktin që nevojitet ende mbështetje financiare për RTSH pasi vlerësojmë se 

është e domosdoshme për sa kohë që tarifa e aparatit mbetet ende e pandryshuar prej vitesh dhe 

përqindja që mbahet aktualisht nga OSHEE (komisioni i agjentit tatimor prej 10%) nuk ka ndryshuar 

pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të RTSH për ta çuar ne 2%. 

Aktualisht gjendja financiare e RTSH për vitin e mbyllur ushtrimor 2021 paraqitet me detyrimet si 

me poshtë : 

Detyrime afatshkurtra: 

 me ndaj palëve te treta ne vlere rreth 136,1 mln ALL, dhe  

 detyrime ndaj institucione shtetërore për sigurime dhe tatime, të muajit Dhjetor 2021, në 

vlerën rreth 25,2 mln ALL 

Detyrime afatgjata: 

 detyrime ndaj Ministrisë se Financave për kredinë me garanci shtetërore ne vlerën prej  1,170 

mld ALL, dhe 

 detyrime ndaj “Deutche Bank” për kredinë me garanci shtetërore ne vlerën prej  975.5 mln 

ALL 

Gjithashtu te drejtat për tu arkëtuar nga RTSH ndaj palëve te treta janë në vlerën prej 155 mln ALL 

nga të cilat të drejta për tu arkëtuar në vlerën prej 71 mln ALL janë pa shpresë arkëtimi dhe mbarten 

në bilancet e RTSH prej më shumë se 15 vitesh edhe pse RTSH është duke ndjekur procedurat 

përkatëse ligjore. 

Sa me lart, situata e ekuilibrit financiar të RTSH e mbartur nga viti 2021, është shumë delikate dhe 

varet nga ecuria e përgjithshme ekonomike (ndikim i drejtpërdrejtë në nivelin e arkëtimeve) dhe 

politikat që do të implementohen bazuar në kërkesat e RTSH dhe objektivit të saj për tu kthyer në një 

lider të medias audiovizive.  

RTSH e mbylli vitin 2021 me detyrime të larta ndaj të tretave (detyrime ndaj furnitorëve vendas dhe 

te huaj institucioneve financiare dhe shtetit), si rezultat i të ardhurave të munguara dhe te pa arkëtuara 

gjatë 2021, te cilat u influencuan akoma me shumë edhe nga efektet financiare që krijoi  pandemia. 
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Ne jemi në dijeni të kushteve të krijuara gjatë 2 viteve të fundit nga pandemia, të cilat kanë qenë të 

vështira për këdo, përfshirë edhe RTSH, pasi shitjet kanë patur një ulje të ndjeshme dhe jemi të 

ndërgjegjshëm për  arsyen e mungesave të fondeve, sidomos për investime, gjë e cila mungon dhe do 

të duhet të ketë prioritet në të ardhmen. Investimet janë zëri më i rëndësishëm në RTSH dhe që mund 

të ofroj mundësinë e rritjes, referuar kjo investimeve teknike, artistike, rivitalizimi i studiove në 

Kinostudio, etj. 

Aktualisht RTSH transmeton një “buqetë” programesh gjithë përfshirëse në një total prej 18 kanalesh 

TV dhe 6 kanale radio në njërin rrjet, ndërsa në rrjetin tjetër mbështeten transmetuesit audiovizivë 

rajonal dhe vendor që kanë lidhur kontrata me RTSH për këtë qëllim.  

 

Realizimi dhe prodhimi i programeve cilësore ka bërë që te kemi nevojë për vendosjen e standardeve 

më profesionale, jo vetëm në lidhje me miratimin e projekteve në RTSH (projekteve filmike dhe 

projekteve artistike) por edhe në lidhje me miratimin e programeve që financohen nga fondi i 

prodhimit të pavarur. Momentalisht, ajo që është pika jonë më e fortë është gama e gjerë e 

programeve të të gjitha zhanreve, përfshirë emisionet me karakter informues, edukativ, kulturor, 

argëtues, etj. Misioni ynë është të sjellim produkte cilësore dhe t'i ofrojmë publikut të të gjitha 

moshave një paketë të pasur me programe e ngjarje ekskluzive. 

Në këtë kuadër RTSH po rivlerëson hapësirat për një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore dhe 

atyre financiare, duke nisur nga përshtatja e personelit me pozicionin dhe arsimin e kryer, rishikimi i 

nivelit të pagave, për të patur një nivel të kënaqshëm krahasuar me tregun dhe në mënyrë të tillë që të 

“përthithen” sa më shumë persona të fushës së artit që kanë dëshirë për të ngritur imazhin e RTSH 

dhe të rikthejnë identitetin e kësaj media me përhapjen më të madhe në vend. 

Sa i takon marrëdhënieve me bashkëpunëtorë, RTSH ka qenë dhe do të vijoj të jetë aktive në 

iniciativat e marra nga institucionet evropiane si EBU, OSBE, etj., për të mundësuar rritjen e impaktit 

të RTSH në audiencë. 

  

Radio Televizioni Shqiptar përgjatë vitit 2021 ka pasur prodhimin televiziv të lartë si: emisione, 

dokumentarë, reportazhe, prodhime origjinalë dhe shumë bashkëpunime, si partner mediatik i një sërë 

ngjarjesh artistike. Duke llogaritur potencialin teknik mund të themi që RTSH, me qëllimi zhvillimin 

e mëtejshëm dhe ofrimin e projekteve artistike të tilla që të kenë interes për publikun; ka ende nevojë 

për financime (për të mbuluar kostot e studiove, skenografive, paga personeli, etj.) dhe personel të 

specializuar në mënyre që të sjellim një mori produktesh televizive në lartësinë e kërkuar për të 

arritur. 
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Sipas analizave të ndryshme, sot media po shkon drejt medias në rrjet (online) dhe ky do të jetë fokusi 

i RTSH; fuqizimi i medias në rrjet pasi kjo do të bëj që të jemi më të prekshëm dhe më afër çdo 

qytetari i cili sot median audiovizive e ka pjesë të së përditshmes nëpërmjet përdorimit të “smart 

phone”-ve, kompjuterit, tabletave, etj.. Kjo do të jetë sfida jonë për të cilën do të mendohet një  

ridimensionim i strukturave për të arritur këto objektiva. 

 

RTSH, po për këtë qellim do të rivitalizojë faqen zyrtare të web-it (www.rtsh.al) e cila është krijuar 

para disa vitesh dhe ka nevojë për përditësim dhe pasurim me informacion  për të qenë koherent dhe 

sa më pranë publikut me lajmet, programet, momentet artistike më të bukura, etj.. 

Gjithashtu një fokus i rëndësishëm është shfrytëzimi dhe vënia në punë i studiove të RTSH në 

ambiente e ish-Kinostudios, duke e vlerësuar këtë si një pasuri të RTSH por edhe si nevojë për 

zhvillimin e mëtejshëm; pasi ambiente janë të bollshme për të krijuar studio të niveleve të kënaqshme 

dhe të pranueshme për ekranin; por e gjitha kjo do të kërkojë punë, përkushtim dhe mbështetje 

financiare. 

Në formë më të detajuar, më poshtë do të gjeni një përmbledhje të veprimtarisë dhe aktivitetit, 

përgjatë 2021, të secilës strukturë në varësi direkte me titullarin: 

A. DREJTORIA E EKONOMISË 

Realizimi i treguesve të mësipërm analizohet duke u bazuar në Vendimin nr.13 datë 6 Prill 2021, 

mbi miratimin e buxhetit të RTSH për vitin 2021. 

 

Struktura e të ardhurave të RTSH gjatë vitit 2021 

A. Struktura e të ardhurave të realizuara: 

Në mënyrë të detajuar burimet, nëpërmjet të cilave RTSH ka realizuar të ardhurat gjatë kësaj 

periudhe janë: 

Burimi Të ardhurat në 

000/lekë 

Financimi nga Buxheti i Shtetit    573,736 

Tarifa mbi Aparatin Marrës radio televiziv 1,363,257 

Kontratat e shfrytëzimit të infrastrukturës së transmetimit     137,397 

Reklamat, njoftimet kronikat etj    143,546 

Të ardhura të tjera, shitja e mat. arkivore, ripërtëritje transm, qira,grante etj.      16,000 
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Në mënyrë të përmbledhur, të ardhurat sipas burimeve të financimit janë realizuar në raportet dhe në 

strukturën e mëposhtme: 

 

 

      

Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2021:   

 Emërtimi Planifikimi 2021 Realizimi 2021 % e realizim 

 Financimi nga buxheti 606,000 573,736 95 

a Bashkatdhetarët & Sateliti 220,000 220,000 100 

b Projekte Filmike & Artistike 60,000 60,000 100 

c Orkestra Simfonike RTSH 60,000 60,000 100 

d Projekte  Tekn. Teknologji te reja  SLA 216,000 216,000 100 

d.1 Projekte  Tekn.Teknologji te reja  Investime 50,000 17,736 35 

 Të ardhura nga tarifa aparatit TV. 1,450,000 1,363,257 94 

 Të ardhura te institucionit 400,000 296,943 74 

a Shërbim ambiente transmetuese, tr.fm 150,000 137,397 92 

b Reklama, njoftime etj. 200,000 143,546 72 

c Të ardhura të tjera 50,000 16,000 32 

  2,456,000 2,233,936 91 

 

Të ardhurat janë realizuar në masën 91% në krahasim me planifikimin. Mungesat në vlerë absolute 

222,064 mijë lekë, analizohen si vijon : 

Në mënyrë analitike realizimi i të ardhurave paraqitet: 

I-Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në nivelin 95%. 

TOTALI 2,233,936 
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a)Në Programin e parë Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor, në zbatim të nenit 116/a,b,c të 

ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton 

“Financimi nga Buxheti i Shtetit” perfshin : 

a) shërbimin e transmetimeve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë; 

b) shërbimin e transmetimeve audio për publikun e huaj; 

c) shërbimin e transmetimeve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë;  

është tërhequr financimi në vlerën totale 220,000,000 lekë, duke u realizuar 100% . 

b)Në Programin Projekte Filmike e Artistike, në zbatim të nenit 116/d të ligjit nr.97/2013 “Për 

mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton “Financimi nga 

Buxheti i Shtetit”/d) Projekte të rëndësishme prodhimi filmike dhe veprimtari artistike të mëdha 

mbarëkombëtare, të prodhuara nga RTSH-ja; është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 60 

mln lekë për projektet filmike e artistike parashikuar për vitin 2021: Eurosong 2021(13 mln lekë), 

Junior Eurosong (3 mln lekë), Festivalin e 60-të Këngës në RTSH,  programet artistike, filmike, 

festive të fund vitit (44 mln lekë). 

c)Në Programin e dytë Orkestra Simfonike e RTSH-së, në zbatim të nenit 116/dh të ligjit 

nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton 

“Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ dh) orkestrën simfonike të RTSH-së dhe kinematografisë, është 

tërhequr financimi në vlerë totale 60 mln lekë. Ndonëse shpenzimet janë tërhequr nga buxheti 100% 

në nivelin e planifikuar, në fakt RTSH ka mbuluar diferencën e shpenzimit të këtij zëri në vlerën ~12 

mln lekë nga të ardhurat e veta. 

d)Në Programin e Projekteve Teknike për futjen e Teknologjive te reja, në zbatim të nenit 116/ç 

të Ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht 

përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ ç) projekte të rëndësishme teknike për futjen e 

teknologjive të reja për prodhim dhe transmetim; parashikuar si vijon: 

d.1)Investime në Teknologji parashikuar në vlerën ~50,000,000 lekë janë realizuar në masën 

35%. Investimet e realizuara gjatë vitit 2021 përfshijnë: 

*Investime “Blerje pajisje dhe software për postën elektronike të RTSH-së”, “Blerje transmetuesish 

dhe sisteme antene FM për pesë stacione të RTSh-së”, të realizuara 100%. Mosrealizimi ka ndodhur 

në procedurën e tenderimit “Blerje Videowall, Televizor, pajisje ndriçimi dhe rinovim i pajisjeve 

elektrike per studiot ne RTSH”, procedurë e cila u realizua në mënyrë pjesore, pasi nuk mbërritën 

brenda afateve kontraktuare të gjitha mallrat e parashikuara. 

d.2) Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit etj. në vlerën 216 mln 

lekë, nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të 
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digjitalizimit gjatë vitit 2021. Në fakt vlera e parashikuar është ~54 milion lekë më pak se shpenzimi 

faktit bazuar në kontratën e shërbimit për vitin 2021. 

 

II. E ardhura nga tarifa e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv.  

Tarifa e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv është realizuar në masën 94% në krahasim me 

planin vjetor, ose mungesë në vlerë absolute ~86.7 milion lekë.  

Gjatë vitit 2021, të ardhurat e arkëtuara nga tarifa përfshijnë një periudhë 13 mujore (Dhjetor 2020 

dhe Janar-Dhjetor 2021). Gjatë vitit 2021 të ardhurat nga tarifa janë arkëtuar brenda periudhës së 

parashikuar mujore. 

Mosrealizimi në këtë zë vjen kryesisht si rezultat i planifikimeve që bën RTSH në buxhet në fillim të 

vitit, bazuar në shkresat e dërguara  për  uljen e komisionit  të agjentit tatimor nga 10% në 2%, si 

edhe përfshirjen në faturim të tarifës së shërbimit të përdoruesve jo-familjarë për çdo aparat tv. 

 

III.Të ardhurat e RTSH-së  janë realizuar në masën 74%. 

a. Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  janë 

realizuar në masën ~92%, me një mungesë prej 12,6 milion lekë.  

 Situata paraqitet e stabilizuar për sa i takon të ardhurave nga shërbimi në stacionet e RTSH-së (20 

kontrata me subjektet) dhe transmetimi në FM(një kontratë me subjektin BBC), pasi subjektet dhe të 

ardhurat qëndrojnë në nivelin e planifikimit në fillim të vitit.   

 Situata ka qenë më e rriskuar për sa i takon të ardhurave sipas kontratave të lidhura për rrjetin 

numerik DVBT2. 

Gjate vitit 2021 janë larguar nga rrjeti DVBT2 6 subjekte: Scan TV, Shoqëria Media Vizion, 

Televizioni G2 Media, Egnatia Club tv, Syri Tv për allotmentet Korçë e Fier dhe Shoqëria BBF dhe 

për këtë arsye paraqitet me mosrealizim ky zë i të ardhurave. 

 

b. Të ardhurat nga reklamat, njoftimet etj, janë realizuar në masën 72%, një mungesë në vlerë 

absolute  prej 56,5 mln lekë. 

Nga të ardhurat e kontraktuara gjatë vitit 2021, të ardhurat për eventin Euro 2020 zënë 50% ndaj 

totalit  të realizimit të të ardhurave të këtij zëri gjatë vitit 2021. 

Në mënyrë analitike të ardhurat e realizuara  paraqiten: 

-Departamenti i Shitjes dhe Menaxhimit të Trafikut në vlerën 139,782,986 lekë 

-Qendra Vendore Audiovizive Korçë  në vlerën  2,651,001 lekë 

-Qendra Vendore Audiovizive Gjirokastër në vlerën  1,088,081 lekë 

-Qendra Vendore Audiovizive Shkodër në vlerën  23,500 lekë 
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Nga të ardhurat e realizuara, vlera 40,2 milion lekë është realizuar me kontrata shkëmbimi. 

 

c.Në zërin e të ardhurave të tjera janë realizuar të ardhurat e parashikuara në nivelin 32%. Në këtë 

zë janë përfshirë të ardhurat nga : 

 qira toke, ndërtese, bankomatesh etj.(3 mln lekë),  

 shitja materialeve arkivore (73,200lekë), 

  kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga subjektet kabllore(3 mln lekë),  

 dy grantet nga British Council për Qendrat Vendore Audiovizive Korçë (vlera 2,7 mln lekë) dhe 

Gjirokastër (vlera 2,7 mln lekë), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Diversitetit dhe Qëndrueshmëria e 

Medias Vendore”, 

 të ardhura të tjera të rimbursuara nga kontratat me jashtë, shpenzime page për një punonjës në 

stacionin e Cërrikut etj.(rreth 5 mln lekë), etj.  

Gjatë vitit 2021 nuk u arkëtua e ardhura e parashikuar nga Shoqëria Aksionere Eutelsat, parashikuar 

në vlerën 12 000 000 ALL, e ardhur kjo që pritet të realizohet gjatë vitit 2022, për arsye të 

elementeve të sigurisë që kërkonte Banka Societe Paris për të kaluar transfertën . 

Gjithashtu edhe të ardhurat e parashikuara nga shitja e biletave, për arsye edhe të situatës së 

pandemisë nuk janë arkëtuar gjatë vitit 2021. 

Të ardhurat nga biletat e festivalit  të fundvitit mbarten të realizohen e arkëtohen në vitin 2022.  

 

Totali i detyrimeve të pritshme për t’u arkëtuar është në vlerën 80,031,423 lekë nga 79,410,838 

lekë që ishte në vitin 2020: 

 Detyrime të pritshme për arkëtim janë në vlerën 63,382,492 lekë në vitin 2021 krahasuar me 

62,073,292 lekë lekë në vitin 2020. Me shtimin e allotmenteve shërbimet janë të faturuara në vlerë 

më të larte se viti i kaluar. 

 Detyrime të pritshme të arkëtohen në rrugë gjyqësore në vitin 2021 janë në vlerën 16,648,931 lekë 

krahasuar  me 17,337,546 lekë në vitin 2020.  

Vlera e detyrimeve krijuar në muajin dhjetor 2021, e pritshme për arkëtim në vitin 2022 është ~27 

milion lekë. 

Krahas analizave të detajuara të planifikimit dhe realizimit të të ardhurave, në mënyrë të përmbledhur 

RTSH mbyll vitin 2021 me diferencat në arkëtime (CASH)  në vlerën  ~ 271 milion lekë, si vijojnë: 

 Vlera e munguar nga tarifa aparatit tv                                                     87 milion lekë 

 Vlera e munguar nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese            13 milion lekë 

 Vlera e munguar nga reklamat                                                                 57 milion lekë 

 Vlera e munguar nga të ardhurat e tjera                                                   34 milion lekë 
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 Detyrimet që duhet të arkëtoheshin në fakt                                             40  milion lekë 

 Vlera e kontratave të shkëmbimit në vitin 2021                                      40  milion lekë 

 

Duke patur parasysh edhe faktin që tarifa aparatit tv arkëtuar në muajin janar 2021 duhej të mbulonte 

shpenzimet e akumuluara gjatë  vitit 2020, mungesa e CASH shkon në vlerën 370 mln lekë, 

krahasuar me planifikimin. 

 

Në kushtet kur RTSH përballet me kostot tepër të larta të procesit të digjitalizimit, shtimit të numrit 

të kanaleve të transmetimit e larmishmërisë së programacionit, mosrealizimi i të ardhurave të 

parashikuara në buxhet, mungesa e financimit buxhetor për shpenzimet faktike të politikave e 

programeve buxhetore, krijojnë vështirësi në stabilitetin financiar të RTSH-së.  

 

Mbështetja financiare nga buxheti i shtetit mbetet e domosdoshme për sa kohë: 

• tarifa e aparatit(1200 lekë/vit) mbetet e pandryshuar , 

•  përqindja që mbahet aktualisht nga OSHEE(10%) nuk ulet në nivelin 2% sipas kërkesave të RTSH. 

•  mospërfshirja në faturim e tarifës së shërbimit për përdoruesit jofamiljarë për çdo aparat televiziv.  

 

C. Realizimi i të ardhurave gjatë  tre viteve të fundit:                                                                                                                                 

Në 000/lekë 

Nisur nga të dhënat e tabelës: 

TE ARDHURAT 

 

Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

I Financimi nga buxheti 674,000 633,134 573,736 

Bashkatdhetarët & Sateliti 240,000 270,000 220,000 

Projekte Filmike & Artistike 74,000 60,000 60,000 

Orkestra Simfonike RTSH-së dhe kinematografisë 60,000 54,000 60,000 

Investime në Teknologji 100,000 69,134 17,736 

Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja 200,000 180,000 216,000 

II.Të ardhura nga tarifa ap.tv 1,249,405 1,139,491 1,363,257 

III.Të ardhura të Institucionit 303,227 225,727 296,943 

Të ardh. Shfrytëzimi i  Infrastrukturës Transmetuese  85,903 122,507 137,397 

Reklama, njoftime etj. 83,824 78,460 143,546 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 76,000   

Të ardhura të  tjera 57,500 24,760 16,000 

TOTALI   I+II+III 2,226,632 1,998,352 2,233,936 
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-Të ardhurat nga financimi buxhetor paraqiten me ulje gjatë dy viteve të fundit. 

-Të ardhurat nga tarifa shërbimit të përdorimit të aparatit tv paraqiten me një rritje në vitin 2021, por 

në fakt në këtë vlerë është përfshirë edhe arkëtimi i vlerës 98 milion lekë, e cila duhej të ish arkëtuar 

në vitin 2020. Niveli mesatar i arkëtimit të tarifës është mesatarisht 1,260,000 lekë në muaj. 

-Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese paraqiten me të larta gjatë vitit 2021, si 

rezultat i faturimit të të gjithë allotmenteve, ku peshën më të madhe e ka allotmenti i Tiranës. 

-Të ardhurat nga reklamat, njoftimet etj. paraqiten më të larta si rezultat i eventeve sportive, kryesisht  

Euro 2020 transmetuar gjatë vitit 2021. 

-Të ardhurat e tjera paraqiten me ulje si rezultat i mos arkëtimit brenda vitit i të ardhurave nga 

Eutelsat, parashikuar në vlerën 12 milion lekë, e të ardhura të tjera të pritshme për t’u realizuar në 

vitin 2022. 

 

Realizimi i shpenzimeve në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2021:                                     

 

Nr 

 

Emertimi 

Planifikim 

2021 

Realizimi 

2021 

% 

 

1 Paga, shpërblime,sig.shoqërore  924,400 915,597 99 

2 Materiale, lëndë djegëse 61,400 61,000 99 

3 Projekte, film., artistikë ,blerje te drejta tv, 

f.p.pav.  

316,000 315,684 100 

4 Organizma Ndërkombëtarë 90,000 86,161 96 

5 Shërbime nga të tretë 278,700 264,959 95 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 65,000 61,127 94 

7 Shpenzime të tjera operative 67,800 66,576 99 

8 Investime dhe mirëmbaj. rrjeti digj. 332,700 287,982 87 

 Totali pa këstin e kredisë 2,136,000 2,059,086 96 

9 Shpenz.këste e interesa kredie 320,000 -  

 TOTALI 2,456,000 2,059,086  

 

Shpenzimet e RTSh-së gjatë vitit 2021 janë realizuar në nivelin 96 %. Struktura e shpenzimeve 

paraqitet në mënyrë grafike: 

*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar 99% dhe përbën 45% të shpenzimeve 

të RTSH-së. Gjatë vitit 2021 janë reflektuar ndryshimet strukturore dhe të rritjes së kategorive të 

pagave në zbatim të vendimit të Këshillit Drejtues RTSH nr.28 datë 22.07.2021, si edhe ndryshimet 

brenda për brenda strukturave.  
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Nga 1040 vënde pune miratuar në strukturë gjatë vitit 2021, numri mesatar mujor i punonjësve gjatë 

vitit 2021 ishte 968, në fund të vitit 2021 është 965 punonjës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zëri i shpenzimeve për paga dhe mbikohë kategorizuar në Administratë, Krijimtari dhe Teknikë 

paraqitet : 

-Administrata në vlerën 134 mln lekë ose 17 % ndaj totalit të fondit të pagave 

-Krijimtaria në vlerën 274 mln lekë ose 35 % ndaj totalit  

-Teknika në vlerën 368 mln lekë ose 48% ndaj totalit. 

 

*Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale ndihmëse, 

lëndë djegëse(karburant), realizuar në nivelin 99% .  

Përqindjen më të lartë të realizimit me 50% , e zënë shpenzimet  për furnizimin me karburant për 

: 

-Gjeneratorët në 62 stacionet, radiostacionet në Njësinë Teknike  

-Shpenzimet për automjetet  

Për sa i takon shpenzimeve për zërat materiale, shpenzimet kryesore lidhen kryesisht me blerjet 

material teknike dhe ndihmese, në raporte të njëjta  për: 

- Sektorin elektrik, Sektorin e transmetimit, Sektorit IT, Orkestrën Simfonike RTSH, Departamentin 

e Prodhimit, blerje kancelari dhe bojëra printer ,blerje për Automjete,  

blerje material kozmetike, detergjente, dezinfektues, hidraulike, veshje etj  

 

*Zëri i projekteve Filmike dhe Artistike  & Fondi i prodhimit të pavarur, përfshin: 
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a)të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, programe 

sportive, artistike, është realizuar 100% në vlerën 167mln lekë.  

-Blerje e të drejtave sportive për aktivitetet Euro 2020, Botërori 2022, Formula 1, Roland Garros 

Tenis, Uefa Champions League, Kupa Gjermanisë, Anglisë, Spanjës, prodhim sinjali i ndeshjeve te 

Kombëtares, likuiduar sipas kuotave të parashikuara për vitin 2021, Olimpiada etj. të drejta 

transmetimi dokumentarë e filma . 

b)Projekte filmike e Artistike, bashkëprodhime realizuar në vlerën 133,7 mln lekë, 45% është 

mbuluar nga financimi nga buxheti i shpetit për Zërin Projekte Filmike e Artistike me rëndësi 

mbarëkombëtare dhe përfshijnë : 

«Eurosong», «Festivali Junior», « Festivali Këngës RTSH », bashkëprodhime filmike e artistike etj. 

-Nga të ardhurat e vetë RTSH-së janë mbuluar projektet  : 

«4 Stinët», «Pasditja ime» , « Ura », «Eja tek unë », «Ditë pas dite », «Mirëmengjes Shqipëri », 

«Transkulturë », «Artes », «Dimensioni 4 », «Ne», «Siluetë», «Gjuha e shpirtit», «Rrënjët e ushqimit 

tënd », «Tempul », «Individi dhe Shoqëria», «Art&Art» , «Klubi i të rinjve», «Perspektivë», 

«Bibliotekë», «Zëri i Popullit»,  «Fletorja Zyrtare»,  «Newseum» , «Dekalog», «Përballë », «Autor», 

«Target », «31 minuta», «Java RTSH» & «Java mesnatë», «Në gjuhën e shenjave», «Thirrja e 

Tokës», «Euro 2020», «Skalitur në Përjetësi», «Publikisht» . 

 

c)shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur, janë realizuar në vlerën 15 mln lekë , sipas 

parashikimit të vitit 2021. 

-Prodhimi e programit të pavarur: Serialit televiziv « Nina » prej 10 serish në vlerën prej 10 mln lekë. 

-Prodhim  i porositur për 10 dokumentarë « Koha dhe Artisti » në vlerën 5 mln lekë. 

 

*Zëri i Organizmave Ndërkombëtarë përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj 

organizmave ndërkombëtare, si: 

-Eutelsat, Ses Astra, për shërbimin satelitor në vleren 28 mln lekë nga 31 mln lekë parashikuar, si 

rezultat i kërkesave më të ulta për shërbime satelitore ndaj subjektit Ses Astra, në varësi të 

aktiviteteve të zhvilluara  gjatë vitit 2021. 

-EBU për pagesat për transmetime në radio, televizion, lajme; pagesat e kuotizacioneve ndaj 

organizmave ndërkombëtare: EBU, Circom, Copeam, Rai, URT, AFP, Kosova Press, Erno. Realizimi 

i këtij zëri gjatë vitit 2021 është në masën 99%.  

 

*Zëri i Shërbimeve nga të tretë përfshin shpenzimet për shërbime të një natyre të përgjithshme që 

kryhen nga të tretët për funksionimin e përditshëm të veprimtarisë së RTSH, si shpenzimet për 
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energji elektrike, ujë, shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e sigurisë fizike të objekteve të 

RTSH, qira të ambienteve, si dhe shpenzime të tjera. Realizimi i këtij zëri është në nivelin 95%, dhe 

në mënyrë analitike paraqitet: 

-Shpenzimet për energji elektrike në vlerën 79.2 mln lekë nga 92.5 mln lekë parashikuar, realizuar ne 

masën 86%. Ky mosrealizim vjen kryesisht nga parashikimi i bërë në Njësinë Teknike, duke mbajtur 

parasysh ndryshimin e çmimit të energjisë dhe konsumin në pikat e transmetimit. 

-Shpenzimet për ujë, telefon, postë në vlerën 9.7 mln lekë realizuar në masën 80%. 

-Shpenzimet e internetit dhe fibrave optike në vlerën 19.8 mln lekë, realizuar në nivelin 94%. 

-Shërbimi i ruajtjes fizike në vlerën 19.8 mln lekë, realizuar në masën 99%. 

-Shpenzimet për qira për pronarët e truallit ku janë ndërtuar kullat e transmetimit gjatë procesit të 

digjitalizimit ,kontrata për përdorimin e linjave elektrike për stacionet Dvb-t2, në një total prej 18.8 

mln lekë, realizuar në nivelin 92%. 

-Shpenzime të tjera realizuar në vlerën 117 mln lekë , të cilat grafikisht përfshijnë: 

 

 

*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar në masën 94% . Realizimi në këtë zë qëndron 

në raportet : ~65% për shërbim udhëtimi jashtë vendit dhe ka mbuluar kryesisht pasqyrimin e 

aktiviteteve ndërkombëtare të zhvilluara gjatë vitit 2021.  

~35% për shërbime brenda vendit në të gjitha strukturat e vartësisë, nga të cilat në mënyrë analitike 

paraqiten: 

~54% e përbëjnë shpenzimet në Njësinë Tematike dhe të Lajmeve, të cilët pasqyrojnë ngjarjet dhe 

aktivitetet kryesore në mbarë vendin.  
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~17% e shpenzimeve janë në Njësinë Teknike për regjistrimin dhe transmetimin e aktiviteteve 

sportive e artistike, si edhe  për riparimet e defektet që ndodhin në stacionet rtv e furnizimin me 

karburant të gjeneratorëve në stacionet rtv. 

~ 29% e shpenzimeve janë në Departamentin e Prodhimit, Njësinë e Programeve, Qendrat vendore 

Audiovizive për realizimin e programeve. 

 

*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 99%. Në këtë zë janë përfshirë 

shpenzimet për : 

-Honorarë në Departamentit e Prodhimit, aktivitetet e Orkestrës, Njësinë Tematike dhe lajmet, 

Njësinë e Programeve dhe Qendrat vendore audiovizive, bazuar në strukturën programore të vitit 

2021 në vlerën 38 mln lekë. 

-pagesat e Këshillit Drejtues dhe Bordeve RTSH në vlerën 10 mln lekë,  

-pagesat e kujdestarëve të stacioneve transmetuese në Njësinë Teknike, në zbatim të vendimeve të 

Këshillit Drejtues RTSH në një vlerë 17 mln lekë 

-pagesat taksa automjetesh e bashkie në një vlerë 1.4 mln lekë 

 

*Zëri i shpenzimeve për Investime  dhe mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit  realizuar  

në masën 87%, vjen si rezultat i mosrealizimit të investimeve në teknologji. 

*Investime në Teknologji Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për investime në teknologji: 

- Blerje pajisjesh  dhe Software(program) për postën elektronike RTSH - në vlerën rreth 6.3 mln 

lekë, realizuar nga Financimi Buxhetor 

- Furnizim vendosje transmetues dhe Sisteme Antena FM për stacionet Tarabosh, Himarë, Zvërnec, 

Tushemisht dhe Llogara - në vlerën rreth 9 mln lekë, realizuar nga financimi buxhetor. 

- Rinovimi i pajisjeve elektrike për studiot në RTSH, realizuar - në vlerën rreth 3 mln lekë, realizuar 

si vlerë pjesore e tenderit të parashikuar Blerje Video wall, Pajisje Ndriçimi dhe Rinovim i pajisjeve 

elektrike në studiot e RTSH-së. 

Mosrealizimi në zërin Investime erdhi si rezultat i  mosrealizimit në afat të kontratës së parashikuar 

në vlerën 32.4 mln lekë nga financim buxhetor dhe vlera 20 mln lekë parashikuar nga të ardhurat e 

veta , e cila nuk u realizua brenda afatit kontraktor. 

 Vlera *Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes është realizuar në vlerën 269.7 mln lekë, në zbatim të 

kontratës së shërbimit të mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit të firmosur gjatë muajit shkurt 2021.  

*Zëri i shpenzimeve të kësteve dhe interesave të kredisë nuk është realizuar  si rezultat i 

mungesës së të ardhurave, pamundësisë financiare të RTSH-së për përballimin e këtij shpenzimi, 

relatuar në të gjitha shkresat dërguar në Ministrinë e Financave. 
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C.  Krahasimi i Shpenzimeve të RTSH gjatë tre viteve të fundit                                              

 

Emertimi 

Realizimi 

Viti 2019 

Realizimi 

Viti 2020 

Realizimi 

Viti 2021 

Paga, shpërblime ,sig .shoqëror  783,440 824,569 915,597 

Materiale, lëndë djegëse 64,785 67,964 61,000 

Projekte film., artistike ,bl. Dr .tv, f.p. pav.  

etj  

338,287 307,526 315,684 

Organizma Ndërkombëtarë 86,967 86,066 86,161 

Shërbime nga të tretë 233,961 225,755 264,959 

Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,498 61,469 61,127 

Shpenzime të tjera operative 60,811 61,050 66,576 

Investime dhe mirëmb. rrjeti digj. 443,684 344,647 287,982 

TOTALI  2,098,433 1,979,046 2,059,086 

      

 

                

Nga krahasimi në vite ndryshimet në zëra paraqiten : 

 Rritje në zërin e pagave, sig. shoqërore bazuar në  ndryshimet strukturore organizative dhe rritja  e 

pagave gjatë muajve prill 2020 dhe shtator 2020 për gjithë sistemin RTSH. 

Gjithashtu gjatë vitit 2021 pati rritje të pagave të ulëta, si edhe rritje të pagave në Qendrat Vendore 

audiovizive. Pagat paraqiten 11% më të larta gjatë vitit 2021 krahasuar me vitin 2020. 

 ndryshimet strukturore programore për zërin e shpenzimeve të tjera operative (honorarët /projekte 

filmike e artistike kanë sjellë rritjen e honorarëve  gjatë viti 2021 me 9%. 
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 Rritja me 17% në shërbimet për të tretë vjen si rezultat i kontratave të shërbimit të mirëmbajtjes të 

lidhura në fund të vitit 2020. 

RTSH gjatë gjithë vitit 2021 ka ndjekur hap pas hapi situatën financiare, duke likuiduar vetëm 

shpenzimet e domosdoshme për të realizuar detyrimet kontraktore brenda afateve. 

 

B. DREJTORIA JURIDIKE 

Gjatë vitit 2021 Drejtoria Juridike ka pasur disa përparësi në punën e saj, por në veçanti spikat puna e 

kryer për përgatitjen dhe miratimin më pas në Këshillin Drejtues të gjitha rregulloret e brendshme të 

të gjitha drejtorive në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-së.  

Drejtoria Juridike ka qenë pjesëmarrëse e rregullt, aktive dhe kanë dhënë kontributin e vet në grupet e 

punës për hartimin e Strategjisë së Zhvillimit të RTSH-së dhe Planit të Biznesit, dokumente që ende 

nuk kanë përfunduar së hartuari dhe së miratuari. 

Drejtoria Juridike ka qenë pjesë aktive edhe e takimeve të zhvilluara nga RTSH, me mbështetjen e 

Prezencës së OSBE-së në Tiranë, në qendrat audiovizive vendore me temë kryesore “Vizioni i ri i 

RTSH-së, diskutim me komunitetet lokale”. 

Gjatë vitit 2021, Drejtoria Juridike ka marrë pjesë dhe ka dhënë kontributin e vet në GNP (grupet 

ndërinstitucionale të punës) për zbatimin e marrëveshjes së asocim-stabilizimit (MSA) dhe progres-

raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, në lidhje me kapitullin 10 “Shoqëria e informacionit 

dhe media”. 

Në detyrat e ngarkuara gjatë vitit 2021 Drejtoria Juridike është angazhuar jo vetëm gjatë hartimit të 

kontratave ku palë ka qenë RTSH, (p.sh. Kontrata për mbështetjen në rrjetin e transmetimit të RTSH-

së, kontrata për transmetim programi në kanalet e RTSH-së, kontrata qiraje etj.) por dhe në 

marrëveshjet e ndryshme të bashkëpunimit të ardhura nga palë të tjera dhe kontrolluara nga ana e 

kësaj Drejtorie, në lidhje me përputhshmërinë e tyre ligjore.  

Drejtoria Juridike është angazhuar edhe në lidhjen e kontratave me subjekte private, mbi pasuritë e 

paluajtshme të të cilëve janë vendosur disa nga pikat e transmetimit të RTSH, në funksion të procesit 

të kalimit nga transmetime analoge në transmetime numerike/digjitale.  

Në proceset gjyqësore të ndjekura nga ana e Drejtorisë Juridike, janë bërë përpjekje maksimale në 

interes të RTSH-së, në minimizimin e detyrimeve kur kemi qene në cilësinë e palës së paditur dhe në 

maksimizimin e detyrimeve kur RTSH ka qenë në cilësinë e palës paditëse, duke u përpjekur 

gjithashtu që të mos ketë as zvarritje të procesit gjatë realizimit të fazave procedurale për secilën 

çështje.  

Nga ana e Drejtorisë Juridike janë bërë lidhjet e të gjitha kontratave me subjektet kabllore, 12 për 

vitin 2021 në një vlerë totale prej 1.922.123 lekë të cilëve u është dhënë nga RTSH e drejta e 
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shpërndarjes dhe ritransmetimit tokësor të kanaleve televizive të RTSH-së, (me përsëritje) nëpërmjet 

sistemit me kabull (ritransmetim kabllor). Për lidhjen e këtyre kontratave është ndjekur po nga kjo 

Drejtori gjithë procedura e përpunimit të dokumentacionit e deri në lidhjen e tyre përfundimtare, 

përfshi edhe në gjurmimin e pagesës së detyrimit të tyre, ku deri më sot nuk figuron asnjëri prej tyre 

si subjekt debitor ndaj RTSH.  

Në kuadër të rinovimit të Kontratës të Transmetimit të Shërbimit Publik me Autoritetin e Mediave 

Audiovizive, Drejtoria Juridike është ngarkuar me ndjekjen e gjithë praktikës për hartimin të draft 

kontratës duke filluar nga kërkesa për ngritjen e grupit të punës përgjegjës, vendosjen në dispozicion 

të gjithë dokumentacionit të nevojshëm, koordinimin me anëtarët pjesë e grupit, rishikimin dhe 

përditësimit me dispozitat ligjore përkatëse dhe kryerjen e ndryshimeve ligjore në ato pjesë të 

kontratës ku çmohet e nevojshme deri në hartimin përfundimtar të kontratës.  

Me anë të autorizimit nr.1491 prot. dt.13.05.2019 dhe në vijim të Drejtorit të Përgjithshëm, janë kryer 

të gjitha veprimet e nevojshme në emër të institucionit sipas procedurës përkatëse për regjistrimin e 

markës RTSH. Për dy logot AL/T/2019/636 dhe AL/T/2019/635 ka përfunduar procesi i regjistrimit 

me tërheqjen e Çertifikatës për Regjistrim Marke pranë Sektorit të Pritjes dhe Informacionit në 

Drejtorinë e Pronësisë Industriale në datën 09.12.2021. Po në këtë datë është kryer pagesa e fundit 

edhe për dy markat e tjera AL/T/2019/ 454 dhe AL/T/2019/455, procesi i regjistrimit i të cilave 

përfundon në 2022 me tërheqjen e certifikatave për regjistrimin.  

Drejtoria Juridike është  përpjekur që të jap maksimumin  gjatë rishikimit të rregulloreve. Kjo ka 

ndodhur edhe për departamentet e reja që janë krijuar në RTSH, si edhe për ndryshimet e pjesshme 

në strukturat përbërëse të RTSH, proces i cili ka kushtëzuar rishikimin e tyre, kur janë paraqitur për 

këtë qëllim nga strukturat përkatëse. Është bërë maksimumi që këto rregullore të jenë sa më 

konformë ligjit dhe për një mirëfunksionim të tyre nga ana praktike.  

Drejtoria Juridike është e angazhuar plotësisht në kthimin e përgjigjeve shkresave të ndryshme, sipas 

tematikës dhe kërkesave specifike duke mbledhur dhe dokumentacionin mbështetës. Shkresa 

komunikimi dhe përgjigje me zyra përmbarimore, si për dhënie informacioni apo marrjen e masave 

për vënien në ekzekutim të vendimeve të ardhura prej tyre, ashtu edhe për fillimin e procedurave dhe 

mbledhja e dokumentacionit të duhur në rastin e ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore ku palë 

kreditore është RTSH. Kthim përgjigje shkresave të ndryshme, të ardhura për mendim apo 

interpretim, për situata kur është kërkuar interpretim i ndonjë dispozite ligjore. 

 

Blerja e të drejtave ekskluzive të transmetimit dhe zbatimi i tyre 

Drejtoria Juridike ka zhvilluar edhe veprimtarinë e zakonshme vjetore siç është përgatitja e 

dokumentacionit, këqyrja, zbatimi i kontratave dhe mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me 
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partnerët ndërkombëtarë, si EBU, FIFA, UEFA, CIO, SPORT 5, CAA 11, Team Marketing, 

MP&Silva, FFT etj, për prodhimin e sinjalit ndërkombëtar dhe transmetimin me sukses të ndeshjeve 

të kombëtares shqiptare të futbollit të vlefshme për Nations League 2020/21. 

 

Proceset gjyqësore 

Drejtoria Juridike ka qenë e angazhuar në shumë procese civile, ku vlen të veçohen disa procese 

administrative që janë nisur nga RTSH, në cilësinë e palës paditëse. 

1. Procesi gjyqësor, RTSH kundër shoqërisë “Teknomedia” sh.p.k: 

Radio Televizioni Shqiptar, në cilësinë e palës paditëse, ka kërkuar: Shlyerjen e detyrimit kontraktor 

në vlerën totale prej 1.175.137 lekë dhe pagimin e kamatave ligjore mbi këtë shumë. Ky detyrim vjen 

si rezultat i mos pagesës për shërbimin kontraktor, të mbështetjes së këtij subjekti në rrjetin e 

transmetimit të sinjalit të RTSH-së. 

2. Procesi gjyqësor, RTSH kundër shoqërisë “Teknomedia” sh.p.k 

Radio Televizioni Shqiptar, në cilësinë e palës paditëse, ka kërkuar: Detyrimi i shoqërisë 

“Teknomedia” sh.p.k. të shlyejë detyrimin kontraktor në vlerën prej 2575.2 Euro. 

Ky detyrim vjen si rezultat i mos pagesës për shërbimin kontraktor të mbështetjes së këtij subjekti në 

rrjetin e transmetimit të sinjalit të RTSH-së. 

3. Procesi gjyqësor, RTSH kundër shoqërisë “In Tv Albania” sh.p.k 

Radio Televizioni Shqiptar, në cilësinë e palës paditëse, ka kërkuar: Detyrimi i shoqërisë “In TV 

Albania” sh.p.k të shlyejë detyrimin kontraktor në vlerën prej 30240 (tridhjetëmijë e dyqind e dyzet) 

Euro dhe pagimin e kamatave ligjore mbi këtë shumë. 

Ky detyrim vjen si rezultat i mos pagesës për shërbimin kontraktor të mbështetjes së këtij subjekti në 

rrjetin e transmetimit të sinjalit të RTSH-së. 

4. Procesi gjyqësor, RTSH kundër shoqërisë “Televizioni Kukës” sh.a 

Radio Televizioni Shqiptar, në cilësinë e palës paditëse, ka kërkuar: Shlyerjen e detyrimit kontraktor 

në vlerën totale prej 631.954 lekë dhe pagimin e kamatave ligjore mbi këtë shumë. 

Ky detyrim vjen si rezultat i mospagesës për shërbimin kontraktor, të mbështetjes së këtij subjekti në 

rrjetin e transmetimit të sinjalit të RTSH-së. 

5. Procesi gjyqësor, RTSH kundër Eriona Rushiti, Ky proces gjyqësor është me objekt: pagim demi 

moral të shkaktuar ndaj RTSH-së. 

6. Procesi Gjyqësor RTSH kundër Shoqëria AR&LO Travel-Blu Tour Operator sh.pk. me objekt –

Deklarim pavlefshmërie te titullit ekzekutiv.  

7. Procesi gjyqësor, RTSH kundër Shoqërisë “BBF” me objekt shlyerje e detyrimit kontraktor në 

vlerën prej 6.454.021 lekë. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    19 / 157 
 

8. Procesi gjyqësor RTSH kundër Shoqërisë “Media Vizion” me objekt shlyerje e detyrimit 

kontraktor në vlerën 3.487.460 lekë, detyrim i shlyer nëpërmjet marrëveshjes së realizuar mes palëve.  

Proceset gjyqësore në të cilat RTSH ka qenë në cilësinë e palës së paditur:  

Gjatë vitit 2021 Drejtoria Juridike ka qenë e angazhuar në disa procese gjyqësore të reja në cilësinë e 

palës së paditur dhe kryesisht çështje me objekt: Zgjidhje e marrëdhënieve të punës, shpërblim dëmi 

pasuror dhe jo pasuror të cilat janë ende ne proces gjyqësor.  

Çështjet gjyqësore me ish-punonjësit,  Miliza Binjaku, Ermira Shabani, Kujtim Allko, Hedije Mance, 

Gëzim Bërdufi, Fatmira Shehaj, Sokol Tola, Yllka Gjikopulli, Redjan Mulla, Pëllumb Deliaj, 

Pëllumb Cano, Jetmir Shpuza, Behije Dyrmishi, Nuredin Ibishi, Bardhyl Domi.  

E drejta e autorit 

Drejtoria Juridike ka qenë pjesë aktive në procesin gjyqësor administrativ kundër vendimit nr.3, datë 

04.08.2017 të Këshillit Kombëtar për të Drejtat e Autorit (KKDA), lidhur me tarifat dhe 

metodologjinë mbi të cilat subjektet përdoruese të veprave që mbrohen nga e drejta e autorit do të 

duhet të paguajnë për përdorimin e këtyre të drejtave, në zbatim të ligjit nr. 35/2016 “Për të drejtat e 

autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.  

Ky vendim është kundërshtuar nga të gjithë operatorët e shërbimit mediatik audiovizive dhe vetë 

KKDA ka bërë disa ndryshime mbi këtë vendim, por sërish RTSH nuk është dakord me 

metodologjinë e zgjedhur dhe veçanërisht me përcaktimin e zërave të të ardhurave që do të merren 

parasysh për të llogaritur më pas tarifën për të drejtat e autorit. 

RTSH vazhdon procesin gjyqësor me DDA për kundërshtimin e metodologjisë së përdorur për 

llogaritjen e tarifave për të drejtat e autorit. Aktualisht çështja është në Gjykatën e Lartë pas rekursit 

të ushtruar nga ana e RTSH kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.  

Sektori i Projekteve në përputhje me rregulloren e miratimit dhe të zbatimit të projekteve filmike, 

artistike dhe të blerjes së të drejtave, e miratuar me vendimin nr. 10, datë 26.03.2018 të Këshillit 

Drejtues të RTSH, si dhe në përputhje me rregulloren për përdorimin e fondit të prodhimit të pavarur, 

e miratuar me vendimin nr. 66, datë 07.11.2016 të Këshillit Drejtues të RTSH, përgjatë 2021, ka 

përmbushur detyrat vijuese: 

(i) ka përgatitur dokumentacionin administrativo-ligjor dhe financiar, si dhe ka zbatuar procedurat në 

lidhje me miratimin e: (a) projekteve filmike dhe projekteve artistike, të cilat janë prodhime 

ekskluzive të RTSH dhe që financohen tërësisht nga RTSH; (b) të projekteve filmike dhe të 

projekteve artistike, të cilat janë paraqitur në RTSH nga personat fizikë dhe personat juridikë; (c) 

blerjes së të drejtave të transmetimit audiovizive të veprave audiovizuale; (d) krijimit të një vepre me 

të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë mes RTSH dhe autorit. 
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(ii) ka shqyrtuar, vlerësuar dokumentacionin administrativo-ligjor dhe financiar që njësitë 

administrative të RTSH, autorët, personat fizikë dhe juridikë paraqesin pranë Sektorit të Projekteve 

në përputhje me kërkesat e përcaktuara në rregulloren e miratimit dhe të zbatimit të projekteve 

filmike, artistike dhe të blerjes së të drejtave, në lidhje me projektet filmike, artistike, në lidhje me 

blerjen e të drejtave transmetimit audiovizive të veprave audiovizuale, si dhe në lidhje me krijimin e 

një vepre me të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë mes RTSH dhe autorit. 

(iii) ka përgatitur dokumentacionin shkresor, përmes të cilit Drejtori i Përgjithshëm i RTSH i është 

drejtuar Bordit Artistik të RTSH në lidhje me miratimin nga pikëpamja artistike, Bordit të 

Administrimit të RTSH dhe Këshillit Drejtues të RTSH në lidhje me miratimin nga pikëpamja 

ekonomike të projekteve filmike, artistike të blerjes së të drejtave të transmetimit audiovizive të 

veprave audiovizuale, të krijimit të një vepre me të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë mes 

RTSH dhe autorit, sipas përcaktimeve të rregullores së miratimit dhe të zbatimit të projekteve 

filmike, artistike dhe të blerjes së të drejtave. 

(iv) ka përgatitur dokumentacionin shkresor, përmes të cilit RTSH i është drejtuar palëve të treta, 

për përfitimin e grantit, ose të financimeve në lidhje me projektet filmike dhe projektet artistike. 

(v) ka përgatitur  dokumentacionin shkresor, si dhe aktet administrative të llojit “urdhër”, “autorizim”, 

apo “vendim” të Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, të cilët janë lidhur me procedurën e zbatimit të 

projekteve filmike, artistike si dhe të blerjes së të drejtave, duke përfshirë dhe krijimin e një vepre me 

të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë mes RTSH dhe autorit. 

(vi) ka hartuar të gjithë preventivat financiarë të buxhetit të prodhimit ose të bashkëprodhimit të 

projekteve filmike dhe artistike, të cilat janë prodhime të RTSH dhe/ose që janë paraqitur në RTSH 

nga personat fizikë dhe persona juridikë dhe në të cilët RTSH është në cilësinë e bashkëprodhuesit. 

(vii) ka shqyrtuar të gjitha dokumentacionet financiare justifikuese në lidhje me projektet filmike 

dhe artistike në të cilat RTSH është në cilësinë e bashkëprodhuesit, si dhe ka përgatitur për zbatim 

pranë Drejtorisë Ekonomike të RTSH situacionin faktik të shpenzimeve të projektit filmik dhe 

artistik në fjalë. 

(viii) ka përgatitur kontratat përkatëse bazuar në zërat e preventivit financiar të buxhetit të 

prodhimit ose të bashkëprodhimit të të gjitha projektet filmike, artistike të miratuara dhe ia ka 

paraqitur për nënshkrim subjektit përkatës dhe autoritetit kompetent në RTSH dhe pas nënshkrimit të 

kontratave, janë dërguar për zbatim pranë njësive administrative të RTSH. 

(ix) ka përgatitur kontratat e blerjes së të drejtave të transmetimit audiovizive të veprave 

audiovizuale, si dhe kontratat e porosisë të krijimit të një vepre me të drejta autori dhe ia ka paraqitur 

për nënshkrim subjektit përkatës dhe autoritetit kompetent në RTSH. 
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(x) ka informuar në mënyrë të vazhdueshme punonjësit e RTSH, të cilët janë krijues, interpretues apo 

ekzekutues, si dhe njësitë administrative të RTSH për procedurat e miratimit të projekteve artistike në 

RTSH, si dhe për çështjet e të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me të drejtat e autorit, 

sidomos për çështjet e administrimit të të drejtave të autorit dhe të të drejtave të lidhura në përputhje 

me legjislacionin shqiptar. 

(xi) ka zbatuar procedurat e paraqitjes, miratimit dhe të zbatimit të programeve që financohen nga 

fondi i prodhimit të pavarur, në kuadër të strukturës programore të RTSH, si dhe procedurat e 

miratimit të porositjes dhe/ose blerjes së prodhimeve të pavarura. 

(xii) ka përgatitur dokumentacionin administrativo-ligjor në lidhje me miratimin e programeve që 

financohen nga fondi i prodhimit të pavarur, në kuadër të strukturës programore të RTSH.  

(xiii) ka shqyrtuar, vlerësuar dokumentacionin administrativo-ligjor që personat fizikë dhe juridikë 

paraqesin pranë Sektorit të Projekteve në përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në 

rregulloren për përdorimin e fondit të prodhimit të pavarur. 

(xiv) ka përgatitur dokumentacionin shkresor, përmes të cilit Drejtori i Përgjithshëm i RTSH i është 

drejtuar Bordit Artistik të RTSH në lidhje me miratimin nga pikëpamja artistike, Bordit të 

Administrimit të RTSH dhe Këshillit Drejtues të RTSH në lidhje me miratimin nga pikëpamja 

ekonomike të projekteve për prodhimin e pavarur, sipas përcaktimeve të rregullores për përdorimin e 

fondit të prodhimit të pavarur. 

(xv) ka përgatitur dokumentacionin shkresor, si dhe aktet administrative të llojit “urdhër”, 

“autorizim”, apo “vendim” të Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, të cilët lidhen me procedurën e 

zbatimit të projekteve për prodhimin e pavarur. 

(xvi) ka përgatitur formularin e veçantë, i cili përmban informacion të domosdoshëm mbi projektin 

dhe subjektin aplikues, prodhues të prodhimeve të pavarura. 

(xvii) ka përgatitur relacionet përkatëse për prodhimet e gatshme dhe fondet që duhen për blerjen e 

tyre, në bazë të ofertave të tregut dhe ndjek procedurat e miratimit të tyre sipas rregullores për 

përdorimin e fondit të prodhimit të pavarur. 

(xviii) ka shqyrtuar dokumentacionet financiare justifikuese për kryerjen e shpenzimeve financiare të 

dorëzuara nga subjektet prodhuese të prodhimeve të pavarura në lidhje me projektet për prodhimin e 

pavarur, si dhe ka përgatitur dhe dërguar për zbatim në Drejtorinë Ekonomike të RTSH 

dokumentacionet financiare justifikuese të projekteve në fjalë. 

(xix) ka përgatitur kontratat, që janë lidhur midis RTSH dhe subjekteve prodhuese të prodhimeve të 

pavarura, të cilat i janë paraqitur për nënshkrim subjektit përkatës dhe autoritetit kompetent të RTSH. 

Sektori i Projekteve i kushtoi vëmendje të veçantë çështjeve ligjore, që lidheshin me administrimin e 

të drejtave të autorit dhe të të drejtave të lidhura, në të gjitha rastet e lidhura me projektet filmike, 
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artistike dhe blerjet e të drejtave të transmetimit audiovizive të veprave audiovizuale, duke përfshirë 

krijimin e veprave me të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë, si dhe me projektet e 

prodhimeve të pavarura, si dhe vlerësoi në mënyrë dinamike të gjitha faktet juridike, në mënyrë që 

marrëdhënia e RTSH me personat fizikë, personat juridikë, si dhe me autorët, interpretuesit dhe/ose 

ekzekutuesit, prodhuesit e fonogrameve, të videogramëve, të prodhuesve të fiksimeve të para të 

filmave, të zhvillohej duke mbrojtur interesat e RTSH, si dhe duke e çliruar RTSH nga të gjitha 

detyrimet financiare kundrejt agjencive që administrojnë në mënyrë kolektive të drejtat e autorit si 

dhe të drejtat e lidhura, si dhe nga të gjitha detyrimet kundrejt palëve që administrojnë në mënyrë 

individuale këto të drejta. 

Sektori i Projekteve ka përmbushur objektivat në përputhje me veprimtarinë e tij, duke patur në 

konsideratë që objektivi kryesor i veprimtarisë së Sektorit të Projekteve është profesionalizmi, 

përgjegjësia dhe transparenca, e ndërthurur pangjashmërish me ligjshmërinë.  

Objektiv tjetër i Sektorit të Projekteve ka qenë rritja e bashkëpunimit me strukturat e tjera të RTSH, 

koordinimi, performanca për zbatimin e detyrave me të cilat ngarkohet Sektori i Projekteve, si dhe 

rritja e nivelit profesional në kryerjen e procedurave në lidhje me miratimin dhe zbatimin e 

projekteve filmike, artistike, blerjes së të drejtave të transmetimit audiovizive të veprave 

audiovizuale, të krijimit të një vepre me të drejta autori në bazë të kontratës së porosisë mes RTSH 

dhe autorit, të programeve që financohen nga fondi i prodhimit të pavarur, si dhe të porositjes 

dhe/ose blerjes së prodhimeve të pavarura. 

Sektori i Projekteve, përgjatë 2021 ka zhvilluar veprimtarinë bazuar në parimet e ligjshmërisë, 

transparencës, profesionalizmit, përgjegjësisë, integritetit, paanësisë, konfidencialitetit dhe mbrojtjes 

së të dhënave. Marrëdhëniet midis anëtarëve të personelit të Sektorit të Projekteve janë zhvilluar 

duke u bazuar në parimet e bashkëpunimit, të koordinimit dhe të bashkëpërgjegjësisë për zbatimin e 

detyrave që u janë ngarkuar. 

Sektori i Projekteve ka pasur si objektiv ndryshimin e sistemit tarifor të RTSH në lidhje me projektet 

filmike dhe artistike, por pandemia Covid 19, shkaktoi ngadalësimin e veprimtarisë në këtë drejtim.  

 

C. DREJTORIA E PLANIFIKIMEVE DHE  PROKURIMEVE:  

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës duke marrë për bazë pasqyrën e buxhetit të miratuar për 

vitin 2021, vënë në dispozicion për t’u prokuruar, Drejtoria e Planifikimit dhe Prokurimeve  ka 

përgatitur regjistrin e parashikimeve si dhe të ndryshimeve të herë pas hershme duke ju referuar 

kërkesave të paraqitura përgjatë vitit. 
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Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar gjithsej 61 procedura prokurimi procedura prokurimi ku përfshihen 

blerje mallrash, ofrime shërbime kryesisht blerje pajisje material dhe shërbime për funksionalitetin e 

veprimtarisë së strukturave të RTSH.  

Gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit specialistet kanë respektuar bazën ligjore në fushën e 

prokurimeve në përputhje me planifikimin dhe nevojat e RTSH.  

 

D. DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në fokusin e saj ka këto detyra kryesore: hartimin e politikave, 

ofrimin e shërbimeve në funksion të menaxhimit sa më efikas të stafit të burimeve njerëzore; 

rekrutimin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë, në përputhje me politikat e institucionit dhe 

legjislacionin shqiptar në fuqi; hartimin e strategjisë për trajnimin, zhvillimin e stafit, vlerësimin e 

performancës, zbatimin e procedurave referuar legjislacionit në fuqi lidhur me punësimin dhe mirë 

administrimin e dosjeve të stafit, etj. 

Si çdo vit, dhe gjatë 2021, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e ka bashkërenduar punën mbështetur në 

legjislacionin Shqiptar, ne Ligjin nr. 7961 te Kodit të Punës, Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat 

audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. 98/2016 “Për miratimin e Statutit të Radio 

Televizionit Shqiptar, si dhe në gjithë vendimet e një pas njëshme të Këshillit Drejtues dhe Urdhrat e 

nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm Gjate vitit 2021 Struktura Organizative e Drejtorisë së 

Përgjithshme, nuk ka patur ndryshime. Kjo strukture e cila ka 108 vende pune është miratuar me 

Vendim nr. 44 të Këshillit Drejtues datë 23.11.2020. Të gjitha kdryshimet janë pasqyruar në mënyrë 

të rregullt hap pas hapi, në strukturat organizative dhe analitike, duke bërë rakordimet e duhura me 

Drejtorinë Ekonomike, si dhe duke vënë në dijeni drejtoritë përkatëse.  

Në kuadër të ndryshimeve strukturore në RTSH, ka patur prurje të elementit të ri nga jashtë 

institucionit, dhe si rrjedhojë, është rritur shumë puna informuese me ta, si dhe janë shtuar kontaktet e 

herëpashershme, në mënyrë që t’ju bëhej gjithçka prezent, apo për t’i ndihmuar në zgjidhjen e çdo 

problemi të dalë në punë e sipër, sa herë që kjo gjë ka qenë e nevojshme. 

Në prani të një mjedisi gjithnjë e më konkurrues për sa i përket produktivitetit dhe cilësisë së 

programeve që ofron RTSH, është shumë e rëndësishme të stimulohet dhe kontributi që çdo punonjës 

mund t'i japë institucionit.  

Si pasojë e kontrolleve fizike të ushtruara dhe verifikimeve të bëra herë pas here nëpërmjet sistemit të 

kartave janë marrë masa të ndryshme disiplinore si: Vërejtje, Vërejtje me shkrim, ulje të përkohshme 

të pagës etj., gjithmonë mbështetur këto në Kodin e Punës dhe në kontratën individuale të punës, të 

cilat kanë konsistuar në përmirësimin e frekuentimit sa më të mirë të punës, si dhe forcimin e 

disiplinës ne pune. 
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Gjatë 2021 ka patur ndryshime të vazhdueshme në strukturat Organizative, Analitike si dhe në Librin 

e Pagave të RTSH-së, ku si rrjedhojë ka patur emërime, largime dhe ndryshime në kategori të 

punonjësve, lëvizje këto te cilat janë zbardhur me shkresat përkatëse. 

 

Qëllimi i Departamentit të Prodhimit është realizimi artistik i programeve të RTSH-së, me një cilësi 

të lartë, me kosto sa më të ulët dhe brenda një afati optimal. Gjithashtu ky departament mund të 

realizoj prodhimin e programeve të ndryshme radio-televizive të porositura nga subjekte të tjera, me 

qëllim të përfitimit të të ardhurave nga ana e RTSH. Në zbatim të Vendimeve të Këshillit Drejtues 

janë ndjeur procedurat si:  emërime, lëvizje në detyrë, dalje në pension, largime, etj. 

 

Gjatë vitit 2021 Struktura Organizative e Njësisë së Programeve nuk ka ndryshuar, por është  punuar 

me Strukturën e miratuar me Vendimin nr. 30 date 16.09.2022 te KD.  

Në mënyrë të përsëritur nëpërmjet kontrolleve fizike është bërë ndjekja e frekuentimit në punë të 

punonjësve të kësaj Njësie. Duke u bazuar në këto kontrolle janë marrë masat disiplinore 

(Vërejtje/Vërejtje me shkrim/Vërejtje me shkrim për paralajmërim për pushim nga puna/Gjoba) sipas 

shkeljeve të konstatuara gjithmonë duke u mbështetur në Kodin e punës dhe Kontratën individuale. 

Domosdoshmëria për trajnim punonjësish duhet të shtrihet edhe më gjerë në Njësinë e Programeve. 

Përpjekja për ndryshim cilësor vërehet si duke shfrytëzuar kapitalin e brendshëm njerëzor, ashtu dhe 

në prurjet e reja në RTSH, duke patur parasysh që prioritet për punësim të ketë gjithmonë elementi 

më i kualifikuar dhe më kreativ. 

 

Sipas propozimeve të bëra nga Drejtuesi i Njësisë Teknike, Drejtoria e Burimeve Njerëzore ka bere 

deklarimet dhe ka plotësuar Kontratat e Shërbimit 1 (një) vjeçare, për te gjithë Kujdestaret e sistemit 

te RTSH. 

Në mënyrë të përsëritur është bërë verifikimi i frekuentimit në punë për punonjësit, jo vetëm të 

administratës, por edhe teknikët sipas departamenteve, sektorëve, praktikë kjo e cila ka dhënë 

rezultat. Duke u bazuar në këto kontrolle janë marrë masat disiplinore përkatësisht sipas shkeljeve të 

konstatuara. 

Të gjitha këto masa janë marrë për mos kryerjen e detyrës funksionale (ndërprerje transmetimi, për 

mos njoftim defekti, për raste te largimit nga puna gjatë orarit zyrtar , si dhe për mos paraqitje në 

punë pa arsye). Është përpiluar dhe zbatuar planifikimi i lejeve vjetore, zbatimi i të cilave ka qenë 

korrekt në përputhje me intensitetin e punës. Për kryerjen e lejeve të zakonshme është kombinuar 

kërkesa e vetë punonjësit me përgjegjësit e sektorëve, duke patur parasysh që në Njësinë Teknike në 

80 % të sektorëve dhe stacioneve punohet 24 orë pa ndërprerje. 
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Në fund të vitit 2021 numri i vendeve vakant për këtë Njësi ka qenë 45. 

Gjatë vitit 2021 për ngritjen profesionale të gazetarëve janë bërë trajnime disa trajnime ONLINE si 

dhe ne ambientet e brendshme te RTSH, por për ketë një informacion më të detajuar e përcjell 

Drejtoria e Akademisë, e cila ka bërë monitorimin e të gjithë këtij procesi. 

 

Për vitin 2021 doli e nevojshme që të futet ne Strukturën Organizative emërtesa Recepsionist, për 

arsye se kosto financiare për të kontraktuar shërbimin e ruajtjes fizike nga operatore privat, në 

Qendrat Vendore Audiovizive me firmën private ″Ilyrian Guard″ ishte gati dyfishi i kostos së 

punësimit të një ″Recepsionisti″. 

Bashkërendimi i punës, komunikimi dhe rakordimi i veprimtarisë midis Qendrave Vendore 

Audiovizive të RTSH dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore ka qenë i vazhdueshëm, efecient dhe 

shumë i kënaqshëm, gjë e cila vlen për t’u theksuar.  

Si pasojë e ndryshimeve strukturore të RTSH-së, gjatë 2021 Struktura Organizative e sistemit të 

RTSH kishte gjithsej 1040 vende pune.  

Për të gjitha këto ndryshime të bëra në institucionin tonë (dhe për çdo njësi në veçanti) janë përpiluar 

Vendime si dhe janë lidhur kontratat e punës (3-mujore, 1-vjeçare dhe me afat të pacaktuar), të cilat 

më pas janë pasqyruar në Regjistrat Themeltar dhe në Librezat e punës, gjë e cila ka çuar në rritjen e 

madhe të volumit shkresor të punës në këtë Drejtori. 

Si çdo vit janë përpiluar dhe zbatuar planifikimi i lejeve të zakonshme, zbatimi i të cilave ka qenë 

korrekt dhe në përputhje me intensitetin e punës ne njësite apo drejtoritë përkatëse.  

Çdo fund muaji janë përpiluar dhe dorëzuar në sektorin e financës listë prezencat, duke bërë 

rakordimin e tyre me lejet e zakonshme, raportet për paaftësi në punë si dhe me mungesat pa arsye të 

punonjësve. 

Për një vijueshmëri më të mirë në punë dhe ngritjen profesionale të punonjësve, në kuadër të planit 

vjetor të zyrës së Burimeve Njerëzore, për performancën e punonjësve gjatë këtij viti, vlerësimet e 

punës janë bërë nga ana e Drejtorëve, Kryeredaktorëve, Redaktorëve Përgjegjës dhe përgjegjësve të 

Sektorëve në mënyrë korrekte. Të gjithë punonjësit janë vlerësuar në bazë të frekuentimit, në punë, 

dhe zbatimit të detyrës funksionale, dhe zbatimi i rregullores së brendshme të Institucionit tonë. 

Në mënyrë të vazhdueshme, ka patur kontrolle nga punonjësit e sigurimeve shoqërore për të 

verifikuar plotësimin e regjistrave themeltar si dhe për te bere vërtetimin e vjetërsisë në punë për 

punonjësit, të cilët kanë mbushur moshën e daljes në pension pleqërie, ku çdo gjë ka rezultuar në një 

rakordim korrekt dhe nuk është konstatuar asnjë shkelje nga ana e tyre. 
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Vihet re se gjatë vitit 2021 ka patur largime me dëshirë , sidomos nga punonjës të moshës së re. 

Arsyet më të shumta janë për emigrim ose për një punë më të mirë. Ky është një problem për 

Institucionin tonë pasi po ikën fuqia punëtore e moshës së re dhe më te kualifikuarit. 

Për një vijueshmëri më të mirë në punë dhe ngritjen profesionale të punonjësve, në kuadër të planit 

vjetor të zyrës së Burimeve Njerëzore, si dhe për të matur performancen  në punë të punonjësve në 

fillim të vitit janë plotësuar vlerësimet e punës. Punonjësit janë vlerësuar në bazë të frekuentimit në 

punë, zbatimit të detyrës që kanë në ngarkim, si dhe në zbatimin e rregullores së brendshme të 

Arkivës. 

 

Te gjitha Vendimet e emërimeve / lëvizjet në detyrë / daljet në pension /si dhe të larguar me dëshirë, 

janë pasqyruar në mënyrë të rregullt: 

- Në Strukturat Analitike te Njësive duke bërë rakordimet përkatëse me Drejtorinë Ekonomike 

- Janë bere regjistrimet e lëvizjeve në regjistrat themeltar 

- Janë bere ndryshimet në librezat e punës 

- Një kopje e Vendimeve janë vendosur ne dosjen personale te punonjësit 

Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me Nr. 561, Datë 23.12.2021 

"Për Marrjen e Masave për Parandalimin e Infeksionit Covid-19, për Punonjësit e Administratës 

Publike, Punonjësit e Supermarketeve dhe Qendrave Tregtare", janë bërë njoftimet e duhura 

nëpërmjet postës elektronike, të gjithë strukturave të RTSH brenda muajit Dhjetor, në mënyrë që të 

dorëzoheshin në kohën e duhur të gjitha Çertifikatat e Vaksinimit. 

Në zbatim të Vendimit nr. 36 të Këshillit Drejtues të RTSH, datë 16.05.2007, i ndryshuar me 

Vendimin nr. 6 datë 15.02.2019, "Për ndihmën financiare  të punonjësve të RTSH", ne varësi te 

informacioneve te ardhura nga drejtoritë për rastet e fatkeqësisë ne familje te ndodhura punonjësve te 

institucionit, ose për rastet e ndërhyrjeve te ndryshme mjekësorë te kryera nga ata, Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore ka ndjekur procedurën për dhënien e ndihmës financiare rast pas rasti. 

Me përfundimin e kontratës 1 vjeçare me Kompaninë e Sigurimit Sicred, Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore, përgatiti listën e punonjësve të RTSH, (e cila përfshin të dhënat si; Emër / Atësi / 

Mbiemër / Emërtesë / Kartë identiteti) dhe pasi u bë verifikimi me Drejtorinë e Shitjes dhe 

Menaxhimit të Trafikut, ja përcolli materialin kompanisë së sigurimeve për të përgatitur Çertifikatat e 

Sigurimit “Jetë dhe Aksidente në grup”. 

Në zbatim të detyrës së lënë nga Shefi i Kabinetit, lidhur me plotësimin dhe dorëzimin e Formularëve 

të Vetëdeklarimit për dypunësimin dhe Vetëdeklarimit për Konfliktin e interesit, janë informuar 

nëpërmjet postës elektronike te gjithë Drejtuesit e Njësive, Drejtorët e Drejtorive, Përgjegjësit e 
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Departamenteve dhe Shefat e Sektorëve që të njoftojnë punonjësit e strukturave që kanë në varësi për 

dorëzimin në afat të këtyre dy formularëve. 

 

E. AKADEMIA 

Si pjesë e projektit Media in Focus, iniciuar nga Bashkimi Europian, me mbështetjen e zyrës lokale të 

OSCE, dhe EBU si anëtar e partner, Akademia ka zhvilluar tryeza me qëllim ngritjen dhe vitalizimin 

e institucionit, duke iu referuar modeleve të ngjashëm që kanë rezultuar të suksesshëm. Dy trajnime 

për raportimin e zgjedhjeve - Mars 2021 - 22 pjesëmarrës (RTSH Tirane dhe studiot në rrethe) - 

Jonathan Stoneman (BBC, EBU). Trajnim për teknikat e kamerash - Mars 2021 - 8 pjesëmarrës -

Trajner: Albin Xharra (Akademia e Trajnimit - RTK)  

Në periudhën Shtator-Tetor 2021, janë kryer trajnime përkatësisht në: 

 Gazetari konstruktive, datë 6 – 7 shtator, – Trajner Mark Egan EBU. 

 Gazetari investigative, 13 – 15 shtator – Trajner Jonathan Stoneman, EBU, BBC.  

 Trajnimi i ekipit Tot(Training of Trainers),  datë 7 - 9  shtator, Trajner Frederic Frantz, EBU 

 Mobile journalism (MOJO), data 19-21 Tetor 2021 me trajner Albin Xharra (Akademia e 

Trajnimit – RTK, të cilët (gjashtë prej tyre), në fazën e parë përgatitën kurrikula dhe trajnuan 

përgjatë një jave 12 studentë të fakultetit të gazetarisë dhe komunikimit, si pjesë e 

memorandumit të bashkëpunimit midis dy institucioneve. Pasi prezantuan punën e tyre në 

Akademinë e Trajnimeve EBU, u vlerësuan dhe çertifikuan. 

Si procedurë do të duhet të vijojnë edhe gjashtë nivele/kurse të përgatitura nga akademia EBU, më pas 

të diplomohen si trajnerë profesionistë për të shërbyer për nevoja të trajnimit në RTSH. 

Modulet për këto trajnime u përgatitën dhe u zhvilluan nga profesionistë të fushave përkatëse, nga 

trajnerë të akademisë EBU, në model e standard të aplikuar edhe në mediat publike në Europë e 

Ballkan. NE 10.09.2021 – Zyra e Akademisë organizoi dhe drejtoi takimin për “Finalizim të Planit të 

Trajnimeve”. Në takim morën pjesë përfaqësuesi i Akademisë së Trajnimeve në EBU, z.Frederic 

Frantz, përfaqësuesja e zyrës së Prezencës së OSCE-së. 

Reagimi i parë, i menjëhershëm ishte ardhja përmes Akademisë së Trajnimeve EBU,  në RTSH e një 

specialisti për Arkivin, i cili vlerësoi, evidentoi problemet, për të vijuar me tej procesin e zgjidhjes.  

Në muajin Nëntor u çertifikuan në një ceremoni nga EBU/OSCE, 25 punonjës të RTSH-së.  

Në vijim të komunikimit, me kërkesë të Qendrave Vendore Audiovizive, për nevoja të kualifikimit të 

punonjësve, kemi ngritur një grup që do të trajnoj në përgatitjen e reportazhit. 

Me kërkesë të RTSH Korçe, për nevoja të aftësimit profesional të punonjësve, Drejtoria e Akademisë 

së Trajnimeve, ngriti një grup pune i cili pasi u njoh me programin e trajnimit të përgatitur nga 

gazetari Norel Zaimi dhe operatori Ogert Peza, e vlerësoi të domosdoshëm këtë trajnim.  

Kurrikula e trajnimit është e modelit dhe standardit të EBU. Trajnimi u zhvillua në datat 2-4 Dhjetor 

2021 në ambientet e RTSH Korçë, dhe u finalizua me një produkt/reportazh, i cili është pjesë e 

strukturës programore të RTSH Korçë. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    28 / 157 
 

Për një organizim të mirë, planifikim dhe pritshmëri për vitin 2022, përmes email-it, iu kam kërkuar 

strukturave drejtuese në RTSH, edhe Qendrave Vendore Audiovizive, të evidentojnë nevojat për 

trajnime. 

Në muajin Dhjetor, pas kërkesës dhe negociatave me zyrën e OSCE-së këtu, u bë e mundur ardhja e 

pajisjeve që do të na ndihmojnë për realizimin e trajnimeve. Vlera e tyre shkon rreth 5000 euro. 

Konstatojmë gjithashtu pozitivisht, se kemi mbështetjen për zhvillime të projekteve të mëtejshme nga 

përfaqësia e BE-së si dhe zyra lokale e OSCE-së.  Për shkak të aksesit dhe fondeve që ata kanë do të 

shërbejnë si garanci për ngritjen dhe konsolidimin e zyrës së trajnimeve pranë Akademisë.  

EBU na ka ofruar gjithashtu bashkëpunim me Akademinë e tyre të Trajnimeve me qëllim ndarjen e 

modelit të tyre të suksesshëm, që do të jetë padyshim vlerë e shtuar për ne.  

Konstatimi primar që kam bërë gjatë këtyre muajve në drejtim të Akademisë është bindja e plotë për 

nevojat emergjente që institucioni ka për punonjës të kualifikuar. Mbajtja e Asamblesë së Akademisë 

EBU në Tiranë, përveç se është ngjarje për vendin tonë, për Institucionin tonë, është një mundësi dhe 

rast i mirë për mbarëvajtjen e Akademisë e Trajnimeve në RTSH e cila nuk ka patur në asnjë moment 

që prej krijimit vëmendjen e duhur.  

 

F. DREJTORIA E SHITJES DHE MENAXHIMIT TË TRAFIKUT 

Drejtoria e Shitjes dhe menaxhimit të Trafikut  e mbështet veprimtarinë e saj në Kreun IV të 

ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë“, në nenet 54-57 te Statutit 

te RTSH-se,  si dhe ne vendimin nr. 45, datë 09.05.2017 të Këshillit Drejtues të RTSH për 

miratimin e Tarifave të Publicitetit në RTSH. 

 

Detyrat kryesore të kësaj drejtorie janë: 

• shitja e hapësirës publicitare dhe sponsorizimet në te gjithë rrjetin e RTSH-së TV, Radio, WEB.  

• administrimi i  dhënies me qira të kapaciteteve të lira teknike në Stacionet e RTSH-së 

• administrimi i kontratave të mbëshjetetjes në rrjetin e RTSH të operatorëve lokalë kundrejt 

tarifave të përcaktuara nga Këshilli Drejtues dhe AMA 

• administrimin e kontratave për ritransmetimin e kanaleve te RTSH ne platformat e tjera, si brenda 

dhe jashtë vendit 

• administrimi i  dhënies me qira të studiove të regjistrimit, pajisjeve radiofonike dhe ndriçimit  

 

Gjatë punës së përditshme Drejtoria e Shitjes dhe menaxhimit të Trafikut,  gjatë vitit 2021, ka 

lidhur me subjekte të ndryshme  61  kontrata  për Reklama dhe Sponsorizime,  28 kontrata për 

dhënien me qira të stacioneve transmetuese dhe  23 kontrata për bartjen e kanaleve TV në rrjetin 

DVBT2 të RTSH-së.  
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Më poshtë po ju paraqesim tabelën e ardhurave  sipas zërave për vitit 2021: 

 

TE ARDHURAT  Janar – Dhjetor  2021 

Reklamat dhe 

Sponsorizimet 

Qira 

Stacionet dhe 

DVBT2  

RTV 

Gjirokastra 

RTV 

Korca 

TOTALI 

143,544,540 137.397.000  1.088,081 2,651,000 280,941,000 

 

Në tabelën e mësipërme të ardhurat e realizuara gjatë Vitit 2021 për zërin të ardhura nga 

Reklamat dhe Sponsorizimet janë realizuar  96% nga planifikimi i DSHMT për vitin 2021 dhe 

këto të ardhura janë 80% më të larta se ato të vitit 2020.  

 

Kjo rritje e të ardhurave është si pasojë e transmetimit gjatë 2021, të Euro 2020, realizuar në 

përputhje të plotë me parashikimin e bërë nga Drejtoria e Shitjes për këtë Event.  

Të ardhurat e Kontraktuara  për  transmetimin e Euro 2020 në RTSH janë 564.422 euro 

(69.423.160lekë) ose 100% e planifikimit për këtë event. Gjithashtu janë realizuar 100% në 

masën e parashikuar të ardhurat nga Formula 1, Ndeshjet e kombëtares dhe Eurosong. Nuk janë 

realizuar zërat e të ardhurave në Champions League dhe në Spote të përgjithshme. Në tabelën e 

mëposhtme po ju paraqesim ne mënyrë analitike dhe grafike te ardhurat nga reklamat për vitin 

2021 ne krahasim me vitin 2020. 

 

Nr. Muaji  Viti 2020   Viti 2021  

1 Janar 2,882,762 2,775,354 

2 Shkurt 6,703,217 2,674,883 

3 Mars 3,713,941 6,940,303 

4 Prill 3,269,756 3,724,507 

5 Maj 3,919,888 4,042,991 

6 Qershor 3,206,430 32,641,219 

7 Korrik 3,873,200 35,801,488 

8 Gusht 5,851,971 2,938,073 

9 Shtator 7,598,381 5,741,373 

10 Tetor 8,627,589 6,296,580 

11 Nentor 13,800,476 20,161,059 
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12 Dhjetor 14,362,837 16,044,133 

  TOTALI: 77,810,449 139,781,963 

 

 

Nga drejtoritë e rretheve gjatë kësaj periudhe janë si më poshtë: 

 RTV Korça ka realizuar 2,651,000 lekë ose 80 % më te larta se viti 2020. 

 RTV Gjirokastra ka realizuar 1,088,081 lekë ose 7% më pak se viti 2020.  

Në total nga Drejtoria e SHMT në RTSH gjatë vitit 2021 janë realizuar 143.544.540 lekë ose 

96% e planit të kësaj Drejtorie për këtë vit.    

Të ardhurat e realizuara në zërin Qira në stacionet transmetuese  dhe rrjetin DVBt2 janë 

137.397.000lekë ose 12% më të larta se të ardhurat e të njëjtës periudhe të vitit 2020.   

Në total të ardhurat e realizuar nga Drejtoria e Shitjes dhe menaxhimit të trafikut janë 

280.941.540lekë. Këto të ardhura janë 40.0% ose 80.041.540 leke më shumë se e njëjta periudhë 

e vitit 2020.  

Më poshtë po ju paraqesim ne mënyrë analitike dhe grafike te ardhurat e vitit 2021 ne krahasim 

me te ardhurat e vitit 2020: 

Tabela 2: 

Nr  Reklama e 

Sponsorizime 

Qira Antena 

dhe DVBT2 

Totali 

2020 78,400,000 122,500,000 200,900,000 

2021 143,544,540 137,397,000 280,941,540 

 

Grafik 2 
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Përsa i përket  parashikimit të të ardhurat që  do të realizohen nga Drejtoria e Shitjes dhe 

menaxhimit te trafikut  për periudhën  Janar – Dhjetor 2022  për zërin reklama dhe Sponsorizime 

bazuar edhe ne eventet dhe programet e blera gjate kësaj periudhe parashikojmë të jenë  si më 

poshtë: 

 

1. Viti 2021 185.000.000leke, ose 25% me shume se realizimi i vitit 2021 

Parashikimi i mësipërm është realizuar duke u bazuar kryesisht në të ardhurat e realizuara gjatë 3 

viteve të fundit, eksperiencën dhe pritshmërinë për  Eventet kryesore si ne tabelën me poshtë: 

 

Nr.  Parashikimi i të ardhurave Totale  Vlera  

1 FIFA World Cup   110,000,000  

2 UEFA Champions League     10,000,000  

3 Formula 1       8,000,000  

4 Europian Qualifiers (Kombetarja)       6,000,000  

5 Eurosong 2022       3,000,000  

6 Festivali 61       8,000,000  

7 Spotet e lira      36,000,000  

8 RTSH Korça        2,500,000  

9 RTSH Gjirokastra        1,100,000  

10 RTSH Kukësi           200,000  

11 RTSH Shkodra           200,000  

      185,000,000  

 

Ne çdo rast ne varësi te ecurisë dhe programeve te reja qe mund te fillojnë dhe do kenë impakt 

ne programacion, kjo do te reflektohet edhe ne planifikimin e te ardhurave. 
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Nga kjo vlere, 38.000.000leke do jene ne kontrata shkëmbimi (“klering”,  ne baze te kërkesave 

dhe marrëveshjeve te lidhura me Sicred,  Sigal,  Digicom,  Abbisnet,  Media Union,  Delta 

group, Megatek dhe Alex 99.  

Me poshte po ju paraqes ne menyre analitike vlerat perkatese per secilin subjekt 

  

Nr 

Te ardhurat e parashikuara ne 

Shkëmbim Vlera Shërbimi 

1 Sicred      15,000,000  Sigurim jete + Check-up 

2 Sigal        6,000,000  Automjete + Sigurime  

3 Digicom        3,600,000  Internet  

4 Abisnet        2,200,000  Internet  

5 Media Union        4,000,000  Automjete  

6 Megatek       3,000,000  Produkte te ndryshme 

7 Neptun 1,000,000 Produkte te ndryshme 

8 Delta Group       2,000,000  Produkte te ndryshme 

9 Alex 99       1,200,000  Dezinfektim  

        38,000,000    

 

G. DREJTORIA E PROMOCIONIT DHE KËRKIMIT TË TREGUT 

Drejtoria e Promocionit dhe Kërkimit të Tregut si përgjegjëse për promovimin e programeve të 

të gjitha kanaleve radio televizive si dhe për promovimin intensiv të brandit korporativ të RTSH-

së, ka vijuar dhe në vitin 2021 me strategjitë përkatëse për realizimin e produkteve promocionale 

gjithëpërfshirëse. 

Por duhet të theksoj që puna promovuese e drejtorisë është zhvilluar në 2 faza: 

Faza e parë:  

Në këtë periudhë u krijua dhe u vu në zbatim platforma promocionale online ProForm e cila 

shërbente si “workflow” për një bashkëpunim më të mirë mes Drejtorisë së Promocionit dhe 

Kërkimit të Tregut dhe Drejtorisë së Grafikës për sa i përket produksioneve promocionale për 

promovimin online (postera, reels, video të ndryshme promocionale mpg4, etj.. 

Faza e dytë:  

Me startin e sezonit të ri televiziv u hartuan dhe u vunë në zbatim strategjitë e reja për 

promovimin e emisioneve dhe eventeve të sezonit të ri, siç ishin finalizimi i spoteve me xhirim, 

në “green screen” sipas story boarde-ve të mirëmenduar, p.sh spoti i emisionit  në bashkëpunim 

me stafet e emisioneve. Promovimi bashkëkohor i serialeve të rinj në RTSH si në rastin e serialit 

“ Nina”. 
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Gjithashtu përveç postimeve standarde promocionale online (posterave të dedikuar), filloi 

promovimi me anë të videove promocionale si “ Reels” apo “ short video” të emisioneve qe 

postohen në mediat sociale të RTSH. Filloi promovimi i programeve dhe emisioneve apo 

eventeve kryesore me anë të “pop up”. 

Vazhdoi me efikasitet promovimi online nëpërmjet platformës ProForm që aplikohet nga 

Drejtoria e Promocionit dhe Kërkimit të Tregut në bashkëpunim me Drejtorinë e Grafikës, pra 

programi online që lidh këto dy drejtori duke krijuar asete informacioni për finalizimin e 

produksionit promocional. 

Eventet kryesore të promovuara gjatë vitit 2021: 

Promovimi  i EURO 2020 (11 qershor – 11 korrik 2021) 

Promovimi i eventit më të rëndësishëm të futbollit evropian për përfaqësuese EURO 2020, u 

promovua në mënyrë shumë cilësore në transmetimet on-air (spote të dedikuar), postimet online, 

mediat sociale, web (postera, video promocionale mpg4, banera). 

-Spotet zyrtare të ndeshjeve u kuruan me një koncept profesional. U hartuan story board-e në 

bashkëpunim me grafikën që çdo fazë e aktivitetit të kishte një template të dedikuar. Gjithashtu u 

punua në mënyrë profesionale në tekst dhe në ndarjen e planeve për çdo spot. Spotet u finalizuan 

në versionet mpg2 për transmetim dhe në mpg4 në formatin 4:5 për online. 

-U finalizuan më shumë se 4 muaj para se të fillonte eventi spote emocional të përgjithshëm ku u 

promovuan përfaqësueset evropiane pjesëmarrëse, yjet e kompeticionit dhe brandi i RTSH. 

-U finalizuan dhe u transmetuan pop up të dedikuar. 

- Për çdo ndeshje u finalizuan gjithashtu postera të dedikuar, spote në versionin mpg4 për online 

për postimet në mediat sociale dhe banera për postime në web.  

- U vu re një trafik shumë i shtuar në kanalet online (livestream) kuruar me geoblock  si pasojë e 

ndeshjeve mjaft me interes të kompeticionit shoqëruar me një promovim cilësor. 

 

 

Promovimi  i Uefa Champions League (sezoni 2021) 

Promovimi i eventit më të rëndësishëm i futbollit evropian Uefa Champions League, ndeshjet 

kryesore të tij që transmetohen nga RTSH, janë trajtuar në mënyrë specifike nga Drejtoria e 

Promocionit dhe Kërkimit të Tregut. 

-Spotet zyrtare të ndeshjeve kurohen me një koncept profesional në tekst dhe në ndarjen e 

planeve, pavarësisht se traileri është i gatshëm, pra zyrtar. Spotet finalizohen në versionet mpg2 

për transmetim dhe në mpg4 në formatin 4:5 për online. 
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-Është finalizuar spot emocional i përgjithshëm ku promovohen klubet, yjet e kompeticionit dhe 

brandi i RTSH. 

-Është finalizuar gjithashtu një muaj përpara dhe spot i dedikuar për fazën e 1/16 (e cila startoi 

në 15 shkurt), spot i cili lançon rinisjen e kompeticionit. 

-Për çdo ditë ndeshje finalizohet dhe transmetohet pop up i dedikuar për ndeshjen përkatëse. 

- Për çdo ndeshje finalizohet gjithashtu poster i dedikuar me faqosjen zyrtare. 

-Në bashkëpunim me redaksinë e sportit dhe grafikën po finalizohet një spot me xhirim për këtë 

event të rëndësishëm i cili do të promovoj më mirë misionin e RTSH në publik. 

 

Gara finale e Formula 1 (sezoni 2020 – 2021), 10 dhjetor 2021 

Promovimi specifik i garës finale të sezonit të kaluar të Formula 1, ku do të vendosej titulli 

kampion. Promovimi u realizua gjithëpërfshirës në konceptin onair, online dhe informativ. 

-Në bashkëpunim me grafikën dhe redaksinë e sportit u realizuan dy, tre spote emocionalë të 

dedikuar për këtë event. 

-Pop Up (onair) i dedikuar për garën, i cili transmetohej në fashat orare më të ndjekura. 

-Postera të dedikuar (online) mediat sociale për transmetimin e garës, si dhe postera thënie nga 

protagonistët. 

-Spot mpg4 (formati 4;5)  i garës për postim online. 

-Gjithashtu i është bërë  boost postimit (posteri i garës) për promovim specifik. 

 

Junior Fest, 19 dhjetor 2021 

Promovimi i Junior Fest për herë të parë u realizua me një mbulim specifik përveç promovimit 

klasik. 

-U realizua spoti onair në bashkëpunim me programacionin dhe grafikën në versionet së shpejti 

dhe me datë transmetimi. 

Për vetë specifikën e programit iu kushtua vëmendje e veçantë promovimit online i cili u krye 

sipas kësaj strategjie. 

-Poster i dedikuar për eventin 

-Spot mg4 për postim online 

-Postime promocionale me foto dhe video të dedikuara për eventin 

-Gjatë eventit u postuan nga stafi foto te dedikuara ekskluzive të realizuara nga fotografi, të 

protagonistëve dhe back-stage. 

-Video ekskluzive të Junior Eurovision 

-Prononcime të fituesve dhe promovim i këngës 
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-U bë boost për mënyrën e votimit në mediat tona sociale. 

 

Festivali i 60-të i Këngës në RTSH, 27-28-29 dhjetor 

Strategjia promocionale: 

-Në bashkëpunim me stafin realizues të Festivalit dhe grafikën u konceptua dhe u realizua spoti 

me xhirim për Fest 60. Spoti u finalizua për transmetim si dhe u përshtat për postim online 

mpg4, 4:5. 

-U finalizuan postera për promovim online duke filluar që nga provat e festivalit deri në 

përfundimin e tij. 

-Pop up i dedikuar për netët e festivalit 

-Është finalizuar gjithashtu dhe spot radiofonik për këtë event. 

-Që me nisjen e provave të festivalit deri në përfundim, çdo ditë postoheshin foto ekskluzive në 

mediat sociale të protagonistëve, në story, me tag si personave përkatës ashtu dhe faqeve të tjera 

si orkestrës, festivalit, etj. Promovim i dedikuar i tri netëve të festivalit, në kohë reale, me foto 

cilësore përmes fotografit zyrtar dhe videove të marra live gjatë performancës së çdo artisti. 

Publikim i çdo promoje të dedikuar dhe posteri të dedikuar përpara çdo natë të festivalit. 

-Publikim në kohë reale në dy faqet zyrtare, në Instagram dhe Facebook, në homepage dhe në 

story. 

-Publikimi i të gjitha këngëve konkurruese në festival, duke promovuar komponentët e këngës, 

artistin pjesëmarrës dhe linkimin për çdo video të publikuar në kanalin zyrtar të RTSH-së në 

YouTube. 

-Këngët e festivalit u publikuan gjithashtu dhe tek faqja e orkestrës tek webi zyrtar i RTSH. 

Publikim për çdo ditë të provave të festivalit në sallën e Orkestrës dhe Pallatit të Kongreseve me 

kontent foto live dhe video live. 

 

-Postimet me postera të dedikuar për netët e Festivalit u bënë boost në mënyrë që të promovohej 

më specifikisht ky event i rëndësishëm. 

-Drejtoria e Promocionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Marketingut dhe Grafikën, konceptoi 

2 versione posterash (për lokacione), 2 u vendosën, një tek hyrja e Institucionit dhe tjetri tek 

hyrja e Pallatit të Kongreseve, posteri tjetër me koncept promocional ndryshe u vendos në 

backstage, ku secili këngëtar promovoi brandin e RTSH nëpërmjet postimeve që ata bënin në 

mediat sociale të tyre me tag faqet zyrtare të RTSH. 
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-Në bashkëpunim me Njësinë Teknike u realizua transmetimi online (livestream) ne kanalin 

Youtube dhe në Facebook i netëve të Festivalit i cili çoi në rritje të konsiderueshme të ndjekësve 

tanë në mediat sociale. 

-Prononcim Ekskluziv i fitueses së #Fest60 Ronela Hajati, pas marrjes së kupës së fitores. Në 

format Video, e publikuar në faqet zyrtare online. 

 

Festat e Fundvitit dhe Programi i Fundvitit 

-Në bashkëpunim me Njësinë e Programeve dhe Grafikën u finalizuan spotet përkatës 

programativ për promovimin e programit të fundvitit. 

-Përsa i përket festave të fundvitit u finalizuan postera dhe kartolina digjitale festive me 

përmbajtje urimi të cilat u postuan online, por dhe si opsion urimi digjital nëpërmjet e-mail. 

-Drejtoria e Promocionit konceptoi një draft spot të përgjithshëm për programacionin festiv të 

fundvitit nëpërmjet të cilit u promovua onair dhe online i gjithë programacioni i platformës për 

ditët festive. 

 

Fushata Promocionale për Botërorin 2022  (Fifa World Cup, Qatar 2022, 21 nëntor – 18 

dhjetor 2022) 

Prioriteti kryesor i Drejtorisë së Promocionit për këtë vit është promovimi i eventit më të madh 

të futbollit, Kupa e Botës 2022. 

Për këtë qëllim në bashkëpunim me grafikën është finalizuar një spot gjeneralist për këtë event i 

cili është në transmetim. 

Gjatë kësaj kohe Drejtoria e Promocionit po punon për hartimin e një strategjie promocionale për 

këtë event, në bashkëpunim me redaksinë e sportit, Drejtorinë e Marketingut dhe grafikën, e cila 

konsiston në këto pika: 

-Draft promocional për finalizimi i spoteve të përgjithshëm të dedikuar, me xhirim dhe  grafik/ 

promovim onair dhe online. 

-Draft promocional për finalizimin e templateve promocionalë sipas faqosjes zyrtare për 

promovimin online. 

-Draft promocional për finalizimin e faqosjes grafike në bazë të brandit zyrtar (për spotet javorë, 

spote teke për ndeshje, kalendarët grafikë). 

-Draft promocional për finalizimi grafik sipas brandit zyrtar për faqosjen e emisioneve të 

dedikuar, si sigla, lupa, strisha, pop up, etj. 

Sektori i Promocionit i është përgjigjur gjatë vitit 2021 promovimit të programeve radio- 

televizive, për onair dhe online, duke asistuar në krijimin e spoteve apo videove promovuese. Për 
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realizimin e promove të dedikuara, sektori Promocional asiston në krijimin e kontentit dhe story 

board përkatës. 

Për programe televizive, fokusi ka qenë më së shumti në kanalin e parë gjeneralist të RTSH-së, 

kanalin RTSH1. Duke sjell mënyrat e reja dhe më inovative të promocimit në median sociale, 

sikurse janë videot në formë (Reels) duke pasur qasje drejt produkteve më të reja mediatike. 

Janë planifikuar promovime për çdo program në median online, në format (poster, story, 

highlight ose video), duke përshkruar kontentin e programit ose emisionit tematik; kanalin 

përkatës që i ofrohet publikut, orarin dhe temat e caktuara, koherente në ndryshim të çdo puntate.  

 

Programe këto që janë promovuar në transmetimet onair në kanalet e platformës si dhe në mediat 

sociale të RTSH-së si më poshtë: 

Facebook: https://wwwfacebook.com/rtshradiotelevizionishqiptar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/rtshqiptar/  

https://www.instagram.com/festivali_kenges_rtsh/ 

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMK7p5myFjH4_Cv6D7iza8uD5k16Lmtfz 

Twitter: https://twitter.com/officialrtsh 

 

Promovime të tjera (strategji të finalizuara, spote, drafte promocional për promovimin onair): 

-Drejtoria e Promocionit ka hartuar draft promocional i cili është finalizuar si spot për promovimin e 

faqes zyrtare të webit të RTSH.  

-Është finalizuar gjithashtu spot i veçantë për promovimin e frekuencave të radios. Spot i cili 

publikohet kryesisht në mediat sociale dhe që transmetohet në radio. 

-Drejtoria e Promocionit në bashkëpunim me redaksinë e RTSH24 ka konceptuar një spot 

promocional për promovimin e kontentit dhe misionin e kanalit RTSH24. Ky draft është dërguar për 

finalizim dhe pritet finalizimi i tij. Si domosdoshmëri për ta ngritur këtë kanal shumë të rëndësishëm 

fillimisht nga ana vizionale por dhe funksionale, pasi faqosja aktuale nuk është e përshtatshme si nga 

ana grafike ashtu dhe nga ana e konceptit në lidhje me informacionin që duhet të përçojë, bëhet fjalë 

për kategorinë e lajmeve që duhet të pasqyrohen në pjesën e strishës poshtë ose në scroll, si dhe 

elementë të tjerë data, ora. 

-Drejtoria e Promocionit ka gati draftin promocional për spot të përgjithshëm për Orkestrën (spot me 

xhirim) ku do të promovohet misioni i Orkestrës. 

-Drejtoria e Promocionit ka finalizuar gjithashtu një draft promocional për një spot të përgjithshëm 

për Radio Tirana. 

 

http://www.rtsh.al/
https://wwwfacebook.com/rtshradiotelevizionishqiptar/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLMK7p5myFjH4_Cv6D7iza8uD5k16Lmtfz
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Promovime të tjera (drafte të finalizuara për promovimin online): 

Zhvillimi i mëtejshëm i websitit në funksion të programacionit, informacionit  dhe marketingut: 

Aplikimi i Live, catch up, Time Shifting, podcast. Në vitin 2022 synojmë që në webin ekzistues të 

ofrojmë shërbimet "live transmission, catch up, time shifting, podcast" për radio dhe tv. Të gjitha 

shërbimet e mësipërme përveç radio catch up synojmë ti përmbledhim në një shërbim të vetëm OTT 

(që mund ta quajmë  tv tek apo new media, etj). Synojmë që kjo platformë të bëhet dhe pika kryesore 

dhe më e fortë e RTSH-së e cila do të shërbejë për promovimin sa më efikas të programeve tona, pra 

IPTV e ardhshme e RTSH, televizioni. 

 

Shërbimet e veçanta web: 

Strategjia kryesore për të qenë sa më shumë koherent dhe të klikueshëm online është ofrimi i 

shërbimeve të veçanta. Me këto shërbime ne synojmë që të rrisim shikueshmërinë dhe klikimet, dhe 

si pasojë rriten kërkesat për promovim në webin tonë si dhe të ardhurat nga webi. Por pika kryesore 

është tërheqja si vizitorë të moshës së re, por që të arrihet kjo duhet të jemi shumë koherent dhe 

inovator.  

 

Shërbimi TV Tek:  

Transmetimet online të prodhimeve vendase dhe të huaja (me të drejta). Transmetimet live të 

eventeve të ndryshme me rëndësi të lartë. Ndalimi i transmetimeve online për territorin jashtë 

Shqipërisë, për të cilat nuk kemi të drejta transmetimi (ndeshje apo evente të tjera të ndryshme). 

Publikimin online të arkivës së RTSH-së (për prodhimet të cilat do të vendoset të transmetohen 

online). Digjitalizimi i arkivës së vjetër para viteve 90 do të shtonte në mënyrë të menjëhershme 

asetin programativ, arkivë e paçmuar si për transmetimet on air por dhe për   platformën online me 

qëllime dhe përfituese nga shërbimi TV Tek. 

Finalizimi i projektit workflow online në bashkëpunim me Njësinë e Informacionit me mbështetjen e 

Radio Televizionit Publik Suedez, mundësia për sigurimin e një grandi që të bëhet i mundur ky 

projekt. 

Pas finalizimit të projektit të krijimit të një workflow në bashkëpunim me Njësinë e Informacionit me 

mbështetjen e Radio Televizionit Publik Suedez, është finalizuar formësimi i një platforme online me 

template të dedikuar për përcjelljen e lajmit online që konsiston në formate interaktive (si psh foto, 

video foto, inskenime ngjarjesh etj), të shoqëruara me lajmet apo dedikimet përkatëse të cilat do të 

rrisnin shumë interaktivitetin e informacioneve.  

 

Promovimi online  (kategoritë e reja): 
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Kategori të reja u shtuan në postimet promocionale online në mediat sociale gjatë vitit 2021. 

-Lajmi i Ditës lidhur me ngjarjet e ditës. (Ngjarje më të rëndësishme të ditës, publikuar në webin 

zyrtar të RTSH-së). Ky format, me poster të dedikuar në homepage me logot zyrtare të RTSH-së dhe 

titullin e lajmit, i jep mundësinë e linkimit dhe promovimit të lajmit, në faqen web. 

-Kalendar historik. Me logo zyrtare të RTSH-së, mbi fakte, ngjarje apo data që kanë shënjuar 

historinë. 

-Thënia e ditës. Me logo zyrtare të RTSH-së në format posteri grafik, të dedikuar. Thënie motivuese, 

filozofike të personaliteteve në botë. 

-Ditëlindje. Emra të njohur të skenës, televizionit, artit, kulturës apo sportit, dedikim të personalizuar 

me poster grafik. 

-Përvjetorët e RTSH, radio apo tv. Kontent i dedikuar. 

-Historiku i Festivalit të Këngës. Video të dedikuara të historikut të festivalit, disa javë para eventit 

#Fest60 

-In memoriam/ Homazh. Për çdo personalitet të humbur, realizim kontenti me poster grafik të 

dedikuar. 

-Fushata #Vaksinohu #ShpëtoJetë #Covid19 Poster grafik i dedikuar lidhur me lajmet e shëndetësisë 

me fokus Pandeminë. Në çdo poster të dedikuar është përdorur fushata sensibilizuese.  

-Quizz- Poster i dedikuar me pyetje rreth sportit apo historikut të festivalit, për ndërkomunikim me 

ndjekësit. 

-Aktivitete apo ngjarje institucionale mes RTSH dhe Institucioneve të tjera bashkëvepruese ( OSCE, 

AMA, EBU etj…) Pasqyrim dhe mbulim i aktiviteteve me foto dhe kontent. 

-Ditë festive si: Krishtlindje, Viti i Ri, apo festa zyrtare fetare të ndryshme. Urime të dedikuara me 

poster grafik me logo zyrtare të RTSH-së dhe kontent i dedikuar. 

 

Livestream 

Nën drejtimin e Drejtorisë së Promocionit dhe Kërkimit të Tregut dhe bashkëpunimin e redaksive të 

emisioneve, Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve dhe Njësisë Teknike u bënë të mundur 

transmetimet online (livestream) të emisioneve kryesore të RTSH (Publikisht, Dekalog, Rubrika 

Sportive, Ditë pas Dite etj) si dhe transmetimet online (livestream) të mbulimeve live me të ftuar në 

studio të ngjarjeve më të rëndësishme politike nga kanali informativ RTSH24, gjë që shërbeu për 

promovimin në një tjetër dimension bashkëkohor të kontentit të RTSH. 

Vënia në efiçencë e Sektorit të Kërkimit të Tregut (si sektor që është përgjegjës për vlerësimin e 

audiencës lidhur me vlerat e ofruara nga RTSH). 
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Ky sektor gjatë kësaj periudhe u vu në efiçencë sipas një strategjie të përcaktuar në lidhje me 

vlerësimin e shikueshmërisë së kanaleve dhe programeve të transmetuara nga RTSH, si dhe për 

studimin e programeve që transmetohen nga kompanitë konkurente, pikave të forta dhe të dobëta të 

konkurentëve dhe vlerësimin e nevojave të publikut apo grupeve të ndryshme të interesit për 

realizimin e programeve që mund të jenë me shumë interes për to. 

 

-Ndjekja periodike e postimeve online në rrjetet sociale (Instagram, Facebook), kjo gjë 

bëhet për të parë interaktivitetin e postimeve dhe sa atraktive janë në syrin e publikut, për të kuptuar 

sesa të përfshirë apo të përfaqësuar ndihen pjesë të ndryshme të shoqërisë. 

-A ka produkte të cilat grupe të ndryshme të interesit ndihen të cënuar? 

-Gjurmimin me anë të Google Analytics i cili është i lidhur me faqen e WEB të RTSH-së. 

Ky opsion na jep mundësinë që të shikojmë me anë të tabelave numrin e personave të cilët kanë 

vizituar kanalet e RTSH-së për një periudhë kohore 1- mujore. 

-Google Analytics në tërësi ka filtra të ndryshëm (mosha, gjinia, etj) të cilat janë te vlefshme për 

njohjen më të mirë të publikut që i ndjek këto kanale. 

Matjen e shikueshmërisë së kanalit të YouTube. 

Në kanalin zyrtar të RTSH në YouTube çdo muaj nëpërmjet listimit nxirren videot më të shikuara si 

dhe ato që kanë shikueshmërinë më të ulët si dhe numri i personave që vizitojnë kanalin. 

Informacionin e mbledhur e dërgon përgjegjësi i sektorit të kërkimit të tregut në formë raporti me anë 

të një e-maili drejtorit të drejtorisë, raportim i cili është në formatin Exel dhe është mujor i ndarë me 

ditët dhe datat përkatëse. 

Gjithashtu po punohet për realizimin e një platforme më profesionale e cila është e iniciuar nga 

Bashkimi Europian me anë të një seminari i cili është mbajtur në Beograd, Serbi, “Technical 

Assistance to Public Service Media in The Western Balkans (PSMWB)” ku është diskutuar mbi 

rëndësinë e analizave të audiencës dhe se çfarë mënyrash mund të përdoren për tu përmirësuar në 

këtë drejtim. 

 

 

H. DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË  

Gjatë vitit 2021 Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë në RTSH, ka zhvilluar aktivitetin e vet 

funksional, në përmbushje të detyrave dhe kompetencave të ngarkuara, ku peshën më të madhe në 

këtë drejtim e kanë mbajtur pikat e mëposhtme:   

 

Në kuadër të EBU-së 
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Janë përmbushur të gjitha detyrimet në lidhje me pjesëmarrjet në dy Asambletë e Përgjithshme 

Vjetore të Ebu-së, si edhe pjesëmarrjet në të gjitha asambletë specifike për secilin sektor. Në 

ndryshim nga vitet e tjera, pjesëmarrja në këto konferenca ka qenë me metodën smart working.   

 

Në kuadër të RAI-t  

Në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit me RAI-n, u negociua dhe u bë e mundur zgjatja e 

memorandumit edhe për një periudhe tre vjeçare, nga e cila përfitohen programe të dhuruara për 

transmetim, siç janë programet e fëmijëve dhe një cikël programesh me titullin “Italia - Viaggio della 

Grande Bellezza“.  

Aktualisht është në proces një negociatë e nisur me Ambasadën Italiane në Tiranë dhe Rai-n për 

blerjen e një pakete filmash dhe produktesh nga RAI, ku po diskutohet mundësia që blerja të bëhet 

me Clearing, me sponsor të ofruar nga Ambasada Italiane.  

 

Në kuadër të COPEAM 

U përgatit dhe u koordinua nga Sektori ynë, pjesëmarrja online në Asamblenë e Përgjithshme të kësaj 

organizate. 

 

Memorandumet e bashkëpunimit 

Nënshkrimi i memorandumeve të ndryshme të bashkëpunimit ku përmendim vijimin e punës me 

memorandumin e bashkëpunimit të nënshkruar midis OSBE – RTSH – EBU, dhe projektit me titull 

Media in Focus, ku janë përfituar tre pika: 

 

1. Zhvillimi i praktikës për studentët e Gazetarisë pranë RTSH. Më konkretisht 37 studentë të 

gazetarisë kanë patur mundësi të ndjekin një program intershipi 3 mujor në RTSH, duke punuar 

bashkërisht me stafin e institucionit. Nga këta, katër studentë janë punësuar.  

Ky memorandum bashkëpunimi u nënshkrua sërish në nëntor të këtij viti, mes Fakultetit të 

Gazetarisë dhe RTSH-së, duke përcaktuar vazhdimin e bashkëpunimit.  

2. Trajnimi i stafit të RTSH në drejtime të ndryshme me ekspertë të huaj, në koordinim me 

Akademinë e Trajnimeve në RTSH. Në total janë organizuar 11 kurse trajnimi, ku kanë marrë pjesë 

117 punonjës midis gazetarëve, redaktorëve, menaxherëve. Temat e trajnimit kanë qenë në lidhje me 

gazetarinë hulumtuese, raportimin e zgjedhjeve, mobile journalism, data journalism etj.  

3. Prodhimi i disa cikle dokumentarësh për shëndetësinë, drejtësinë dhe ambientin, në total 35 

dokumentarë dhe programe të prodhuara nga RTSH, aktualisht në transmetim.  
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Marrëveshje bashkëpunimi me transmetuesin kinez për dhurimin e disa serialeve të animuar për 

fëmijë.  

Bashkëpunimi me Japan Foundation Broadcasting për ofrimin e programeve të ndryshme si filma, 

dokumentarë, serial.  

 

Përfaqësitë e Huaja Diplomatike 

Mbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Përfaqësitë e Huaja Diplomatike, ku midis të 

tjerave do të përmendnin si më të frytshme marrëdhëniet me Ambasadën e Kinës, Italisë, Francës, 

Bullgarisë, Japonisë, Suedisë 

Në lidhje me projektet ndërkombëtare dhe të tjera: 

 Projekti me Agjencinë për bashkëpunim të Suedisë (SIDA) dhe RadioTV e Suedisë për të ofruar 

ndihmë për RTSH. Ky projekt është ende në zhvillim e sipër. Aktualisht jemi në fazën që po pritet 

miratimi i fondit nga SIDA – Agjencia për Bashkëpunim e Suedisë dhe më tej, përcaktimi i 

aktiviteteve dhe drejtimeve të përdorimit të fondeve. Paraprakisht është rënë dakord për përdorimin e 

tyre në tre drejtime: Njësinë e Lajmeve, Drejtorinë e Promocionit, Uebit dhe Kërkimit të tregut, 

Njësinë Teknike.  

 Projekti në lidhje me trajtimin e minoriteteve në ekranin e RTSH. Edhe ky Projekt është në 

zhvillim e sipër për të përcaktuar hapat konkrete të realizimit. 

 Pjesëmarrja në projektet e “Technical Assistance to Public Service Media in the Uestern Balkans” 

në lidhje me matjen e audiencës, gazetarinë investiguese,etj  

 Fillimi i një projekti “Media for all”, i British Council, Thomson Foundation, në lidhje me 

Stacionet lokale, si edhe për financimin dhe krijimin e dy faqeve Ueb, të RT Korçës dhe RT 

Gjirokastrës. 

 Fillimi i procedurave për UEFA National Team Football 2022-28, UEFA EURO 2024 and UEFA 

EURO 2028 - Tender Process - Albania – RTSH 

 Negocimi dhe organizimi i koncertit të Këngëtarit Ermal Meta në Shtator 2021, ku Drejtoria e 

Marrëdhënieve me Jashtë bëri të mundur marrjen ekskluzive të këtij Koncerti për RTSH-në 

 

Gjithashtu vlen për tu theksuar edhe puna profesionale që ka bërë Sektori i MJ në RTSH, për 

përkthimin anglisht – shqip, shqip – anglisht, të materialeve të ndryshme voluminoze, sipas 

kërkesave te institucionit, si edhe përgatitja e të gjitha vendimeve dhe urdhrave të brendshëm për çdo 

pjesëmarrje apo aktivitet punë jashtë Shqipërisë të punonjësve të RTSH. 
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I. NJESIA E PRODHIMIT 

Departamenti i Prodhimit është pjesë përbërëse e Drejtorisë së Përgjithshme në RTSH dhe qëllimi i 

veprimtarisë së Departamentit të Prodhimit është realizimi artistik i programeve informuese, 

edukuese dhe argëtuese të RTSH-së, si edhe prodhimi i të gjitha materialeve video, audio, foto, 

grafike, skenografi, etj. Ky departament mund të realizojë edhe prodhimin e programeve dhe spoteve 

të ndryshme audio dhe audiovizive, si edhe materialeve të tjera reklamuese, të porositura nga 

kompani, organizata, apo subjekte të tjera, me qëllim të përfitimit të të ardhurave financiare, apo 

materiale nga ana e RTSH-së.  Të gjitha subjektet krijuese dhe realizuese koordinohen nëpërmjet një 

rrjedhe të punës (Workflow) të krijuar për mirë funksionimin e këtij departamenti. Njësia e 

Programeve, Njësia e Programeve Tematike dhe Lajmeve, paraqesin kërkesat e tyre për studiot e 

regjistrimit, regjisorë, montazh, grafikë, studiot lëvizëse, transport dhe të tjera kërkesa pranë 

Departamentit të Prodhimit për të gjitha prodhimet në strukturën e tyre programore. 

Përgjatë vitit 2021. RTSH dhe Stafi i Departamentit të Prodhimit ka realizuar prodhimet në tabelën si 

më poshtë: 

Emisione në studio 2,059 

Leksione RTSH Shkollë 216 

Reportazhe 11 

Koncerte  92 

Dokumentarë Artistikë 41 

Emisione Sportive në studio 186 

Ndeshje Sportive 142 

Shërbime Marketing 17 

Seanca Plenare 47 

Eventet e Kryeministrit 144 

Zgjedhjet 2021 (Maratonë live) 28 ditë 

 

Nga sa më sipër është bërë analiza vjetore e çdo sektori për vitin 2021 dhe punonjësve. 

 Përgjatë periudhës 2021 puna e Departamenti i Prodhimit, kanë qenë si më poshtë. 

1. Rikonceptimi i Imazhit RTSH me të gjitha elementët e Brand. 

2. Rikonceptimi i Studiove RTSH 

3. Krijimi i një strategjie të re në mënyrën e të punuarit në lidhje me stafin dhe zbatimit të hierarkisë 

profesionale. 
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4. Krijimi i Workflow për mirë funksionimin e Departamentit të Prodhimit. 

Koordinatorët Ekzekutiv kanë qenë përgjegjës për koordinimin e të gjitha proceseve për plotësimin e 

kushteve të nevojshme të financimit, të infrastrukturës dhe teknologjisë, të pjesëmarrjes së njerëzve, 

etj., për të bërë të mundur realizimin me sukses të prodhimit të programeve. Janë zbatuar  të gjitha 

kërkesat për regjistrimin e programeve nga Njësia e Programeve në RTSH, Njësia e Lajmeve dhe 

Programeve Tematike, Orkestra RTSH, Drejtoria e Marketingut. Janë përgatitur të gjithë 

dokumentacionet në lidhje me, raportet mujore, honorarë, kërkesa të ndryshme, listë prezencat si dhe 

të gjitha dokumentacionet në lidhje me procedurat për shërbimet e Institucionit nga palë të treta. 

 

Sektori Regjisë dhe Koordinimit 

Sektori i Regjisë dhe Koordinimit në Departamentin e Prodhimit ndjek të gjitha hallakat e prodhimit 

që kanë patur si qëllim prodhimin dhe finalizimin e një produkti sa më cilësor. Një nga sektorët më të 

rëndësishëm ka patur një përmirësim të dukshëm duke ju dhënë regjisorëve rëndësinë e duhur. 

 

Sektori Kamerave 

Sektori i Kamerave është një nga hallkat kryesore nga i cili vjen burimi i çdo materiali audioviziv. 

Kamera është objekti më i rëndësishëm në një televizion, pa të cilin nuk ka asnjë prodhim. Çdo 

material audioviziv merr formën bazë në momentin e ndezjes së kamerës.  

 

Sektori i Studiove 

Sektori i Studiove është  kujdesur në çdo kohë për të gjitha hallkat e krijimit të një studio e cila është 

gati për regjistrim nga ana e rekuizitave dhe proceseve artistike. Bashkëpunimi ka qenë i 

drejtpërdrejtë me Koordinatorët Ekzekutive dhe Drejtorin e Prodhimit. Në këtë sektor ka patur një 

përmirësim të ndjeshëm në mënyrën se si realizohen proceset e prodhimit. 

 

Sektori i Montazhit 

Sektori i montazhit si një nga hallkat kryesore të zinxhirit të prodhimit, përgjatë vitit 2021 ka pasur 

një rëndësi të veçantë, ky sektor duke bërë pjesë të rinj të talentuar ku përkushtimi dhe pasioni ka 

qenë maksimal ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së imazhit në RTSH. 

 

Sektori  Përkthimit 

Sektorit Përkthimit përgjatë vitit 2021 ka qenë përgjegjës për të gjithë cilësinë e përkthimeve dhe 

proceset e tjera që e shoqërojnë atë, si përkthimi, redaktimi, titrimi deri në mbërritjen në produktin 
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final. Nevoja për një program shumë më cilësor gjatë kësaj periudhe ka bërë që të kemi prurje shumë 

të lartë të filmit dhe dokumentarit. 

 

Drejtoria e Grafikës 

Drejtoria e Grafikës në Departamentin e Prodhimit,  është një prej strukturat më të rëndësishme të 

institucionit, që mban peshën kryesore në mënyrën e paraqitjes së imazhit të RTSH-së. Ky imazh ka 

ndryshuar pothuajse 100% duke e rifreskuar të gjithë imazhin e programeve dhe identiteteve në 

RTSH. 

 

Sektori  Montazh Audio 

Audio si një nga elementët shumë të rëndësishëm në realizimin e një produkti televiziv është një 

sektor i krijuar me ristrukturimin e Departamentit të Prodhimit. 

Ky sektor është kujdesur për cilësinë e zërit për të gjitha realizimet dhe programet në RTSH, koncerte 

dhe shumë evente të mëdha të realizuar përgjatë vitit. 

 

Sektori Regjisë  

Me miratimin e Strukturë së Departamentit të Prodhimit prej muajit prill 2020, sektorit të regjisorëve  

iu shtuan asistentët e prodhimit dhe organika e tij u rrit, pikërisht në këtë moment u quajt Sektori i 

Regjisë dhe Koordinimit.  Që nga ky çast zbatohet Rregullorja e Përgjithshme e Departamentit ku 

janë të cilësuara detyrat dhe përgjegjësitë e të gjithë punonjësve të sektorit. Koordinimi i të gjitha 

hallkave nga regjisori dhe asistentet e prodhimit bëjnë që procesi i punës të jetë i mbikëqyrur për të 

dhënë një produkt sa më cilësor në ekran.  

Gjatë  vitit 2021 , kjo strukturë ka funksionuar me 19 regjisorë, 3 prej të cilëve pranë  Njësisë së 

Lajmeve, 3 regjisorë në kanalin e sportit, 5 regjisorë në gjininë e showt artistik, filmit dokumentar, 

spoteve  dhe pjesa tjetër në  emisionet në studio. Regjisorët në Njësinë e Lajmeve  mbulojnë  

edicionet e lajmeve, komisionet  parlamentare  dhe seancat e Kuvendit të Shqipërisë. Për të gjithë 

regjisorët që në fillim të vitit, pasi vlerësuam edhe një herë  aftësitë dhe kontributet e tyre në të 

kaluarën, i vendosem nëpër programet e ndryshme në studio dhe jashtë saj. Po kështu, u veprua edhe 

me regjisorët e sportit pasi ky kanal shtoi numrin emisioneve në studio dhe aktivitetet jashtë studios 

si; futboll, lojërat me dorë etj. Duke qenë se gama e emisioneve sipas gjinive të ndryshme si show 

artistik, teatri, filmi dokumentar, erdhi duke u rritur, u pa e nevojshme që të shikohej edhe më me 

kujdes se ku regjisorët mund të jepnin më shumë produktivitetin e tyre.  

Në lidhje me ndarjen e punës në sektorin e regjisoreve me programet që ata realizojnë  është  bërë  

duke patur parasysh dhe një lloj “autospecializimi” të tyre, kuptohet që ka të bëjë me prirjet e 
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përvojën e tyre gjatë viteve në televizion. Gjithashtu edhe  regjisorët e rinj që  kanë ardhur  këtë  vit 

në sektorin tonë jemi përpjekur të jenë me përvoje artistike për të rritur cilësinë e programeve.  

Konstatoj me kënaqësi se sektori ka qenë efecient, pa harruar ndonjë rast të shkëputur ku puna e 

ndonjërit ka lënë për të dëshiruar si mungesë impenjimi total, moszbatim oraresh, mungesë  

komunikimi me personelin teknik, çka ka qenë  edhe objekt i mbledhjeve dhe analizave të veçanta. 

Viti 2021 ka qenë një vit i vështirë  për të  gjithë ne si pasojë e pandemisë globale nga  Covid 19. Në  

kushte të vështira, puna në sektorin tonë vazhdoi pa shkëputje dhe pikërisht në muajin mars të vitit 

2020 kemi hapjen e kanalit të ri  RTSh Shkollë i cili në kohë  rekord ofroi zhvillimin e mësimit 

online që nxënësit  ta ndiqnin procesin mësimor  nga shtëpia, duke qenë se shkollat u mbyllen. Është 

punuar  me orare të zgjatura të përditshme duke ofruar kushtet sa më të mira për mësuesit të cilët  

vinin të  zhvillonin orët e mësimit në  studiot tona të përshtatura për regjistrim. Proces ky që 

përfundoi ne muajin maj të vitit 2021.  

Disa nga objektivat të realizuara nga Sektori Regjisë dhe Koordinimit janë: 

Ofrimi i një larmie të gjerë  programesh për publikun pa harruar misionin kryesor - informim, 

edukim, argëtim.  

Realizimi i procesit të regjistrimit të mësimit online, si pasojë e pandemisë në bashkëpunim dhe me 

sektorët e tjerë prodhues.  U arrit hapja në kohë rekord e kanalit RTSH Shkollë . 

Rinovimi i studiove dhe ndryshimi i skenografive të emisioneve gjatë sezonit shtator-dhjetor bëri  që  

të  gjitha programet tona të ofronin një imazh dhe cilësi më  të mirë të figurës, për të qenë sa më 

konkurues në tregun mediatik. 

Programet të realizuara në studio tona: 

Emisioni Mirëmëngjesi Shqipëri - 

“Mirëmëngjes Shqipëri” ka sjelle pranë publikut 

ngjarjet dhe tematikat më argëtuese të 

përditshmërisë tonë, duke e bërë publikun nga 

shtëpia pjesë integrale të emisionit. Emisioni është 

i ndërtuar me rubrika të ndryshme, një pjesë e të 

cilave e bën interaktiv publikun nëpërmjet rrjeteve 

sociale; muzikë, diskutime mbi çështje sociale, 

kalendar, këshilla, të ftuar të fushave të ndryshme, gjithçka në një këndvështrim pozitiv e çlodhës, 

për ta filluar ditën me energji të mira. 
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Emisioni Pasditja ime - “Pasditja ime”, emision dedikuar krejtësisht familjes, pa u fokusuar më 

shumë në një gjini (si femrat), por duke përfshirë dhe gjininë tjetër (meshkujt). Dedikimi ndaj 

familjes, një qëllim interesant për të shpërndarë temat nga e 

hëna – të premten, me specifikat e saj; e hënë-sociale, e martë- 

mjedis, turizëm, e mërkurë- mjekësi, shëndet, e enjte- 

Marrëdhënie, familje. E premte – argëtim. 

 

 

 

Emisioni  Artes - “Artes” ka pasur  për qëllim të nxisë kritikën në 

vend, një dimension i munguar për të mos thënë i harruar. Përfitimet konkrete janë më shumë morale 

sesa materiale, pasi qëllimi i këtyre lloj programeve është të rrisin 

vetëdijen për kulturën, artin dhe të nxisin konkurrencën e shëndetshme. 

 

 

Emisioni  Ne - Evidentimi i problemeve të shtresave në nevojë, 

minoriteteve dhe 

kategorisë së personave  

me aftësi të veçanta dhe të 

prekurve nga problematika të tjera psikofizike që 

ndikojnë aktivitetin e përditshëm jetësor. Orientimi i 

fenomeneve dhe problematikave (jo rasteve të veçanta) drejt zgjidhjeve sipas ekspertëve të fushave të 

angazhuar brenda dhe jashtë institucioneve përgjegjëse. 

 

Emisioni  Kohë  Moderne - “Kohë moderne”, një emision i përditshëm i dedikuar për të gjithë 

familjen, por kryesisht i shtëpiakëve, gra apo burra qofshin të çdo lloj 

moshë. Emisioni kishte disa dritare që kanë në fokus tema dhe dinamika 

të ndryshme, komente mbi aktualitetin shoqëror, fenomene të 

përditshmërisë, personazhe dhe panele me të ftuar për problematika të 

lehta të jetës sonë. Ai ndahej në tri segmente. 
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Emisioni  Java - Emisioni  Java me tema gjithëpërfshirëse, sidomos rubrikat me pikantet e rrjetit dhe 

ngjarjet aktuale me personazhet më IN të momentit 

 

Emisioni Përballë - Emisioni Përballë, me një “hard talk” 

elegant, me gjuhë të pastër, të qartë dhe pa qëllime 

komerciale, por me qëllim utilitar. 

Gjithashtu regjisorët  janë ngarkuar dhe me emisionet e kanalit Rtsh2 

Rtsh3, RTSh muzike, RTSh sport pra me gjithë kanalet e platformës 

tonë digjitale. 

 

Emisioni  Dimension 4- Emisioni  Dimension 4, në një panel  me 6 të 

rinj përfshin mbi 150 të rinj përgjatë sezonit të cilët ndahen në redaksi 

më të vogla ku prodhohej tematika dhe analizohej forma e diskursit publik 

përgjatë ditës , pjesë e studios së D4. 

 

Në  sezonin e ri artistik shtator- dhjetor 2021 filloi transmetimin  emisioni i 

ri “Ditë pas dite”, me autore dhe moderatore  Fjodora Fjora mbi aktualitetin, 

temat  sociale te se perditshmes, etj. (prej muajit shtator 2021) 

 

Zëri i popullit – Humor/ satirik Çdo të shtunë, ora 20:35 

Pas një viti i izolimit total gjatë; vitit 2021  aktivitetet 

kulturore-artistike  filluan të realizohen edhe pse me numër të 

reduktuar spektatorësh.   

 

Orkestra Simfonike e RTSH-së ka patur një vit me aktivitet shumë të ngjeshur si gjatë Stinës 

Koncertore ashtu edhe jashtë saj. 

 

Gjithashtu gjatë vitit 2021 vijojnë regjistrimet 

për koncerte të ndryshme në kuadër të 

bashkëpunimit që kemi me TKOB ku mund 

të përmendim një seri koncertesh me artistët e 

rinj të cilësuar si “Artistët e së Ardhmes”. 

Opera- Cavalleria Rusticana, Koncert-
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Mustafa Krantja-Baketa e parë Shqiptare-Në 100 Vjetorin e Lindjes, Koncert Gala- Artistët e së 

Ardhmes me numra baleti  dhe arie.. 

 

Disa nga objektivat për vitin pasardhës 

Impenjimi maksimal duke paraqitur projekte e tyre artistike përveç detyrave të sektorit. 

E rëndësishme është marrja e brezit të ri krijues të cilët mund të japin ide më inovative duke u 

përshtatur më shumë me kohën dhe teknologjinë, gjë e cila të pasqyrohet në rritjen e cilësisë së 

programeve. 

Mundësia e trajnimi  të punonjësve në fusha specifike (sporti, show artistik etj..) 

Bashkëpunimi regjisorëve dhe autorëve për të sjellë një produkt sa më cilësor artistik.  

Bashkëpunimi i sektorit të regjisë dhe koordinimit me sektorët e tjerë të Departamentit të Prodhimit  

për të realizuar produkte të një cilësie të lartë për ekranin.  

Sektori Kameramanëve 

Sektori i Kamerave është një nga hallkat kryesore nga i cili vjen burimi i çdo materiali audioviziv. 

Kamera është objekti më i rëndësishëm në një televizion, pa të cilin nuk ka asnjë prodhim. Çdo 

material audioviziv merr formën bazë në momentin e ndezjes së kamerës.  

Sektori i kameramanëve është i përbërë në total prej 35 të punësuar. Me krijimin e strukturave të reja 

u bë një organizim më i mirë, si rrjedhojë profilizimin dhe rezultati përfundimtar është përmirësimi i  

punës. 

Emisione në studio ,sport(ndeshje futbolli, basketbolli, volejbolli),evente (koncerte, recitale) këto 

janë disa nga punët e kryera nga sektori i kameramanëve. 

Gjatë viti 2021 jemi përkushtuar që të realizojmë çdo program dhe emision  të programuar sipas 

planit të përcaktuar. Cilësia në xhirim, ka dhënë produktivitet në finalizimin e një produkti televiziv.  

Shumëllojshmëria e punëve të kryera nga ky sektor kërkonte edhe një ndarje specifike. Kategorizim 

jo vetëm të punës por edhe të kameramanëve. Eventet dhe terreni nga vet specifika e punës kërkonin 

eksperiencë dhe specializim. Sporti ose xhirimi i eventeve sportive kërkon një specializim të veçantë 

përsa i përket kameramanëve. Dinamika e punës shumëllojshmëria e planeve si dhe reflekse të cilat 

krijohen dhe fitohen me kalimin e kohës janë disa nga veçoritë që duhet të zotëroj një kameraman i 

këtij profili. 

Dokumentarët dhe filmat janë një kategori tjetër dhe me të drejtë kështu është. Njohuri mbi 

ndriçimin(llojet e ndryshme të ndriçimit),montazhin janë disa nga veçorit që duhet të ketë 

kameramani që i përket kësaj kategorie. 

Çdo punë ka specifikat e veta prandaj edhe kategoritë janë specifike për punën që kryet. 

Kameramanët e studios kanë specifika të tjera. 
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Rezultati final i punës tonë është të dalim në transmetim në orarin e caktuar nga programacioni, kjo 

kërkon përkushtim jo vetëm nga ana jonë por edhe nga sektorët e tjerë që marrin pjesë në prodhimin 

e çdo eventi. Tekniku i figurës është pjesë shumë e rëndësishme ashtu si edhe tekniku i pultit. Figura 

është ajo që shohim por nevoja për të dëgjuar është e nevojshme, prandaj edhe fonia (audio) është 

hallkë themelore e këtij zinxhiri pune. 

Përpara se të dalë në transmetim çdo event si emisionet në studio, koncertet, festivalet etj, kërkojnë 

një punë kolosale edhe në letër. Pjesë vitale e emisionit është dekori dhe ndriçimi, kjo nuk do të bëhej 

e mundur pa skenografët dhe tekniket e ndriçimit. Normalisht kjo kërkon edhe mirëmbajtje e cila 

kryet nga punëtoret e studios. Teknologjia e përdorur e bën punën më të lehtë për të gjitha palët. 

Organizatorët, gazetarët, redaktorët si dhe asistentët janë ajo pjesë thelbësore që përgatisin eventin 

para se të dalë në transmetim. Temat që do trajtohen kronikat që do të regjistrohen të ftuarit janë 

vetëm një pjesë e punës së tyre. 

Emëruesi i përbashkët i të gjithë këtyre sektorëve është regjisori. 

Kameramani nuk  mund të imagjinohet pa kamera dhe stativ ashtu si tekniku i audios nuk mund të 

imagjinohet pa mikrofona(lloje të ndryshme) dhe mixer. Cilësia e punës varet edhe nga pajisjet e 

përdorura. Teknologjia e fundit e kamerave (body, objektiva), stativat aksesorët e kanë përmirësuar 

punën tonë. Kjo vlen edhe për sektorët e tjerë sepse çdo gjë është e lidhur ngushtë me njëra tjetrën, 

ndriçimi, audio etj. 

 

Fotografia 

Drejtor Fotografie, është përgjegjës për estetikën e një prodhimi. Si njohës i mirë i një skenari dhe 

bashkëpunimit të ngushtë me Regjisorin, diskutojnë për atë që quhet thelbi i një prodhimi. Hulumtimi 

për krijimin e një pamje përmes ndriçimit, inkuadrimit dhe lëvizjes së kamerës dhe përmbyllja e stafit 

të duhur për të arritur cilësi maksimale. Drejtori i Fotografisë është bashkëpunëtori kryesor i Sektorit 

të Kamerave në Departamentin e Prodhimit. Është përgjegjës për të patur një ndriçim profesional në 

studio dhe arritjen e një kuadri fotografik të një cilësie shumë të lartë gjatë prodhimit të programeve.  

Gjithashtu sipas kërkesave nga Orkestra e RTSH gjatë viti janë organizuar Koncerte si në Sallën e 

Koncerteve në RTSH “Ferdinand Deda”, Holli “Gjon Simoni” të cilat në bashkëpunim me regjisorin 

është mundësuar krijimi i një ndriçimi sa më të mirë dhe cilësor për ekranin. Janë kryer vente jashtë 

Institucionit të cilat gjithashtu kanë pasur nevojë për suport ndriçimi, është koordinuar puna dhe 

komunikimi me skenografin, regjisorin, skenaristin, përgjegjësin e sektorit të kamerave, teknikun e 

ndriçimit, grimuesin, kostumografin dhe çdo strukturë tjetër për arritjen e një kuadri fotografik të një 

cilësie shumë të lartë gjatë prodhimit të programeve, eventeve kulturore, spektakle etj.. 

 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    51 / 157 
 

Sektori Studiove 

Mbas rinovimit të studios 1 e cila ndodhet në katin përdhe në ndërtesën e televizionit, cikli i 

emisioneve të cilat transmetohen në kanalin RTSH 1, RTSH 2 dhe RTSH Sport, ju përshtatën 

skenografive të reja të cilat u vendosën tek Studio 1. Viti 2021 vijoi transmetimin e programeve 

televizive normalisht me të gjitha emisionet e caktuara. Gjatë periudhës Janar 2021 e deri në Korrik 

2021, emisionet të cilat ishin në transmetim janë: “Mirëmëngjes Shqiperi”, “Kohë Moderne”, 

“Pasditja Ime”, “Artes”, “Bibliotekë”, “Auditor Arsimi”, “Transkulturë”, “Ne”, “Studio Gol”, “Trupi 

dhe Shëndeti”, “Java”, “Dekalog”, “Rubrika Sportive”, “Tornado”, “E Hëna Sportive”, “Europa 

League”, “Shtëpia e Motorrave”. Në studion 2 transmetoheshin lajmet e kanalit RTSH 1, e kanalit 

RTSH 24 dhe emisioni “Përballë”. Në Studion Kamerale 1 transmetohej emisioni “Ora 7”, “Individi 

dhe Shoqëria”, “Fletorja Zyrtare”, dhe “Rrënjët e ushqimit tënd”. Në Studion Kamerale 2 

transmetohej emisioni “Ura” dhe “Dimensioni 4”.  

Rëndësi të veçantë ju kushtua edhe regjistrimit të leksioneve për RTSH Shkollën për të cilën u 

prodhuan pode nga punonjësit e studiove sipas kërkesës së regjisores.  

Gjatë kësaj periudhe, u regjistruan edhe koncerte të ndryshme tek salla e orkestrës së Radio 

Televizionit Shqiptar, për të cilat, të gjithë punonjësit e sektorit të studiove u angazhuan ne pune. 

Fillimi i sezonit të ri, solli edhe ndryshime në skenografi, si për shembull për emisionin 

“Mirëmëngjes Shqipëri” u përdorën 3 strukturat me ledwall të bashkuara në këndet e tyre të 

përcaktuara dhe u vendos tavolinë e re mbi podium. 

Ndryshimin në skenografi, e pësoi edhe emisioni i pasdites “Ditë pas Dite” me moderatore Fjodora 

Fjora. Për këtë emision, u ripërdorën materialet që ne kishim gjendje të cilat ju përshtatën 

skenografisë së re. Ndryshim tjetër pësuan edhe emisionet e sezonit të ri si “Publikisht” dhe 

“N’Kofidencë”.  

 

Studio 5 është jashtë funksionit si studio regjistrimi dhe transmetimi. Aty është i instaluar dekori i 

emisionit të fëmijëve. Gjithashtu është i instaluar edhe dekori i serialit “Dyqani i lagjes time” por për 

shkak të ndërprerjes së projektit artistik, skenografia nuk u bë funksionale. 

Studio 4 është në funksion të departamentit të sportit por që prej vitit të kaluar, u mendua për një 

skenografi të re e cila ngeli në nivelin e planit pa arritur asnjë zbatim konkret. Të gjitha emisionet e 

RTSH Sport, janë zhvendosur në studion 1. Gjatë kësaj periudhe, kjo studio është përdorur për photo-

shooting dhe emisioni “Dimensioni 4” vazhdon transmetimin live në këtë studio që prej muajit Tetor.  
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Muaji Dhjetor është periudha më e ngarkuar e vitit përsa i përket punës së punonjësve në sektorin e 

studiove. Përveç punës së përditshme në ambientet e televizionit, ne përballojmë edhe evente të cilat 

regjistrohen në ambiente të jashtme. 

Puna e përditshme fillon në orën 06:00 me hapjen e studiove nga punonjësit e studiove të përcaktuar 

në turn, pastrimin e tyre nga sanitaret e turnit I, grimin e 4 moderatorëve të emisioneve të mëngjesit 

duke pasuar kështu me të ftuarit. Dy emisionet e mëngjesit janë “Mirëmëngjes Shqipëri”, i cili 

transmetohet live në kanalin RTSH 1 dhe emisioni “Ora 7” I cili gjithashtu transmetohet live në 

kanalin RTSH 2. 

 

Me mbarimin e emisioneve në orën 10:00, punonjësit e studiove bëjnë gati dekoret për emisionet e 

radhës deri në përfundim të ditës së punës, përkatësisht në orën 23:00-23:30 siç janë: “Kohë 

Moderne”, “Artes”, “Auditor Arsimi”, “Bibliotekë”, “Ditë pas Dite”, “Zëri i Popullit”, “Shtëpia e 

Motorrave”, “Dimensioni 4”, “Neëseum”, “Ura”, “E Hëna Sportive”, “Rubrika Sportive”, 

“Champions League”, “Dekalog”, “Publikisht”, “N’Kofidence”, “Trupi dhe Shëndeti”, dhe emisioni i 

fundjavës “Fletorja Zyrtare”. Nën vëmendje nuk mund të lemë pa përmendur edhe transmetimin e 

lajmeve në kanalin RTSH 1 dhe kanalin RTSH 24 të cilat transmetohen 7 ditë të javës prej orës 10:00 

të mëngjesit e deri në orën 22:30 të mbrëmjes.  

Gjatë muajit Dhjetor, rëndësi të veçante kanë edhe programet të cilat regjistrohen jashtë institucionit 

si programi i Vitit të Ri dhe Festivali i 60 i këngës në RTSH. Gjithashtu në datat 18 dhe 19 Dhjetor, 

ka pasur transmetim live maratone të lajmeve me ngjarjet e fundit në vend. Po në këto data, në 

studion 1 të televizionit, janë regjistruar disa inserte për programin e Vitit të Ri  dhe komenti i 

festivalit të fëmijëve “Junior Fest”. 

Puna për Festivalin e 60 të Këngës në RTSH nga sektori i studiove fillon 2 javë përpara transmetimit 

live të festivalit. Punëtoret e studiove paraprakisht asistojnë në heqjen e karrigeve të spektatorëve 

duke ndjekur planimetrinë e skenografisë. Më pas vazhdon puna për transportin e objekteve të 

ndryshëm gjatë ditëve dhe po ashtu edhe gjatë 3 netëve live të festivalit. Kostumografia dhe grimi 

janë disa prej elementeve kryesore të cilët mundësojnë kurimin e moderatorëve, balerinëve dhe 

këngëtarëve.  

Përsa i përket programit të Vitit të Ri, u regjistrua jashtë studiove të televizionit ku asistuan punëtorët 

e studiove, skenografi, kostumografët dhe grimiorët.  

 

Gama e prodhimtarisë në Sektorin e montazhit në RTSH është shumë e gjerë duke filluar që nga 

kronikat e edicioneve informative, sportive, specialet, reportazhet, dokumentarët,  emisionet në 

studio, teatrot dhe koncertet. Sektori i montazhit finalizon produktet për të gjithë kanalet e RTSH. 
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Çdo program i transmetuar në kanalet e RTSH, kalon më parë në studiot e montazhit, duke 

përjashtuar këtu një numër të vogël të emisioneve që transmetohen direkt (LIVE). 

Gjatë procesit të punës dalin edhe problematika që kanë të bëjnë me anën teknike dhe njerëzore.  

 

Sektori Montazh-Audio 

Informacioni që po ju përcjellim më poshtë bën një përmbledhje të veprimtarisë të Sektorit montazh 

audio, operator zëri (terren) për periudhën Janar - Dhjetor 2021 si dhe planet për të ardhmen. 

Disa pika kryesore që përmbledhin në mënyrë të përgjithshme punën e Sektorit Montazh Audio dhe 

Operator Zëri në Terren  gjatë këtij viti janë: 

Cilësia dhe punimi i zërit, si nga operatorët e zërit në terren ashtu dhe materialet audio që trajtohen në 

post produksion.  

Koordinimi dhe komunikimi i pikave montazh audio dhe departamenteve për të cilët janë në 

funksion.(dep. Informacionit , dep. Sportit , dep. Programacionit , dep Grafikës etj ) 

 Operator zëri në terren (emisione të ndryshme, dokumentarë etj. për rrjetin e RTSH) 

 Montazh Audio (spektakël, filma, evente, reklama etj.) 

 Përzgjedhja e zërave specifik për rrjetin e kanaleve RTSH mbi logjikën e zhanreve(spek, eve, dok, 

rek, promo) 

 Montazh Audio Lajme 

 

Operator zëri në terren (emisione të ndryshme, dokumentarë etj. për rrjetin e RTSH) 

1. Nga ana teknike është realizuar plotësimi me pajisje individuale i Operatorëve të zërit (terren) si 

dhe regjistrimi i pavarur i zërit (me regjistrues) nga operatori i zërit, i ndarë nga video (kamera, 

aparat) si dhe dhënie paralel në kohë reale të sinjalit në kamera ose aparat nga regjistruesi audio për 

të mundësuar referencën dhe sinkronizimin që bëhet nga ana e montazhit video në post produksion si 

dhe dorëzimi i materialeve audio në kohë (me mbylljen e xhirimeve ditore) . Synim i vazhdueshëm 

mbetet cilësia e regjistrimit së audios në terren brenda të gjitha parametrave teknik për të patur një 

mbarëvajtje të mëtejshme në zinxhirin e post produksionit e deri në finalizimin e materialit. 

2. Krijimi dhe klasifikimi të Dosjeve për komunikimin në rrjet me sektorin e montazh video, grafike 

etj..  për të gjithë rrjetin e kanaleve të RTSH me skemën e mëposhtme: 

 

Në server tek dosja audio TVSh është krijuar një dosje me emrin sektori audio RTSh, ku brenda kësaj 

dosjeje janë listuar të gjitha kanalet e rrjetit të RTSh. Për këtë jemi në bashkëpunim me sektorin e IT 

për të siguruar të drejtat e copy paste në këto dosje. 
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Për të gjithë këtë skeme janë vënë në dijeni dhe ka një komunikim të vazhdueshëm me përgjegjësit  

sektorit të montazhit video, grafikës, IT etj. 

 

Montazh Audio (spektakël, film, evente, reklama) 

Aktualisht janë 2 pika montazh audio (spek, fil, eve , rek) .. ku duke ndjekur rrugën ë mësipërme të 

strukturës punohet mbi editimin dhe finalizimin  e materialeve të ndryshme audio , duke 

bashkëngjitur muzikat , efektet, duke u trajtuar eliminimi i zhurmave të ndryshme (industriale, 

klimatike etj ) , duke krijuar një raport të rregullt ndërmjet fjalës, muzikës, efekteve të gjitha 

elementeve bashkëshoqërues e duke krijuar kështu  një master audiostandart brenda të gjithë 

parametrave teknik. 

Në njërën prej pikave (post produksion) regjistrohen zërat e inserteve të ndryshme, për emisione të 

ndryshme, dhe kronikat ditore me data specifike për dep. e programacionit.  

Në pikën tjetër (post produksion) regjistrohen, trajtohen efektet, muzika dhe zërat për spote 

televizive, evente, reklama etj , post produksioni audio OMF në multitrack i dokumentarëve të 

ndryshëm në RTSh , filma , evente, produksione të ndryshme që realizohen në terren etj.  

Krijimi i efekteve (profileve teknik) për zërat që lexohen si dhe ato që regjistrohen në terren nga 

specialisti i efekteve të zërit, krijimi i kolonave zanore, efekteve reale për dokumentarët, filmat, 

evente, sigla, promo etj..  

Azhornimi dhe  me zhvillimet e fundit përsa i përket softuerëve dhe pluginave audio si dhe aplikimi i 

tyre gjatë punës së përditshme me teknikat me bashkëkohore. 

Për komunikimin midis departamentit të montazhit apo departamentit grafikës etj me montazhin 

audio, është informuar që të njoftohet përgjegjësi audio e më pas nëpërmjet tij të shpërndahet puna në 

pikat montazh audio,  me një ndjekje mjaft rigoroze deri në përfundim të produktit.  

 

Përzgjedhja e zërave specifik për rrjetin e kanaleve RTSh mbi logjikën e zhanreve(spek, eve, dok, 

rek, promo) 

1. Funksionimi i  dokumentarëve të DË (deutsche welle) 

Një proces tjetër është dhe cikli i dokumentarëve të DW (deutsche welle) . Materiali i cili dërgohet 

nga sektori përkthimi, vazhdon me ndarjen e personazheve , kërkimi dhe bashkëngjitja e videos me 

numrin përkatës sipas tekstit dhe ndjekja e procesit të leximit, duke përfunduar me finalizimin e 

materialit që më pas i dërgohet montazhit në dosjet specifike të komunikimit. 

2. Leximi i spoteve të ndryshme televizive: 
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Përzgjedhja e zërave specifik (lexues)  është një prej elementeve me të vështirë që luan një rol shumë 

të rëndësishëm në identifikimin e një kanali televiziv. Kanali kryesor RTSH 1 përbëhet prej 2 zërave 

identifikues (femër, mashkull). 

Pasi dërgohet teksti nga Përgjegjësit e kanaleve të rrjetit të RTSH  tek përgjegjësi i sektorit audio dhe 

pasi është caktuar  zhanri, ky material dërgohet për tu lexuar në zërat përkatës. Ndiqet procedura e 

leximit e më pas materiali finalizohet në dosje ku aksesohet nga Sektori i Grafikës deri në përfundim 

të produktit final i cili është në parametrat televiziv të transmetimit. 

 

Montazh Audio Lajme 

Funksionon me 2 dhoma leximi , përkatësisht pranë dep. të informacionit (lajmet rtsh1, RTSh 2 dhe 

rtsh24)  dhe pranë dep. të sportit (lajmet, RTSh sport). Komunikimi me pikat e montazhit, grafikës 

etj., bëhet nëpërmjet organizimit të dosjeve me datat (ditë ,muaj ,vit) përkatëse të sektorëve përkatës 

(lajme, sport) të pozicionuara në server specifikisht në dosjen  RTSH Audio / audio lajme /  

Qëllimi është regjistrimi në standarde cilësore dhe parametra teknik për transmetim i zërit në rrjetin e 

RTSH, trajtimi i zërave të gazetarëve të ndryshëm që lexojnë për rrjetin e RTSH, montazh audio 

(multi track) prej disa zërave (telerevistat etj) dhe dërgimi në dosjen përkatëse me datën përkatëse.  

Element i rëndësishëm  është dhe trajtimi i zërit të intervistave (sinkronet) me probleme teknike në 

terren, dhe optimizmi i tyre  për standardet e transmetimit në rrjetin e RTSh.  

 

Sektori Përkthimit 

Sektori i Përkthimeve në Njësinë e Programeve tradicionalisht ka qenë nga sektorët më të 

rëndësishëm të Departamentit të Prodhimit, duke mbuluar një përqindje të lartë të transmetimit të 

RTSH-së.  

Gjatë vitit 2021, Sektori i Përkthimit është përpjekur të realizojë maksimalisht detyrat e veta, me 

gjithë vështirësitë e krijuara nga mungesa e blerjeve të reja. Kësisoj  janë përkthyer pak filma 

artistikë si Bill dhe Ted përballë muzikës, Ana Frank, Shekspiri, Pele, Chloe, 55 ditë në Pekin, 

Branco Billi, Marquise, Mbreti luan,Në kërkim të ëndrrës  etj.  

Një pjesë të madhe të punës tonë ka zënë përgatitja e dokumentarëve të ardhur në mënyrë të 

vazhdueshme , të përjavshme nga DË- , d.m.th. rreth 130 dokumentarë për këtë vit.  

Gjithashtu është përkthyer dhe janë transmetuar dokumentarë për RTSH2, gjithsej 8 dokumentarë, si 

Hakmarrja supreme, Beteja për Gjykatën, Kthimi nga ISIS, Fatura  e fshehur e COVID-19, Rivalët e 

hidhur, Irani dhe Arabia Saudite pj.1 dhe 2,etj. 

Për RTSH Shkollë janë përgatitur e transmetuar filma artistikë si Piratët e Karaibeve, dy pjesë, 

Mulan, Kronikë Krishtlindjesh, Udhëtimi i një qeni, Dora dhe qyteti i arit, Hajdi , Lufta me gjyshin ,e 
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të tjerë si dhe serialet Truri i fëmijës , Fuqia shëruese e Dudes dhe Jumanji 2, Fitimtarët , 4 sezone 

rreth 60 seri. 

 Po ashtu janë bere përkthime simultane për programe të ndryshme të pasdites dhe RTSH 3. 

Të një mase voluminoze kanë qenë edhe përkthimi i materialeve të ndryshme të dhëna nga Drejtoria 

e Përgjithshme si kontrata , marrëveshje .   

Duke parë nevojën dhe përqindjen e madhe të hapësirës televizive që mbulon ky sektor, mendoj se 

është me vend zgjerimi i numrit të redaktorëve të brendshëm i cili është cunguar si kurrë ndonjëherë 

në dy persona, duke i dhënë përparësi përkthyesve të jashtëm të rekrutuar fare pa kriter. 

 

Drejtoria Grafikës 

Drejtoria e Grafikës pranë Departamentit të Prodhimit në Drejtorinë e Përgjithshme, në veprimtarinë 

e saj merr pjesë në realizimin, ideimin dhe zbatimin e imazhit për emisionet e strukturës programore 

të Njësisë së Programeve dhe Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve.  

Drejtoria e Grafikës merr përsipër realizimin e të gjitha punimeve grafike audiovizive dhe 

dizenjimeve 2D për të gjitha produksionet si dhe prodhime të lidhura me Drejtorinë e Promocionit 

dhe Marketingut.  

Drejtoria e Grafikës, përgjigjet për realizimin e strategjive dhe planeve të hartuara nga Drejtoria e 

Promocionit lidhur me përgatitjen e spoteve apo çdo elementi promocional të RTSH për rritjen e 

imazhit të institucionit dhe produksioneve tek publiku. Të 

gjitha punimet grafike që realizohen diskutohen nga 

pikëpamja ideore, artistike dhe nëse janë në përputhje me të 

gjitha strategjitë e përbashkëta të sektorëve dhe drejtorive të 

institucionit, ato aprovohen. 

 

Sipas kërkesave të Njësive dhe Kanaleve shohim se ndarja e 

volumit të punës është bërë si më poshtë: 

 

-Njësia e Programeve ka zënë 40% të volumit të punës. 

-Drejtoria e Promocionit dhe Kërkimit të Tregut ka zënë 10% të volumit të punës. 

-Njësia e Emisioneve Tematike,  Lajmeve dhe Sportit ka zënë 30% të volumit të punës. 

-Qendrat Vendore Audiovizive kanë zënë 10% të volumit të punës. 

-Njësia Teknike ka zënë 10% të volumit të punës. 

 

J. ORKESTRA  
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Ky është edhe momenti kur merr jetë krijimi I Kameratës së Orkestrës së RTSH, formacion më I 

reduktuar, ku vazhdon edhe sot të japë koncerte shumë të suksesshme: 

 Koncert I Kameratës së Orkestrës së RTSH në 12 shkurt 2021 në studion e provave të Orkestrës, 

me solistë Koncertmaestrin e Orkestrës së RTSH, Blerta Ristani dhe Koncertmaestrin e TOB, Gezim 

Bulcari. Në program u luajtën Koncert  për dy violina në re minor dhe Koncert Brandenburgez numër 

3. Veçanti ishte marrja e instrumentit të klavicembalit në këtë koncert. 

 Koncert I Kameratës në 25 mars 2021, zhvilluar në studion e provave të Orkestrës, me solistët 

Reinald Foci trombë solo e Orkestrës Simfonike të RTSH dhe Xhino Daja trombë solo e orkestrës së 

TOB. Në program u luajtën: Koncert për dy tromba dhe orkestër harqesh në do + nga Antonio 

Vivaldi dhe Eduart Grieg “Holberg”- Suitë për harqe në sol+. 

 Kamerata e Orkestrës Simfonike të RTSH në 7 maj 2021 zhvilloi një  koncert në Hollin "Gjon 

Simoni" në RTSH. Në program u luajtën veprat: "Serenadë për harqe" nga Edëart Elgar, dhe Simple 

Simfoni nga Britten. 

 Kamerata e Orkestrës Simfonike të RTSH në 18 qershor 2021 në hollin "Gjon Simoni" organizon 

koncert me tango argjentinase dhe  veprat më të njohura nga Astor Piazzola, me solistin në 

fizarmonikë Elton Balla. Gjithashtu kishim pjesëmarrjen e dy balerinëve, Suada dhe Evis Heta. 

 Koncert i Orkestrës Simfonike të RTSH dhe njëkohësisht hapja e Stinës Koncertore 2021-2022 në 

21 shtator 2021, në hollin "Gjon Simoni" të RTSH nën drejtimin e dirigjentit Jetmir Barbullushi. Në 

program u luajtën veprat: "Eugen Onegin" nga Tchaikovsky, Aram Khachaturian, Puccini;  "Fantazi 

Brilante" për flaut dhe orkestër  nga Fransua Borne me soliste flautisten Jonela Golemi; "Baccanale" 

nga Camille Saint Saens; Ofenbach Barcarole dhe "Space" për orkestër simfonike nga Endri Sina. 

 Koncert i Orkestrës Simfonike të  RTSH në 8 tetor 2021 në Hollin "Gjon Simoni" me 

pjesëmarrjen e sopranos Renisa Lacka dhe violinistit Enea Fetahu. Aty u luajtën vepra nga 

Schostakovich, Puccini, Lehar, Tchaikovsky, Khachaturian dhe Verdi. 

 Koncert i Kameratës së  Orkestrës Simfonike të RTSH në 10 nëntor 2021 në Sallën "Tonin 

Harapi" të Liceut Artistik "Jordan Misja", me vepra shumë të njohura dhe muzikë filmash nga 

kompozitori dhe gjeniu italian I muzikës Ennio Morricone. Soliste mezzosoprano Vikena Kamenica 

,dhe në piano Merita Rexha. Si në çdo koncert të kameratës, drejton me mjeshtëri orkestrën, 

udhëheqësi artistik Aristidh Prosi. 

 Koncert i Orkestrës Simfonike të RTSH në 12 nëntor 2021, në Sallën e Teatrit Arturbina me 

pjesëmarrjen e violonçelistit solist të Orkestrës së Operas së Parisit, Aurelien Sabouret. Ai luajti 

“Koncert për violonçel dhe orkestër” të kompozitorit Edwart Lalo, gjithashtu Simfonia nr 2 nga 

Beethoven. 
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 Muaji dhjetor 2021 për Orkestrën Simfonike, ishte  muaj pune për  realizimin dhe performimin sa 

më të mirë  në Festivalin e 60-të të Këngës në RTSH. 

 

K. ARKIVA e RTSH-së 

Puna e bërë nga redaktorët e TV-së: 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021 për redaktorët në Drejtorinë e Arkivit është planifikuar dhe është 

realizuar zbardhja e materialeve arkivore audiovizive në platformën  MAM-ETER, sipas skemës së 

klasifikimit dhe rregullores së brendshme të Arkivit duke identifikuar : intervistat, sinkronet, insertet, 

planet, fotot etj. Këto materiale arkivore përbëjnë rreth 214,702 minuta që i përkasin këtyre gjinive: 

artistiku, muzikori, ekonomiku, shkencori, arsimi, kultura, sporti. Nga të cilat rreth 87% e tyre janë 

realizuar. Ndërsa për materialet arkivore që i përkasin gjinisë politiko-shoqërore duke përfshirë dhe 

materialet Bruto është planifikuar dhe është realizuar nga Arkivistet e Lajmeve minutazhi prej 26,830 

minuta si dhe hapja e 1000 aseteve për materialet bruto në MAM-ETER. 

 

Procesi i punës së Redaktorëve të Arkivit TV.   

 Redaktorët përpunojnë materialet arkivore në platformën MAM-ETER; sipas një plani mujor pune 

të përcaktuar nga Drejtori i Arkivit. 

Redaktorët që punojnë në platformë janë të ndarë në dy grupe pune, ku njëri grup redaktorësh punon 

me emisione dhe programe të ndryshme të prapambetura në kohë të cilat hidhen gradualisht në 

platformë ku minutazhi i planit mujor të tyre është 2500 min, ndërsa grupi tjetër i redaktoreve të 

Arkivit punojnë me redaktimin e emisioneve që hidhen në kohë reale në ETER, më konkretisht, 

emisioni i një dite më parë redaktohet të nesërmen që është transmetuar, ky grup redaktorësh e ka 

planin mujor të punës 3000 min në platformën MAM. 

Përpunimi i këtyre materialeve bëhet mbi bazën e konceptit audioviziv, në përputhje me rregulloren e 

përcaktuar sipas te gjitha kërkesave klasifikuese, në mënyrë të detajuar me plane, sinkrone dhe 

minutazhe të vlefshme për shfrytëzim.  

 Redaktorët kanë riklasifikuar dhe nxjerrë statistika të herë pas hershme për programet artistiko–

kulturore dhe politike, të realizuara në RTSH sipas periudhave kohore të kërkuara.  

 

 Arkivi i Filmit:  

Në Arkivin e Filmit përpunuesja e materialeve arkivore gjatë periudhës  Janar- Dhjetor 2021 ka bërë 

përpunimin, restaurimin e materialeve në film, është realizuar sistemimi, përpunimi, restaurimi i 

materialeve arkivore me film 16 mm për vitet 1989, 1991, 1992, si dhe lajmet e huaja nga viti 1962 – 

1974: 19735 metra film për materialet arkivore politike, kulturore, shkencore dhe sportive, viti 1989.  
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Janë punuar 2180 metra film për materialet politico-shoqërore për vitin 1992, si dhe 5680 metra film 

material arkivor muzikor për vitin 1972. Janë bërë rregullisht kërkimet për material në skedar për 

programacionet e RTSH-së. Në kuadër të digjitalizimit është bërë numërimi fizik i bobinave në fond.  

Në muajin dhjetor ka nisur restaurimi i ambienteve të Arkivit për izolimet ndaj lagështirës, dritës, për 

t’i sjellë këto ambiente në standardet e kërkuara për ruajtjen e materialeve arkivore.  

 

Puna e bërë nga redaktorët e RT, në sektorin e materialeve arkivore muzikore audio: 

Në Fonotekën e Arkivit , përgjatë periudhës Janar -Dhjetor 2021, kërkesat për material kanë 

konsistuar në muzikë popullore, klasike dhe të lehtë për transmetime në emisione radiofonike, sipas 

fletë-kërkesave përkatëse. Gjithashtu redaktorët e audios kanë punuar me material muzikore në 

platformën MAM. Fondi i materialeve muzikore audio është shumë i vjetër, rreth 80- vjeçar, dhe për 

këtë arsye kërkon punë dhe vëmendje.  

 

Arkivi i Lajmeve:  

1.Arkivistet e lajmeve  gjatë kohës së procesit të punës së tyre angazhohen dhe bashkëpunojnë me 

gazetarët për gjetjen e planeve për realizimin e edicionit të lajmeve, si dhe janë pikë kontakti për 

stafin dhe dhënien e informacioneve të kërkuara nga gazetarët e Njësisë së Informacionit dhe 

Drejtorisë së Programacionit (Informacione për emisione të ndryshme: sport, kulturë, arsim, politike) 

2. Në arkivin e lajmeve janë shtuar dy arkiviste lajmesh në vitin 2020, të cilat merren me procesin e  

redaktimit dhe arkivimin në formatin digjital të materialeve bruto dhe kronikave të lajmeve. Ky staf e 

ka të organizuar punës bazuar në sistemin MAM. Për arkivimin e materialeve audio-video Bruto që i 

përkasin informacionit, në vitin 2021 në zyrën e Arkivit të lajmeve është bashkuar edhe një 

specialiste montazhi për përgatitjen e materialeve bruto, e cila punon për Arkivin por nuk është pjesë 

e Strukturës së Drejtorisë së Arkivit. 

 

Dispeçeria e TV-së (Arkiviste TV) :  

1.Arkivistet e TV-së (2) janë në dispozicion për dhënien e materialeve arkivore të kërkuara nga 

kanalet e RTSH-së dhe materialet që kërkohen nga palët e treta.   

 

L. NJESIA E TEKNIKES 

Departamenti Teknik TV. 

Viti 2021 ka qenë i ngarkuar dhe intensiv për Departamentin e Teknikës. Duke pasur parasysh që 

ishte dhe vit zgjedhor mobilizimi ka qenë më i lartë për t`i paraprirë ngarkesës apo të papriturave që 

mund të dilnin gjatë këtij procesi. Po kjo përgatitje është bërë paralel me zhvillimin e programeve të 
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strukturës dhe evenimenteve të reja në ekranin e RTSH, kryesisht ato sportive për nga rëndësia dhe 

interesi i publikut.  Gjithashtu nuk duhet të lëmë mënjanë edhe vështirësitë që kanë dalë në 

zëvendësimin apo plotësimin me personel për shkak të pandemisë. Në jo pak raste një pjesë e 

personelit teknik ka punuar edhe me turne më të zgjatura për të kompensuar mungesat e kolegëve. Të 

gjithë sektorët e departamentit janë angazhuar dhe koordinuar për të pasur një punë të suksesshme në 

shumë ngjarje, evente apo emisione të ndryshme. 

 

Sektori i transmetim-regjistrimit me personelin e vet ka mbuluar të gjitha  transmetimet dhe 

regjistrimet e emisioneve apo eventeve të ndryshëm në të gjitha studiot e RTSH. Janë realizuar një 

numër i madh emisionesh si: “Mirëmëngjes Shqipëri”,“Ditë të mbarë”,“Ditë pas dite”, “Kohë 

modern”, “Përballë”, “Transkulturë”, “Semafor”, “Ura”, “Dimensioni 4”, “Rrënjët e ushqimit tënd”, 

“Artes”, “Bibliotekë”, “Auditor arsimi”, “Emisioni i mjekut”, “Fletorja zyrtare”, “Siluetë”, “Ne”, 

“Java”,“ Kohë të tjera”, “31minuta”,“N`Kofidencë”, “Publikisht”, “Java”, “Dekalog”, etj,  

përafërsisht mbi 5000 orë programe të prodhuara në studio. Këtu pa llogaritur emisionet sportive të 

cilat do i përmendim më poshtë në analizën e sektorit të sportit. 

 

Sektori i profilaktikës ka kryer mirëmbajtjen periodike dhe riparimin e kamerave, stativëve, 

mikrofonave, si dhe pajisjeve të ndryshme të transmetimit apo prodhimit që kanë paraqitur problem. 

Gjithashtu u është përgjigjur kërkesave të ardhura për suport nga studiot lëvizëse në terren  si dhe 

studiove lokale në qendrat lokale audiovizive të RTSH. Po ashtu është angazhuar me kohë të plotë 

edhe për Festivalin e 60-të, krijimi i studios së komentit në radio, etj. 

 

Sektori i ndriçimit ka përmbushur të gjitha detyrat e ngarkuara nga Drejtori i fotografisë për 

realizimin sa më të mirë të ndriçimit artistik të emisioneve të ndryshme në studiot e TV apo eventeve 

të zhvilluara në terren. 

 

Sektori i Sportit. 

Gjatë vitit 2021 eventet që janë mbuluar teknikisht dhe  transmetuar në RTSH Sport janë : 

“Evropiani Euro 2020” (shoqëruar me 5 emisione ditore)“Lojrat Olimpike” (paralelisht në tre 

kanale)“Formula 1”“Moto GP”“Kampionati i wrestling”“Kampionati Botëror i Futsal”“Kampionati 

Botëror i Futbollit në rërë”“Kampionati Botëror i Peshëngritjes”“Kampionati Botërori i Notit”“Kupa 

e Gjermanisë” “Kupa e Anglisë” “Kupa e Spanjës”. 

 

Përsa i përket sportit vendas, janë prodhuar dhe transmetuar eventet e mëposhtme: 
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Ndeshjet e ekipeve kombëtare të futbollit (meshkuj,femra,U21,U19, U17),Ndeshjet e ekipeve 

kombëtare të basketbolit për meshkuj dhe femra, Ndeshjet e ekipreve kombëtare të volejbollit për 

meshkuj dhe femra,Kategoria e parë e futbollit, Kampionati kombëtar i volejbollit për meshkuj dhe 

femra, Kampionati kombëtar i basketbollit për meshkuj dhe femra, Liga Unike e 

basketbollit.,Ndeshjet kryesore të boksit shqiptar, Gjimnastrada. 

 

Gjithashtu çdo javë janë transmetuar përmbledhjet javore të kampionateve kryesore në Evropë, si dhe 

edicionet informative. 

 

Një vend të përjavshëm zënë dhe dokumentarët kushtuar evropianeve të futbollit, historisë së 

botërorëve, kampionatit të Moto GP etj. Sektori i Sportit ka realizuar rreth 1500 orë program live për 

vitin 2021. 

Departamenti teknik TV ka pasur dhe ka objektiv ruajtjen e standardeve të cilësisë si në prodhimin e 

emisioneve ashtu edhe ne transmetim, por problem ngelet trajnimi profesional i teknikëve. Ndryshimi 

i shpejtë i teknologjisë kërkon edhe përditësim të njohurive për shfrytëzimin sa më të mirë e cilësor të 

pajisjeve TV. 

 

Departamenti Teknik Radio 

Departamenti teknik i Radios në Njësinë Teknike prodhon dhe transmeton emisione dhe materiale 

për 7 kanalet e radios, si : Radio Tirana 1 , Radio Tirana 2 ,Radio Tirana 3, Radio Tirana 

Internacional, Radio Tirana Klasik, Radio Tirana Jazz dhe Radio Tirana Fëmijë. 

Transmetojnë në FM këto kanale: Radio Tirana 1 , Radio Tirana 2 dhe Radio Tirana Klasik . 

 Kanali i parë Radio Tirana 1 transmeton në të gjithë territorin e Shqipërisë, kurse kanali i dytë Radio 

Tirana 2 në zonën Tiranë, Durrës dhe në Juglindje dhe Radio Tirana Klasik transmeton në zonën 

Tiranë dhe Durrës.  

Kurse të gjitha kanalet e radios transmetojnë në WEB ,OTT , DVB-T2 , DVB-S2 , RTSH TANI  

Android dhe iPhone, livestream në Tune In,  LiveOnlineRadio, My tuner, etj. 

Gjatë këtij viti kemi bërë të mundur streamin e të gjithave kanaleve të radios me anë të serverave 

tanë, si dhe shërbimin Catch Up , i cili bënë të mundur dëgjimin e emisioneve dhe programeve edhe 

disa ditë pasi janë transmetuar. 

Jemi ndër të parët në Shqipëri që kemi implementuar sistemin EPG  në RTSH TANI  dhe në DVB-

T2  në kanalet Radio. 
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Në stacionet e radios që transmetojnë në FM kemi sistemin RDS i cili i  mundëson dëgjuesve që të 

shikojnë në kohë reale të dhëna Metadata si emrin e artistit , titullin e këngës , titullin e emisionit që 

po transmetohet, orën etj.  

Në websitet që jemi në Livesteam po integrojmë sistemin METADATA për  kanalet e radios, pasi 

për Radio Tirana Klasik, Radio Tirana 3 dhe Radio Tirana Jazz dhe Radio Tirana Fëmijë është aktivë 

sistemi METADATA . 

Jemi duke punuar për integrimin e sistemit  MAM ETERE  me sistemin e Playout-it të Radios e cila 

është një zgjidhje për një menaxhim të plotë, fleksibël, modular dhe të lehtë të aseteve digjitale. 

ETERE është një zgjidhje shumë efektive për menaxhimin e përmbajtjes digjitale, e cila është 

projektuar posaçërisht për të përmirësuar procesin e marrjes, indeksimit, ruajtjes dhe rikthimit të 

aseteve digjitale. 

Integrimi i saj do të shërbejë për automatizimin e aseteve për arkivën , pasi në të do të hidhen të 

gjitha të dhënat për një material , si p.sh. ,  

- Titull kënge 

- Emri i grupit ose artistit 

- Emri i albumit nga i cili vjen kënga 

- Lloji i muzikës (zhanër) 

- Numri i pjesës së albumit 

- Viti kur u lançua kënga, etj. 

Por edhe për emisionet që janë prodhuar dhe që do të prodhohen nga ne. 

Aktualisht në programin e parë të radios ne transmetojmë emisione Live  afërsisht  4000 orë në vit, 

kurse në program të dytë afërsisht 1400 orë emisione Live në vit. Në kanalin e parë i cili është dhe 

më i ngarkuari, emisionet të cilat përdorin lidhje direkte telefonike janë afërsisht 2000 orë në vit , 

kurse në kanalin e dytë emisionet të cilat përdorin lidhje direkte telefonike janë afërsisht 500 orë në 

vit. 

Në studion e Radio Tirana 2  u vendos mikseri i ri i transmetimit, i gjithë kabllimi i vjetër u hoq dhe u 

vendos kabllim i ri, si dhe të gjithë konektorët u vendosën të rinj. Kjo rriti cilësinë e transmetimit pasi 

mikseri i vjetër ishte amortizuar. 

Radio Tirana Fëmijë transmeton emisione dhe materiale të prodhuara nga Departamenti Teknik i 

Radios. 

Rregullimi i ambienteve të studiove është i domosdoshëm si për cilësinë e transmetimit ashtu edhe 

për personelin teknik. 

Janë bërë ndryshime të dukshme përsa i përket cilësisë, kualitetit dhe standardeve të vendosura nga 

Njësia Teknike. 
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Sektori Elektrik 

Sektori elektrik gjatë vitit 2021 i ka kushtuar rëndësi, furnizimit me energji elektrike stacioneve të 

reja dhe atyre ekzistuese, transmetuese digjitale DVB-T2 , kryesisht defektet që kanë ndodhur në 

linjat e tensionit të mesëm, duke përfshirë dhe stacionet të cilat i kemi me kabina transformuese. 

 

Në godinën qendrore të RTSH nga ana e sektorit elektrik operohet me personel me 3 turne, në këtë 

mënyrë garantojmë siguri në furnizimin me energji elektrike të transmetimit dhe të proceseve të tjera 

që kryhen. 

Në këtë godine furnizohemi me dy linja tension të mesëm njëra është 20 kV dhe tjetra është e 

dedikuar 6kV.  

Nuk kemi pasur probleme gjatë këtij viti të ndërprerjes apo defekteve të dy linjave njëkohësisht kjo 

edhe për faktin se vijnë nga dy N/Stacione të ndryshme. 

Si furnizim alternativ për këtë godine kemi të instaluar dy  M-Gjeneratorë, njëri është me fuqi 320 

kVA .Ky MGJ është parashikuar të mbajë me energji si godinën e TV ashtu edhe të Radios, ndërsa 

M-GJ i dytë është me fuqi 90kVA model i vjetër ndezja e tij bëhet manualisht,  por për shkak të 

fuqisë së vogël të M-GJ futet në ngarkesë vetëm transmetimi .  

Ne këtë gjendje aktuale për të rritur sigurinë e furnizimit me energji alternative, është e nevojshme që 

të bëhet blerja e një M-Gj te ri ,me ndezje automatike , si dhe me fuqi 320 - 400 kVA, për të 

përballuar të gjithë ngarkesën për dy godinat  Radio dhe TV. 

 

Gjatë vitit kemi kryer mirëmbajtje të linjave tensionit të ulët si dhe kemi ndërruar automatet të cilët 

janë djegur nga shkarkimet atmosferike  në disa stacione. 

Një zgjidhje për uljen e kësaj ngarkese është parashikimi për vendosjen e një sistemi HVAC të 

përqendruar e cila do të sjellë dhe ulje të konsumit të energjisë . 

 

Gjatë muajit Dhjetor 2021, për shkak të motit të keq, në disa zona në Jug të vendit patëm “djegie” të 

transformatorëve në tre stacione: Shashicë, Mile dhe Treblovë. 

Në stacionin Shashicë, Vlorë, meqenëse kishim në magazinë një transformator rezervë u bë 

zëvendësimi i menjëhershëm i tij. 

Kurse në Stacionin Mile, Sarandë, ishte linja e tensionit të mesëm me defekt dhe në momentin e 

vendosjes në tension të kësaj linje, u njoftuam nga tekniku i turnit në stacion, po në datë  01.12.2021,  

se transformatori jonë me fuqi 100/10kV , ishte “djegur” si pasojë e këtij defekti në linjë. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    64 / 157 
 

Duke mos patur gjendje në magazinë transformator rezervë, negociuam me pikën e riparim 

transformatorëve me të cilën operon OSHEE,  dhe më datë 07.12.2021 kemi marrë një transformator 

të riparuar. Me shpejtësi në datën 08/12/2021, e dërguam dhe e montuam në stacion. Pas lidhjes nën 

tension transformatori punoi rreth 7 orë dhe u “dogj” duke nxjerrë furnizimin me energji jashtë pune. 

Stacioni vazhdoi punën normalisht duke u furnizuar me energji të prodhuar nga gjeneratori. 

Më datë 11.12.2021, pasi kishim dërguar njërin nga transformatorët e dëmtuar në pikën e riparimit, 

morëm këtë transformator tashme të riparuar dhe më 12.12.2021 e instaluam në stacionin Mile. Me 

dhënien e tensionit  dëgjuam një zhurmë shpimi izolacioni dhe pati një lidhje të shkurtër duke u 

djegur siguresat në TM. E shoqëruar kjo me  hapjen e  linjës në nënstacionin e OSHEE. Pra edhe ky 

transformator i dytë riparuar pranë kësaj pike riparimi u “dogj”. 

Për të mos lënë stacionin të punojë me gjenerator pasi ka kosto të lartë energjia që prodhohet në këtë 

formë si dhe shtohet kosto për furnizimin me karburant, por edhe mundësia e mbylljes së rrugës në 

këtë periudhë të vitit, u realizua një zgjidhje  provizore për furnizimin me energji të stacionit Mile, 

duke u lidhur tek kabina elektrike në pronësi të Albtelecom-it. Pasi u diskutua me personat që 

administrojnë kabinën e Albtelekomit, më datë 16/12/2021 realizuam lidhjen dhe furnizimin  me 

energji të stacionit me parametra optimal.   

Më datë 10 Dhjetor në stacionin Treblovë,Vlorë u njoftuam nga kujdestari i këtij stacioni për defektin 

e ndodhur në transformator. Transmetimet në këtë stacion janë kthyer në normalitet në datën 

24/2/2022. 

 

Departamenti Stacioneve Transmetuese Tokësore 

Një nga drejtimet e rëndësishme për vitin 2021 ka qenë edhe përmirësimi i transmetimeve audio në 

FM të Radio Tiranës. Në bazë të projektit për nevojat e transmetimit FM për Radio Tirana 1, Radio 

Tirana 2 dhe Radiot lokale Shkodër, Korçe, Kukës dhe Gjirokastër për transmetues, sisteme antenash 

dhe enkodera IP-MPX për përmirësimin e sinjalit hyrës, të hartuar dhe miratuar gjatë vitit 2020, janë 

bërë këto ndërhyrje në sistemin e transmetimit FM. 

Si hap i pare u vlerësua investimi atje ku ishte tej mase i domosdoshëm, pra ku sinjali ishte i dobët 

dhe me problem të theksuara.  

Në datën 27/07/2021, në stacionin Kodër Ishëm u bë instalim i një transmetuesi TX FM 500 Ë  + 

RDS. Kjo e shoqëruar me projektimin dhe instalimin e një sistemi antene FM me 2 dipole. Instalimi i 

këtij transmetuesi siguron sinjalin e Radio Tirana 1 në një zonë ku ky sinjal ishte i dobët, siç është 

zona e Laçit dhe një pjesë e Krujës. 
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Në datën 06/08/2021, në Stacionin Petresh (Elbasan), u bë projektimi dhe instalimi i një sistemi 

antene FM me 2 dipole. Instalimi i këtij sistemi antene siguron rritjen e zonës së mbulimit me sinjali 

të Radio Tirana 1 në zonën e Elbasanit si dhe në aksin rrugor Elbasan-Librazhd.  

        

Më datën 21.09.2021 ne Stacionin Tarabosh (Shkodër)  u montuan: 

- 1 (një)  sistem  antenash me  4 (katër) dipole. 

- Transmetues 1 kw FM për Radio Tirana 1.  

- Transmetues 1 kw FM për Radio Shkodrën. 

- 1 (një) diplekser 1 hyrje/2 dalje me qëllim që të dy transmetuesat të rrezatojnë nga i njëjti sistem 

antene. 

Kjo ka bërë që të rritet zona e mbulimit me sinjal të Radio Tirana 1  dhe Radio Shkodra në zonat e 

Qytetit Shkodër, Vau Dejës, Koplik, fshatrat e Njësisë Ana Malit, Bërdicë, Dajç, Gur i Zi, Postribë, 

Shirokë dhe akset rrugore Shkodër - Koplik dhe Shkodër-Lezhë. 

 

Më datën 23.09.2021 në Stacionin Zvërnec u montua një sistemi antenash me 4 (katër) dipole me 

qëllim rritjen e zonës së mbulimit me sinjal dhe përmirësimin e cilësisë së tij në qytetin e Vlorës, 

zonën përreth si dhe në akset kombëtare Vlorë - Orikum dhe Vlorë - Fier. 

 

Më datën 28.09.2021 në Stacionin Llogora u montua një sistem antene me 4 (katër) dipole me qëllim 

rritjen e zonës së mbulimit me sinjal dhe përmirësimin e cilësisë së tij në Orikum, Dukat, zonën 

përreth si dhe në akset kombëtare Orikum - Himarë. 

  

Më datën 02.10.2021 në Stacionin Cervenakë u montua një sistem  antenash me 4 (katër) dipole me 

qëllim rritjen e zonës së mbulimit me sinjal dhe përmirësimin e cilësisë së tij në Pogradec, zonën 

turistike përreth liqenit te Ohrit, njësite administrative Buçimas, Hudënisht, Trebinjë, Prrenjas, si dhe 

në akset kombëtare Librazhd - Qafë Thanë - Korçe  

 

Më datën 04.10.2021 në Himarë u ngrit për herë të parë një stacion transmetimi FM i përbërë nga: 

- 1 (një) Transmetues FM 1 kw 

- 1 (një) sistem antene me 4 (katër) dipole 

Instalimi i këtij stacioni plotëson një boshllëk në transmetimet FM të Radio Tiranës në këtë zonë.  

Nga ky stacion mbulohen me sinjal FM të Radio Tirana 1, fshatrat e Bashkisë Himarë dhe gjithë zona 

e saj turistike. 
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Krahas kësaj një drejtim i tjetër i punës se Departamentit të Stacioneve Transmetuese Tokësore ka 

qenë edhe ndjekja e problemeve të transmetimit siç janë :  

- Sigurimi i karburantit për gjeneratorët e stacioneve transmetuese 

- Sigurimi i energjisë elektrike në këto stacione 

- Si dhe ruajtja e stacioneve dhe evidentimi i problemeve në strukturën e tyre. 

Për sigurimin e furnizimit të energjisë në stacionet tona kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë me 

Sektorin Elektrik si dhe me OSHEE për identifikimin e defekteve dhe eliminimin  e tyre ne një kohë 

sa më të shkurtër. 

Furnizimin e stacioneve me karburant e kemi kryer bazuar në informacionin që marrim nga sistemi i 

monitorimit për gjendjen në depozitë. Në çdo rast sistemi i monitorimit është konfiguruar që të 

raportojë gjendje alarmi kur në depozitë ka një minimum prej 300 litrash karburant, sasi kjo e 

mjaftueshme për të punuar gjeneratori deri në furnizimin e tij. 

Ruajtja e stacioneve bazohet tek sistemi i kamerave por edhe nga monitorimi i përditshëm nga 

kujdestarët e tyre dhe raportimi i këtyre të fundit tek përgjegjësi i qarkut. 

 

Sektori i Transmetimeve Satelitore & Lëvizëse  

Sektori  Satelitor 

Sektori i  Transmetimeve  Satelitore  ka realizuar me rregull e vazhdueshmëri transmetimet e  

kanaleve Satelitore  të RTSH-së. 

Transmetimet satelitore  të RTSH-së realizohen  në Satelitin Eutelsat 16 gradë East dhe janë këto 

kanale ne transmetim:  

RTSH SAT HD 

RTSH PLUS  

RTSH 3  

RTSH SHQIP 

RTSH MUZIKË 

RTSH 24 HD 

RTSH SHKOLLË HD 

Parametrat e transmetimit janë me kualitet të  kënaqshëm. 

Vazhdojmë  të jemi me një amplifikator  të vetëm në  punë, tashmë ka kryer shumë orë pune dhe nuk 

ka më  siguri transmetimi. 

Nevojitet urgjent blerja e të paktën 1 (një) amplifikatori të ri  me fuqi 80w  i tranzistorizuar. 

Në këtë sektor duhen kryer investime edhe te ambientit ku gjendet upconverteri ( suvatime, izolime, 

dyer, kondicioner ) që pajisjet të punojnë në  kushtet optimale . 
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Çdo muaj është kryer profilaktikë në  amplifikatorin e uplinkut. Fakti që kemi një  amplifikator të 

vetëm na kufizon në  ndërhyrjet për profilaktikë. 

Çdo ditë  kryhet kontrolli vizual e fizik i punës se uplinkut satelitor (ventilimi , temperaturë , fuqia, 

reflektimi, siguria mekanike) dhe ndërhyhet në  rast nevoje duke stabilizuar parametrat. 

Të  dhënat e transmetuesit satelitor, monitorohen çdo ditë dhe dokumentohen në fletoren përkatëse. 

Gjithashtu nga  Sektori  Satelitor  janë realizuar shumë marrje sinjali satelitor për nevojat e RTSH-së. 

Për vitin 2021,  është realizuar upgradimi i pajisjeve “Ericson RX 8200”  për metodën e re të 

kriptimit  BISS – CA. 

Në vitin 2021 janë kryer rreth  1 800 orë  marrje sinjalesh që transmetohen në kanalet e ndryshme të  

RTSH.  

Ndër  më të  rëndësishmit po përmendim: 

Është realizuar me sukses marrja e sinjalit dhe transmetimi i Lojërave Olimpike Verore në Tokio  

TOG 2020.  

Është realizuar me sukses marrja e sinjalit të ndeshjeve të  Kampionatit Europian të futbollit  

Euro 2020 

Është  realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të  kupës së Gjermanisë 

Është realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të  kupës së  Anglisë 

Është realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të    KUPA E SPANJËS 

Është realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve kualifikuese të Amerikës së  Jugut 

Është  realizuar me sukses marrja e sinjaleve të krejt sezonit të FORMULA 1 

Është realizuar me sukses marrja e sinjaleve të krejt sezonit të MOTOGP 

Është  realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të tenisit   WIMBLEDON  -  TENIS 

Është realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të   tenisit  ROLAND  GARROS 

Është  realizuar me sukses marrja e sinjaleve të ndeshjeve të basketbollit kombëtar  LIGA UNIKE  

Shqipëri - Kosovë 

Është  realizuar me sukses marrja e sinjaleve të UEL MAGAZINË me të gjithë 15 seritë e saj.   

Janë  marrë sinjalet e sinjaleve të ndeshjeve të  ekipit Kombëtar të Futbollit si brenda ashtu edhe 

jashtë vendit së bashku  me emisionet shoqëruese . 

Janë marrë sinjalet e ndeshjeve të Kampionatit Kombëtar të Futbollit Shqiptar kategoria e parë. 

Janë marrë sinjalet nga veprimtaritë politike ,qeveritare,  kombëtare e ndërkombëtare. 

Janë marrë sinjalet dhe transmetimet e  inaugurimeve të ndryshme. 

Janë marrë sinjalet e vizitave të   personaliteteve të ndryshme që kanë vizituar vendin tonë. 

Vlen të theksohet se të gjitha sinjalet e planifikuara dhe të paplanifikuara janë marrë të gjithë  pa 

asnjë dështim dhe me cilësi të mirë.  
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Në  shumicën e rasteve këto sinjale kanë qenë  të  dubluara . 

Personeli ka kryer  me rregullsi frekuentimin në punë dhe ka kryer secili detyrat e veta funksionale si 

në mbajtjen në  kontroll të transmetimit dhe parametrave të tij ashtu dhe në realizimin e marrjeve të 

ndryshme. 

Janë  kryer punime profilaktike në  antenat dhe amplifikatorët e  FUNA dy herë në vit. 

Janë  kryer çdo një  muaj profilaktikë  në pajisjet e sistemit FUNA. 

Këtë  vit për arsye të  disa defekteve në sistemin FUNA nga EBU u dërgua një specialist që punoi 

nga data 03 – 06 tetor. Sistemi FUNA aktualisht punon shumë  mirë . 

Janë  kryer punime profilaktike në të gjitha antenat e satelitit. 

 

Studiot  Lëvizëse 

Sektori  i  Studiove Lëvizëse ka kryer normalisht detyrat e veta të regjistrimit të eventeve të 

ndryshme  duke plotësuar pothuaj 100%  kërkesat dhe nevojat e  RTSH 

Studiot lëvizëse HD1 dhe  HD 2 kanë realizuar regjistrimet e: 

Aktiviteteve të Kryeministrit 

Aktiviteteve të Qeverisë 

Aktiviteteve të Parlamentit 

Aktiviteteve të  Kryesisë  Kuvendit të  Shqipërisë 

Aktiviteteve të  Presidencës 

Aktiviteteve te  përbashkëta të qeverive të Shqipërisë e Kosovës 

Aktiviteteve   artistike  koncertore 

Aktiviteteve  artistike  teatrore. 

Aktiviteteve  sportive  ( Basketboll, futboll,  etj ) 

Aktiviteteve  fetare 

 

Personeli i studiove lëvizëse ka kryer  rregullisht detyrat e veta funksionale. Gjithashtu  është  kryer  

rregullisht profilaktika. 

Vlen të theksohet se për të  gjitha problemet specifike studiot  lëvizëse kanë patur ndihmën dhe 

asistencën e sektorëve të studiove, të sektorit të profilaktikës dhe të  sektorit IT. 

Është kryer shpërndarja e punës në mënyre të  ekuilibruar në të dy studiot.   

Nga ky organizim dhe mbikoha e paguar ka qenë minimale .                                                                                                                                                                   

Kualifikimi i këtij personeli është  i  mjaftueshëm dhe i  përgjigjet relativisht kënaqshëm detyrave të 

transmetimit.  
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Uplinku satelitor lëvizës (SNG). 

Tek Uplinku satelitor  në  fillim të  janarit 2021  u instalua një mixer i ri me 8 hyrje ( nga 4 që  ishte i 

vjetri ).  

U instalua V MIX-i për replay të ndryshme. Kjo e ka bërë SNG të  aftë për regji të evenimenteve 

sportive. Po kështu u ribë kabllazhi i vjetër nga fillimi.  

U pajis dhe u plotësua  me decimatorë embedera e deembedera .  

Praktikisht puna si studio lëvizëse e pavarur është perfeksionuar më tepër . 

Në  transmetimet e zonave të  vështira e të  largëta nuk ka nevojë  të  dërgojmë 2 automjete, makinat 

shoqëruese për  personel etj . Pra do të  kemi kursime në dieta, karburante etj. 

Gjatë vitit 2021, SNG ka punuar si regji e pavarur në shumë  raste. 

Në  mënyrë të  veçante  ka punuar si regji për aktivitetet e kryeministrit dhe qeverisë. 

Ka punuar si regji e pavarur edhe në  disa raste për eve Të  gjitha regjistrimet i ka kryer me kualitet. 

Vlen të theksohet gatishmëria e këtij personeli në çdo orë  e çdo kohë. 

 

Sektori  Radiorele 

Gjatë vitit 2021, sektori radiorele dhe fibra optike  ka realizuar detyrat e veta. Gjatë  këtij viti sektori 

ka realizuar të gjitha transmetimet direkte të  kërkuara  dhe në  përgjithësi transmetimet janë  kryer 

me fibra optike.  

   

Departamenti i Platformës Tokësore Dhe Satelitore 

Stafi i transmetimit të platformës ka përmbushur detyrat për transmetim të pandërprerë në 24 orë në 

365 ditë të vitit për të gjithë kanalet e platformës. Procesi i funksionimit të punës gjatë këtij viti ka 

qenë transmetimi i përditshëm i programeve të drejtpërdrejta të prodhuara në studiot e RTSH-së sipas 

kërkesave të programit dhe riprodhimi i programeve me anë të playlistave. Emisione dhe evente të 

drejtpërdrejta kanë transmetuar gjatë gjithë vitit kanalet RTSH 2, RTSH 3, RTSH Plus, RTSH 

Kuvend, RTSH Muzikë, RTSH Agro dhe RTSH 24.  

Theksojmë se gjatë këtij viti intensiteti i transmetimit të drejtpërdrejtë ka qenë i lartë në kanalet 

RTSH Kuvend dhe RTSH 24. 

Në kanalin RTSH Kuvend përveç seancave parlamentare janë transmetuar edhe aktivitetet e 

komisioneve të kuvendit drejtpërdrejtë për çdo mbledhje të tyre. Transmetimet në këtë kanal kanë 

kërkuar impenjim të shtuar të stafit teknik në transmetim dhe shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve 

teknike. RTSH Kuvend përveç transmetimeve të drejtpërdrejta, transmeton edhe ritransmetimin e 

seancave dhe komisioneve të kuvendit gjatë gjithë javës sipas programit të kanalit. 
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Problematika kryesore për kanalet RTSH 24 dhe RTSH Kuvend është mungesa e stafit teknik për 

MCR të dedikuar për këto kanale. Mbulimi i punës për këto kanale me stafin teknik të platformës 

është shpeshherë në kufijtë e të pamundurës. Kjo situatë i ekspozon këto dy kanale ndaj problemeve 

organizative pasi të dy kanalet duan staf në të njëjtën kohë. 

Zgjerimi i sistemit MAM është shoqëruar dhe me trajnimet e stafeve përkatëse dhe suportin e tyre për 

problematika të ndryshme. 

 

Sektori i Transkodimit dhe kontrollit të kualitetit 

Sektori i transkodimit ka punuar për përmbushjen e detyrave të përcaktuara nga përshkrimi i punës së 

Njësisë Teknike. 

 Kontrolli i programeve ditore për çdo kanal 

 Bashkëngjitja e metadatave me materialet video në sistemin MAM 

 Kontrolli i kualitetit video dhe audio për asetet e reja në MAM 

 Përshtatjen (konvertimin) e materialeve video në parametrat e përcaktuara për transmetim. 

Ky sektor përveç detyrave të përditshme të kontrollit të programeve që janë për transmetim është 

impenjuar në mënyre aktive në funksionimin e sistemit MAM. Çdo material i kaluar në këtë sistem 

ka nevojë për ingest dhe konfirmimin e kualitetit. Aktualisht numri i aseteve të përpunuara nga ky 

sektor i kalon 29500 të tillë. Problem konstant mbetet koha e pamjaftueshme e kontrollit për disa 

programe të cilët vijnë për kontroll vetëm pak orë para orarit të planifikuar për transmetim. 

Mungesa e stafit bëhet më evidente me shtimin e punës në sistemin MAM. 

 

Problematika të ndryshme në Departament: 

Konstatohet vazhdimisht që gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta në kanale të ndryshme të 

platformës mungojnë redaktorët e programeve duke bërë që të krijohet konfuzion në stafin teknik dhe 

për pasojë rritet mundësia për gabime në transmetim.  

Në kryerjen e detyrave operacionale të përditshme janë hasur vështirësi për shkak të pandemisë ku 

pothuajse i gjithë stafi teknik është prekur nga Covid 19 gjatë pranverës dhe vjeshtës 2021. 

 

Objektivat 

Optimizimi dhe mirëmbajtja e sistemeve ekzistuese për të mbështetur kërkesat e prodhimit. Zhvillim 

dhe instalime të tjera sipas planifikimeve të Njësisë Teknike. 

 

Qendra e Operimit dhe Kontrollit të Rrjetit 
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Aktualisht në Sektorin e Qendrës së Operimit dhe Kontrollit të Rrjetit punohet në 2 nënsektorë: 

Qendra e Kontrollit (QK) dhe NOC (Qendra Operacionale e Rrjetit). Qendra e Kontrollit kryen 

kontroll periodik të serviseve RTSH dhe raporton problemet për platformat: DVB-T2, OTT, WEB 

dhe FM (Dajt). NOC kryen monitorimin të vazhdueshëm të rrjetit DVB-T2. Bën raportimin e 

problematikave në lidhje me problemet e shfaqura në rrjetin DVB-T2 dhe në transmetimin e 

serviseve në çdo platformë, si dhe merr pjesë në zgjidhjen e tyre.  

Aktualisht monitoron sistemet: R&S BC NETSTATE System Monitor, RTM (Real Time 

Monitoring), Intermapper, AVHE100 (për Enkodimin dhe Multipleksimin), Video Monitor Client, 

Network Management System 5 Web Interface, Multiviewer Channel Server. Operatorët NOC 

përgjigjen dhe ndaj ankesave te shikuesve në numrin e kontaktit për problemet me kanalet e RTSH 

dhe lokale në DVB-T2. 

Në këtë sektor punohet çdo ditë nga ora 07:00 deri në 00:00. Puna është e organizuar në 3 turne. 

 

1.1. Ndryshimet e kryera gjatë këtij viti 

Gjatë vitit 2021, puna në sektor është zhvilluar dhe ka ndryshuar në këto drejtime: 

1. Ka ndryshuar mënyra e eskalimit të problemeve nga Qendra e Kontrolli. Më parë raportonte direkt 

te personat përgjegjës. Por për shkak të nevojës për kategorizim të problemit dhe verifikime më të 

detajuara, Qendra e Kontrollit raporton për çdo problem te NOC dhe më pas bëhet eskalimi tek 

personat përgjegjës.  

2. Me ndryshimin e mësipërm, u bë e mundur raportimi i problemeve me serviset, si dhe analiza e 

problemeve më të shumta sipas kategorizimeve. 

3. Në mirëmbajtjen e stacioneve të transmetimit DVB-T2, filloi të verifikohen nga NOC kontrollet 

periodike dhe urgjente në stacione. 

4. Nga raportet e mbajtura nga NOC, filloi të analizohet disponueshmëria e stacioneve DVB-T2, si 

dhe analizë e problemeve në stacione. 

 

2. Stacionet e transmetimit 

Aktualisht në territorin e Shqipërisë, funksionojnë 59 stacione transmetimi (secila prej tyre 

transmeton në MUX-1 serviset e RTSH-së dhe në MUX-2 serviset lokale), gjendja transmetuese e të 

cilave monitorohet me anë të sistemit R&S BC NETSTATE System Monitor. Ky është sistemi 

kryesor që paraqet gjendjen transmetuese të rrjetit. Të gjitha sistemet e tjera specifikojnë parametrat 

nën të cilat këta transmetues funksionojnë.  
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2.1. Disponueshmëria e secilit stacion gjatë vitit 2021 

Në Grafikun 2.2 paraqitet disponueshmëria mesatare e secilit stacion gjatë vitit 2021 (duke marrë 

parasysh vetëm problemet kritike që kanë afektuar funksionimin e transmetuesëve). 

Vihet re se stacionet me disponueshmëri më të ulët kanë qenë: Ksamili, Mile dhe ShënVasil. Këto 

stacione janë afektuar kryesisht nga problemet e linqeve. 

Në Grafikun 2.3 paraqitet disponueshmëria mesatare e stacioneve për çdo muaj gjatë vitit 2021 (duke 

marrë parasysh vetëm problemet kritike që kanë afektuar funksionimin e transmtuesëve). 

Vihet re se muajt me disponueshmëri më të ulët kanë qenë: janar, shkurt. Edhe në këtë rast, arsyeja e 

performancës së ulët janë kryesisht problemet me linqet. Disponueshmëria më e ulët gjatë këtyre 

muajve ka qenë e stacioneve Ksamil, Mile dhe Shën Vasil.  

Problemi në këtë rast ka qenë mungesa e kalimit të lidhjes në link backup për stacionet e 

sipërpërmendura, pas fikjes qëllimisht të stacionit të Llogarasë gjatë natës (për të kursyer).  

Disponueshmëria mesatare e stacioneve për vitin 2021 ka qenë 99.823% 

Grafiku 2. 1. Disponueshmëria e Stacioneve (%) 

 

2.2. Kontrollet e mirëmbajtjes 

Në grafikun e mëposhtëm tregohet totali i kontrolleve periodike dhe urgjente të mirëmbajtjes për 

secilin stacion përgjatë vitit 2021. 
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Grafiku 2. 2. Kontrollet e mirëmbajtjes për çdo stacion 

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten numri i kontrolleve të mirëmbajtjes (periodike dhe urgjente) për 

çdo muaj gjatë vitit 2021. 

 

 

Grafiku 2. 3. Kontrollet e mirëmbajtjes për çdo muaj 

Kontrollet urgjente janë kryer në rast defekti te transmetuesëve, ndërsa kontrollet periodike sipas 

grafikut të suportit çdo muaj në çdo stacion. 

 

Nga grafikët vihet re se:  

- Kontrollet janë kryer periodikisht pothuajse çdo muaj në çdo stacion.  

- Mesatarisht janë kryer 67 kontrolle mirëmbajtje çdo muaj. 

- Muaji me më shumë kontrolle: Korrik. Ka patur më shumë kontrolle urgjente  

- Në stacionet e transmetimit, nuk ka asnjë stacion me diferencë të konsiderueshme të numrit të 

kontrolleve të mirëmbajtjes. 

 

2.3. Problemet në MUX-1 dhe MUX-2 

MUX-1 në të gjitha allotmentet (përveç Tiranës) transmeton paketën RTSH, ndërsa MUX-2 

transmeton kanalet lokale për secilin allotment. 

Sipas raportimeve të bëra nga NOC, problemet kritike (që kanë afektuar punën e transmetuesëve, 

kanë qenë me shpërndarje 50% - 50% në mux-e.  
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Nëse llogarisim dhe problemet që nuk kanë afektuar transmetimin, rezulton se MUX-1 ka patur 44% 

më pak probleme. Problemet që kanë afektuar më së shumti MUX-2 në këtë rast kanë qenë probleme 

monitorimi.  

 

Grafiku 2. 4. Afektimi i MUX-1 dhe MUX-2 nga problemet në stacione 

3. Puna e stacioneve me gjenerator 

Përgjatë vitit 2021 janë mbajtur me korrektësi raporte në lidhje me nivelin e naftës dhe punimin e 

gjeneratorit në stacione, të cilat dorëzohen çdo ditë tek Përgjegjësi i Departamentit të Stacioneve 

Tokësore. 

Monitorimi kryhet me anë të sistemit Real Time Monitoring dhe Intermapper. Shumica e stacioneve 

kanë gjeneratorin të monitorueshëm, por një pjesë e stacioneve nuk e kanë patur monitorimin aktiv 

gjatë gjithë vitit 2021. Mesatarisht një stacion ka punuar 6.05% të kohës me gjenerator. 

 

4. Ankesat nga Shikuesit 

Ky shërbim është një risi në RTSH. Njësia Teknike u vete ofrua për t’iu përgjigjur shikuesve gjatë 

periudhës tranzitore të fikjes së transmetimeve analoge duke publikuar numra telefoni te NOC dhe 

disa numra personalë të inxhinierëve të Nj.T. Aktualisht telefonatat nuk regjistrohen, gjatë orarit të 

punës përgjigjet në telefon operatori i NOC, i cili pasi merr informacion për tipin e ankesës dhe zonës 

nga ankohet shikuesi, e udhëzon apo i jep informacion për zgjidhjen e ankesës. Çdo ankesë që 

mbahet shënim nga operatori është e kategorizuar, e komentuar mbi komunikimin që ndodhi gjatë 

telefonatës dhe drejtimi që iu dha problemit. Shpresojmë që ky shërbim të kryhet nga staf i trajnuar 

dhe i dedikuar, pasi detyra funksionale e inxhinierëve të NOC-ut është të monitorojë dhe analizojë 

rrjetin duke komunikuar me personelin përkatës te NJ.T dhe subjekteve me të cilat kemi lidhur një 

kontratë.  

 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    75 / 157 
 

4.1. Tipet e ankesave 

Shumica e ankesave vijnë për mungesë të kanaleve RTSH apo mungesë totale kanalesh. Shikuesit 

kërkojnë udhëzime nga të drejtojnë antenën, frekuencat e kërkimit manual, informacion se ku mund 

të blejnë decoder / telekomandë, etj. Ankesat kategorizohen si më poshtë: 

- Problematika me serviset RTSH (problem me një apo disa kanale RTSH në platformat në të cilat 

transmetohet: DVB-T2, FM, WEB, OTT, DVB-S2) 

- Problematika me serviset lokale (të cilat transmetohen nga mux-2 i stacioneve transmetuese) 

- Ankesa për kanale që nuk transmetohen nga RTSH (kryesisht ankesat vijnë për mungesën në 

transmetim të kanaleve si Klan dhe Top Channel) 

- Informacion (në lidhje me çmimin e dekoderave, udhëzime për instalimin, informacion mbi 

programacionin etj.) 

- Probleme me transmetuesin (Transmetuesi nga drejton antenën qytetari është off air) 

- Pika të vdekura (zona ku nuk kemi akoma mbulim me transmetimin DVB-T2) 

 

 

Grafiku 4. 1. Tipet e Ankesave nga shikuesit 

 

4.2. Ankesat sipas Allotmenteve 

Kryesojnë ankesat nga Allotmenti i Tiranës (i cili sipas ndarjes së rrjetit përfshin qarkun e Tiranës 

dhe Durrësit). Ky allotment ka dhe numrin më të madh të banorëve. Telefonatat më të shumta kanë 

ardhur për probleme me serviset RTSH dhe për informacion të përgjithshëm. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    76 / 157 
 

Ndiqet nga allotmenti Elbasanit dhe Kukësit. Ankesat kryesore nga ky allotment i Kukësit kanë 

ardhur për shkak të problemeve me transmetuesit e Dobrenjit. Ankesat kryesore nga allotment i 

Elbasanit kanë ardhur për serviset që nuk i transmeton RTSH dhe pikat e vdekura. Veçanërisht ka 

disa banorë që na kontaktojnë nga Luniku (Librazhd). 

Ilustrimi grafik është paraqitur në Grafikun 4.3 dhe të dhënat në Tabelën 4 (Shtojca) 

 

Grafiku4. 2. Ankesat sipas allotmenteve 

 

1.3 Trendi i ankesave përgjatë vitit 

Numri i ankesave është pothuajse konstant përgjatë muajve, me një rritje ne qershor. Në muajin 

qershor ka qenë kampionati Europian i futbollit, dhe shumica e telefonatave ishin ne lidhje me 

informacion mbi ndeshjet ose ankesa pse një pjesë e ndeshjeve nuk transmetohej.  

Ilustrimi grafik është paraqitur në Grafikun 3.3. 
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Grafiku4. 3. Tipet e ankesave përgjatë vitit 

5. Analizë e performancës së transmetimit të serviseve 

Aktualisht RTSH transmeton në 5 platforma (DVB-T2, DVB-S2, WEB, OTT, FM). Në këto 

platforma transmetohet paketa RTSH si dhe disa kanale lokale. 

Gjatë vitit 2021 janë monitoruar nga teknikët e turnit, vetëm platformat: WEB, DVB-T2, FM dhe 

OTT. Në vazhdim planifikohet të shtohet dhe DVB-S2. Monitorimi është kryer nga teknikët e turnit, 

dhe verifikimet e mëtejshme janë kryer nga operatorët NOC.  

Në vazhdim të këtij seksioni gjendet një analizë e disponueshmërisë dhe performancës së paketës 

RTSH në platforma të ndryshme përgjatë vitit 2021.  

 

5.1. Analizë e disponueshmërisë së serviseve RTSH 

Në Grafikun5.1 paraqitet disponueshmëria e secilit servis, sipas platformës. Në grafikun 5.2 

paraqitet disponueshmëria mesatare e secilës platformë për çdo muaj gjatë vitit 2021. Për të 

verifikuar realisht disponueshmërinë e transmetimit, në këtë analizë, janë marrë parasysh 

problemet: Mungese audio, Mungese Video dhe Mungesë Transmetimi.  
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Grafiku5. 1. Disponueshmëria e Serviseve 

 

 

Grafiku5. 2. Disponueshmëria mesatare e serviseve sipas platformës 

Vihet re se problemet në disponueshmëria më e ulët është në WEB, mesatarisht 96.95% gjatë vitit 

2021. OTT dhe DVB-T2 kanë patur disponueshmëri 99.99%, dhe FM ~100% në Tiranë. 

Nuk ka patur trend rritës apo zbritës të problemeve. WEB ka qenë gjithmonë platformë me probleme 

më të shumta. Kjo nisur dhe për shkak të mungesës së suportit. Zgjidhja vonon më shumë se për 

platformat e tjera. 

 

6. Objektivat për vitin 2021 

Për NOC (Qendrën Operacionale):  

- Të punohet për një sistem të ri monitorimi ku të integrohen të dhënat e monitorimeve, për 

monitorim më efikas. 

- Të punohet për eliminimin e monitorimit “manual” sidomos në Radio dhe Satelit. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    79 / 157 
 

- Të monitorohet dhe raportohet edhe puna e stacioneve të transmetimit me kondicioner (Aktualisht 

është i monitorueshëm, por në një sistem jo efikas) 

- Raportimet e shtuara gjatë këtij viti, të vijojnë të jenë të rregullta. 

 

Për Qendrën e Kontrollit dhe monitorimin e serviseve:  

- Të mundësohet gjenerimi i logeve automatike dhe identifikimi automatik i problemeve për të 

gjitha platformat ku ne transmetojmë. 

- Të mundësohet monitorimi me anë të probeve edhe i transmetimit FM në gjithë territorin e 

Shqipërisë. 

- Të shtohet monitorimi i platformave DVB-S2. 

- Të trajnohen punonjësit për t’iu përgjigjur ankesave të shikuesve. 

- Të ketë raportim më të shpejtë.  

       

M. NJESIA E LAJMEVE DHE EMISIONEVE TEMATIKE 

Njësia e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve përmbledh një sërë departamentesh dhe kanalesh në 

përbërjen e saj. Më të rëndësishmet janë ato që lidhen me informacionin, si atë të aktualitetit politik, 

social dhe ekonomik në vend dhe atë që ka të bëjë me sportin. 

Pas problemeve të krijuara për shkak të pandemisë së Covid - 19, problematikat e të cilës në vend 

dhe më gjerë kanë gjetur pasqyrim të vazhdueshëm në edicionet informative në të gjithë kanalet e 

platformës së Radio Televizionit Shqiptar, duke qenë maksimalisht të kujdesshëm në dhënien e 

informacioneve, si edhe duke u përpjekur të përcjellim pa komente zërin e infektologëve, mjekëve e 

strukturave të vijës së parë, duke evituar gjithashtu në mënyrë maksimale fenomenet negative që 

kanë shoqëruar gjatë gjithë kësaj periudhe përhapjen e panikut, apo teorive konspirative, të 

përmbledhura në atë që quhet “fake news” dhe dizinformaconin. Ky pasqyrim vijoi me të njëjtën 

vëmendje, pavarësisht ngjarjeve të tjera të rëndësishme që solli viti 2021.  

Zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit ishin një tjetër ngjarje e rëndësishme që gjeti pasqyrim rigoroz 

në rrjetin e kanaleve të RTSH. Përgjatë gjithë fushatës zgjedhore, por edhe gjatë ditëve të zgjedhjeve, 

Njësia e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve ka pasqyruar me korrektesë e me referim ligjor, gjithçka 

ka patur të bëjë me këtë tematikë, me paanësi, profesionalizëm. Përgjatë gjithë periudhës së fushatës 

zgjedhore dhe ditës së zgjedhjeve e numërimit që pasoi, RTSH ka dhënë në kohë reale, në mënyrë të 

saktë dhe të paanshme rezultatet dhe zërin e të gjithë palëve të përfshira në proces, në transmetime të 

drejtpërdrejta maratonë, që kanë zgjatur për gjatë gjithë ditës në kanalin informativ RTSH 24, dhe në 

edicionet e lajmeve tradicionale në RTSH 1 dhe në Radio Tirana, me të ftuar të ndryshëm, lidhje 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    80 / 157 
 

direkte nga të gjitha qarqet me gazetarët tanë në terren dhe kudo ku ka patur zhvillime të 

rëndësishme. 

RTSH ka ndjekur në mënyrë të balancuar edhe ngjarjet që pasuan zgjedhjet. Jo vetëm konfigurimi i 

parlamentit të ri, por edhe analizat që shoqëruan këto procese, u trajtuan me përpikmëri në kanalin 

informativ e edicionet e lajmeve në RTSH1 dhe Radio Tirana, ndërkohë që emisionet e strukturës në 

RTSH i kanë dhënë zë komenteve dhe analizave për të sjelle te publiku një informacion sa më të 

drejtë dhe të plotë. Emisionet “Përballë” dhe “Java në RTSH” përmes të ftuarve, analizës në studio, 

intervistave me protagonistët, e kanë sjellë sa më të qartë dhe të plotë tablonë e zgjedhjeve, përpara 

dhe pas shpalljes së rezultateve. Në të njëjtën kohë në 4 janar në RTSH 24 ka nisur transmetimin 

emisioni “Dekalog”, një format i debatit dhe analizës së ngjarjeve të aktualitetit që ka sjellë ne ekran 

të gjithë protagonistët e jetës shoqërore dhe politike në vend përballë gazetarëve dhe ekspertëve të 

fushave të ndryshme.  

Ngjarjet që pasuan zgjedhjet dhe që shënuan jetën politike në Shqipëri kanë dominuar informacionin 

në muajt që pasuan zgjedhjet dhe kane gjetur pasqyrim të drejtë e të paanshëm në të gjithë platformën 

e Radio Televizionit Shqiptar, duke nisur nga zhvillimet në PS me krijimin e qeverisë së re të vendit 

dhe ato në Partinë Demokratike, ngjarje që vazhdojnë të dominojnë përditshmërinë e forcës kryesore 

politike në vend. Të gjitha transmetimet e përditshme, apo ato të jashtëzakonshme janë karakterizuar 

nga e njëjta frymë e balancuar dhe e kujdesshme në mënyrë që informacioni i sjellë për publikun të 

jetë sa më i paanshëm dhe gjithëpërfshirës. Korrektësia, paanësia dhe balancimi janë vlerësuar edhe 

nga dokumentet e prodhuara nga institucionet vendase apo të huaja si AMA, OSBE-ODIHR por edhe 

dhe nga Raport Progresi i BE-së në seksionin kushtuar medias publike. 

Një aspekt i rëndësishëm është edhe transparenca mes të zgjedhurve dhe zgjedhësve. Për këtë arsye, 

RTSH Kuvend ka vijuar gjatë gjithë vitit transmetimin e seancave plenare, komisioneve 

parlamentare, si edhe në zbatim të marrëveshjeve të lidhura, transmetimin e përmbledhjeve të 

seancave plenare edhe për një publik të konsiderueshëm në numër, komunitetin e personave që nuk 

dëgjojnë. Aktualisht po punohet për zgjerimin e transmetimeve të RTSH Kuvend me intervista të 

dedikuara të deputetëve për çështje me interes publik që diskutohen çdo javë në komisionet e 

përhershme parlamentare, për nismat ligjore të qeverisë apo për ato të vetë Kuvendit, në mënyrë që 

publiku të kuptojë sa më shumë impaktin që kanë projektligjet që diskutohen dhe më pas miratohen 

në seancë në jetën e tyre të përditshme. 

Politika dominon jetën publike në vend për një arsye apo një tjetër, por pavarësisht kësaj, RTSH i ka 

kushtuar vëmendje dhe ka sjellë gjithmonë shqetësimet e bujqve e fermerëve, prindërve dhe 

nxënësve, qytetarëve për problematikat me të cilët ata hasen çdo ditë, qoftë në edicionet informative 

në Radio dhe TV, qoftë edhe përmes emisioneve të profilizuara të strukturës programore. Në 
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objektivat tanë për vitin 2022, është përgatitja e emisioneve me temat mbi parlamentarizmin. 

Aktualisht është në përfundim e sipër një dokumentar mbi historikun e komisioneve parlamentare i 

financuar nga OSBE. 

“Hapësirë e Blertë” është një emision tradicional në RTSH që i kushtohet fermerit, bujkut dhe të 

gjithë komunitetit që merret me punët e bujqësisë. Emisioni ka një diapazon të gjerë në trajtimin e 

problematikave që nisin që nga përgatitja e prodhimit të produkteve bujqësore, çështjet që lidhen me 

shqetësimet e blegtorëve dhe deri te këshillat me ekspertë dhe specialistë të fushave për fidanishtet 

dhe frutorët. 

Arsimi është një nga sektorët që kërkon vëmendje të madhe, duke qenë se është ai që përgatit ccdo 

vit brezat e ardhshëm nga niveli më i ulët parashkollor deri tek ai universitar e pas universitar. Në 

dekadat e tranzicionit është sektori që ka vuajtur më shumë luhatjet e cilësisë mësimdhënies dhe 

është ndeshur me një sërë problematikash që jo pak herë kanë ndikuar në shoqëri. Shqetësimet e 

komunitetit të mësuesve, komunitetit prindër-nxënës dhe nevojat që ka sot Arsimi shqiptar gjejnë për 

gjatë gjithë viti hapësirë në RTSH 1 përmes emisionit tjetër emblemë siç është “Auditor Arsimi”. 

Tirana është qendra më e rëndësishme administrative në vend, si edhe qyteti me përqendrimin më të 

madh të popullsisë, jetës ekonomike dhe sociale, por Shqipëria e vërtetë shtrihet përtej kryeqytetit. 

Deri në korrik të vitit 2021, për pesë vite me radhë jeta, kultura, traditat, bukuritë dhe gjithçka që 

lidhet me to, ka ardhur në ekran përmes emisionit “Qyteti im”. 

Zërat e ekspertëve, zërat e qytetarëve, të specialistëve apo njerëzve të thjeshtë gjejnë hapësirë jo 

vetëm në emisionet e dedikuara dhe të profilizuara, por janë pjesë e përditshmërisë, sidomos në 

kanalin informativ RTSH 24 duke nisur nga edicionet e mëngjesit dhe vijuar për gjatë gjithë ditës, me 

intervista, lidhje direkte me gazetarët dhe të dërguar të posatshëm për ngjarje të rëndësishme. 

Zhvillimet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në hapësirën mbare shqiptare kanë gjetur një mbulim dhe 

trajtim të veçantë në kanalet informative të RTSH, në TV, Radio dhe ËEB e faqet e tjera zyrtare në 

rrjetet sociale të RTSH-së. Mbulimi i Zgjedhjeve në Kosovë, atyre në Maqedoninë e Veriut, trajtimi i 

problematikave të shqiptarëve në Malin e Zi dhe trajtimi i problematikave që lidhen me shqiptarët 

kudo ku ata jetojnë kanë qenë një konstante e transmetimeve në RTSH 24, RTSH 1 dhe Radio 

Tirana. Maratonat zgjedhore me transmetim të drejtpërdrejtë kanë qenë të veçanta edhe për 

zhvillimet ndërkombëtare që prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekt edhe vendin tonë. I tillë 

ishte edhe transmetimi për gjatë gjithë natës i zgjedhjes së Presidentit të SHBA, me lidhje direke nga 

SHBA dhe të ftuar në studion e hapur të RTSH 24.  

Sporti është një realitet i rëndësishëm në vend dhe si i tillë ai ka gjetur të gjithë vëmendjen në 

platformën digjitale të Radio Televizionit Shqiptar. 
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Gjatë vitit 2021, RTSH Sport ka realizuar transmetimet për Euro 2020 (Evropiani i futbollit që u 

zhvillua në muajt qershor-korrik 2021). RTSH Sport jo vetëm transmetoi 31 ndeshje 

(koment/analiza), por organizoi dhe përgatiti dy emisione të përditshëm në ekran: “Euro Studio” dhe 

“Euro Magjia”, (një total prej 140 orësh transmetimi) si dhe dy emisione të përditshëm në Radio 

Tirana 1 (në një total prej  210 orësh), pa përmendur edicionet e përditshme të lajmeve që nuk u 

ndërprenë edhe përgjatë Evropianit. 

Olimpiada TOKYO 2020 ishte një tjetër transmetim maratonë për 16 ditë me radhë me mbi 350 orë 

transmetim në kanalin RTSH Sport dhe kanalet e tjera të RTSH-së, duke qenë i vetmi transmetues 

publik në Evropë që e trajtonte Olimpiadën në katër kanale televizive njëkohësisht, me koment shqip 

edhe pse ky ishte një aktivitet që zhvillohej në orët e para të mëngjesit. Përveç transmetimeve 

kulminante RTSH Sport ka plotësuar buqetën e aktiviteteve që ka prodhuar dhe transmetuar edhe me: 

UEFA Europa League, UEFA Nations League dhe ndeshjet e Kombëtares, Kampionati Kombëtar i 

futbollit Kategoria e parë, Kombëtarja e Shqipërisë për futbollin e femrave, Ndeshjet e klubeve 

shqiptare në Evropë si për meshkuj ashtu edhe për femra, Kupa e Gjermanisë, Kupa e Anglisë, 

Ndeshjet e Shqipërisë në basketbollin e meshkujve dhe femrave, Ndeshjet e Shqipërisë në volejbollin 

e meshkujve dhe femrave, Kampionatin Kombëtar të Volejbollit, Kampionatin Kombëtar të 

basketbollit, Ligën Unike të basketbollit (Liga Shqipëri - Kosovë), turnetë e tenisit “Roland Garros” 

dhe Wimbledon, Formula 1 dhe Moto GP, Botërorin e Notit, Kampionati Botëror i futbollit në rërë, 

por dhe shumë aktivitete të tjera sportive.    

RTSH Sport vazhdon të jetë një faktor i rëndësishëm në sport dhe këtë e tregojnë më së shumti 

edicionet informative. Lajmet në RTSH Sport janë burim i sigurt informacioni. Çdo ditë nëpërmjet 5 

edicioneve informative, kanali sportiv i platformës së RTSH, jo vetëm informon publikun për 

gjithçka ndodh në sportin shqiptar dhe atë botëror, por merret edhe me problematika të sportit duke 

investiguar çështje të ndryshme. RTSH Sport vazhdon të sjellë në vëmendje gjithë Shqipërinë, jo 

vetëm kryeqytetin dhe këtë vit kemi patur disa reportazhe nga gazetarët e informacionit të cilat jo 

vetëm i kanë shërbyer komunitetit ku janë realizuar, por kanë sensibilizuar gjithë publikun me ngjarje 

të caktuara. 

Mbulimi i pothuajse të gjithë territorit me sinjal, e ka shndërruar kanalin RTSH Sport në një pikë 

referimi në tregun mediatik, ndërkohë që gama e transmetimeve përfshin të gjithë sportet që luhen në 

vend, duke ndihmuar publikun jo vetëm për ato sporte që konsiderohen si më të rëndësishmet dhe që 

dominohen nga futbolli, por duke qenë një ndihmë edhe për federatat e tjera që nga ato të lojërave me 

dorë, deri te sportet të konsideruar më pak të rëndësishëm, nga noti, çiklizmi deri te skitë. Përfshirja 

në oraret e transmetimit të futbollit të kategorive më të ulëta, futbollit të femrave, ka rritur rolin jo 

vetëm informues, por edhe edukues të RTSH-së karshi publikut në mbarë vendin. Në këtë mënyrë i 
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është dhënë vizibiliteti i nevojshëm jo vetëm klubeve shumë sportesh në vend, qyteteve dhe qytezave 

më të vogla, si në TV dhe në Radio Tirana, duke sjellë sa më shumë realitete në ekran dhe në valët e 

radios. 

 

N. NJESIA PROGRAMEVE 

   Në një vështrim të përgjithshëm, mund të themi se viti 2021 ka qenë një periudhë e mirë për 

ne. Gjatë këtij viti janë rritur kërkesat për bashkëpunime me RTSH-në, për organizmin e shumë 

eventeve në kryeqytet e më gjerë.  

   Kanali RTSH1 është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit të parë në rrafshin 

editorial, duke gjeneruar ide të reja e duke bërë një monitorim të saktë e me rezultate të 

kënaqshme për produktin televiziv.  

  Kanali RTSH2, RTSH 3 ka përmirësuar ndjeshëm imazhin e kanalit duke vazhduar  programet 

e reja të cilat i janë përshtatur kategorive dhe qëllimit të krijimit të  kanaleve.  

  Kanali RTSH FËMIJË  është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit me ide të reja. 

   Radio Tirana ka përgatitur dhe prodhuar 100% produktin që ajo transmeton i cili ka shkaktuar 

në vijimësi një impakt pozitiv te dëgjuesi.  

  Kanali RTSH Film & Dokumentar ka vënë të gjitha energjitë e tij në dobi të krijimit të një 

programacioni të larmishëm, duke ndërtuar një programacion bazuar në një strukturë të mirë 

studiuar në mënyrë që t'i afrohet në çdo moment të ditës audiencës dhe grup moshave të 

interesuara. 

RTSH SHQIP është një kanal i dedikuar tërësisht prodhimeve të kinematografisë artistike 

shqiptare. Përfshirë këtu jo vetëm filmat artistik shqiptar, por edhe dokumentarët shqiptar, 

teatrot, komeditë, kinokomeditë dhe serialet.  

  Për Kanalin RTSH MUZIKË programacioni është përmirësuar, pasi edhe kanali është pasuruar 

më prurje të reja, si  koncerte të regjistruara në vend, ashtu edhe me koncerte të huaja me të 

drejta transmetimi. 

  Kanali RTSH SATELIT & Kanali RTSH PLUS, ka synuar të përcjellë në ekran si brenda dhe 

jashtë vendit (për bashkëatdhetarët tanë), sfidën me pandeminë, duke i shtuar informimit, 

edukimit dhe argëtimit një menaxhim dhe pasqyrim ndryshe. 

 RTSH SHKOLLË është kanali i ri televiziv i projektuar si një alternativë e mësimit  në distancë 

për ti dhënë nxënësve një mënyrë tjetër të nxënies së kurrikulës arsimore. Me transmetimin në 

RTSh shkollë, përveç bankave të shkollës, leksionet tashmë janë të disponueshme në çdo ekran, 

tv, kompjuter, tablet e telefon duke rritur në mënyrë eksponenciale mundësitë e marrjes së 

mësimit nga nxënësit.  
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Në vazhdimësi janë raportet e punës për vitin  2021 të detajuara të strukturave  të Njësisë së 

Programeve të punuara nga Kryeredaktorët dhe Redaktorët Përgjegjës të kanaleve. 

         

RAPORT PUNE  KANALI RTSH 1 

Objektivat dhe fokusi i synuar për vitin 2021 

5 qëllimet objektivat kryesore për vitin 2021: 

1. Të sjellim lajmin e paanshëm dhe ta bëjmë publikun të vetëdijshëm dhe të përfshirë me 

aktualitet. 

RTSH1 është përpjekur të ofrojë një përmbatje të bazuar në standardet e larta editoriale, për të 

ofruar një gamë të gjerë informacioni për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, përmes kanalit të 

parë gjeneralist. 

2. Të informojmë dhe edukojmë publikun e të gjitha moshave 

RTSH1 synon të edukojë çdo brez, nga më të vegjëlit tek më të moshuarit, duke dhënë akses për 

të gjithë përmes programeve tona dhe duke u bërë një shembull frymëzues. Ne duhet të 

eksplorojmë dhe t’i bëjmë të gjithë pjesë e aktiviteteve tona ditore, që nga lajmi, kultura, sporti, 

argëtimi, etj. 

3. Të sjellim kreativitetin dhe cilësinë përmes kufijve që i kemi vënë vetes. 

Synimi duhet të jetë të bëjmë diferencë në treg JO me produkte “eksplozive” dhe personazhe që 

shesin mediatikisht. Ne duhet të çojmë sa më lart standardet tona duke luajtur kartën e “kulturës” 

dhe profesionalizmit, për të cilat mendoj që publiku ka më shumë nevojë në këto kohë (në çdo 

kohë). Risqet krijuese ne duhet t’i ndërrmarim të përkthyera në programe të besueshme, që 

shkojnë edhe në shtëpinë më të largët të shqiptarit më besnik të RTSH-së. 

4. Të reflektojmë dhe t’u shërbejmë komuniteteve dhe diversitetit 

Programet tona duhet të funksionojnë më mirë në shërbim të komuniteteve. Kanalet gjeneraliste 

janë përpjekur të përmbushin misionin e tyre kushtuar minoriteteve dhe diasporës, por përpjekja 

duhet të jetë më e gjerë, duke i bërë komunitetet prodhues të programeve dhe duke u dhënë 

mundësi të dëgjohet zëri i tyre me emisione dhe projekte të ideuara nga vetë ata dhe jo vetëm 

nga brenda kanaleve tona. 

5. Të manifestojmë dhe mbrojmë me krenari kulturën dhe vlerat tona kombëtare 

Radio Televizioni Shqiptar, duke qenë pjesë e familjes së madhe të EBU-së ka forcuar dhe vijon 

të ruajë marrëdhënie të shkëlqyera me European Broadcasting Union, me të cilët shkëmbejmë vit 

pas viti produkte televizive që pasurojnë të dyja palët. Në këtë mënyrë, kultura dhe traditat tona 

bëhen gjithnjë e më prezente në televizionet europiane, duke shpalosur vlerat tona kombëtare. 
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Projektet e reja që synojmë të bëjmë realitet konsistojnë në marrjen e sa më shumë produkteve 

nga vendet e EBU-së, për një shkëmbim më frutdhënës dhe për një programacion të pasur. 

 

Pikat tonë të dobëta, ku duhet të fokusohemi në përmirësim: 

1. Besimi tek RTSH-ja dhe stabiliteti i publikut. RTSH duhet të jetë një burim i besueshëm dhe 

të ndërtojë një imazh të mirë. Një herë e përgjithmonë publiku nuk duhet të na stigmatizojë për 

hir të së kaluarës plot dallgë. 

2. Ne duhet të vëmë publikun të parin! 

3. Ne duhet të respektojmë njëri-tjetrin dhe lirinë e çdokujt! 

4. Ne duhet të punojmë duke respektuar parimet editoriale dhe t’u japim zë të gjithëve përmes 

produkteve tona televizive. 

5. Ne duhet të respektojmë standardet gjuhësore në tregun televiziv dhe të përpiqemi ditë pas 

dite të forcojmë pozitat e gjuhës shqipe. 

6. Ne duhet të sjellim për publikun formate të mëdha, më shumë emisione argëtuese dhe më pak 

politikë. RTSH1 duhet të fokusohet tek fëmijët dhe të rinjtë, duke prodhuar për ta.  

 

Çfarë ka ofruar RTSH1 për vitin 2021: 

3 cikle dokumentarësh investigativë në bashkëpunim me OSCE 

Viti 2021 ka sjellë 3 projekte të reja, të realizuara nga OSBE, sipas marrëveshjes së 

memorandumit që RTSH ka me institucionin. Si rrjedhojë, RTSH1 ka transmetuar tre projekte, 

njëri me kuadër shëndetësinë, i dyti me karakter investigativ lidhur me vrasjet më të bujshme në 

Shqipëri dhe shumë shpejt po përgatitet për transmetimin e ciklit të dokumentarëve që kanë në 

fokus mjedisin. Të dyja nga formatet e transmetuara kanë pasur një feedback të mirë, duke parë 

interesin në rrjete sociale dhe shikueshmërinë në YouTube, duke qenë se këto janë i vetmi matës 

që disponojmë. 
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- Përcjellja me sukses e Kampionatit Europian të Futbollit në muajt qershor-korrik, i cili u 

transmetua ekskluzivisht në RTSH1 si dhe transmetimi i Lojërave Olimpike në korrik-gusht 

2021. Për transmetimin e Europianit u morën masa që të bllokoheshin përkohësisht disa nga 

emisionet e strukturës. Emisionet e dedikuara të sportit para dhe pas ndeshjeve u përcollën me 

interes.  

Dy nga eventet më spektakolare sportive, ekskluzive, që janë mbuluar nga RTSH1 dhe RTSh 

Sport janë Formula 1 dhe Moto GP. 

 

 

 

- Gjatë vitit 2021 RTSH ka sjellë një sërë eventesh të rëndësishme të prodhuara brenda dhe nga 

jashtë, seriale premierë, koncertet e galatë nga TKOBAP, koncerte festive, ciklin e spektaklit 

“4Stinët” dhe një cikël shoqëruar nga emisione në studio dedikuar kinemasë klasike.  

 

 

 

- Kanali RTSH Fëmijë fitoi një konkurs në mars 2021 

organizuar nga EBU për vendet e Ballkanit dhe u 

angazhua në një projekt, xhirimet e të cilit u realizuan 

pranë RTSH-së gjatë muajve korrik-gusht, në një studio 

të dedikuar, realizuar sipas kushteve e standardeve të 

EBU-së. Projekti titullohet “Çfarë janë sekretet” (12 

episode). Fokusi janë fëmijët dhe trajtohen tema që i 

prekin ata në përditshmërinë e tyre, që lidhen me 

emocionet, vendimmarrjet, si e njohin ata realitetin, etj. 

Formati është në proces montazhi dhe synimi është të 

fillojmë transmetimin e tij në janar të vitit 2022. 
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- Gjatë vitit 2021 janë transmetuar një sërë 

serialesh të reja, ku spikat seriali BORGEN, i 

cili është përcjellë ekskluzivisht nga RTSH1, 

me spote të dedikuara për çdo episod. Risia e 

vitit 2021 ishte gjithashtu seriali NINA, me 10 

episode, prodhim i shtëpisë “Dardan Productions” që kapi shifra shumë të larta edhe në 

platformën YouTube. 

 

 

 

- Në bashkëpunim me Japan Foundations dhe Ambasadës Japoneze, për vitin 2021 RTSH1 ka 

transmetuar serialet e animuara premierë “Mononoke” dhe “Feniks”. 

Në vijim kemi dy cikle dokumentarësh të përkthyer që janë gati për transmetim dhe sipas kushteve të 

kontratës do transmetohen brenda këtij viti. 

 

Çfarë ka ofruar RTSH1 për periudhën dhjetor 2021 

1. Festivali i 60-të i Këngës në RTSH. 

Ngjarja më e madhe muzikore e vitit, erdhi këtë vit në ekranin e RTSH1 me 27, 28, 29 dhjetor me tri 

netë të mëdha spektakli, nën drejtimin e Ardit Gjebreas, Xhemi Shehut, Jonida Maliqit dhe Kelvi 

Kadillit. Krahas 20 artistëve pjesëmarrës në garë, tre mbrëmjet u shoqëruan me një retrospektivë të 

gjithë ngjarjeve të shënuara të festivalit në vite, duke dhuruar emocion për publikun. Natën finale, 

festivali zgjodhi fitese këngëtaren Ronela Hajati, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në eventin e 

madh të Eurovizionit, në Torino të Italisë. Kënga e saj “Sekret” është kthyer tashmë në hit dhe po 

përcillet me shumë sukses në shumë playlist-a europiane e më gjerë. 
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2. Ngjarjet më të rëndësishme festive dhe spektakli i madh i Vitit të Ri. 

1. Fëmijët festuan në ekranin e RTSH1 me spektaklin dedikuar atyre, i cili u përcoll në 31 dhe 1 

janar. Kanali “RTSH Fëmijë” solli për ekranin e RTSH1 dhe gjithë fëmijët disa kartolina urimi 

gazmore ku fëmijët treguan si e imagjinojnë ata Babagjyshin. 

2. KONCERTI PËR FËMIJË - 365 BUZËQESHJE - Pjesa 1 -  Radio Televizioni Shqiptar, në 

bashkëpunim me Qendrat Kulturore të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, ju uroi të gjithë fëmijëve 

“Gëzuar Vitin e Ri 2022” me një spektakël që erdhi si një përqafim i ngrohtë me numra artistikë, 

balet, poezi, etj. 

3. SPEKTAKLI - URIMI I BARDHË - “Viti i Popullit” ishte hapja e spektaklit të madh festiv në 

RTSH. Ngjarjet më të rëndësishme të vitit erdhën nën vellon e ironisë e humorit bashkë më “hallet e 

popullit”. Redaksia e emisionit instaloi 5 “kabina hallesh” për t’u mundësuar shqiptarëve shprehjen e 

problemeve të tyre edhe vizualisht. “Zëri i Popullit” ju uron GËZUAR! 

4. URIMI I BARDHË - LOTARIA GAZMORE - Nën prezantimin e aktorit Gent Hazizi dhe 

drejtimin artistik të Bujar Kapexhiut, RTSH1 erdhi me një dritare me shumë humor, sjellë nga artistët 

më të mirë të humorit shqiptar dhe me dhe muzikë të zgjedhur. 

5. URIMI I BARDHË - GËZ DHE GAZ - Një përmbledhje skeçesh humoristike realizuar nga 

regjisori i njohur Arjan Çuliqi, që bëri bashkë aktorët më të njohur të humorit shqiptar. 

6. URIMI I BARDHË - YJE PËRTEJ VITEVE - Figurat më të dashura të aktrimit dhe këngës 

përkujtuan yjet e humorit që nuk janë më mes nesh; një rrugëtim përmes kujtimeve, shoqëruar nga 

momente filmike të nxjerra nga arkivi i RTSH-së.  

 

Objektivat dhe vizioni ynë për vitin 2022: 

Ta kthejmë RTSH në një rrjet human, fokusuar tek INDIVIDI (PUBLIKU) 

1. Të ndryshojmë rrjedhën e përmbajtjes duke e u fokusuar tek “humania” 

Me këtë nënkuptoj “të flasësh me gjuhën e publikut”, të orientohemi më shumë drejt njerëzores, 

faktikes, frymëzueses, maksimizimit të lirisë individuale, përgjegjësisë së gjithsecilit nga ne ndaj 

natyrës, planetit, demokracisë, shoqërisë së hapur, të ndryshosh sipas bioritmit dhe pritshmërive të 

publikut dhe të sjellësh historinë që ai vetë e ka ndërtuar dhe do ta shohë në ekran. 

2. Të përshtatesh me tregun 

Kjo është një nga sfidat më të mëdha, të cilën duhet ta realizojmë në perspektivë, duke sjellë 

produkte komerciale dhe edukuese për publikun, për të qenë IN në treg, por dhe IN me cilësinë. 

3. Të qenit dinamik dhe i shpejtë, duke raportuar nga çdo cep i Shqipërisë. 

Të sjellësh produkte të shpejta e interesante, të sjellësh lajmin në kohë reale, me gazetarë në terren që 

operojnë me mënyrën më të fundit të teknologjisë, duke ndërtuar grupe punë jo vetëm në 4 qytetet 
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kryesore, por duke ndërtuar një rrjet edhe më të gjerë gazetarësh e korrespondentësh, për të përcjellë 

lajmin në 360º. 

4. Të sjellim në RTSH figurat tuaja më të dashura 

Ne duhet të afrojmë në ekran personazhe të dashur për publikun, të paanshëm, që rrezatojnë energji 

të mirë dhe kulturë të pasur në komunikim. Tregu kërkon dhe figura të reja, përpjekja për të cilat ka 

filluar që në këtë sezon të ri televiziv. 

5. Më shumë seriale argëtuese, filma premierë dhe më pak politikë 

Në një kohë kur ekrani zhurmon nga personazhet e aktualitetit politik dhe figurat e kudondodhura, 

publiku ka shumë nevojë për argëtim dhe çlodhje. Një fokus të ri në të ardhmen duam t’i japim 

pikërisht zhanrit të kinemasë dhe më së shumti, serialeve, që janë aq popullorë dhe thyejnë gjithnjë 

rekorde shikueshmërie kudo në botë. Ka ardhur momenti që sikurse BBC, i cili prodhon seriale 

origjinale që janë më të ndjekurat në historinë e këtij gjigandi mediatik, edhe RTSH të vijë me 

prodhimet e tij origjinale shqiptare si dhe me produkte televizive me të drejta transmetimi. (Kujtojmë 

këtu se seriali BORGEN që ne transmetojmë është një serial i blerë me të drejta të plota transmetimi, 

ekskluzivisht i RTSH-së dhe është nga serialët më të mirë politikë të të gjitha kohërave, nga i cili 

është frymëzuar dhe i famshmi “House of Cards”). 

Një serial me karakter thriller ose investigues do të ishte një kthim koke për cilindo shikues, duke 

llogaritur faktin që ky është një zhanër shumë i pëlqyer, sidomos nga moshat e reja. 

6. Një prodhim i orëve të vona 

Në Shqipëri nuk ka shumë porgame të orëve të vona. Kanalet televizive, me një kalim të thjeshtë, 

ofrojnë më së shumti politikë deri në orët e vona dhe ritransmetime të programeve ditore. Një mënyrë 

e mirë për të thithur audiencë, ndërkohë që tregu nuk ofron asgjë të re janë dhe programet pas orës 

00:00, që ne para disa vjetësh i kemi testuar për herë të parë, siç ishte “Turni i tretë”, një program 

intim, me të ftuar dhe muzikë i zhanrit radio-televiziv. Në këtë kohë kur shumë njerëz shohin 

televizor, ose mobile në shtrat, filma, seriale apo dukumentarë, mund t’u ofrojmë një program shumë 

të mirë të natës vonë. Një model shumë interesant është një program me origjinë nordike, i cili u 

dedikohet të pagjumëve, ku një prezantues bën lidhje me telefonata me shikuesit, apo dëgjuesit dhe 

flet me ta lidhur me problemet e tyre të gjumit, arsyen se pse ata nuk flenë, ndajnë histori apo 

momente të ditës dhe mundohen të përcjellin idetë e shqetësimet e tyre duke kërkuar për zgjidhje. 

Prezantuesi mund të jetë një psikolog i njohur ose një terapist. 

Një tjetër alternative e mirë për programet nokturne janë emisionet muzikore, ku playlist-ën mund ta 

bëjë vetë shikuesi, nëpërmjet faqeve online, socials, etj. Për fat të mirë RTSH ka shumë personazhe 

edhe brenda Radios që me zërin e tyre tashmë familjar e të ngrohtë mund të jenë alternativa shumë të 

mira për këtë lloj gjinie emisionesh. 
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7. Një spektakël i madh i ditës së DIEL 

E diela në RTSH është një dëshirë e vjetër e jona për të organizuar një program të madh, maratonë, 

me disa prezantues dhe me shumë rubrika argëtuese. Ky nuk është një program i panjohur në treg. Ka 

plot programe të tilla në televizionet private, disa prej tyre të konsoliduara, por ne besojmë se me një 

studio të madhe, të hapur për shumë të ftuar dhe me bendin e orkestrës sonë mund të sjellim një 

hapësirë argëtuese të fundjavës për të gjithë familjen. Ajo që do bënte diferencën nuk është as muzika 

dhe as intervistat me të cilat jemi të mësuar. Në këtë ditë të javës, ku të gjithë janë në shtëpi ne duam 

të sjellim pikërisht TY që na ndjek nga ekrani, me historinë tënde, me problemin tënd, për të cilin 

kërkon një zgjidhje dhe me listën tënde të këngëve të preferuara.  

8. Një patentë origjinale nga e hëna në të premten 

Një format origjinal i tipit quiz shoë është një alternativë shumë e mirë për orarin para edicionit 

qendror të lajmeve. Formate të tipit “Kutia e Fundit”, “Kush do të bëhet milioner”, “Find the tune”, 

etj, që kanë pasur shumë sukses në botë janë një produkt fantastik që e mban publikun mbërthyer pas 

ekranit. Janë dinamike, të thjeshta për çdo moshë dhe kanë shumë adrenalinë. 

9. Blerje të eventeve të mëdha me famë botërore 

Blerja e të drejtave ekskluzive siç tashmë RTSH i gëzon, siç janë kampionatet e futbollit, Formula 

apo Moto GP, etj., janë asete për një televizion. Synimi për të ardhmen janë posedimi i eventeve 

kinematografike si Oscars apo Bafta të cilat forcojnë besimin e publikut të apasionuar pas kinemasë. 

Ngjarje të tilla janë një gur i rëndësishëm suksesi dhe që garantojnë shikueshmëri të lartë. 

10. Vijim i prodhimeve ekskluzive me Orkestrën e RTSH-së 

Spektakli i madh “Faleminderit për muzikën”, i realizuar  me muzikën e filmave shqiptarë që kanë 

lënë gjurmë në historinë e kinemasë ka qenë një nga prodhimet më të rëndësishme në lëmin muzikor 

e kinematografik. Për herë të parë RTSH solli një spektakël të këtyre përmasave në Shqipëri, një 

shfaqje që ngjalli nostalgji dhe lot tek spektatorët dhe tek publiku i gjerë. Një synim i yni është ta 

risjellim sërish këtë prodhim, duke e kthyer në një brand të rrejtit tonë dhe sigurisht duke e pasururar 

në edicionet e ardhshme edhe me muzikën e filmave të viteve të fundit. Orkestra e Radio Televizionit 

Shqiptar, e cila është një aset shtetëror do të jetë sërish përcjellëse e këtyre emocioneve jo vetëm për 

nostalgjikët, por edhe për brezat e rinj. 

11. Bashkëpunimi me institucionet, organizatat dhe shtëpitë e produksionit më të mira në vend 

Radio Televizoni Shqiptar është partner i rëndësishëm dhe transmetues në vijën e parë të një sërë 

eventeve me shumë institucione në vend. Shfaqjet ekskluzive të Teatrit Kombëtar të Operas dhe 

Baletit përcillen në më të mirën e tyre në RTSH1 e RTSH Muzikë. Gjithashtu, partneriteti ynë me 

OSBE-në vijon linjën e tij, duke sjellë një sërë projektesh me interes për publikun, vit pas viti, 

bashkëpunim nga i cili kanë lindur shumë cikle dokumentarësh e reportazhesh me fokus mjedisin, 
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shëndetësinë, etj. Edhe në vitet në vijim ne do të ecim në linjën tonë të bashkëprodhimeve e 

transmetimeve.  

12. Forcim i PR-it 

Një problem i kahershëm ëshët mungesa e feddback-ut. Ne nuk kemi matës zyrtarë që të kuptojmë 

share-in për secilin emision. Mjaftohemi momentalisht me socials dhe ndjekësit në YouTube, që nuk 

janë faktor. Për të forcuar PR-in tonë ka shumë nevojë për: 

- Ndërtimin e një grupi pune për të kryer sondazhe mbi audiencën 

- Research-e në çdo cep të Shqipërisë (në terren) 

- Ndërgjegjësim mbi prezencën online dhe trafikun ditor të postimeve 

- Studim i tregut të konkurrencës dhe njohja me të 

- Përpilim i një strategjie të re përmbajtjeje (pas këtij studimi) 

- Bashkëpunim me të ashtuquajturit “influencers” për të rritur interesin e programeve tona 

- Investim mbi “content-in” dhe jo “pse nuk funksionoi”. 

 

RTSH 2 

Redaksia e RTSH2 përgjatë vitit 2021 ka qenë në koherencë e angazhim të plotë me atë çka kanali ka 

patur në vëmendje dhe prioritet që në fillimet e tij.  

Duke u nisur nga ecuria e emisioneve të cilat kanë startuar në Janar të vitit 2021,e deri në fundin e 

sezonit në Korrik 2021,reagimet kanë qenë pozitive nisur nga fakti që shumë grupe janë ndjerë të 

përfaqësuar. 

Tashmë RTSH2 është kanal ku publiku është i mire informuar mbi përmbajtjen e strukturën e tij, gjë 

kjo që është në prioritet të këtij kanali, për ta forcuar  e për të qenë sa më shumë në shërbim të 

grupeve e audiencës që përfaqëson RTSH2. 

Minoritetet etnike dhe kulturore kanë qenë të angazhuar drejtpërdrejtë në realizimin jo vetëm të 

lajmeve në gjuhët përkatëse, por edhe në realizimin dhe transmetimin e reportazheve dhe 

dokumentarëve që kanë ardhur si rezultat i bashkëpunimeve të institucioneve, shoqatave  me RTSH2. 

Aktivitetet përcillen nëpërmjet lidhjeve që realizojmë nga rrethet, si me kronika ashtu dhe me lidhje 

direkte. Në pjesën më të madhe synohet që të jenë të ftuar në studio. 

        

       

EMISIONI “ORA 7” DREJTPËRDREJT 

 

Emisioni i mëngjesit me kohështrirje rreth 180 minuta. Nga e 
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hëna në të premte. 

Emision për vitin 2021 ka qenë ne periudhën kohore nga  janar 2021- korrik 2021. 

Një emision që trajton më së shumti aktualitetin javor. 

Një pjesë të emisionit e zënë informacioni, kuriozitete, muzikë dhe rubrika te shkurtra qe janë pjesë e 

së tërës, të cilat ruajnë ritmin dhe mbajnë zgjuar vëmendjen e publikut. 

Pjesa tjetër i dedikohet të ftuarve. Çdo ditë  janë katër të ftuar dhe kjo është një hapësirë që i 

dedikohet dhe grupeve te ndryshme apo dhe minoriteteve. 

Nga 11 Tetori e në vazhdim emisioni “Ora7” ka ndryshuar format për arsyen se një pjesë e rubrikave 

dhe lidhja me rrethet që ne kishim, kaloi në formatin e emisionit te mëngjesit në kanalin Rtsh1 pasi 

edhe ky i fundit ndryshoi format. 

Këtë sezon janë dy prezantues Elsa Cerpia dhe Vladimir Thano.  

Vladimir Thano ka pjesën e parë 07.00-8.15 ku trajtohet aktualiteti por jo lexim gazetash dhe pjesën 

tjetër te orarit është Elsa ku janë rubrika me ditë përkatëse dhe 2 të ftuar çdo ditë. 

EMISIONI “NE”  

 

Emisioni “NE”  për vitin 2021 ka qenë në periudhën 

kohore nga  janar 2021- korrik 2021 

Emisioni “NE” ka qenë një emision i cili ka bërë 

bashkë çdo javë përfaqësues të shumë institucioneve, 

në mbrojtje të të drejtave të njeriut. U vu re rritja e 

angazhimit të grupeve të margjinalizuara në shoqëri, të cilët kanë pasur hapësirën e tyre televizive, 

çdo javë.  

Emisioni i kushtohej, traditave, zakoneve, gjuhës dhe "shkrirjes" në një, të bashkëjetesës mes 

komuniteteve e popullsisë vendase që nga përzgjedhja e Shqipërisë si "streha" e tyre, bashkëpunimi 

me shqiptarët, kalimi i kohës së lirë, por edhe problematikat e hasura. 

Emisioni ka qenë dy here në javë, të shtunë dhe të diel në orën 19:00-20:00 

Prezantuese Ornela Ceka 

  

EMISIONI “TRANSKULTURË”  

Emisioni “Transkulturë” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore nga  janar 2021- gusht 2021 dhe 

në periudhën tetor-dhjetor 2021. 

Transkulturë, një emision ku thellohej në mënyrë thelbësore  tema apo problematika dhe zbërthehej 

në detaje, duke i dhënë fenomenit  apo problematikës një mënyrë tjetër të të menduarit, duke i parë 
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gjërat më gjerë dhe më me ngjyra në shoqëri. Gjë e cila e bëri publikun të reflektojë, të perceptojë në 

lidhje me vehten dhe shoqërinë.  

Transmetohej çdo të enjte ora 21:00-22:00 

Prezantues/Autore Mimoza Ahmeti, Rita Petro dhe Dritan Hoti 

 

 

 

EMISIONI “FLETORJA  ZYRTARE”  DREJTPËRDREJT 

Emisioni “Fletorja Zyrtare”  për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 2021- korrik 2021 dhe 

në periudhën tetor 2021-dhjetor 2021. 

 “Fletorja zyrtare”, trajton në thelb njohjen e qytetarit me ligjet mbi proceset e dokumentacioneve  në 

lidhje me Sigurimet Shoqërore.  

Është pikërisht kjo mosnjohje në shumicën e rasteve që përplas njerëzit dhe krijon problematika.  

Emisioni ka në bazë telefonatat nga publiku, mënyre kjo që e bën të drejtpërdrejtë komunikimin e 

problemit me specialistin, por dhe me opinione, mendime  dhe ekspertë të fushës.  

Ky emision ka patur si prezantues Z.Agim Xheka dhe Z.Ali Emini dhe Znj. Afrodhiti Dhuci  

Është çdo të diel ora 10:05 – 11:05  ( live)  

 

EMISIONI  “ME BLEDIN” 

  

Emisioni “Me Bledin” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 

2021- korrik 2021. 

Ky program sillte në vëmendje njerëzit më të famshëm e të rëndësishëm të 

vendit, të cilët rrëfenin jetën e tyre në mënyrën më spontane të mundshme e 

në konfidencë të plotë.  

Një emision nga Bledi Strakosha.  

Transmetohej çdo të premte Ora 21:00-22:30.  

 

EMISIONI “PERSPEKTIVË” 

Emisioni “Perspektivë” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 2021- korrik 2021. 

“Perspektivë” ishte një emision ku të rinjtë diskutonin me 

ekspertë të fushave të caktuara, në lidhje me ndërtimin dhe 

funksionimin e institucioneve dhe praktikave.  
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Në fushat e legjislacionit, ekonomisë, drejtësisë, arsimit, rendit, biznesit, financave, reformave 

institucionale, politikave kulturore, aktualitetit, mbrojtjes së mjedisit, zhvillimi i politikave dhe 

nismave për rininë, programeve të ndryshme mbi partneritetin dhe perspektivat e së ardhmes. 

Transmetimi çdo të martë ora 21:00-22:00.                                     

Prezantues Kliton Nesturi. 

 

EMISIONI “RRËNJËT E USHQIMIT TËND” DREJTPËRDREJT 

Emisioni “Rrënjët e Ushqimit tënd” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore janar 2021- korrik 

2021.  

Emision i dobishëm në informimin, këshillimin si të fermerëve ashtu dhe të publikut. Publiku 

informohet  më shumë  në lidhje me ato që konsumojmë dhe se si dhe kur është më e shëndetshme të 

konsumohet. Emision me telefonata ku jepen këshilla për publikun dhe fermerët nga specialist 

përkatës , Agronomi etj. Në momentin që është hapur RTSh Agro ky emision ka kaluar tek ky kanal 

për transmetim. 

 

EMISIONI “KLUBI I TË RINJVE”  

Emisioni “Klubi i të rinjve” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore janar 2021- korrik 2021.          

 Një hapësirë e re për të rinjtë dhe adoleshentët. Ky emision zhvillohej nëpër ambientet e shkollave të 

mesme të Tiranës dhe rreth saj. Dy të reja të cilat përgjatë një dite ishin vizitore të një gjimnazi të 

përzgjedhur.  

 

EMISIONI “GJUHA E SHPIRTIT” 

Emisioni “Gjuha e Shpirtit” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 2021- korrik 2021. 

Ishte një emision që kishte në fokus personat me aftësi të veçanta. Një kategori që kanali e ka në 

fokus trajtimin dhe vëmendjen ndaj tyre. Në këtë  rast ky emision ishte një këndvështrim ndryshe dhe 

shumë njerëzor. Emisioni nuk merrej me problematikën por me talentet e këtyre personave, me 

mënyrën më të cilën ata janë integruar në shoqëri, me punën që bëjnë dhe me arsimin që ndjekin. 

 

EMISIONI  “INDIVIDI DHE SHOQËRIA”  

Emisioni “Individi dhe Shoqëria” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 2021- korrik 

2021.          

 “Individi dhe Shoqëria” ishte një emision i cili përpiqej të argumentonte se ndryshimet shoqërore 

dhe kulturore nuk ndodhin vetvetiu dhe as për arsye të pashpjegueshme, ato nuk ndodhin në mënyrë 

të pavarur nga idetë dhe nga veprimet e njerëzve, por mundësohen nga agjenci humane, nga zgjedhje 
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të vetëdijshme të miliona aktorëve individualë, ndonjëherë edhe nga pasojat e padëshiruara të këtyre 

zgjedhjeve.  

Emisioni “Individi dhe Shoqëria” i përgjigjej objektivave sociale të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë.     

 

EMISIONI “PUNA QË DUAM”  

Emisioni “Puna që duam” për vitin 2021 ka qenë në periudhën kohore  janar 2021- korrik 2021.          

Një emision që kishte në fokus profesionet por jo thjesht duke dhënë informacion por duke e bërë çdo 

gjë konkrete. 

Formati në qendër të çdo episodi kishte dy të rinj të cilët punonin 24 orë në një nga profesionet që 

kishin pasion. Në këtë mënyrë ata provonin sa të thjeshtë apo të vështirë e kishin të ushtronin 

profesionin dhe në fund një pjesë e mirë e tyre arriti të punësohej. 

 

EMISIONI “ART & ART” 

 Në 17 Mars të 2021 në kanalin Rtsh2 kaloi emisioni Art & Art me Autor Z.Abaz Hado.  

Deri në këtë datë ky emision ka qenë në kanalin Rtsh1.Ky emision është edhe në periudhën kohore  

tetor 2021- dhjetor 2021  në kanalin Rtsh2 dhe është një emision që ka në fokus artin pamor në 

vendin tonë. 

Në periudhën mars-korrik 2021 është transmetuar çdo të mërkurë ora 20:30-21:30 

Në periudhën tetor 2021- dhjetor 2021,çdo të premte ora 21:00-22:00 

 

EMISIONI “ARTES” 

Në periudhën tetor 2021- dhjetor 2021  në kanalin Rtsh2 ka kaluar edhe emisioni ‘Artes” me autore 

Elsa Demo i cili transmetohet çdo të mërkurë ora  21:00-22:00 

Ky emision trajton tema nga fusha të ndryshme të artit. 

Në periudhën janar 2021- korrik 2021 ka qenë në kanalin Rtsh1  

 

“LAJMET NË GJUHËN E PAKICAVE” 

Sikurse prej krijimit të kanalit Rtsh2  lajmet vijnë edhe në gjuhën e minoriteteve në Shqipëri 

Lajmet në gjuhën e pakicave janë çdo ditë nga e hëna në të premte ora 18:30-19:05 

Lajmet në gjuhën Greke  

Lajmet në gjuhën Maqedonase  

Lajmet në gjuhën Malazeze  

Lajmet në gjuhën Bullgare  
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Lajmet në gjuhën Arumune  

Lajmet në gjuhën Rome  

Lajme në gjuhën Serbe  

 

“LAJMET NË GJUHËN E SHENJAVE” 

Pjesë e RTSH2 janë dhe lajmet në gjuhën e shenjave për personat që nuk flasin dhe dëgjojnë.  

Çdo të diel në orën 20:00 përmbledhja javore. 

 

”LAJMET SHKURT” 

-Sigurisht dhe  lajmet shkurt në shqip që janë në 3 orare të ditës  nga e hëna në të premte .       

-Oraret:14:00- 17:00 dhe në orën 23:30 

Të Shtunë dhe të Diel ora 08:30-14:00 dhe 17:00- 23:30 

Nuk kanë munguar këngët, reportazhe apo dhe filma në gjuhën e pakicave. 

 

Shperndarja kohore sipas gjinive të programeve 

 

FOKUSI 

1 Përfaqësimi i minoriteteve, dhe i të gjithë kategorive që kanali 

Rtsh2 ka në fokusin e tij. 

2 Sa më shumë emisione argëtuese për mosha dhe kategori të 

ndryshme.  

3 Filma ose seriale. 

4 Spektakle. 

Duke qenë  se një nga pikat kyçe të kanalit Rtsh2 janë minoritetet i duhet kushtuar më tepër 

vëmendje . Duhet një bashkëpunim me persona nga vetë minoritetet.  Janë 7 Minoritete për të cilat ne 

transmetojmë dhe do ishte me interes që një ditë në javë të ishte e dedikuar për çdo minoritet. Çdo 

minoritet mund të ketë lajmet apo dhe reportazhe të ndryshëm të realizuar prej tyre. ( sepse deri tani 

behet thjesht përkthim i lajmeve ) 

Për lajmet në gjuhën e shenjave  bëhet  një përmbledhje  javore. Këto lajme duhet të jenë  çdo ditë.  

Kanali ka nevojë të ketë një strukturë programore më të gjerë, gjë e cila është shumë e vështirë të 

krijohet kur nuk ka prodhim. Është e rëndësishme që kanali të këtë pikat kyçe të ditës. Duhet të jenë 

minimalisht 2 ose 3 emisione ditore, gjithmonë duke patur parasysh fokusin e kanalit siç janë 

minoritetet , feja, diversiteti kulturor, turizmi, personat me aftësi të kufizuar, bujqësia dhe blegtoria. 
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Duhet të ketë më tepër filma dhe emisione argëtuese. Kanali Rtsh2 shumë mirë mund të  jetë  një 

kanal i orientuar tek serialet. Një pjesë prej tyre mund të  jenë dhe nga vendet e minoriteteve që 

jetojnë në Shqipëri, kështu bëhet dhe një  përfaqësim më i mire i tyre. 

Duhen të krijohen emisione për çdo grup moshë dhe kategori që të ndihen të gjithë të përfaqësuar. 

Dhe duket sa më shumë të lëvizet jashtë Tiranës sepse çdo gjë bëhet brenda Tiranës dhe në rrethinat e 

saj.  

Kjo do të bëjë që të rritet audienca për kanalin Rtsh2. 

 

 RTSH 3 

RTSH 3 është një kanal i dedikuar tërësisht bashkatdhetarëve tanë kudo që ndodhen.  

Sot RTSH 3 ka krijuar tashmë fizionominë e saj dhe vitin 2021 kemi arritur të krijojmë një lidhje 

edhe më të qëndrueshme me shikuesin  falë programit të dedikuar dhe tepër fanatik ndaj Diasporës. 

 

Objektivat dhe Arritjet 

RTSH 3 si një transmetues i përkushtuar ndaj idealeve më të larta të transmetimit është pjesë e 

shërbimit publik kombëtar. 

RTSH 3 Kanali Televiziv me mision Diasporë  në këtë periudhë ka pasur një prodhim dhe 

transmetim intensiv duke e përmbushur misionin e tij si nga ana programore po ashtu edhe nga ana 

informative.  

Në programet e prodhuara nga RTSH 3 arritëm te përfshinim ne emisionet tona me ngjarjet koherente 

te gjithë diasporën.  

Nëpërmjet programeve te prodhuara nga RTSH 3 kemi arritur të bëjmë pjesë te problemeve të 

Diasporës një mase të madhe të bashkatdhetarëve tanë duke reaguar dhe ndikuar për të gjitha 

vendimet me impakt në Diasporë. Emisioni URA, DIMENSIONI 4 dhe NEËSEUM u bënë pika 

kontakti për kontributet e diasporës. Pjesëmarrja live në emisione të Shoqatave dhe individëve sollën 

atmosfere në studion e RTSH 3  u kthye në një studio televizive që përcillte sa emocionet dhe 

informacionet në kohë reale duke u bërë pike komunikimi me shikuesin brenda dhe jashtë Shqipërisë.  

Emisionet e RTSH 3 u bënë tribune e kualiteteve shqiptare që jetojnë jashtë atdheut. Prurjet, 

prezantimi dhe evidentimi i personaliteteve u bë pjesë e domosdoshmërisë duke i bërë emisionet 

tepër të shikuara.  

 

Objektivat:  

Diaspora dhe migrimi mund të luajnë një rol thelbësor në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, 

pasi migrimi ka qenë një temë e rëndësishme e politikës së BE-së gjatë viteve të fundit. Në 
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Strategjinë Europiane 2020 dhe në Programin e Stokholmit është shprehur qartë potenciali dhe 

kontributi i madh i emigranteve për ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe konkurruese në 

këtë rajon.  

Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë në një 

këndvështrim lidhës është sot një domosdoshmëri për krijimin e një kulture dhe trashëgimie audio- 

vizuale si dhe hapjen e një perspektive sa lidhëse aq edhe krijimin e një mjedisi mundësues, 

shembujsh dhe partneriteti, diasporë –Shqipëri- diasporë në RTSH 3 .  

Në këtë kuptim RTSH 3 do të rrisë frymën përfshirëse drejt ri-integrimit dhe përfaqësimit të 

diasporës duke i shërbyer si transmetues publik. Konsolidimi  i RTSH 3 si një kanal pol në 

formësimin dhe përkushtimin si një shërbim i jashtëm dhe i brendshëm në raportin e aksit Diasporë - 

Shqipëri –Diasporë është një tjetër objektivë e jona. 

Programet me linjë editoriale orientuese do të jenë pjesë e objektiva të një vizioni të kësaj dekade 

televizive për RTSH dhe RTSH 3. 

RTSH 3 ka arritur të krijojë rrjetin e shikuesve, bashkatdhetarëve dhe të bashkëpunëtorëve për të 

realizuar qëllimin e tij. Radiot dhe televizionet në diasporë janë pjesë e bashkëprodhimit dhe 

transmetimit të ndërsjellë të programeve televizive. 

RTSH 3 vijon të krijojë mundësi komunikimi midis autoriteteve dhe  qytetarëve për dhënien e 

informacionit dhe një dritare e cila shërben për të krijuar mundësinë e orientimit më të drejtë  rreth 

problemeve që hasin shqiptarët në të gjithë botën. 

 

Programet e RTSH 3 mbulojnë 

Politikat integruese të shqiptarëve, ruajtja e traditave, lidhja me vendin dhe me aktualitetin vijojnë të 

qëndrojnë si pjesë të një qëllimi që i shërben  një publiku më të gjerë ndër shqiptarët kudo në botë.   

 Ne vijojmë të kemi një rrjet të fortë të krijuar prej bashkatdhetarëve tanë që jetojnë jashtë. Secili prej 

tyre sugjeron mediatizimin e shumë personazheve të tjerë, të cilët deri më tani kanë qenë të panjohur 

për publikun brenda kufijve.  

Nëpërmjet programeve te prodhuara nga RTSH 3 kemi arritur të bëjmë pjesë te problemeve të 

Diasporës një masë të madhe të bashkatdhetarëve tanë duke reaguar dhe ndikuar për të gjitha 

vendimet me impakt në Diasporë. Emisioni URA, DIMENSIONI 4 dhe NEËSEUM u bënë pika 

kontakti për kontributet e diasporës. Pjesëmarrja live në emisione të Shoqatave dhe individëve sollën 

atmosfere në studion e RTSH 3  u kthye në një studio televizive që përcillte sa emocionet dhe 

informacionet në kohë reale duke u bërë pikë komunikimi me shikuesin brenda dhe jashtë Shqipërisë.   
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Emisionet e RTSH 3 u bënë tribunë e kualiteteve shqiptare që jetojnë jashtë atdheut. Prurjet, 

prezantimi dhe evidentimi i personaliteteve u bë pjesë e domosdoshmërisë duke i bërë emisionet 

tepër të shikuara.  

 

Emisioni “URA”  

Transmetimi nga e hëna në të  premte ora 21:00 – 22:20 

Ky format televiziv ka për qëllim ndër të tjera të sigurojë 

ura lidhëse  dhe vullnetin për të luajtur një rol në 

zhvillimin rajonal, dhe një debat të shëndetshëm analitik , 

në disa nivele (rrathë)  në raport  të vlerësimit , potencialin 

aktual dhe perspektiven për zhvillimin e territorit në nivel 

kombëtar dhe vendor.  

 

DIMENSIONI 4 

Dimensioni 4 është një program i cili sjell në studio grupime te rinjsh nga gjimnazet e Tiranës të cilët 

përcjellin mendësinë e gjeneratës së re dhe i japin kështu një imazh më të qartë se ku ndodhet 

shoqëria shqiptare përballë transformimeve shoqërore dhe krijimi i një imazhi sa më të qartë të 

Shqipërisë tek të rinjtë e diasporës është aksi qendror i këtij programi televiziv.  Ky program përcjell 

një mendim ndryshe por të pavarur.   

Ky format ka kaluar tashmë dy sezone televizive duke u kthyer në një program të ndjekur, 

informacioni si dhe logjika e përgjithshme e këtij programi përcaktohen paraprakisht ndaj ato 

gjithmonë përmbajnë skriptin përkatës.   

DIMENSIONI 4 rezultoi të jetë interaktiv dhe larg skematikave tradicionale të paravendosura në 

media, duke krijuar një profil të tijin dhe duke u bërë  lehtësisht i kuptueshëm për të gjitha gjeneratat 

që kanë patur mundësi ta ndjekin, ndaj ai filloj transmetimin në RTSH 3 dhe ka krijuar një fizionomi 

më të  qartë deri më sot.    

Dimensioni 4 është një program televiziv i njohur nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare  si 

një  praktikë e  mire, e ndjekur  në  një media publike.  

Prej tre sezonesh ka ngritur kulturën dhe ka zhvilluar një komunitet të rinjsh në një media publike 

duke transmetuar dhe duke zhvilluar kulturën e debatit dhe mendimit kritik. 

Në ngritjen dhe funksionimin e këtij programi janë koordinuar një serë veprimesh në çdo fillim  

sezoni televiziv duke u koordinuar me drejtorinë e rinisë - Bashkia Tiranë  e cila e ka mbështetur që 

në krye të herës si dhe me tej në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit dhe Rinisë përpara se ajo 

të ndryshojë  emërtese. 
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Në kuadër edhe të situatës epidemiologjike e cila është ndjekur përgjatë dy sezoneve të fundit 

televizive, duke vëzhguar, adoptuar politikat e shëndetit publik mbi përgjegjësinë e angazhimit dhe 

zhvillimit të episodeve televizive në D4, përgjatë muajit tetor 2021 janë mbajtur kontaktet dhe janë 

koordinuar takimet me gjimnazistët në hollin Gjon Simoni në RTSH me grupe jo më shumë se 10 

persona për të trajnuar dhe para përgatitur të rinjtë me strukturën dhe boshtin kryesor të Dimensionit 

4. Në lidhje me takimet ato janë të dokumentuara me anë te fotove të pasqyruara në mediat sociale që 

D4 përdor aktualisht.  

Evidentimi  i personazheve te rinj, vijueshmëria me personazhet të cilat kanë zënë vend në  sezonet e 

caktuara ka qenë dhe mbetet një punë dhe përkushtim sa i nivelit akademik po aq edhe mentorues 

duke patur parasysh nivelin e lartë të pjesëmarrjes dhe përpunimit nga niveli agregat deri në shfaqjen 

e tyre në studion televizive, edhe pse me resurse të limituara financiare për emisione të cilat kërkojnë 

një angazhim ndër sektorial.  

 

Emisioni “NEËSEUM” 

 Një faqosje informative gjithashtu pati një zë të rëndësishëm në përmbledhjen dhe pasqyrimin e 

informacioneve dhe sensibilizimin në kohë të vështirë. 

Dobishmëria  

Domosdoshmëria e informimit të Diasporës kudo që ndodhet mundësoi krijimin e një formati ku të 

shfrytëzohen hapësirat televizive dhe studio e vënë në dispozicion. 

Pasqyrimi në Shqipëri i arritjeve të shqiptarëve jashtë vendit.   

 

EMISIONI “FAMILJET SHQIPTARE  

Formati – Studio Dokumentar 

Përfshirja e të gjitha familjeve me kontribut  të veçante për  

kombin në fusha të ndryshme të  cilat kanë zhvilluar jetën e tyre 

në kontinentin Europian, amerikan por edhe më larg do vijnë në 

një cikël të dedikuar pikërisht familjeve të tyre dhe rolit në dekada. Sot familjet shqiptare janë 

integruar në shoqëritë ku ata jetojnë, pjesa më e madhe e tyre ruajnë  raporte dhe kontakte me vendin 

e tyre.  Një pjesë e ndodhur në vështirësitë e asimilimit të  kulturës vendase por edhe faktorë  të 

ndryshëm e shohin TV si një mjet i cili mundëson afërsinë  në informacion gjuhë dhe kulturë. 

Lidhjet emocionale me vendin e tyre, korrelacioni i perspektivave si dhe krijimi i një Shqipërie të 

vogël në kontinentet ku ata jetojnë Egjipt, Australi, Amerikë, Turqi dhe kudo që ata ndodhen.  

Vendveprimi – Studio 4 RTSH ,Muzeu Historik etj. 
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DIASPORA NE RTSH 3  

Emisioni “URA” ,”Dimensioni 4” , “Familjet Shqiptare” “ Shqiptaret e Turqisë” dhe  “Newseum”  si 

emisione social-kulturore dhe informative kanë krijuar një aks gjithëpërfshirës. Sot me qindra 

personalitete dhe personazhe janë pjesë e prodhimit ditor të RTSH 3.   

Emisione dokumentar për individë e personalitete nga e gjithë hapësira e diasporës shqiptare kanë  

qenë pjesë e herë pas hershme. Shikues me psikologji të ndryshme e bëjnë interesant perceptimin e 

këtyre emisioneve të cilët kanë si fokus faktet mbi të cilat është bërë i suksesshëm personazhi për të 

cilin janë realizuar dhe ngjarjet mbi të cilat përshkruhet rrugëtimi i shqiptarëve në diasporë. 

Këto emisione dokumentar  kanë një të mirë për programin e RTSH 3, pasi transmetohen në kohë të 

ndryshme, pa u konsumuar si material televiziv. 

 

Audienca   

Audienca në RTSH 3 vijon të  ketë rritje kjo si shkak i mbulimit të politikave të diasporës me 

emisionet specifike siç është URA dhe NEËSEUM dhe gjithashtu kemi filluar të ndiqemi gjithnjë 

edhe më shumë nga të rinjtë në vend dhe në diasporë.  

Gjithashtu emisionet dhe episodet e tyre vijojnë të kenë një rritje asimetrike në mediat sociale 

krahasuar kjo me programe të tjera të të njëjtës orë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programet e reja që do të ishin të dobishme 

Format: Konsullata Televizive ON - LINE  

1. Të krijojë mundësi komunikimi midis autoriteteve dhe 

qytetarëve për dhënien e informacionit dhe komunikimin e 

zgjidhjeve imediate.  

2. Një dritare e cila do të shërbejë për të krijuar mundësinë 

e orientimit më të drejtë  rreth problemeve konsullore që 

hasin shqiptarët në të gjithë botën. 
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3. Të ndihmojë shqiptarët drejt zgjidhjeve duke u informuar  në mënyrë që kostot e udhëtimeve të 

paplanifikuara të qytetarëve për të kërkuar shërbimin konsullor të reduktohen. 

Format: Diasporë –Shqipëri- Diasporë  

1. Format televiziv pro aktiv i cili ka vullnetin për të luajtur një rol në zhvillimin rajoneve dhe 

shkëmbimin e eksperiencave midis diasporës dhe vendit.  

2. Ne kemi për qëllim nxitjen në terma zhvillues dhe rikthimin me anë të pasqyrimit të modeleve 

zhvilluese ekonomike dhe qasjes sociale të zonave gjeografike të vendit. 

3. Ne do nxisim një debat të shëndetshëm analitik , në disa nivele (rrathë)  në raport  të vlerësimit,  

potencialit aktual dhe perspektives për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar dhe vendor duke vënë 

në qendër diasporën dhe rolin e saj; 

Format: Dhoma e Lajmeve Diasporë- Shqipëri  

Zhvillimi i mjeteve  të  komunikimit masiv ka sjellë mundësi ideale për të krijuar rrjete më të 

konsoliduara informacioni në mënyrë që RTSH 3 të jetë lider i një procesi që sjell zërin e tyre duke 

krijuar kështu  “DHOMËN E LAJMEVE  Diasporë – Shqipëri’’  një studio vitale lajmesh direkte me 

stacionet mediatike ne diasporë  (web, radio , media tv, dhe media sociale apo platforma mediatike të 

vogla ose të mëdha).  

Traditat dhe vlerat  kombëtare mbeten element i rëndësishëm i programacionit në RTSH 3 përballë 

një media konsumuese dhe globaliste.   

Programet të orientuara drejt turizmit dhe vlerave artistike mbeten thelbësore në zhvillimin që 

diaspora mund të japë lidhur me zhvillimin territorial dhe social të vendit.  

Në strukturën programore vizioni dhe mundësia e RTSH 3 është të mbulohet me prodhim direkt dhe 

regjistrim 10 orë. Duke përfshirë këtu edhe dy edicione lajmesh të Diasporës. 

 

RTSH FËMIJË  

1.Pasurimi i programacionit me seriale dhe filma për fëmijë. 

2.Realizimi i  programeve për fëmijë. 

3.Një strukture me redaktorë të dedikuar vetëm për kanalin dhe jo vetëm të emëruar. 4.Përpjekjet për 

të pasur mbështetjen e duhur  për të ngritur një studio dublimi. 

 

Realizimi i objektivave 2021 

-Gjatë vitit 2021 kanali i fëmijëve është pasuruar me këto materiale: 

7 seriale të reja premierë që janë:  Kopshti i ëndrrave, Pokojo sezoni 2,Booba,Kërcimtarët e 

qiellit,Përbindësha dhe piratë,Legjenda e Borabëdhës,Breshka Hero,7 filma artistikë të 
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animuar,Princi i vogël,Këmbëvogli,Spiunë të fshehur,Xhuxhi Sherlok,Finnes dhe Ferb,Trolls- 

Pushimet,Spiunë të fshehur dhe Mbreti Luan. 

 

                       

 

-Ndërkohë po punojmë dhe jemi në fazën e postproduksionit të një programi për fëmijë që titullohet 

”Çfarë janë sekretet”(xhirimet e të cilit kanë mbaruar në muajin 

Shtator) që është pjesë e një projekti të EBU-ERNO me 

televizionet publike të Ballkanit dhe në muajin Shkurt do të bëhet 

exchange i këtyre programeve ku RTSH FËMIJË do të dorëzojë 12 

episodet e saj dhe do të përfitojë 26 seri të programeve që janë 

prodhuar nga televizionet e tjera publike të Ballkanit. 

Emisioni është i ndërtuar në bazë pyetje- përgjigje dhe në çdo episod fëmijët i përgjigjen pyetjeve të 

ndryshme të cilat në thelb kanë të gjitha lidhje me sekretet. 

Kohëzgjatja10-12 minuta. 

         

-Gjithashtu pritet të vijë dhe një tjetër serial didaktik për fëmijë (jashtë 

strukturës, projekt i jashtëm) i cili është në fazën e post-produksionit 

dhe është i realizuar me fëmijët e kopshteve të cilët në bazë të disa 

personazheve duhet të krijojnë një tregim sipas fantazisë së tyre. 

-Për sezonin e shtator – dhjetor  2021, janë dorëzuar për miratim 3 

projekte të cilat akoma nuk kanë marrë miratimin për fillimin e tyre që janë; 

 

 -Përsa i përket studios së dublimit mbetet akoma një objektiv i largët por i domosdoshëm pasi në 

RTSH fëmijë, vijnë dhe shume seriale ose programe nga televizione të tjera në kuadër të 

bashkëpunimit dhe mbështetjes nga EBU të cilat janë falas por që deri tani nuk kemi patur  mundësi 
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që ti transmetojmë të gjitha për shkak sepse nevojitet dublim dhe është një kosto që për momentin 

RTSH nuk e ka përballuar dot, përveç disa titujve që janë dubluar në studio të tjera të jashtme. 

                                                                                                                         

Objektivat për vitin 2022 

1. Strukturë e dedikuar me redaktorë vetëm për kanalin 

2. Një program i përditshëm nga e hëna në të premte 

3.Një program për fundjavë – quiz show 

4.Pasurimi me seriale dhe filma të rinj 

5.Studio dublimi – që në fakt është një objektiv që pa mbështetjen e RTSH kanali nuk mund ta 

realizojë dot vetë.                                       

Objektivi për 2022 është fuqizimi  me programe të prodhuara .Në momentin që do të kemi një staf i 

cili punon i dedikuar vetëm për kanalin, mundësia për të prodhuar do të jetë më e madhe. 

Realizimi i një programi të përditshëm nga e hëna në të premte është një nga objektivat kryesore 

sepse kështu kanali do të identifikohet dhe të memorizohet duke u bërë shumë më popullor duke 

krijuar një lidhje direkte me fëmijët. 

Gjithashtu dhe realizimi i një Quiz Show është një nga programet sfidë përsa i përket kanalit sepse 

konkurset kanë qenë një traditë e RTSH dhe do të ishte shumë mirë që ato të riktheheshin fuqishëm. 

 

Dhe sigurisht blerja e serialeve dhe filmave për fëmijë mbetet ushqimi bazë që kanali të funksionojë 

normalisht. 

 

RADIO 

Referuar viti 2021 shoqëruar nga një situatë e pazakontë që ndikoi drejtpërdrejt në gjithçka dhe 

pashmangshmërisht edhe në të bërit radio, ridimensionuam ndërtimin e programit të Radios, sipas 

modelit që impononte aktualiteti, në mënyrë që ajo të ofrojë dobishmëri dhe strategji për përballim të 

sfidave, duke vijuar të konsiderohet "Zë i fuqishëm”. Me angazhimin e mbajtjes së publikut të 

informuar, Radio Tirana, vijoi të ofronte lajme të sakta dhe të besueshme, apo t’i përgjigjej shumë 

pikëpyetjeve të dëgjuesit, duke eksploruar çështje në detaje, duke folur me ekspertë, dhe duke 

theksuar zhvillimet dhe këshillat më të fundit në momente kyçe gjatë gjithë ditës. Plotësisht e 

vetëdijshme për përgjegjësinë e saj ndaj dëgjuesve, Radio Tirana informoi minutë pas minute. Kjo 

ishte përgjegjësia dhe padyshim ajo që dëgjuesit vlerësonin dhe prisnin. Me atributin e saj unik, 

radio, kreu rolin e saj: të bëjmë më të mirën për t’i shërbyer dëgjuesit të cilit i përkasim, përmes çdo 

forme, deri në realizim të produktit në distancë, me lidhje telefonike, apo duke përdorur aplikacione 

të ndryshme.  
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Por kjo nuk ndikoi aspak, as në cilësinë profesionale të produktit dhe as në reduktimin e programeve.  

Ndërsa kriza aktuale vijonte ne nuk harruam se Radio Tirana ka edhe një tjetër mision, i cili ka të 

bëjë me argëtimin, shoqërimin dhe lehtësimin e gjendjes së 

ngarkuar emocionale falë situatës që krijoi pandemia. Pa 

harruar se për çdo radiodëgjues dhe jo vetëm, është 

ngushëlluese të dëgjosh një zë të njohur, të qeshësh në një 

fraksion kohe, ose të dëgjosh këngën që të pëlqen, Radio         ofroi 

pikërisht këtë, për ata që kanë nevojë. Në një kohë izolimi 

radioja mbeti i vetmi zë konfidencial.  

Ndjeshmëria, mirëkuptimi dhe pozitiviteti  i moderatorëve në një kohë kaq sfiduese u vlerësua nga 

audienca si suport profesional e mbi të gjitha njerëzor. Sipas sondazheve, realizuar gjatë programit të 

përditshëm, “Në Radio”, rezulton se radio është mediumi më i besuar për informimin, ndërkohë që 

74% e audiencës thonë se radion është burim i besuar i lajmeve, më shumë se çdo media tjetër, dhe 

rreth 67% e audiencës, iu drejtuan Radio Tiranës për t'u informuar gjatë situatave emergjente.  

Sot sërish flasim: për organizim shumë të mirë çdo 

hallke, për të harmonizuar përmbajtjen, në një 

strukturë programore të pëlqyeshme për audiencën . 

për gazetarë profesionistë që ia dolën të kapërcejnë 

çdo sfidë, dhe të ofrojnë produkt për të gjashtë radiot,  

për seriozitet në angazhimin për gjithçka. 

 

 

Vlerësimi i aktualitetit, të mos stepurit për asnjë çast, 

suporti mes kolegësh, adaptimi me ritmet e reja diktuar nga e 

sotmja e vështirë, flasin për një frymë të shëndetshme që 

reflektohet në prezantimin e çdo programi, që nga: emisionet e 

mëngjesit me misionin utilitar, në shërbim të publikut duke ofruar 

gjithçka ka nevojë ai: “Kape ditën” apo “Aktuale”, me tematikë 

nga e përditshmja, me protagonizëm të publikut, me të ftuar që i 

shërbenin audiencës, me misionin në shërbim të saj, duke vlerësuar 

primar shëndetin, duke informuar dhe duke qenë të kujdesshëm për respektim të çdo parimi editorial, 

apo udhëzimi në interes publik.  

U realizua gjithçka, që nga emisionet informativo-argëtuese, talkshow, debat, studio të hapura, e deri 

tek emisionet për  fëmijë nga fëmijët për fëmijët. 
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 Një paketë prej 10 emisionesh ditore, të gjitha nga 

fëmijët që vijon u jep atyre kënaqësi, por mbi të 

gjitha u kultivon ndjenjën e përgjegjësisë.   

 

Risisë i takoi çdo përmbajtje e produktit në çdo orë 

të ditës në të gjitha formatet.  

 

Gjatë vitit 2021, Radio Tirana ofroi një galeri profesionistësh 

të çdo specialiteti, në shërbim të dëgjuesve, me programet për  

shëndetin, “Mjeku në shtëpi”. Studio u kthye në një 

miniklinikë, që u përgjigjej pyetjeve të dëgjuesit për profilaksi, 

simptoma, kujdes, protokoll mjekimi, këshillim.  

Të zgjedhurit e një moderatori student ekselent në mjekësi dhe 

njëherësh radiodashës (radiodëgjues fanatik, jo vetëm i radiove 

shqiptare, por edhe në botë) solli më shumë profesionalizëm dhe garanci për angazhimin e 

sipërmarrjen.  

 

Radio u përpoq të sjellë të gjithë Shqipërinë në 

mikrofonin e saj duke rivitalizuar rrjetin e 

korrespondentëve të saj në të gjithë vendin, të cilët u 

bënë pjesë aktive e formateve informuese si 

emisionet e mëngjesit apo i përjavshmi “Shqipëria në 

një javë” që solli për çdo javë një pasqyrë përcjellë 

nga reporterët në çdo cep të vendit, që raportonin 

situatën, komportimin e popullatës, zbatimin e 

rregullave.   

  

 

Cikli “Pa kufij”- network Tiranë-Prishtinë-Shkup”,  me fokus: dimensionin rajonal, në përballje të 

situatës me sfidat në çdo sektor mbeti “ura” e komunikimit mes Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë 

së Veriut. 
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Vijoi po kështu të realizohej i përjavshmi “Larg dhe afër” duke panoramuar se si përballej pandemia 

e përbotshme dhe si përvijohej solidariteti mbare njerëzor. 

Cikli “Fletorja zyrtare në Radio Tirana” ju përgjigj shqetësimit qytetar rreth problematikave të 

sigurimeve shoqërore, e mënyrave të reja për t’u adresuar drejt zgjidhjes. Çfarë ofroi Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, në ndihmë të pensionistëve gjatë operimit në distancë, por edhe përmes 

portalit e-albania, si zgjidhje në mirë informim e jo vetëm.  

Po kështu cikli “Unë dhe e drejta ligjore”, është mirëfilli konsulenca ligjore për çdo problematikë që 

e adreson dëgjuesin te e drejta dhe ligji. Avokati në studio, ekspert i çështjeve të pronësisë aq të 

ndjeshme e delikate për  audiencën. 

 

Duke dashur që emisioneve të radios, të mos i mungojë një fushë aq 

e rëndësishme sa arsimi, si një nga shtyllat e një shoqërie, ideuam 

prodhimin radiofonik “Nga katedra e një misionari” i cili përvijon 

tiparet më të mira të mësuesit tonë model me vlerat që bart një i tillë 

e meriton të jetë shembull.  

 

Aq të dashurat për publikun hapësirat sportive me emisionin legjendë, shkollë e gazetarisë sportive 

“Nga njëra ndeshje në tjetrën”, me transmetimet aq të munguara të ndeshjeve penalizuar nga situata e 

rënduar e pandemisë, risollën ndjekshmëri rekord menjëherë sa kalendari sportiv u rikthye me 

takimet e kampionatet.  

 

“60’ në fushën time” vijoi të portretizojë kampionët e sportit shqiptar, model optimizmi dhe 

pozitiviteti. Emra aq popullorë jo vetëm për sportdashësit, duke krijuar kështu një galeri figurash që 

padyshim ndërtojnë edhe për dëgjuesin e ri imazhin e njerëzve të suksesit.  

 

Viti 2021  vijoi ta çonte radion gjithmonë e më pranë publikut.   

Ju kushtua vëmendje aktualitetit, por po kaq edhe hapësirave që i shërbenin lehtësimit të  trysnisë me 

të cilën jetuam dhe vijojmë jetojmë.   
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Me përpjekjen për të mundësuar gjithçka, vijuam me studiot e 

hapura me prezencë të dëgjuesve me opinionet e tyre, në 

sondazhin e përditshëm: “Në radio”, me frekuentuesit e rrjeteve 

sociale dhe jo vetëm, në formatin “Këndi i Ronit”, apo në 

formatin argëtues me një rekord pjesëmarrje të dëgjuesit “Stinë 

kuic”. 

 

Bëmë vend për zërin e shtresave në nevojë, me problematika, në formatin “Unë mundem”, apo së 

fundi në emisionin “Gjuha e shpirtit”, kushtuar familjeve, prindërve me fëmijë autik.  

 

Sensibilizuam përmes përcjelljes së historive  njerëzore, duke tërhequr  

vëmendjen, për mundësitë e zgjidhjeve.  

 

Për Radio Tirana 1, gjatë vitit 2021, ku përgjithësisht u realizuan parashikimet në masën rreth 80%, 

gjej rast të vlerësoj gatishmërinë e të ftuarve për të qenë fizikisht në studio. Varësisht prezencës në 

studio, kjo periudhë e vështirë, ishte një etapë në jetën profesionale të çdo  gazetari, që të mos 

harronte misionin, e të mposhte distancimin me një prani të pazakontë. 

Gjatë vitit 2021, vijoi emisioni legjendë aq i dashur për dëgjuesit “Nga njëra ndeshje në tjetrën”, por 

ajo që çalon ende në realizimin e tij, është standardizimi i transmetimit sportiv  përmes unifikimit të 

aparateve të telefonave celularë, kufjeve cilësore profesionale me mikrofon dhe kartave sim dedikuar 

këtij transmetimi. Kjo do t’i priste rrugën lidhjeve të patransmetueshme teknikisht. 

 

Duke vijuar sërish me këtë informacion po ndaloj te secila radio, pjesë e paketës Radio Tirana: 

RADIO TIRANA 2, platforma e muzikës më të mirë shqiptare, nën sloganin: “Dua muzikë shqip 

dëgjoj Radio Tirana 2”. Risia e kësaj radioje ishte që tashmë ajo është shtrirë në dëgjim edhe në 

zonën Jug-lindore duke pretenduar të gjithë territorin.  

Tashmë kemi një hapësirë informative ndoshta më e mira e mëngjeseve informative mediatike 

utilitare, profesionale, ritmike “Aktuale” prej 120’. E konceptuar si radio dedikuar muzikës shqiptare, 

ajo ofron hapësirë për formate kuic e përmbushës preferencash 

muzikore.  
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Duke dashur dhe synuar dëgjuesin në moshë të re, u ideua programi “Alternativë” për t’i kushtuar të 

rinjve çdo ditë, një zë që ndalon në një fushë të jetës së tyre.  

 Po kështu programi “Të rinjtë dhe e drejta ligjore”, fokusoi njohjen dhe zbatueshmërinë e ligjit ndër 

të rinjtë, njohjen e të drejtave dhe detyrimeve. Nisur nga angazhimi i tyre falë internship mbështetur 

nga OSBE, vlen të konsiderohet gatishmëria e tyre për të vijuar angazhimin në radio.   

 

Duke vijuar serish me këtë analizë po ndaloj te RADIO TIRANA 3, dedikuar bashkatdhetarëve tanë 

kudo në botë.  

Struktura e saj është konceptuar në përmbushje të interesave të shqiptarëve jashtë kufijve të 

Shqipërisë. Me rëndësi vlerësohet:  aktualiteti i pasqyruar në Radio Tirana 3  hapësira dedikuar fjalës 

shqipe dhe formës korrekte të të folurit në ciklin “Gjuha shqipe për të gjithë”, guitë turistike që 

pasqyron bukuritë natyrore, traditat si pasuri kombëtare...,  vlerat kulturore, traditë, etnografi, 

arkeologji, libri, botimi, autorë.  

Në prime time çdo ditë specifikuar sipas këtij kalendari ditor ofroi:  

 

E hënë: Koment dhe analizë. prognoza dhe analiza për ngjarjet kryesore të javës, me ekspertë të 

ekonomisë, kulturës, mjedisit, turizmit, etj. Ky emision jep informacione të rëndësishme që lidhen 

me vendimmarrjen dhe politikat qeverisëse. 

E martë: Diplomaci rajonale- tema e integrimit, si dhe pasqyrimi i zhvillimeve  në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor. Ky emision gjithashtu pasqyroi raportet strategjike Shqipëri-SHBA, si dhe Shqipëri-BE, 

që garantojnë qëndrueshmërinë e reformave integruese.   

E mërkurë: Akademi  kulturore - trajton tema të identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kulturore. 

Akademi kulturore, synon identifikimin e kulturës së trashëguar. Nxisim debatin për historinë 

shqiptare, rishqyrtimin e të dhënave arkivore që dëshmojnë autenticitetin.  

E enjte: Botime dhe autorë - një mundësi e shtuar për autorë të letrave shqipe, për t’u njohur dhe 

promovuar më tej. Të ftuar autorë nga të gjitha rajonet e Shqipërisë, dhe jashtë saj. Pritshmërisë i 

takon të ridimensionojmë bashkëpunimin me qendrat kulturore të të rinjve, në të gjitha bashkitë e 

vendit. 

E premte: Shqipëria turistike - të vërtetat domethënëse rreth zhvillimit të këtij sektori. Praktikat që 

 aplikojnë tur-operatorët tanë në bashkëpunim me kolegët e tyre në rajon. I kemi dhënë përgjigje 

pyetjes se, përse turizmi është një zhvillim interesant dhe me perspektive të qëndrueshme në kushtet 

e Shqipërisë. Janë interpretuar të dhënat statistikore rreth punësimit të të rinjve. Por mbi të gjitha, po 

rivlerësohen profesione të reja që lidhen drejtpërdrejt me shërbimet turistike.   
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E shtunë: Integrime shqiptare -sjell modele suksesi në të gjitha fushat. Personazhet janë në Shqipëri 

apo jashtë saj. Si janë shndërruar në model për të tjerët. Si guxuan dhe çfarë arritën në jetë.  

E diel: Portret - Këngëtarë, instrumentistë, piktorë, aktorë, sportistë, etj-janë të ftuarit e këtij 

programi. Të ndjekim gjurmët që kanë lënë në periudha të ndryshme të jetës së tyre këta artistë, të 

cilët vlerësohen sigurisht si ambasadorët më të mirë të vendit,  nëse njohim  kontributet e tyre.  

 

Synim vijon të mbetet transmetimi live i Radio Tirana 3, që është pretendim 

i dëgjuesit të kësaj radio. Vijojmë serish me analizë 2021, duke ndaluar te: 

 RADIO TIRANA KLASIK, që  transmeton 24 orë në 24 vetëm muzikë 

klasike.  

Transmetimi me cilësi të lartë dëgjimi, është shtrirë deri më sot në zonën Tiranë-Durrës, së shpejti 

për t’u shtrirë në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë. Radio Tirana Klasik, është vlerësuar 

zgjedhje, nga dëgjuesi i saj fanatik, por edhe i ri.  

Ajo vijon mbështetet në krijimtarinë më të mirë shqiptare e botërore duke transmetuar kryevepra.  

Jemi rezervuar në konvertimin e fondit të fonotekës se Radio Tiranës, duke u fokusuar vetëm në 

Koncertet e Orkestrës Simfonike të RTSH në vite, për arsye të cilësisë që le për të dëshiruar, por 

vlerësojmë gatishmërinë e kompozitorëve, muzikologëve, instrumentistëve që kanë ofruar materiale 

origjinale.  

 

RADIO TIRANA JAZZ-Radio Tirana Jazz, që më 12 dhjetor 2021, bën dy 

vite nga krijimi i saj. Ajo ofroi për radio dëgjuesin shqiptar, muzikë jazz, nga 

një fond muzikor i pasur;  

Synimi për të patur muzikë të re për 60 ditë (24 orësh) është arritur falë kontributit të shijuesve e 

njohësve të shkëlqyer të kësaj muzike dhe tashmë po punohet për krijimin e  skemave të 

harmonizimit në muzikë; 

- Playlista të larmishme me muzikë jazz të konceptuar në fasha orare: mëngjes/ mesditë/ pasdreke/ 

natë; duke transmetuar nga të gjitha zhanret e jazz-it: Standard, Funk, Soul, Blues, Bebop, etj,  

- Është për t’u përshëndetur menaxhimi i faqes së radios jazz në rrjete sociale, me një përditësim të 

admirueshëm. 

Mbetet pretendim: 

- Ideimi dhe startimi i një fushate promocionale, si dhe realizimi i saj; 

- Krijimi i një emisioni cilësor me të ftuar nga fusha e jazz-it, për të pasuruar programacionin në 

radio; 

 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    111 / 157 
 

 

 

      RADIO TIRANA FEMIJE -Pra, një radio nga ata dhe për ata.   

Në 83 vite Radio Tirana, midis çdo dëgjuesi, më speciali, dëgjuesi i vogël. 

Ai i dikurshmi që mbante veshin te radio për të dëgjuar 

përrallën, radiotregimin, radioteatrin, këngët për fëmijë të 

Festivaleve të Shkodrës dhe që gjatë gjithë jetës e veçon 

përvojën e radios, si magjia që la gjurmë në rritjen e tij. Ajo 

që nuk ka ndryshuar as dje e as sot, është se  cilido fëmijë 

është unik - falë mendjes krijuese, interesave dhe hobeve. 

Nëse jemi në dijeni të interesave dhe pasioneve të fëmijës planifikojmë aktivitete për ta, në përputhje 

me rrethanat.   Një fëmijë priret të jetë i hapur për mendimet dhe ndjenjat e tij, gjë që e lejon që 

fëmija të mos ketë frikë të pyes dhe kështu të jetë gjithmonë një vijë e hapur komunikimi. Kjo i bën 

ata të ndihen të rëndësishëm, sepse fëmijët janë më egocentrik se të rriturit. Gjëra të thjeshta si të 

drejtuarit atyre pyetje për të marrë ata vendime u mësojnë atyre, marrjen e vendimeve dhe të 

menduarit në mënyrë të pavarur. Kjo bën të mundur përgatitjen për vitet e ardhshme, që të përballen 

me botën e vërtetë.  

 

Këto u bënë arsyet që na nxitën se mund t’ia dalim. Emocioni i tyre, trajtimi i dëshirave të 

pakufizuara, dhënia atyre hapësirë - ndërsa rriten, zhvillon gjithashtu një ndjenjë përgjegjësie. Pra, 

alternativa më e mirë, tek i shohim të rriten, është duke u dhënë atyre hapësirë të mjaftueshme dhe 

duke respektuar privatësinë e tyre, pra mbi të gjitha liri e mjaftueshme.  

Me këtë mision dhe këtë ndjenjë përgjegjësie, Radio Tirana vlerësoi, të besojë se i rri kohës dhe i 

vlen të tashmes dhe të ardhmes Radio dedikuar 24 orë/ 24 fëmijëve.  

 

 Gjatë gjithë kohës së transmetimit të saj, edhe gjatë 

këtij viti jo pak të vështirë, fëmijët treguan se janë 

komunikues efektiv dhe kjo ishte demonstruar kaherë si 

përvoja brilante e çdo fëmije, që ka bërë radio. Ata 

kanë ndjenjë të fortë identiteti, kanë botën e tyre dhe 

janë të lidhur dhe kontribuojnë brenda saj. Janë të 

sigurt dhe të përfshirë në atë që bëjnë, plot pasion e 
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dëshirë. Nisur nga energjia e pashtershme e tyre, nga sinqeriteti i moshës, pafajësia e reagimeve kemi 

padyshim, një produkt përtej pritshmërisë.  

Ky zë kthehet padyshim në arritje në të ardhmen, një radio me produksion të plotë përgatitur nga 

fëmijët, që mbi të gjitha i bën ata të ndihen të lumtur. Ajo sot i njeh vetes ekzistencën dhe impenjon 

çdo hallkë që t’i sigurojë qenësinë duke i dhënë suport.  

Kjo radio ka nevojë të ketë studio dedikuar asaj dhe po kaq e ka domosdoshmëri transmetimin live, si 

dhe të ketë kushte për perfeksion, duke pretenduar një frekuencë për të. 

*** 

Gjatë vitit 2021: 

Dolëm në transmetim me emisione për të përmbushur më së miri kërkesat e publikut të gjerë, që në 

një javë kalendarike do të thotë: 

mbi 100 emisione në muaj, prodhime autentike, në formatet :  

Portret, Talk show, Studio debat, Analitik, Feature, radio dokumentarë… 

365  episode  Faqe libri, ( për fëmijë e të rritur)   

265 Përralla për fëmijë  dhe  “Radiotregime”. 

Transmetuam show festiv me nga 9 orë program në Radio Tirana 1 & 2 duke i dhënë mundësi 

dëgjuesit të festojë me radion dhe duke i dhënë radios atributin që të jetë prezentë kudo. Ajo u 

mbështet dhe prezantoi në netët festive sofrën shqiptare me një muzikë popullore të zgjedhur që nuk 

ishte dëgjuar prej kohësh. Ky fond pasuron në vijim programin me ritme popullore nga çdo trevë e 

vendit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITA RADIOFONIKE Emision mëngjesi 120'

Flash informative 20'

Aktualitet/sondazh 90'

Sociale 30'

Life style 60'

Quiz 60'

Fëmijët 60'

Edicion qendrore 100'

Ritme popullore 30'

Festival 120'

Ligji e drejta 40'

Të rinjte 50'

Talk show 60'

Sport 60'

Dokumentar 30'

Artistik 30'

Portret 90'

Soc-Kulturë 90'

Nite liste 360' 
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Aktualisht kemi faqen e munguar të WEB-it, https://radio.rtsh.al/. Programet njoftohen me publikim 

për risitë, të ftuarit, kohën e transmetimit dhe ftesën për interaktivitet të dëgjuesit.  

Podcast https://radio.rtsh.al/podcasts ofron gjithçka dëgjuesi mund të ketë humbur, apo do ta 

ridëgjojë.  

 Aplikacioni RTSH TANI, e çoi Radion te dëgjuesi për ta patur 

kudo me vete dhe guida elektronike i paraprin përzgjedhjes së tij, 

dhe duke qenë e aksesueshme për një javë, radiodëgjuesi mund të 

ndjekë, apo rindjekë, të gjitha programet e transmetuara.   

Sondazhet vlerësojnë se 83% e konsumatorëve thonë se, po 

dëgjojnë aq, ose më shumë radio, sa para pandemisë COVID-19. 

Dëgjueshmëria e radios u ringrit pas fazave fillestare të 

pandemisë dhe dëgjimi i radios mbeti zgjedhje. 

Është e qartë në lidhje me dëgjimin e radios në makinë, se pas 

viteve dominuese, radio tradicionale ka arritur një pikë kritike, 

ndërsa media streaming fiton epërsi. Përveç kësaj, pandemia COVID-19 dhe izolimet e lidhura me të, 

kufizuan dëgjimin e radios, në makinë. Mbetet të shihet nëse ky është një devijim një vjeçar, apo 

fillimi i një trendi të përshpejtuar, ndërsa duket se e ardhmja post-pandemike e radios është një 

territor ku prioritet mbetet:  

A ka nevoja të paplotësuara për përdoruesit e radios që duhen marrë parasysh?  

Radio do vijojë të jetë utilitare, sepse ka të gjitha informacionet që u nevojiten dëgjuesve:  

-lajmet, -aktualitetin, -informimin se çfarë është në trend, etj. 

Fokus mbetet:  

-krijimin i përmbajtjes popullore, tërheqëse,  

-promovimi i fortë i transmetimeve  

-ndërveprimi i intensifikuar. 

Përmbajtja duhet të orientohet te:  

-lajmi  

-produkti argëtues  

-ngjarje të drejtpërdrejta  

http://www.rtsh.al/
https://radio.rtsh.al/
https://radio.rtsh.al/podcasts


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    114 / 157 
 

-ngjarje sportive  

-eksplorim i mundësive (alternativa) 

Pretendim mbetet investimi për kushte optimale mbështetur nga logjistika:  

Të investohet në 3 studiot e amortizuara të regjistrimit, ku së pari duhet ndërhyrë teknikisht, por edhe 

një lloj arredimi pa ndërhyrë në asnjë element që ndikon në akustikë. 

Të rregullohet interfonia e studiove.  

Të vendoset hibridi telefonik për regjistrim telefonik në studio.  

Të ndërhyhet në ndriçimin e studiove për të lehtësuar leximin e sforcuar, si dhe për të ruajtur 

shikimin e folësve e gazetarëve. 

Të vlerësohet të pasurit Wireless në studiot e transmetimit në përdorim të gazetarit dhe të ftuarve 

Të rivendosen llambat treguese të jashtme, që njoftojnë se po regjistrohet 

Të krijohet mundësi transporti në orët e hershme të ditës dhe të vona të natës. 

Të krijohen kushte për të lënë në pritje të ftuarit. 

Të ndërhyhet në mjediset zyrë të gazetarëve të Radio Tiranës, për t’ia përshtatur minimalisht 

mbarëvajtjes së punës 

Të rivlerësohen tarifat honorarë që janë përpiluar që në 1994 

Të parashikohet një fond limit impulsesh për të ndihur komunikimin e gazetarëve  

Të vlerësohen në strukturën e re organizative hallkat e munguara: koordinator, webmaster, 

profesionist PR që jo vetëm të menaxhojë, por dhe promovojë Radion, duke qenë aktiv me 

mekanizma të ndryshëm për ta bërë publikun sa më të interesuar dhe  prezent.  

Në fund të këtij panoramimi, vlerësoj se: transmetimi radiofonik i gjigandit mediatik RTSH, falë 

angazhimit me përkushtim të stafit të gazetarëve, përtej çdo sfide, do të vijojë të dëshmojë 

profesionalizëm në përmbushje të misionit për dëgjuesin:     

 

KANALI  RTSH FILM & KANALI RTSH SHQIP 

   

Raport mbi objektivat dhe planin e punës për vitin 2021 

Redaksia e kanaleve RTSH FILM dhe RTSH SHQIP që prej 15 prillit të 2019-tës është shkrirë në një 

të vetme, gjë që ka vënë në funksion strukturimin e ri me një ndarje të re detyrash në mënyrë që i 

gjithë stafi të jetë i angazhuar në realizimin e detyrave të dhe angazhimeve që kanë të dyja kanalet.  

Kanalet RTSH FILM dhe RTSH SHQIP janë konceptuar si dy kanale të cilat i dedikohen tërësisht 

publikut të pasionuar pas filmit dhe kinemasë së huaj dhe asaj shqiptare duke synuar për t’u kthyer në 

dritaren kryesore të kinematografisë. 
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Duke qenë i vetmi në platformën digjitale, kanali RTSH FILM është 

një kanal gjeneralist filmi ndaj gjithë përfshirja e zhanreve, metrazheve 

dhe formave të ndryshme të filmit apo dokumentarëve është e 

domosdoshme dhe e pashmangshme.  

Larmia në gjini, formë dhe përmbajtje e bën këtë kanal që të ketë një target të gjerë audience duke iu 

afruar kështu jo vetëm të rriturve, por edhe gjithë familjes, të rinjve, adoleshentëve si dhe një publiku 

specifik dashamirës të filmit, serialit dhe dokumentarit të huaj. Filmi me metrazh të gjatë është në 

qendër të këtij kanali dhe elementi kryesor në hartimin e programacionit ditor e javor. Transmetimi 

dhe ritransmetimi i çdo filmi bëhet mbi filozofinë që t'i përshtatet orareve jetësore të audiencës së 

këtij filmi, dhe që audienca e interesuar për të, të mos e humbasë. 

Duke qenë i lidhur ngushtë me kinemanë, një tjetër element i rëndësishëm dhe që nuk mund t’i 

mungojë këtij kanali është dhe filmi dokumentar i cili vjen në gjitha gjinitë dhe metrazhet të cilët 

ndërthuren natyrshëm me programin ditor të kanalit.  

Serialet televizivë janë po ashtu pjesë integrale e programacionit ditor të këtij kanali duke 

përmbushur kështu kërkesat gjithnjë e në rritje të shikuesit për këtë gjini filmike, aq më tepër që 

prodhimet e fundit, të cilat transmetohen në këtë kanal janë të një cilësie të lartë si në përmbajtje 

ashtu edhe në realizim. Qëllimi i RTSH FILM është që shumë shpejt të jetë kanali kryesues i afrimit 

të publikut me kinemanë dhe prodhimtarinë filmike (feature), filmin artistik televiziv, filmin serial 

artistik, filmin serial televiziv, si edhe të gjitha zhanret e tjera të prodhimit filmik, përfshirë 

dokumentarin historik, kulturor, hulumtues, shkencor, docufiction etj,.  

Me anë të programacionit të përcaktuar sipas strukturës programore, RTSH FILM synon qasjen e 

transmetimeve të veta në përmbushjen gjithëpërfshirëse të shijeve dhe kërkesave të publikut sie edhe 

rritjen e audiencës, jo vetëm të RTSH FILM, por të gjithë rrjetit të digjitalizuar të RTSH.  

 

RTSH SHQIP është një kanal i dedikuar tërësisht prodhimeve të 

kinematografisë artistike shqiptare. Përfshirë këtu jo vetëm filmat 

artistik shqiptar, por edhe dokumentarët shqiptar, teatrot, 

komeditë, kinokomeditë dhe serialet.  Audienca e këtij kanali 

është e ndarë sipas kategorive të përcaktuara, në varësi të moshës, 

shpërndarjes gjeografike dhe preferencave programore. Qëllimi i kanalit RTSH SHQIP është jo 

vetëm të prezantojë prodhimet artistike shqiptare të shtrira në zhanre të ndryshme të filmit, teatrove, 

komedisë, dokumentarëve, serialeve e telekomedive, por gjithashtu edhe të pasqyrojë realizimet më 
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të fundit, duke e bërë këtë kanal edhe më të pasur në përmbajtje.  Fokusi qëndron në synimin e 

prodhimeve cilësore, duke mbajtur një ekuilibër mes filmit “nostalgji” dhe atij komercial.  

Kanali RTSH SHQIP e shtrin skaletën e programacionit të tij në zhanër të ndryshëm, duke mos lënë 

pa përmendur: rrëfimet biografi, nostalgjinë e pelikulës së vjetër, historinë, dramën familjare të 

viteve ’70-të-’90-të, veprat më të realizuara të vëna në skenën e teatrit, komedi ndër vite e shumë të 

tjera. Të gjitha këto vijnë çdo ditë në kanalin dedikuar prodhimeve artistike shqiptare duke sjellë një 

larmi tematikash.  Transmetimi dhe ri-transmetimi i çdo materiali artistik zhvillohet mbi filozofinë e 

cila i përshtatet orareve jetësore të audiencës dhe interesit të saj për të mos i humbur.   

RTSH SHQIP është një pasqyrë e prodhimtarisë së kinemasë shqiptare ndër vite, duke sjellë në 

vëmendjen e audiencës prodhime kult të cilat kanë shkruar historinë e kinemasë dhe teatrit shqiptar. 

Qëllimi i kanalit RTSH SHQIP është jo vetëm të prezantojë prodhimet artistike shqiptare por edhe të 

sigurojë në transmetim të gjitha materialet e nevojshme të cilat përmbushin sa më mirë nevojat e 

audiencës, duke respektuar gjuhën dhe larminë e traditave. Fokusi kryesor i këtij kanali është 

padyshim transmetimi i nje programacioni sa më të larmishëm në përmbajtjen që ofron.  

 

Programi ditor i RTSH FILM dhe RTSH SHQIP konsiston në një playlist-ë të studiuar filmash 

artistikë, dokumentarësh, serialesh e teatrosh të cilët shfaqen sipas një fashe orare të paracaktuar.  

Fondi filmik për secilin kanal është si më poshtë:  

 

Për të përfshirë të gjithë zhanret e lartpërmendura në programin ditor, është ndërtuar një strukturë e 

mirëfilltë programore javore e cila parashikon shpërndarjen e zhanreve të ndryshëm sipas ditëve dhe 

orareve të përshtatshme ditore.  

Kjo strukturë është ndërtuar duke u bazuar në përvojën dhe shembullin e platformave më të 

suksesshme ndërkombëtare televizive duke u përpjekur që t’i afrohemi sa më shumë kërkesave të një 

publiku i cili sa vjen e është më i edukuar dhe më kërkues me programacionet televizive, e duke mos 

harruar edhe tregun e konkurrencës që sa vjen e bëhet më i vështirë. 

Përgjatë një jave në të dy kanalet e filmit transmetohen mesatarisht 105 evente, të cilët përzgjidhen 

sipas zhanrit që i përshtatet fashë-orarit të caktuar. Kështu, gjatë paradites shfaqen tituj që i përkasin 

zhanrit komedi, familjarë, aventurë, aksion. Gjatë pasdites transmetohen tituj që i përkasin zhanrit 

biografi, dramë-romancë, komedi-romancë apo krim dhe aksion.  

Mbrëmja kryesisht i dedikohet premierave dhe filmit autor me tematika të ndryshme.  Nga ora 20:00 

deri në orën 21:00 transmetimet tona i janë dedikuar serialeve për RTSH FILM dhe te komedive për 

RTSH SHQIP, duke e gjykuar si orarin më të përshtatshëm për audiencën e interesuar.  
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Theksi në programacionin e të dy kanaleve i vihet padyshim filmit prime-time i cili është menduar të 

zërë fashë orarin 21:00 – 23:00 çdo ditë. Çdo mbrëmje në varësi të tematikës apo ciklit të paracaktuar 

do të shfaqet një film i vlerësuar si nga kritika, ashtu edhe nga publiku; me autorë të njohur për 

veprat e tyre të mëparshme dhe me protagonistë me emër në kinema si edhe mundësisht filma apo 

aktorë fitues të çmimeve prestigjioze. Përzgjedhja e titujve prime-time, bëhet kryesisht e përqendruar 

tek: 

 Autorët 

 Protagonistët 

 Vlerësimet dhe çmimet e fituara 

 Shpërndarja sa më e gjerë dhe jehona e filmit 

 Perceptimi i publikut më të gjerë (edhe sipas fashës orare të dedikuar) mbi temën dhe subjektin e 

trajtuar në veprën filmike 

 Perceptimit të vetë kanalit në lidhje me shijet dhe kërkesat e publikut për filmin prime-time, etj. 

49%

15%

15%

21%

Programet e RTSH FILM sipas zhanreve

Filma Artistikë

Dokumentarë

Seriale

Premiera
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Duke mos qenë ende një kanal prodhues, RTSH FILM nuk ka ende një paketë programore te 

realizuar nga vetë kanali. Kanali funksionin në bazë të një playliste të mirë menduar në bazë të një 

strukture programore. Titujt e rinj që i shtohen fondit filmik promovohen me spote dhe kryesisht zënë 

orën e prime time pra orën 21:00. Ndërkohë RTSH FILM  ka në strukturën e tij programore cikle me 

seriale, dokumentarë dhe filma klasikë të shpërndara sipas fashë  orareve dhe ditëve të caktuara 

 

Disa nga filmat artitikë premierë në RTSH FILM për vitin 2021 
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TË NJOHUR-TË PANJOHUR            BOLSHOI                          HOTEL MUMBAI 

   

 

Cikli “Nata DOK”.  

 “Nata Dok” është një takim special me dokumentarin ku të pasionuarve të dokumentarit u ofrohet 

një përzgjedhje e mirë menduar me prodhime ndërkombëtare nga fusha dhe zhanre të ndryshme si 

psh. histori, shkencë dhe teknologji, qytetërim, kulturë, biografi, politikë, etj.  Ky program 

promovohet gjatë gjithë javës me një spot të përgjithshëm dhe për çdo titull premierë me promo të 

dedikuara. Çdo të enjte ora 22:30. I dedikohet një audience 13+.  

 

Serialet  

Serialet zënë një vend të rëndësishëm në RTSH FILM. Kanë dy fashë orare të dedikuara përgjatë 

javës. Nga e hëna në të premte ora 20:10 i dedikohet serialeve të zhanreve të ndryshëm që janë 

prodhime me shumë sezone dhe episode si p.sh.: seriali “Spiral” aktualisht në transmetim.  

Fasha e dytë e dedikuar është dita e shtunë ora 21:00 ku transmetohen mini seriale apo filma me disa 

seri prodhime të fundit dhe të vlerësuara ndërkombëtarisht si psh: Trashëgimtarët, Çernobil, 

Mbretëresha e Shahut etj.  
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Seriale premierë në RTSH FILM përgjatë 2021 

      TRASHËGIMIA          MBRETËRESHA E SHAHUT              AGJENTI 

 

 

Cikli “Klasikët e kinemasë” 

Risi i këtij viti për RTSH FILM ishte dhe futja e një cikli të ri në programacion i dedikuar për të 

pasionuarit e filmit, i quajtur “Klasikët e kinemasë”, një takim i përjavshëm që e njeh ose e ritakon 

publikun me filmat që kanë bërë historinë e kinemasë, filma bardhë e zi, filma westren, autor dhe 

klasikë hollivudian, kryesisht të viteve ’40, ’50, ’60 dhe ’70.  

 

Tituj premierë në ciklin e klasikëve të kinemasë në RTSH FILM 

  USHTARI I                          RËNIA E PERANDORISË  

PADUKSHËM                                  ROMAKE                           KRAHU I ARTË 
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Përsa u përket eventeve premierë në RTSH SHQIP, për fat të keq kanë qenë më të pakta në numër 

për shkak se ka një mungesë të madhe në prodhimtari të produkteve vendase.  

Gjatë vitit 2021, RTSH SHQIP ka bashkëpunuar sërish ngushtë me skenën teatrale shqiptare duke 

regjistruar pak vepra që arritën të viheshin në skenë me gjithë vështirësitë e shkaktuara nga 

pandemia. Mbyllja e teatrove i detyroi shumë trupa teatrale të vinin në masa sigurie shfaqjet e tyre në 

skenë dhe t’i xhironin më mbështetjen e RTSH-së. 

Veç teatrove, një tjetër zhanër që ka patur disa premiera në RTSH SHQIP janë dhe prodhimet e reja 

kinematografie shqiptare të cilat vijnë kryesisht si bashkëprodhime me RTSH. Kanë ardhur disa tituj 

të rinj që i janë shtuar fondit filmik të cilat janë transmetuar premierë duke u promovuar me spotet 

përkatëse.  

Filmat premierë në RTSH SHQIP përgjatë 2021 

                SHPIA E AGËS                         LIQENI IM              TAKIM NË AJËR 

   

 

               AGON                              VËTHI I MUNGUAR 
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Objektivat për vitin 2021 dhe realizimi i tyre 

 

Sikurse çdo vit edhe përgjatë këtij viti objektiva e redaksisë ka qenë realizimi i programeve televizive 

për të pasuruar programacionin ditor të dy kanaleve duke patur synim transformimin e tyre në kanale 

prodhuese. Propozimet mbi programe televizive nga redaksia kanë qenë si më poshtë.  

MOVIE MAG – RTSH FILM 

“Movie Mag”, është një revistë e përjavshme mbi aktualitetin kinematografik. Në plan të parë do të 

jenë filmat e rinj që do të shfaqen gjatë asaj javë në kinematë e vendit, informacion që do të 

shoqërohet me backstage dhe intervista me aktorët dhe regjisorët e filmit ndërthurur dhe me materiale 

arkivi.  Ky program i dedikohet veçanërisht edhe premierave filmike apo të dokumentarëve që 

parashikon në programacion kanali RTSH 1 dhe RTSH FILM. Me një informacion më të zgjeruar për 

filmin dhe protagonistët e tij duke i bërë një promovim të denjë titujve të rinj. Fokus të veçantë do të 

kenë dhe ndarjet e përvitshme të çmimeve filmike apo televizive, me materiale dhe speciale të 

zgjeruara. Festivalet e filmit e të dokumentarit të cilët zhvillohen në periudha të ndryshme do të jenë 

gjithashtu në fokus. Aktivitetet e këtyre festivaleve do të pasqyrohen në një rubrikë të veçantë. 

Gjithashtu në “Movie Mag” shikuesi do të prezantohet dhe me titujt e programacionit javor të 

platformës kur përfshihen filma e dokumentarë të huaj që shfaqen në kanalin RTSH 1 dhe  RTSH 

FILM për javën në vijim, në mënyrë që publiku të informohet për ditët dhe oraret kur do të shfaqen 

titujt e përzgjedhur. Ky informacion shoqërohet edhe me skedën e secilit film. 

KINOTEKA – RTSH SHQIP 

Është një program i  menduar për të paraprirë premierën e një filmi, bashkëprodhim i RTSH-së,  apo 

një dokumentari bashkëprodhim i RTSH-së, bërë vitet e fundit. Programi do të vijë në formën e një 

specialeje për titullin në fjalë. Publikut do t’i ofrohet një prezantim i dedikuar i filmit, kur regjisori, 

protagonistët kryesore, skenaristi apo edhe zëra të tjerë të rëndësishëm të filmit do të flasin për punën 

e tyre gjatë realizimit. Intervistat në studio do të gërshetohen me plane ekskluzive nga backstage, foto 

etj.  Do të prezantohet një skedë e plotë e filmit ku do të gërshetohen informacionet kryesore me 

kuriozitete dhe të pathëna rreth realizimit të filmi në mënyrë që të ngjallim kërshëri tek publiku që 

pret të shohë filmin apo dokumentarin.  Ky program i jep dhe një herë theksin rolit që ka televizioni 

publik në mbështetje të kinemasë bashkëkohore shqiptare. 

Gjithashtu përgjatë 2021 një nga objektivat ka qenë dhe pasurimi i fondit filmik të të dy kanaleve me 

prodhime dhe produkte artistike e cila nuk u arrit aq sa të përmbushen kërkesat për një programacion 

të pasur dhe të larmishëm për të dy kanalet.  
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Për kanalin RTSH SHQIP nuk është marrë asnjë prodhim i ri artistik shqiptar. Janë xhiruar vetëm 

disa teatro në bashkëpunim me Teatrin e Metropolit dhe teatrove të vendit. 

Për kanalin RTSH FILM është marrë vetëm një paketë filmike me 138 filma artistik me metrazh të 

gjatë, e cila gjithsesi nuk përmbush nevojën për pasurimin e fondit filmik. Si dhe një paketë me 

dokumentarë kryesisht historik dhe natyrë.  

 

Përgjatë 2021 për shkak të pamundësisë nga strukturat përkatëse nuk u plotësua asnjë prej 

objektivave për realizimin e programeve televizive të propozuara. 

 

Për vitin 2022 redaksia e kanaleve RTSH FILM dhe RTSH SHQIP do të angazhohet me të gjitha 

mundësitë dhe hapësirat e krijuara për arritjen e objektivave të lartë përmendura si dhe do te vazhdojë 

të ketë të njëjtin seriozitet dhe përkushtim për mbarëvajtjen e punës për të dy kanalet.  

 

RTSH MUZIKË 

Kanali muzikor i platformës digjitale të RTSH-së , RTSH MUZIKË ashtu sikurse ka bërë gjatë gjithë 

viteve të fundit edhe gjatë, 2021 ka patur si qëllim argëtimin e shikuesve të saj me muzikë  cilësore 

dhe argëtuese, pa shmangur në asnjë mënyrë edhe edukimin e publikut me vlerat muzikore të vërteta. 

Vështirësia që përfshiu të gjithë globin në lidhje me vazhdimësinë normale të jetës gjatë vitit 2020 do 

të ishte e pranishme edhe gjatë  2021 ndonëse  me  nota  më të zbutura. E gjitha kjo bëri që vëmendja 

e publikut të kthehej edhe më shumë drejt ekranit të TV ku merrnin informacionin e përditshëm të 

situatës së Covid-19 , por njëkohësisht ata kishin nevojë edhe të merrnin dozën e argëtimit nëpërmjet 

koncerteve, programeve muzikore e gjithçka tjetër që ofron muzika si shërim i shpirtit dhe mendjes.  

Nisur nga kjo, kanali ynë nuk e ndali punën për të sjellë në programacion koncertet më të 

përzgjedhura nga arkivi i RTSH MUZIKË  por dhe nga arkivi i RTSH-së. Gjatë 2021 shumë 

aktivitete muzikore u risollën në skena edhe pse me publik të reduktuar në salla. E megjithatë puna e 

përkushtuar e stafit tonë ka bërë që këto koncerte të mos mungojnë në ekranin e platformës digjitale.  

 

Të shumtë kanë qenë koncertet gjatë këtij viti dhe puna jonë për ti sjellë në mënyrë profesionale. 

             

Fëmijët si një nga grupet e shikuesve më interesante ndaj të cilëve tregojmë një kujdes të veçantë dhe 

meritojnë shumë vëmendje nga kanali ynë. Një mënyrë e mirë për të argëtuar dhe kaluar kohën e lire 

në formën më të bukur është ndjekja e koncerteve, festivaleve apo klipeve muzikore të cilat 

përfshijnë mosha nga 3 deri ne 14 vjeç. Kjo na bën që të krijojmë edhe më shumë hapësirë për këtë 
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grup moshë dhe për të patur fashat orare të dedikuara në programacion gjatë orëve të paradites dhe 

pasdites me minutazhin e tyre  TRA-LA-LA.  

Festivali Mbarëkombëtar i Këngës për Fëmijë Shkodër në  vitin 2021 u zhvillua në dy  netë ndaj 

tradita e bukur për  të sjellë tek fëmijët krijime të reja dhe të bukura nuk ndali as këtë vit. Kështu prej 

shumë vitesh ky Festival është pjesë e pasqyrimit të punës tonë në platformën digjitale të RTSH-së.  

Pas një viti mungesë në ekran u rikthye dhe një nga Festivalet më të rëndësishëm siç është Junior 

Fest  Albania. Ky Festival u menaxhua dhe organizua nga RTSH MUZIKË 

Në fillim të muajit dhjetor në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës regjistruam 

Festivalin e Këngës për Fëmijë-Tingujt e Adriatikut. Regjistrimi i këtij Festivali u menaxhua nga 

RTSH MUZIKË 

 

INFORMIMI DHE PASQYRIMI I PROGRAMACIONIT TË RTSH MUZIKË 

Guida elektronike në platformën RTSH TANI e kanalit RTSH Muzikë  është një guidë e cila 

shikohet me shumë vëmendje nga ana jonë në mënyrë që të jepet një informacion shumë i saktë në 

lidhje me programin që transmetohet. I kemi ndarë në rubrika të dedikuara duke i dhënë emërtesa të 

caktuara disa prej gjinive të muzikës si psh: Mikrofon për koncerte recitale, Partiturë për muzikën 

klasike, Aria për operat, En pointe për baletet, Folk On për muzikën folklorike, Muzikdok për 

dokumentarët muzikorë etj, etj,.Për secilin koncert, festival apo rubrikë kemi ndërtuar sinopse të 

dedikuara, me përmbajtjen apo solistët e pjesmarrësit e koncertit, festivalit, operas, baletit etj etj, si 

dhe pak historik për të edukuar dhe informuar sa më mirë teleshikuesit. 

 

AKTIVITETE MUZIKORE GJATË  VITIT 2021 

Pas një viti i izolimit total, aktivitetet filluan të realizohen në kushte më optimale. Një nga koncertet 

më domethënëse të cilat japin shpresë dhe force ,është Koncerti i Vjenës i cili hap një vit të ri me 

notat vallëzuese nën tingujt ftues të valseve vjeneze. 

 

Do të vijonin koncerte të ndryshme në kuadër të bashkëpunimit që kemi me TKOB ku mund të 

përmendim një seri koncertesh me artistët e rinj të cilësuar si Artistët e së Ardhmes. Opera-Un Ballo 

In Maschera, Koncert-Mustafa Krantja-Baketa e parë Shqiptare-Në 100 Vjetorin E Lindjes, Koncert 

Gala- Artistët e së Ardhmes me numra baleti  dhe arie. Një angazhim I cili vlen për tu përmendur ka 

qenë edhe  inaugurimi i TKOB ku stafi ynë ka qenë pjesë e regjistrimit duke asistuar për javë të tëra 

në prova e më pas në regjistrim e në montazh. Albanian Pop Rock Soundtracks,  Koncerti Serenata 

21, Shkodra Jazz Festival-2021, Tradita e Këngës Qytetare Shkodrane  2021, Koncert me Tenorët në 
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ambientet e Kalasë së Elbasanit etj, janë disa prej koncerteve premierë të cilët janë pjesë e punës 

tone. 

 

Muaji shtator solli në skenë një nga markat më të njohura e të dashura siç është koncerti i madh TRE 

TENORËT me pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të Inva Mulës. 

Festa e Tiranës do  të  titullohej  koncerti me rastin e Ditës së Tiranës i cili do të jetë pjesë e 

programacionit tonë në vijim.  

 

Edicioni I 9-të  i Festivalit Pianodrom zë një vend të rëndësishëm në punën tonë gjatë vitit. Një 

aktivitet që shtrihet gjatë muajve nëntor dhjetor  dhe  regjistrohen 10 koncerte pianistike. 

 

 MUZIKA FOLKORIKE QËLLIMI YNË PËR PASURIMIN DHE RUAJTJEN E VLERAVE TË 

SAJ 

 

Në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën e Veprimtarive 

Folklorike Kombëtare dhe Bashkitë e rretheve kemi ndjekur 

disa nga aktivitetet më të rëndësishme të muzikës folk në 

vend. Kavaja  si çdo vit priti në sheshin e qytetit Festivalin e 

Shoqatave Kultutore e Artistike të Shqipërisë për dy netë me 

radhë. Po ashtu në qytetin e Lushnjës gjatë muajit qershor u 

zhvillua për dy netë Festivali Folklorik Tipologjik i Valleve 

2021. Tradita e Këngës Qytetare Shkodrane 2021 vjen si një 

koncert në zemër të Tiranës për të mos ndalur traditën e përcjelljes së këngëve të bukura të Shkodrës 

tek brezat e rinj. Lulebora 2021,  një nga festivalet më të rinj të këngës popullore qytetare e risolli 

edhe njëherë në vëmendje qytetin e artit dhe traditës muzikore, Shkodrën. Në muajin mars, Dibra, do 

të përkujtonte një nga emrat më të mëdhenj të muzikës së kësaj zone me një koncert tribu për 

kompozitorin Përparim Tomçini. Aulona Inter Folk Festival është një tjetër festival i rëndësishëm i 

cili sjell folklorin nga e gjithë bota duke e gërshetuar atë me folklorin vendas.  

Këtë vit kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me Ansamblin e Këngëve dhe Valleve Popullore 

në disa koncerte shumë cilësore të cilat i kanë dhënë publikut më shumë argëtim por dhe kanë 

pasuruar arkivin tone  me koncerte të veçantë. Këtu mund të përmendim koncertin Trëndafilin kur ta 

dhashë si dhe Gjithë lulet e pranverës për ty. Gjithashtu në muajin korrik regjistruam edhe Koncert 

Gala-Ansambli i së Ardhmes.  
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Këtë vit folklori do të vinte edhe nga çdo cep  i botës në një Festival tre ditor në skenën e Amfiteatrit 

të Tiranës. FIDAF ALBANIA organizoi për herë të parë  Festivalin Ndërkombëtar të Valleve dhe 

stafi ynë do të ishte i pranishëm në regjistrim dhe në postproduksion. 

Për të gjitha këto koncerte stafi ynë kujdeset duke filluar me një komunikim me Drejtuesin e Njësisë 

së Programeve për të njohur cilësinë dhe përmbajtjen e aktivitetit e më pas me Departamentin e 

Prodhimit. Në një bashkëpunim të ngushtë me regjisorin/en, e aktivitetit njihemi me materialin 

muzikor si dhe me detaje të tjera të cilat kanë të bëjnë me mbarëvajtjen por dhe me cilësinë e këtij 

aktiviteti. Nje anëtar i stafit tonë asiston në regjistrimin dhe më pas në studion e postproduskionit 

duke përcjellë materialin, me paraqitjen grafike dhe me detajet dhe sinopsin e koncertit në 

programacionin qendror të RTSH-së. 

 

RIZGJIM I STINËS KONCERTORE TË ORKESTRËS SIMFONIKE TË RTSH-SË 

 

Orkestra Simfonike e RTSH-së ka patur ndër vite një aktivitet shumë të ngjeshur si gjatë Stinës 

Koncertore ashtu edhe jashtë saj. Pas disa koncertesh me formacione të vogla gjatë vitit 2020 ,kjo 

orkestër e rifilloi aktivitetin e saj dhe kështu puna jonë u bë intensive për ti pasqyruar këto koncerte. 

Kemi përzgjedhur koncertet më të mira gjatë viteve të fundit për ti bërë ato pjesë të programacionit. 

Orkestra ka realizuar koncerte  në formacione të vogla duke sjellë për publikun koncerte shumë 

interesante të cilat besojmë se do të vlejnë si model për kohët në vazhdim në mënyrë që kjo Orkestër 

të jetë aktive gjithmonë. Kamerata e Orkestrës Simfonike të RTSH-së ka patur në koncertet e saj 

edhe shumë solistë të mirë nga vendi duke dhënë një tjetër frymëmarrje aktiviteteve artistike e 

kulturore në vend. 
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EMRAT  E MËDHENJ TË MUZIKËS SHQIPTARE  DHE TË HUAJ NË EKRANIN TONË 

Viti 2020 tregoi edhe njëherë se në çdo situatë muzika është e dëshiruar nga të gjithë dhe ajo 

triumfon gjithmonë duke përcjellë mesazhe shprese për jetën. Edhe ne vitin 2021 edhe pse në kushte 

jo normale shumë artistë u shprehen me artin e tyre edhe pse me kushtet e diktuara nga pandemia 

arritën të realizonin edhe koncerte recitale për të cilat duhet thënë që ishin të një standardi 

bashkëkohor. Të tilla mund të listohen koncerte të artistëve si, Djemtë e Detit, Mariza Ikonomi, 

Vikena Kamenica,etj etj. 

                            

 

Po ashtu shumë koncerte të kollosëve të muzikës botërore si Andrea Bocelli, Hans Zimmer, 

Hooverphonic, Andre Rieu, Eros Ramazzoti, Shakira, Madonna, Robbie Ëilliams  e shumë të tjerë. 

Në bashkëpunim me televizionet publike europiane kemi transmetuar koncerte apo festivale të cilat 

janë pjesë e kahershme e programacionit të platformës së RTSH-së , si Sanremo, Eurovision, Junior 

Eurovision Song Contest, apo dhe koncerte të dedikuara si ai Musique en Fete,  Ireland In Music, We 

love Mozart, Night Summer Concert etj etj. 

 

RTSH MUZIKË DHE FESTAT E FUNDVITIT 

 

Festat e fundvitit janë një moment 

kulminant i punës në kanalin tonë pasi 

koncertet dhe aktivitetet muzikore kanë një 

fluks të madh. Gjatë muajit dhjetor  do të 

jemi pjesë aktive e pregatitjeve të Fest 

RTSH 60. Një nga pikat ku ne 
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përqëndrohemi gjatë  muajve nëntor - dhjetor është Festivali i Këngës në RTSH si një nga aktivitetet 

më kulmore të instituicionit tonë. Edhe këtë vit,  puna nga stafi ynë do të jetë domethënëse për të 

përcjellë një Festival sipas kërkesave bashkëkohore. 

Galaja Festive e TKOB-së, si çdo vit tjetër do të jetë një tjetër aktivitet i cili do të realizohet nga ana 

televizive nga stafi ynë. Ndërkohë po punojmë ne studiot e post produksionit për disa koncerte 

festive të cilat do të jenë pjesë e programacionit të platformës gjatë ditëve të festave. 

 

 

PROGRAMACIONI I LARMISHËM NË RTSH MUZIKË 

Gjatë 2021 jemi përpjekur për të përcjellë një programacion të larmishëm me një ndërthurje elegante 

dhe profesionale të gjinive të muzikës vendase dhe asaj botërore si dhe grup moshave dhe muzikore 

të gjithë publikut shqiptar. 

 

RTSH MUZIKË  është një kanal i konsoliduar tashmë dhe njihet në tregun mediatik dhe atë  të rrethit 

të artistëve shqiptarë. Tashmë artistë të njohur dhe të rinj me aktivitetet e tyre muzikore dëshirojnë të 

jenë pjesë e programacionit të kanalit tonë pasi kanë krijuar besimin për cilësinë dhe korrektësinë nga 

ana jonë. Ajo që na bën të veçantë në tregun e ashpër të kanaleve simotra është shumëllojshmëria e 

gjinive muzikore që në transmetojmë sipas fashave orare të mirë përcaktuara. Aty e gjen veten fëmija 

3 vjeç dhe i moshuari mbi 90 vjeç. Aty e gjejnë veten ata që adhurojnë folklorin dhe  ata që duan 

muzikën bashkëkohore. Gjithçka që tingëllon bukur dhe ëmbël mund të shijohet në  RTSH MUZIKË.  

   

   RTSH SHKOLLË 

RTSH Shkolle është kanali i ri televiziv i projektuar si një alternativë e mësimit  në distancë për ti 

dhënë nxënësve një mënyrë tjetër të nxënies së kurrikulës arsimore. Me transmetimin në RTSh 

shkollë, përveç bankave të shkollës, leksionet tashmë janë të disponueshme në çdo ekran, tv, 

kompjuter, tablet e telefon duke rritur në mënyrë eksponenciale mundësitë e marrjes së mësimit nga 

nxënësit. Ky kanal është një urë e besueshme lidhëse i mënyrave klasike të mësimdhënies në epokën 

digjitale. 

Me integrimin e tij eventual në shërbimin VOD (video on demand) në platformën IPTV nxënësit në 

mënyrë interaktive mund të zgjedhin fushat dhe leksionet që duan atëherë kur duan. 

Transmetimet e RTSH shkollë filluan me emergjencë që në ditët e para të pandemisë ku alternativa e  

mësimit larg bankave të shkollës u kthye në domosdoshmëri. Kjo ishte lëvizja e duhur në momentin e 

domosdoshëm. Në bashkëpunim me MASR dhe departamentin e prodhimit ne RTSH leksionet 
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prodhoheshin dhe transmetoheshin pothuajse në kohe reale, në mënyre që mungesa në klasa të kishte 

impakt sa më të vogël tek nxënësit. 

 

RTSH shkollë transmeton leksionet për nxënësit nga klasa e 1-rë deri në klasën e 12-të në bazë ditore 

sipas planit arsimor që zhvillohet në bankat e shkollës. Gjate kësaj periudhe jemi përpjekur të jemi sa 

më korrekt me kurrikulën mësimore, të përmirësojmë cilësinë, dhe të optimizojmë zinxhirin e punës 

por pa harruar një komponent të rëndësishëm të një kanali televiziv, duhet të jemi edhe tërheqës për 

shikuesin. Për këtë arsye veç leksioneve, serialet rinore, dokumentarët, muzika e filmat kanë qenë 

pjesë e programacionit të RTSH shkollë. Sigurisht gjatë përzgjedhjes së këtyre elementëve plotësues 

të programit, komponenti edukativ ka qenë një përbërës i rëndësishëm krahas atij argëtues, duke 

promovuar vlerat shoqërore të shëndosha si sinqeriteti miqësia respekti toleranca e mirëkuptimi. 

Në RTSH shkollë janë ofruar mësimet e gjuhëve te huaja si një pjesë e rëndësishme e përgatitjes 

intelektuale të brezit të ri. Gjatë këtyre mësimeve veç njohurive gjuhësore, nxënësit njihen dhe me 

informacione nga gjeografia, historia dhe kultura botërore. 

Gjatë vitit  janë siguruar për transmetim disa seriale të animuara për mësimin e gjuhëve të huaja, siç 

janë: 

-Hallo Deutschschule - 114 seri me nga 15-20 minuta 

-Englisht for beginners/ Sam and Mel – 20 seri me nga 20 minuta 

-Aprender Espanol – 67 seri me nga 15-20 minuta 

-Leksione të gjuhës italiane – 10 seri me nga 15 - 20 minuta 

-Leksione të gjuhës franceze – 10 seri nga 15 - 20 minuta 

-Lets learn anglisht (në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane) 

Një edukim interaktiv është gjithmonë i suksesshëm.  

Në  bashkëpunim me Ambasadën Amerikane, RTSh shkollë ka sjellë për shikuesit një cikël të ri me 

synim, zgjerimin e njohurive rreth gjuhës angleze nëpërmjet informacionit nga figura të shquara të 

politikës. 

Gjatë vitit 2021,krahas kurrikulës mësimore kemi rritur peshën e argëtimit edukativ. Përmes 

programeve të tilla nxënësve u ofrohen koncepte të rëndësishme nga fusha të ndryshme shkencore e 

shoqërore në forma që zgjojnë kuriozitetin dhe mbajnë audience të angazhuar. 

Fitimtarët 

Jeta e vrullshme e një grupi te rinjsh mbushur me pasion, ambicie e situata gazmore e që shijojnë çdo 

moment në rrugën drejt realizimit të ëndrrave të tyre. 

 

Brainchild 
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Një serial i menduar në mënyrë mjaft të zgjuar për të tërhequr fëmijët në botën e dijes. Moshat nga 6 

deri në 18 vjeç e më shumë mund të zgjerojnë njohuritë e tyre përmes shpjegimesh të thjeshta e 

eksperimentesh gjeniale.  

 

 

Për shpirtrat kureshtarë pyetjet e të cilëve nuk 

pushojnë sa herë vështrojnë yjet, shumë 

përgjigje do të vijnë nga Morgan Freeman në 

“Përmes Vrimës së krimbit”, Një serial 

dokumentarësh shkencorë me rekorde 

shikueshmërie dhe vlerësimesh. RTSh shkollë 

ka më shumë se 80%  të prodhimit dhe transmetimit origjinal në gjuhen shqipe. Për 2022 përveç 

koordinimit me MASR për përditësimin e ndryshimeve në kurrikul dhe për rirregjistrimin e 

leksioneve me probleme, në fokus do të jenë prodhime të tjerë origjinale të organizuara në nivele 

njohurish e fasha orare të ndryshme të dedikuara grup moshave të ndryshme të nxënësve. 

Show tërheqës shkencorë, konkurse shkollore apo promovim talentesh, janë opsionet që mendojmë 

se do e afrojnë brezin e ri drejt botës së dijes. 

Pjesëmarrja aktive e prindërve në këto prodhime do të rrisë edhe më shumë interesin nga ana e 

nxënësve. Si u përmend edhe më sipër integrimi në shërbimin VOD do të jetë një prioritet i afërt i 

2022 duke i dhënë një dimension tjetër RTSh shkollë dhe aksesit të leksioneve. RTSH shkollë është 

një kanal origjinal dhe i pazëvendësueshëm për nxënësit në mbarë Shqipërinë. Ai është një mik i mire 

i nxënësve jo vetëm në situata të vështira, ngrica, përmbytje apo pandemi por një dritare diturie për 

çdo njeri në çdo kohë. 

        

KANALIN  RTSH PLUS & RTSH SATELIT  

Redaksia e kanaleve satelitore nuk e ka për detyrë të prodhojë materiale televizive. Megjithatë, duke 

shfrytëzuar mundësitë e brendshme krijuese, pa asnjë shpenzim dhe pa shpërblim, ne prodhuam dhe 

u shfaqën në kanalin RTSH-1 HD tre dokumentarë artistikë:  

 

“Xhoni Athanas-Artististi që interpretoi në kryerolin e historisë” (50 minuta), “Bashkim Fino-Miku 

ynë, njeriu i pajtimit” (53 minuta), “Filantropët korçarë-Njerëzit që shkruan emrin në memorien e 

brezave” (53 minuta), si dhe disa video intervale me tematika te ndryshme (nga 6-8 minuta). 
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Viti që kaloi na përballi me pandeminë e Covid-19. Në disa raste na u desh të punonim jo vetëm në 

zyrë, por edhe në shtëpi, disa herë të ndarë në dy turne, në mënyrë që të ruanim distancën fizike ndaj 

njëri-tjetrit, pa krijuar mangësi në bashkëpunimin e përditshëm me sektorët e tjerë të RTSH.  

Në këtë kuadër, si në kanalin Rtsh Satelit, ashtu dhe në Rtsh Plus, synuam të përcjellim në ekran si 

brenda dhe jashtë vendit (për bashkëatdhetarët tanë), sfidën me pandeminë, duke i shtuar informimit, 

edukimit dhe argëtimit një menaxhim dhe pasqyrim ndryshe. Ndaj ne ndoqëm ndryshimet në 

strukturën programore të RTSH 1 dhe RTSH 2, për të risjellë në ekranin satelitor një cikël 

emisionesh, dokumentarësh apo spektaklesh sipas fashave tona orare dhe grupmoshave.  

Duke nisur nga fëmijët, RTSH PLUS transmetoi rregullisht çdo mëngjes për ta një program 30-45 

min. Materialet e marra kryesisht nga arkivi, janë filma vizatimorë, koncerte apo shfaqje teatrale, të 

tilla si “Me duart e vogla (71 seri)”, “Në botën e fëmijëve (9 seri)”, “Reaksion (25 seri)”, “Fokus 

fëminor (39 seri)”, “Na ishte njëherë (28 seri)” etj., prodhime të RTSH, ku protagonistë janë vetë 

fëmijët.  

U përqendruam tek të rinjtë, duke transmetuar në fashat tona orare ciklin e emisioneve “Klubi i të 

rinjve (40 seri)”, “Individi dhe shoqëria (31 seri)”, “Auditor arsimi” (98 seri), “Art dhe art (108 

seri)”, “Bibliotekë (103 seri)”, “Kohë të tjera (20 seri)”, “Artes (131 seri)” etj., ku nëpërmjet 

intervistave, reportazheve dhe informacioneve të ndryshme, trajtohen tema sociale dhe problematika 

të përditshme, të shoqëruara me bashkëbisedime e analiza. 

Gjatë vitit, për teleshikuesit jashtë vendit, në kanalin RTSH PLUS, ripërdorëm emisionet e prodhuara 

nga RTSH 1 dhe RTSH 2, si: “Autor (146 seri)”, “4 stinët” (16 puntata), “31 minuta”  (75 seri), “Në 

tempull (96 seri)”, “Semafor (29 seri)”, “Siluetë (100 seri)”, “Target” ( 99 seri), “Në anën e duhur të 

historisë (14 seri)” etj. 

Njëkohësisht morëm nga serveri dhe transmetuam disa emisione spektakli si: “Master Chef Junior” 

(12 puntata), “Gjyshet milionere” (22 spektakle), “N’Kokë” (26 seri), “Shih programin” (28 pjesë), 

“Çfarë më ofron (21 seri)”, “Sot ofroj unë (12 pjesë), “Historia nis këtu (13 spektakle) etj.  

Më tej, do të shtonim se vitin e kaluar qarkulluam 49 tituj emisionesh, prodhime të RTSH 1 dhe 

RTSH 2.  

Por prioriteti i kanalit RTSH PLUS nuk kanë qenë vetëm emisionet. Ne kemi transmetuar rregullisht 

çdo ditë 3 edicione lajmesh nga 10 minuta, një edicion 30 minuta nga lidhja direkte me VOA dhe një 

edicion sportiv lajmesh pas mesnate.  

Kemi transmetuar dokumentarë që sjellin në ekran zhvillimin dhe problematikat e ekonomisë në 

tërësi dhe të turizmit në veçanti (, nëpërmjet cikleve “Klik në 7x7 (19 seri)”, “Albania guide (12 

seri)”, “Albania style (10 seri)”, “Krahina shqiptare (75 pjesë)” etj. 
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Kemi transmetuar portrete të individëve të ndryshëm e të martirëve të kombit (134 seri), të familjeve 

të mëdha (12 seri), materiale që përcjellin historinë dhe traditën tone (162 pjesë) etj.  

Po ashtu, çdo ditë nuk ka munguar reportazhi, spektakli dhe aktiviteti muzikor (277 pjesë), seriali 

televiziv (97 pjesë) dhe filmi artistik (176 pjesë). Ndërsa opera, baleti dhe shfaqja teatrale (99 pjesë) 

janë dhënë në ditë të caktuara, sikundër për spektaklet e humorit (62 pjesë) kanë qenë të rezervuara 

ditët e fundjavës.  

Tani, pasi të përfundojë transmetimi i ciklit të emisioneve që kemi në përdorim, ne do të vijojmë me 

një cikël tjetër emisionesh si: “Udhëtim me shije”,  “Fletorja zyrtare”, “Rrënjët e ushqimit”, 

“Udhëve”, “Puna që dua” etj. Njëkohësisht do të vijojmë me një cikël dokumentarësh e reportazhesh 

si “Qyteti im”, “Profesione që po humbasin”, “Shqipëria në focus”, “Udhëtim me fotografinë”, 

“Tregomë” etj.  
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Për të ardhmen një përzgjedhje dhe kombinim më të mirë mendoj të kemi me muzikën e lehtë, folkun 

e atë simfonike. Po ashtu edhe mes filmit artistik për fëmijë e të rritur, mes filmit me metrazh të 

shkurtër e të mesëm, me atë të metrazhit të plotë etj. 

Ne kemi transmetuar dhe do të vijojmë të të transmetojmë dokumentarë kosovarë, të cilët na njohin 

me jetën në trevat shqiptare, por edhe me portrete të martirëve që dhanë jetën për liri e pavarësi. 

Sikundër do të vazhdojmë të transmetojmë dokumentarë dhe reportazhe nga treva të tjera shqiptare 

dhe sidomos nga komunitetet shqiptare në emigracion.  

Në këtë mënyrë RTSh Plus synon që gjatë vitit 2022 të luajë më mirë rolin e tij nëpërmjet 

informacionit, edukimit e argëtimit dhe të rrisë audiencën me shqiptarët brenda dhe jashtë kufijve.  

 Në të ardhmen, puna jonë do të konsistojë në forcimin e bashkëpunimit me kanalet e tjera të 

platformës, në mënyrë që materialet të cilat prodhohen e transmetohen, të rikthehen të shikuesi 

nëpërmjet RTSH PLUS. Gjithashtu edhe në përzgjedhjen sa më cilësore nga serveri të cikleve të 

emisioneve, dokumentarëve, spektakleve, reportazheve, portreteve, serialeve etj., për të pasqyruar në 

ekran zhvillimin e vendit, historinë dhe traditën, artin dhe kulturën, figurat e shquara në vite e në ditët 

e sotme etj.  

Përgjegjësi i redaksisë i ka paraprirë këtij procesi me redaktorët që janë të rinj e me pak eksperiencë, 

nuk ka toleruar tek ata neglizhencën në punë, respektimin e orarit zyrtar,  pastërtinë në përdorimin e 

gjuhës shqipe  dhe në analizat e herë pas hershme ka nxitur diskutimin në aspektin profesional për 

shkëmbimin e përvojave profesionale. 

 

QENDRA VENDORE AUDIOVIZIVE  - KORÇË 

Drejtoria e Qendrës Vendore Audiovizive Korçë përbëhet në total prej 34 (tridhjetë e katër) 

punonjësish: 32 (tridhjete e dy) punonjës janë brenda strukturës dhe 2 (dy) punonjës jashtë strukturës. 

Në mënyrë analitike rendisim përbërjen e  strukturës me personat përgjegjës në bazë të detyrave dhe 

funksioneve që ata kryejnë: 

 

A. Administrata 

1.Drejtor i Qendrës Vendore Audiovizive Korçë 

Drejtuesi i Qendrës Vendore Audiovizive Korçe është drejtuesi kryesor i te gjithë aktivitetit 

administrativ e tekniko–ekonomik te Qendrës Vendore Audiovizive dhe përveç kompetencave te 

përcaktuara ne Statutin e RTSH-se, ka dhe këto detyra:   
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Përgjigjet pranë Drejtorit te Përgjithshëm te RTSH-se për gjithë veprimtarinë e Qendrës Vendore 

Audiovizive dhe për çdo sektor ne veçanti.  

 Drejtuesi i Qendrës Vendore Audiovizive ka te drejte te delegoje kompetenca rast pas rasti për 

nivele te caktuar nëpunësish te Qendrës Vendore Audiovizive. 

 Paraqet pranë Drejtorit te Përgjithshëm propozime dhe projekte qe kane lidhje me veprimtarinë e 

Qendrës Vendore Audiovizive.  

 Harton dhe paraqet pranë Drejtorit te Përgjithshëm strukturën organizative te Qendrës Vendore 

Audiovizive për te vijuar me tej me procedurat e duhura për miratim nga Këshilli Drejtues i RTSH-

se. 

 Mban nen kontroll te vazhdueshëm veprimtarinë ekonomiko–financiare te Qendrës Vendore 

Audiovizive ne përgjithësi dhe nxjerr urdhrat përkatës për sektorët qe kane tejkalim te shpenzimeve.  

 Jep urdhra apo udhëzime për bashkërendimin e punëve brenda Qendrës Vendore Audiovizive.  

 Nxjerr urdhra te brendshëm gjate realizimit te veprimtarisë se Qendrës Vendore Audiovizive, ne 

zbatim te detyrave te ngarkuara e ne baze te ligjit. 

 Merr masa administrative për te gjitha shkeljet e kryera nga punonjësit e Qendrës Vendore 

Audiovizive me përjashtim te masave disiplinore për te cilat i propozon Drejtorit te Përgjithshëm.  

 Kontrollon bilancet e Qendrës Vendore Audiovizive, evidencat mujore, 3 mujore dhe vjetore si 

dhe jep udhëzime dhe urdhra për zbatimin e tyre. 

 Ngre komisione për kontrollin e pajisjeve dhe nxjerrjet jashtë përdorimit te tyre konform ligjeve si 

dhe miraton ç’dëmtimet financiare te propozuara nga sektori i financës për shkeljet financiare te 

evidentuara. 

 Miraton ne kohen e duhur liste pagesat e punonjësve. 

 Raporton me shkrim çdo muaj defektet teknike ne Qendrën Vendore Audiovizive Korçe si dhe 

ndërprerjet e transmetimeve te programeve kombëtare audio dhe audiovizive te RTSH-se ne zonën qe 

ai mbulon. 

 Jep urdhra dhe udhëzime lidhur me ndjekjen e zbatimin e rregullores se sigurimit teknik dhe 

zbatimin e rregullores se MKZ.  

 Organizon analiza mujore dhe vjetore me përgjegjësit e departamenteve dhe sektorëve te Qendrës 

Vendore Audiovizive dhe kontrollon zbatimin e planeve te punës.  

 Harton, propozon dhe përgjigjet për zbatimin e strukturës programore, planin e prodhimit te 

programeve si dhe transmetimin e tyre. Zbaton planin e transmetimeve te programeve kombëtare 

audio dhe audiovizive.  

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    135 / 157 
 

 Organizon njësi kontrolli te brendshëm për sektorë te ndryshëm, analizon rezultatet e kontrollit 

dhe nxjerr personat përgjegjës. 

 Miraton kalimin e pjesëve te këmbimit dhe aparaturave nga një sektor ne një tjetër. 

 Miraton me shkrim daljen e çdo lloj materiali nga magazina.  

 Përfaqëson Qendrën Vendore Audiovizive ne marrëdhënie me te tretet dhe ka te drejtën e lidhjes 

se marrëveshjeve me to. 

Harton rregulloren e Qendrës Vendore Audiovizive dhe e paraqet atë tek  Drejtori   i  Përgjithshëm, 

për te vijuar me tej me procedurat e miratimit te saj. 

 

2. Burime Njerëzore  

•Harton listë pagesat e punonjësve për paga ,sigurimeve shoqërore ,mbikohën dhe honorarët për çdo 

muaj. 

• Mban evidencën kontabël  të shpenzimeve për paga mbikohë  dhe honorarë. 

Mban evidencën kontabël  të veprimeve me arkën   

•Harton  borderonë  e sigurimeve shoqërore  dhe i çon ato në Drejtoritë e Përgjithshme.  

•Kryen dhe regjistron largimet, emërimet dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për çdo punonjës 

të Drejtorisë. 

•Përpilon tabelën përmbledhëse të pagave vjetore  

•Ndjek debitorët dhe kreditorët   

•Mban dokumentacion të plote të veprimeve me pagat. 

•plotësojnë kontratat e punës te cilat lidhen pranë drejtorive ku ata operojnë  

•përgatisin liste prezencat mujore te prezencës ne pune te punonjësve 

ruajnë dokumentacionin e plote te punonjësve i cili përmban librezat e punës dhe dosjet personale te 

tyre si dhe bëjnë ndryshimet e nevojshme ne to ne rastet e lëvizjeve ne vendin e punës. 

•Ne bashkëpunim me shefat planifikojnë lejet vjetore dhe i paraqesin ato për miratim 

•Përgatisin shkresat ne lidhje me komunikimin e brendshëm dhe ne lidhje me drejtoritë e tjera te 

RTSH 

Nisur nga këto detyra çdo muaj : Plani vjetor i punës duke iu përmbajtur me përpikmëri fondeve të 

përcaktuara nga buxheti i miratuar nga RTSH është: 

1. Dërgesën  në emalin e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

Informacionin për QVA Korçë deri më dt. 28 të çdo muaji.:  

- Përfundimet e kontratave individuale të punonjësve ,sipas afateve kohore. 

- Punonjës të cilët dalin në pension pleqërie gjatë muajit deri më dt 28 . 

- Listë prezencat e punonjësve të ndara sipas sektorëve përkatës për cdo muaj në dt 28.. 
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- Strukturën Analitike dhe Organizative të QVA Korçë me ndryshimet  përkatëse gjatë muajit sipas 

vendimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH –së deri më datë 28. 

 2.Përllogaritjen e pagave të punonjësve sipas sektorëve përkatës  si dhe likuidimin e honorarëve  

deri në dt. 28 të çdo muaji. 

-Dërgesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për çdo punonjës deri më datën 10 të çdo        

muaji. 

-Pasqyrimin e tatimit te honorarëve të bashkëpunëtoreve çdo muaj deri më datë 10. 

 3.Përpilimin e Librave të shitjeve dhe Blerjeve  për çdo muaj deri në dt4. 

4. Dërgimin me emal ne Drejtorisë Ekonomike dhe Financës, Situacionin e Shpenzimeve deri në dt. 

10 të çdo muaji . 

5.Kontabilizimin e  të gjitha dokumenteve të  bankës në librin përkatës. 

 - Kontabilizimin e magazinës për çdo muaj. 

6.  Rakordimin e faturave të shkarkuara nga platforma e fiskalizimit. 

7.Gjatë muajit kryej pagesa të ndryshme si : 

-Likuidim faturash, 

-Likuidim Dietash etj. 

8.Rakordimin dhe hartimin listave të inventarëve sipas sektorëve përkatës brenda vitit . 

9.Rakordim me Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së për fondet ,materialet 

Si dhe blerjet dhe shitjet me tvsh . 

10.Përgatitje për plotësimin e Pasqyrave financiare të vitit Ushtrimor. 

11.Protokollimin të gjitha shkresave  hyrëse dhe dalëse . 

12.Plotësimin e Regjistrit  Themeltar të QVA Korçë për të gjithë ndryshimet 

   sipas shkresave dhe vendimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-së. 

-Si dhe plotësimin me dokumentet përkatëse të të gjitha ndryshimeve në dokumentet personale të 

punonjësve. 

13.Ndjekja e  zbatimit të  lejeve vjetore të punonjësve të QVA Korçë 

për miratim brenda afateve të përcaktuara. 

 

Relacion shpjegues mbi shpenzimet dhe të ardhurat e Qendrës Vendore Audiovizive Korçë për 

periudhën Janar-Dhjetor 2021 

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021 në Qendrën Vendore Audiovizive Korçë janë kryer shpenzime 

për funksionimin sa më të efektshëm dhe produktiv. 

http://www.rtsh.al/


Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë  www.rtsh.al                                                    137 / 157 
 

Plani për shpenzimet vjetore 2021 është 30 840 000 lekë dhe realizimi 32 508 762  lekë. Këtu 

përfshihen edhe fondet e shpërblimeve për punonjësit në vlerën 664 900 lekë   të cilat çelen me 

miratimin e Drejtorisë së RTSH . Tek planifikimi vjetor nuk është shtuar dhe vendimi për rritjen e 

pagave në datën 03/02/2021  

 

Zëri : “Mallra e shërbime” planifikuar në vlerën 900 000 lekë (përkatësisht 700 000 lekë materiale 

dhe 250 000 lekë materiale ndihmëse kancelari). Realizimi për këto zëra është përkatësisht: 

Materiale 226 660 lekë dhe materiale ndihmëse kancelari 175 216 lekë , në total 401 876 lekë, më 

kryesisht përmendim shpenzime ne blerje të : pajisje kompjuterike vlera 87 000 lekë, blerje 

materialesh pastromi dhe dezinfektimi 46 000 lekë, pjesë këmbimi makinash 95 160 lekë, riparime 

17 000 lekë, kancelari 59 760 lekë, materiale elektrike 15 500 lekë , fotokopje dhe skanime 48 456 

lekë, gaz për ngrohje 19 500 lekë dhe pjesa tjetër përfshin blerje të vogla emergjence, dhe materiale 

konsumi si llapma, dvd. Tek vlerat e mësipërme përfshihet edhe TVSH. 

 

Zëri: “Shpenzime operative” plani I realizimit për 2021 është 2 600 000 lekë dhe realizimi në vlerën 

2 2 675 650 lekë. 

Këtu përfshihen :tatime, taksa siguracione makine, në vlerën 126 117  lekë, siguracionet dhe taksat 

vjetore të kontrolleve teknike vjetore për 4 makinat që disponon institucioni ynë. (planifikimi për 

këtë zë: tatime ,taksa është 200 000 lekë dhe realizimi në vlerën 300 150  lekë pasi në këtë zë është 

shtuar dhe vlera prej 174 033 lekësh e paplanifikuar , vlerë e cila është miratuar prej Drejtorisë 

Ekonomike të RTSH për pagesën e 20% të pajisjeve që janë blerë nga përfitimi I Projektit të Grantit 

Britanik). 

Gjithashtu tek shpenzimet operative përfshihen edhe fondi I Honorarëve I planifikuar në vlerën  2 

400 000 lekë dhe I realizuar në vlerën 2 375 500 lekë. 

Zëri: dieta dhe shërbime I planifikuar në vlerën 800 000 lekë për vitin 2021 dhe I realizuar në vlerën 

607 000 lekë. 

Shpenzimet për shërbime (energji, ujë, telefon +internet, posta e shërbimi korrier, shpenzime të tjera 

dhe komisione) janë planifikuar në vlerën 1 840 000 lekë dhe realizuar në vlerën 1 985 340 lekë. 

Krahas komisionit fiks bankar tek “shpenzimet e tjera +  komisione” është përfshirë edhe vlera 

vjetore prej 180 000 lekësh (15 000 lekë për  çdo muaj të vitit 2021) për shërbimet e parukerisë dhe 

makijazhit për prezantuesit e emisioneve dhe edicioneve informative. 

Fondi I pagave I planifikuar  në total në vlerën 21 200 000 lekë është realizuar në vlerën 23 093 346 

lekë . Këtu  përfshihen dhe shpërblimet në vlerën 664 900  lekë të punonjësve , dhe shpërblim në rast 

fatkeqësie familjare. Këto fonde çelen me miratimin e drejtorisë së Përgjithshme të RTSH. Fondi I 
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pagave plani 2021 në vlerën  19 200 000 lekë  dhe realizimi 20 513 367 lekë, pagat mbi kohë plani 

2021 në vlerën 2 000 000 lekë dhe realizimi 1 915 079 lekë.  

Sigurimet Shoqërore planifikimi është 3 500 000 lekë dhe realizimi 3 745 550 lekë. 

Tek planifikimi vjetor nuk është shtuar dhe vendimi për rritjen e pagave në datën 03/02/2021 si dhe 

shtesa e personelit me 5 persona me detyrë: “Recepsionist”, si dhe fondit të shpërblimeve prandaj dhe 

fondi I pagave dhe I sigurimeve është tejkaluar. 

 

Të ardhurat për vitin 2021 janë të gjeneruara vetëm prej reklamave, njoftimeve dhe spoteve 

publicitare , ku sipas faturave të prera kanë vlerën 2 651 000  lekë prej të cilave 2 096 000 lekë e 

kanë shlyer detyrimin dhe pjesa tjetër prej 550 000 lekë janë debitorë të cilët do të paguajnë në 

muajin Janar 2022. 

Gjithashtu, kemi shlyerje për pagesat e vitit  2020 në vlerën 260 100 lekë. 

Të ardhurat në total të xhiruara në drejtorinë e RTSH janë në vlerën    2 356 100  lekë. 

Shkaku kryesor I rritjes së të ardhurave është shtrirja e gjerë e sinjalit digjital  në të gjithë rajonin e 

Korçës. Kryesisht klientët tanë janë biznese të mëdha të Qarkut dhe jo vetëm  të cilët kanë lidhur 

Kontratë 1 vjeçare me ne por edhe biznese të tjera për periudha më të shkurtra, për reklamimin  e 

bizneseve të tyre.  

 

3. Marketing/ Shitje -Bashkëpunon me Financën për te bere rakordimet mujore për çdo media plan 

te transmetuar.  

-Harton dhe dërgon për miratim te drejtuesi te gjitha Ofertat publicitare  

-Menaxhon hapësirat për te gjitha programet radiofonike dhe televizive te strukturës se transmetimit.  

Viti 2021 ishte një vit jo i lehte edhe për biznesin, kjo pas pandemisë qe preku si kudo ne bote edhe 

vendin tone.  

Megjithatë, mund te themi se RTSH Korça arriti ti përmbushe objektivat e vendosura ne fillim te 

këtij viti dhe gjate analizës vjetore te vitit te kaluar.  

Te ardhurat si një pjese e konsiderueshme e te cilave kane ardhur si rezultat i kontratave një apo me 

shume vjeçare qe kemi lidhur me biznese te mëdha ne Qarkun e Korçës. Interes për te sjelle spote 

kane shfaqur edhe biznese jashtë qarkut, kjo për shkak te mbulimit me sinjal te gjithë territorit. 

Bizneset qe ne bashkëpunojnë janë biznese qe operojnë ne qarkun e Korçës, por edhe me gjere. 

Realizimi i spotit, dhe furnizimi i herëpashershëm me materiale dhe rifreskimi i spoteve i ka bere 

bizneset te zgjedhin RTSH Korçën  për te reklamuar biznesin e tyre.  

Çmimi i favorshëm dhe shpeshtia e transmetimit janë dy nga faktorët qe i bëjnë bizneset te vijnë tek 

ne. 
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B.REDAKSIA 

Puna në redaksinë e RTSH Korçës është e organizuar në mbështetje të strukturës vjetore të programit 

të miratuar. Organizimi është kryer dhe funksionon si i tillë, mbi bazën e planeve ditore. Çdo ditë, në 

orën 8:30 zhvillohet mbledhja e redaksisë, detyrë të cilën e kryen kryeredaktori me prezencën e 

drejtorit të institucionit. Në këtë mbledhje diskutohet rreth programeve të një dite më parë dhe planit 

të punës për ditën në vazhdim. Pas mbledhjes gazetarët dalin në terren për plotësimin e objektivave 

ditore në shërbim të edicionit informative mbi bazën e një plani të mirëpunuar më herët. 

Kryeredaktori gjatë kësaj kohe merr përsipër kontrollin e programit ditor për ditët në vazhdim, 

përditësimin në sistem të programacionit i cili pasqyrohet në aplikacionin RTSH Tani dhe në EPG.  

Edicionet informative: Kryeredaktori dhe gazetarët janë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë 

ditës për ndërtimin e lajmit, editimin dhe korrektimin e tij në mënyrë që të jetë i saktë, i mirëtrajtuar 

dhe mbi të gjitha në përmbajtje të platformës editoriale të RTSH-së dhe statutit të tij. Pasi kronikat 

janë përfunduar dhe janë kontrolluar nga gazetarët dhe kryeredaktori, përcillen në studion e lajmeve 

për tu bërë gati për edicionin informativ. RTSH Korça ka në programin ditor tre edicione informative 

të drejtpërdrejta në orën 15:00, 19:00 dhe 22:00, dy edicione me regjistrim në orën 00:00 dhe 03:00 si 

dhe një flesh informativ në orën 09:00. Çdo ditë, një gazetar dhe një operator, prej orës 16:00-22:00 

është në punë në bazë të një grafiku javor hartuar nga kryeredaktori dhe miratuar nga drejtori i 

Qendrës Vendore Audiovizive. 

Emisionet: Të gjitha emisionet që janë pjesë e sezonit televiziv të RTSH Korçës të moderuara nga 

gazetarët e brendshëm të RTSH Korçës apo nga bashkëpunëtorët kanë një skenar transmetimi të 

detajuar të miratuar më herët, pa filluar sezoni, nga kryeredaktori dhe drejtori i RTSH Korçës. 

Kryeredaktori dhe moderatorët janë në komunikim javor mes tyre për tu njohur paraprakisht me të 

ftuarit dhe temën që do të trajtojë secili emision. Gjatë transmetimit emisionet janë nën mbikëqyrjen 

e kryeredaktorit të televizionit. Për këtë sezon televiziv RTSH Korça ka arritur të realizojë  në 

televizion 3 (tre) emisione të drejtpërdrejta çdo ditë, dhe një total prej 9 (nëntë) emisionesh në javë. 

Po ashtu edhe në radio larmishmëria e emisioneve ka qenë e kënaqshme duke pasur veç emisioneve 

radio-televizive edhe 7 (shtatë) emisione në javë.  

Gjatë vitit 2021 është bërë një punë e mirë në drejtim të prodhimit dhe çeljes së programeve të reja 

televizive nga vetë stafi i RTSH Korça por edhe me ndihmën e bashkëpunëtorëve të jashtëm. Gjatë 

vitit që lamë pas kemi realizuar edhe një numër të konsiderueshëm reportazhesh e dokumentarësh me 

tematika të ndryshme të cilat kanë pasuruar akoma edhe më shumë arkivin e televizionit tonë. Kemi 

arritur të ndërtojmë dhe transmetojmë tre emisione live çdo ditë. Konkretisht çdo javë u prodhuan e u 

transmetuan këto emisione: 
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1. Thuaj Mirëmëngjes  E Hënë - E Premte  ora   8.00 - 10.00 

Emision radio televiziv që drejtohet nga gazetari Mikel Qirjaj dhe bashkëpunëtorja Paola Treska, që 

në përbërje ka rubrika të veçanta informuese dhe argëtuese të përshtatshme për fillimin e ditës. Pjesë 

e emisionit janë edhe bisedat me të ftuar në studio, si dhe një larmishmëria kuriozitetesh. Kohëzgjatja 

e emisionit 120 minuta.  

2.  Ngjyrat e Pasdites  E Hënë - E Premte ora 16:00 - 17:15 

Emision i përditshëm nën moderimin e gazetarit Mikel Qirjaj dhe Bashkëpunëtores Eva Mara, sjell 

në fokus problemet që shqetësojnë rininë e sotme por edhe evidentimin e talenteve të reja  në qarkun 

juglindor. Kohëzgjatja 75 minuta 

3. Studio Sport   E Hënë    ora 20.30 - 22.00 

Emision i përjavshëm që drejtohet nga gazetari Llazi Saro. Ka të ftuar të përhershëm si dhe dy apo tre 

të ftuar të tjerë të cilët ndryshojnë sipas ngjarjeve sportive duke pasqyruar çdo zhvillim të sportit në 

rajonin tonë.  Kohëzgjatja 90 minuta 

4. Arsimi, shoqëria,  e ardhmja  E Martë  ora 19.30 - 20.30 

Emision që moderohet nga bashkëpunëtorja Erjona Pambuku. Ka të ftuar të ndryshëm nga fusha e 

arsimit gjithëpërfshirës. Kohëzgjatja e emisionit 60 minuta.  

5. Kafe-Art   E Enjte   ora 19.30 - 20.30 

Emision që drejtohet nga bashkëpunëtorja Gerta Bandilli. Në qendër të emisionit vendoset një autor 

që vjen me një botim të ri nga zhanre të ndryshme të letërsisë, ndërsa përgjatë emisionit diskutohet 

me autorin e ftuar në studio. Kohëzgjatja 60 minuta  

6. Kujdesi për shëndetin  E Premte  ora 18.00 - 19.00 

Emision i përjavshëm radioteleviziv që drejtohet nga bashkëpunëtorja Nikolina Bode. Pjesë e 

emisionit çdo javë janë mjekë të specialiteteve të ndryshme që japin këshilla për publikun si edhe për 

raste specifike që trajtohen në studio nëpërmjet telefonatave. Insertet e realizuara në spital apo klinika 

janë gjithashtu në përbërje të emisionit. Kohëzgjatja 60 minuta  

7. Ritmi i së dielës   E Diel   ora 17.15 - 18.00 

Emision që drejtohet nga bashkëpunëtorja Katerina Tërpo dhe ka në qendër këngët më të pëlqyera të 

momentit, si dhe informacione të ndryshme për këngëtarët shqiptarë dhe të huaj. Kohëzgjatja 45 

minuta 

8.  Lajmet në gjuhen rome   E Diel   ora 17.00 – 17.15 

Një format që i drejtohet kryesisht komunitetit rom, i cili ka mundësi të ndjekë zhvillimet më të 

rëndësishme të javës në gjuhën rome, si dhe materiale sensibilizuese apo problematika të këtij 

komuniteti. 

9.  Lajmet në gjuhen maqedonase   E Diel  ora 18.00 – 18.15 
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Një format që i drejtohet kryesisht komunitetit maqedonas, i cili ka mundësi të ndjekë zhvillimet më 

të rëndësishme të javës në gjuhën maqedonase, si dhe materiale sensibilizuese apo problematika të 

këtij komuniteti. 

                                                       

Radio Korça 

Programacion të larmishëm ka pasur gjatë vitit 2021 edhe në valët e Radio Korçës, e cila transmeton 

24 orë në 24. Në pjesën më të madhe transmetimi mbulohet me muzikë shqiptare 70% dhe muzikë e 

huaj 30%. Gjatë ditës janë dhënë 4 edicione informative, në oraret 12.00, 14.00, 15.00 dhe 19.00, me 

lajme të përgatitura nga gazetarët e terrenit të televizionit Korça dhe te përshtatura për radion nga 

gazetari Mikel Qirjaj. 

Edhe gjatë vitit 2021 ka vijuar nga e Hëna në të Shtunë të transmetohet edicioni i lajmeve në gjuhën 

maqedonase në orën 19.00, nga bashkëpunëtorja Irena Shumka. 

Gjatë vitit 2021 vijuam me edicionin në gjuhën rome i cili transmetohet çdo të Diel, ora 16.00 në 

Radio Korça. 

 

Çdo javë në radio Korça 89,5 MHz realizohen 8 emisione: 

 

1. Thuaj Mirëmëngjes  E Hënë - E Premte  ora   8.00 - 10.00 

Emision radio televiziv që drejtohet nga gazetari Mikel Qirjaj dhe në përbërje ka rubrika të veçanta 

informuese dhe argëtuese të përshtatshme për fillimin e ditës. Pjesë e emisionit janë edhe bisedat me 

të ftuar në studio, si dhe një lojë telefonike. 

2. Finish    E hënë  ora 17.00 - 18.00 

Emision Sportiv nga gazetari Tonin Frroku që trajton mbylljen e javës sportive 

3.  Pa skenar      E hënë  ora 12.00 – 14.00 

Emision i përjavshëm që drejtohet nga bashkëpunëtorja Valbona Janko 

4. Një mesazh për ty  E martë  ora 16.30 – 17.30 

Emision i përjavshëm që drejtohet nga bashkëpunëtorja Katerina Tërpo    

5.  Turizmi në fokus   E enjte  ora 16.30 – 17.30 

Emision i përjavshëm që drejtohet nga bashkëpunëtorja Elsa Hasanas. 

6. Start    e Premte   ora 17.00 - 18.00  

Emision që drejtohet nga gazetari Tonin Frroku. 

7.  Të pathënat e yjeve e diel  ora 12.00 – 13.00 

Emision i përjavshëm që drejtohet nga bashkëpunëtorja Eva Mara. 
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Për vitin 2022, stafi i Qendrës Vendore Audiovizive RTSH Korça do të vijojë të realizojë emisionet 

dhe bisedat e nisura duke mundësuar përmirësimin dhe vazhdimësinë e tyre.  

Synohet që gjatë vitit 2022 të fillojnë edhe të tjera emisione të reja televizive dhe radiofonike, për të 

cilat po punohet nga stafi dhe bashkëpunëtorët për të arritur në konkretizimin e tyre, me qëllim 

shtimin jo vetëm sasior por edhe cilësor të orëve të transmetimit si prodhim i Radio Televizionit 

Korça. 

 

C. Studio Regjistrim –Montimit/ studio e Transmetimit 

1.Përgjegjës sektori 

•Organizon punën dhe përgjigjet për mbarëvajtjen ne studio. 

•Harton planet e remont praktikes, te linjave te transmetimit, panelet e tensionit te ulet, kabllo etj.  

•Organizon punën dhe përgjigjet për ndërtimin e linjave te energjisë elektrike.  

•Organizon punën dhe përgjigjet për mirëmbajtjen e gjeneratorëve ne godine (nëse ka) . 

•Përgatit dhe paraqet nevojat për pajisje dhe pjese këmbimi për sektorin. 

 

2.Teknik Transmetimi TV, Teknik Transmetimi TV I/Teknik Montazhi  

Teknik Transmetimi TV: Joan Karanxha,Edlira Simaku 

Teknik Transmetimi TV I: Seldi Hasanas 

Teknik Montazhi: Zhuljeta Gjançi,Haki Meko,Kristi Janko 

 

-Zbaton procesin e punës te përcaktuar nga Përgjegjësi i sektorit. 

-Kthen materialet ne formatin dhe kualitetin e duhur për transmetim dhe arkivim. 

Mbi punën e teknikës në studion e transmetimit gjatë vitit 2021. 

 

 Viti 2021 ishte një vit arritjesh dhe suksesesh për sektorin teknik të studios së transmetimit. 

 Gjatë këtij viti vazhdoi me sukses regjistrimi dhe transmetimi i një sërë emisionesh, bisedash, 

intervistash në studio, etj., të cilat tashmë kanë krijuar vazhdimësi të padiskutueshme. 

Por edhe gjatë këtij viti nuk kanë munguar problemet teknike, të shkaktuara kryesisht nga amortizimi 

i tejskajshëm i aparaturës se vjetër analoge. Probleme na kanë sjellë kryesisht mikrofonat me valë (si 

ata mizë edhe ata akullore) të cilët janë që në vitin 2000 dhe herë pas here duhen riparuar pasi futin 

zhurma të ndryshme. 

 Kështu p.sh. para fillimit të sezonit të ri në muajin Tetor, të gjithë mikrofonat wireless tip mizë, u 

riparuan pasi fusnin zhurma (alternanca) në transmetim. 
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 Duhet theksuar gjithashtu se në studion e transmetimit bëhet edhe regjistrimi në të njëjtën aparaturë i 

emisioneve ose bisedave të ndryshme kur ato nuk janë drejtpërdrejt dhe kjo sjell mbingarkesën e saj 

sepse në të njëjtën kohë edhe transmeton edhe regjistron.  

 Në muajin Korrik u detektua mikseri (analog) qendror i zërit Americanaudio 24 Channel, të cilit nuk 

i funksiononin tre kanale. Pasi u zëvendësua me një mikser audio Saundcraft 16 Channel të dërguar 

nga RTSH, u riparua dhe tani funksionon normalisht. Duhet përmendur që ky mikser është që në 

vitin 2010. 

 Gjithashtu në muajin Nëntor probleme pati edhe serveri i dytë i transmetimit (Playbox), i cili pësoi 

defekt në njërin nga blloqet e ushqimit dhe si pasojë disa ditë nuk funksionoi normalisht. Pasi iu hoq 

blloku i defektuar filloi të funksionojë përsëri por jo me kapacitetin e mëparshëm. Problem për këtë 

server transmetimi është mosha relativisht e madhe (që në vitin 2008) dhe kjo bën që të mos ketë 

pjesë këmbimi për të. 

 Për vitin 2022, nevojë emergjente, mbetet pajisja e studios së transmetimit me aparatura të tjera të 

domosdoshme digjitale si p.sh. mikser audio digjital 32 CH, Matriks Sëitcher 16X16 I/O, A/V 

digjitale, si edhe pajisjen e serverave të transmetimit me karta video (Playout) të cilat do të bëjnë të 

mundur përmirësimin e cilësisë së zërit dhe të figurës si edhe kontrollin më të mirë të pajisjeve në 

studion e transmetimit. 

 Gjithashtu nevojë imediate në studion e transmetimit, mbetet pajisja me aparatura më moderne si 

edhe me mikrofona me valë, si mize ashtu edhe akullore, në mënyrë që të rritet cilësia, si e 

emisioneve të regjistruar ashtu edhe të atyre të drejtpërdrejtë. 

 

 Ecuria teknike e studiove te montazhit gjatë vitit 2021 ka qenë relativisht e mirë. 

Investimi I RTSh në zëvendësimin e disa nga kompjuterëve të studiove të montazhit ka sjellë 

përmirësimin e cilësisë dhe shpejtësinë në nxjerrjen e produktit përfundimtar. Problem vazhdon të 

paraqesë kapaciteti i memories në kompjuterët e studiove të montazhit. Kjo u është bërë e ditur 

drejtuesve edhe ne takimet e zhvilluara. Përmirësimi  i këtij problemi bëhet vetëm duke ngritur server 

ose një PC Storage për arkivimin e materialeve. 

Ngritja e një pike regjistrimi audio do të ishte një përmirësim i materialeve audiovizive, sepse deri 

tani ajo është bërë në studion e montazhit në mënyrë jo profesionale.  

 Një problematikë e vazhdueshme mbetet edhe rrjeti kjo si pasojë e shtimit te kompjuterëve. Pra 

nevojitet një rrjet i ri ne parametra profesionale. 

Tekniku i IT është i domosdoshëm për të bërë serviset e kompjuterëve, që të jenë në kushte optimale 

pune ndaj  problemeve të rrjetit që shfaqen herë pas here. 
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Sektori Teknik Radio dhe TV 

•Mban përgjegjësi për cilësinë e regjistrimit  te programeve, sinjaleve qe prodhohen ne studiot e 

qendrës vendore nga ana teknike.  

•Bashkërendon punët me vartësit e tij tekniket, për kryerjen e transmetimit. 

•Ne rast problemesh teknike realizon evidentimin e problemit, zgjidhjen e tij dhe raporton tek 

drejtuesi I qendrës vendore. 

•Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprori i tij; 

Jep përgjigje për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe 

përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, 

sipas fushave që mbulon sektori; 

•Siguron mirëmbajtjen, konfigurimin, dhe vijueshmërinë e sistemeve të transmetimit; 

•Kontrollon fizikisht pajisjet e sistemeve të transmetimit, për avari të ndryshme të mundshme 

2.Teknik Transmetimi Radio: Stela Meçaj, Elvis Kulla 

 

•Zbaton procesin e punës te përcaktuar nga Përgjegjësi i sektorit. 

•Kthen materialet ne formatin dhe kualitetin e duhur për transmetim dhe arkivim. 

•realizon regjistrimin, montimin dhe transmetimin e materialeve radiofonike, informative, muzikore 

te zhanreve dhe formateve te ndryshme. Gjithashtu është pjese e teknikes se transmetimit audio te 

emisioneve dhe programeve te përbashkëta Radio-televizive. 

3.Teknik Elektricist/Magazinier 

•Eliminimin ne kohe te defekteve qe ndodhin si rezultat i amortizimit te ndërtesave, instalimeve dhe 

pajisjeve. 

Mbajtjen ne gatishmëri te pajisjeve neper zyra dhe ne studiot e transmetimit 

•Kontrollin e vazhdueshëm te gjithë pajisjeve ne ambientet e institucionit. 

•Informojnë për çdo defekt përgjegjësit e tyre, nga te cilët varen 

•Bën hyrjen dhe daljen e mallrave dhe pajisjeve ne magazinë sipas dokumentacionit përkatës( fatura 

dhe fletë kërkesa)të Drejtorisë. 

•Ruan dhe administron vlerat materiale qe ndodhen ne magazine. 

•Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e te gjithë materialeve qe ndodhen ne 

magazine. 

•Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit te te gjithë dokumentacionit te hyrjes, 

marrjes ne dorëzim apo daljes (dorëzimit) te materialeve si flete-hyrje, flete-dalje, procesverbale etj. 

•Jep informacion mbi gjendjen e mallit ne magazine. 
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Mban kartele për çdo material dhe rakordon me specialisten ekonomiste për vlerën kontabël dhe 

përgatitjen për inventar.  

 

QENDRA VENDORE AUDIOVIZIVE  - KUKËS  

I nderuar z. Drejtor ne baze te shkresës   me nr. prot 546/2, date 10, 2 2022 për "Raportimin vjetor 

2020- 2021", po Ju nisim te detajuara këto raporte. Në vitin 2021,  punonjësit e QVA –së Kukës, 

kanë shënuar arritje në punën e tyre, duke shtuar sasinë e prodhimeve radio – televizive, por  dhe 

cilësinë e tyre.  

Gjatë këtij viti u punua në kushtet e pandemisë dhe problemeve që ajo solli në jetën e përditshme të 

njerëzve. 

Në një vit në ekranin e RTSH Kukësit dhe Radio Kukësit janë pasqyruar ngjarjet kryesore që kanë 

ndodhur në territorin që mbulon media jonë. 

Vlen të përmenden pasqyrimi i fushatës së zgjedhjeve parlamentarë të 25 prillit, ku kemi zbatuar me 

rigorozitet parimet e paanësisë, kodin e  etikës dhe udhëzimet  të KQZ –së për mbulimin në median 

vendore të fushatës. 

Ngjarjet e përditshme kanë qenë në fokusin e punës së gazetarëve. Ndërtimi i aeroportit, stadiumit të 

ri, spitalit dhe investimeve të tjera madhore, por dhe të tjera në nivel më të ulët.  

Në fokus të punës sonë kanë qenë dhe hallet e përditshme të banorëve, papunësia, varfëria, emigrimi, 

shëndeti etj. 

PROGRAMACIONI 

Në Radio Kukësi në 100;4 MHz, kemi program të larmishëm 24 orësh.  

Muzika e llojeve të ndryshme ka zënë afro 50 % të transmetimeve. Fonoteka jonë disponon ende 

shumë materiale me vlera të papërsëritshme, por duhet që të bëhet digjitalizimi i tyre në mënyrë që të 

bëhen të transmetueshme.  

Redaktorja e re e muzikës që ka nisur punë në mesin e këtij viti ka bërë një program të larmishëm për 

të gjithë moshat dhe grupet që ndjekin radion tone, duke pastruar mjaft transmetimin dhe nga 

materialet jo pa vlera dhe vulgare,  që mund të kenë depërtuar nga pakujdesia e bashkëpunëtorëve, 

apo dhe gazetarëve. Programi publikohet çdo ditë dhe ndiqet në mënyrë rigoroze. 

Në një ditë  kemi 4 orë transmetime live nga studio, dhe po kaq të ripërsëritura gjatë orëve të natës. 

Në radio kemi çdo ditë 2 – 3 emisione të drejtpërdrejta të përgatitura nga gazetarët që nisin  në ora 07 

- 09 me “Radio mëngjesin”, më pas në ora 12 e 30 sërish emision i drejtpërdrejtë – të, që zgjat  një 

orë, Ky emision është sipas fushave që mbulojnë gazetarët, aktualitet, kulturë, sport, shëndetësi, 

arsim, dhe në drekë e pasdite emisionet e bashkëpunëtorëve, që kontrollohen nga gazetarët.  
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Programi i RTSh Kukësit  këtë vit ka qenë dhe më i larmishëm dhe i pasuruar me materiale që janë 

prodhuar nga redaksia jonë, dhe që përcjellin tek shikuesit vlera të fushave të ndryshme, kryesisht 

nga Kukësi. Përgjegjësi i transmetimit në bashkëpunim me atë të programacionit çdo ditë e javë 

hartojnë play - listën e emisioneve që transmetohen, duke minimizuar përsëritjet. Arkivi në radio e tv 

ka nevojë të freskohet më prodhimet më të reja e të mira nga fondi I RTSH – së. 

 

REDAKSIA 

Ne këtë sektor janë 7 gazetarë dhe 2 kameramanë  Puna e redaksisë në    vitin 2021  në QAV Kukës 

është përqendruar tek pasqyrimi me korrektësi e profesionalizëm i gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur 

në rajonin që ne mbulojmë si radio e tv, Kukës, Has , Tropojë, por dhe Dibër e ngjarjet që kanë patur 

rëndësi në Kosovë .  Sfida jonë ka qenë RTSH Kukësi, ku kemi vitin e dytë të çeljes së ekranit tonë. 

Ne jemi përqendruar tek emisionet e lajmeve që nisin në ora 16 e 30 dhe përsëriten dhe 4 herë të 

tjera. Ne ende nuk prodhojmë sinjal dhe lajmet i dërgojmë pasi i përfundojmë në sektorin e 

transmetimit në Tiranë dhe luhen nga andej. Kohëzgjatja është mbi 15 min. dhe të gjitha janë lajme të 

prodhuara brenda ditës dhe janë ende pa spikerim.   

Shumë prej këtyre kronikave dërgohen dhe në RTSH dhe RTSH 24.  

 

Në radio çdo gazetar ka realizuar çdo ditë kronikë për RTSH Kukësin e radion, një emision në javë të 

drejtpërdrejtë.  

Kontakte me redaksinë e rretheve në RTSH, janë të përditshme dhe ne ekranin e madh të RTSH 

shkojnë çdo ditë informacione dhe kronika që kërkohen. Në RTSH Kukësi çdo gazetar ka realizuar 

një cikël dokumentarësh sipas fushave që mbulojnë , duke sjellë personalitete e ngjarje të fushave të 

ndryshme.  

Janë prodhuar 539 emisione radiofonike duke përfshirë Radio mëngjesi, Aktualitet Kinostudio, Dritë, 

Shëndet e jetë, Retrospektive, Ora Arsimore.  

Për 12 muaj ( nga 1 janari deri në 31 dhjetor ) janë transmetuar 1939 kronika televizive në edicionet e 

RTSH Kukësi si dhe 1956 kronika radiofonike në edicionet e lajmeve në Radio Kukësi. 

Janë përgatitur dhe transmetuar për RTSH, RTSH1  235 kronika ku përfshihen edhe lidhjet direkte në 

rrethana të caktuara). 

Gjatë këtij viti, janë prodhuar 51 dokumentarë, reportazhe, intervista, profile të ndryshme të 

transmetuara në RTSH Kukësi, radio Kukësi dhe RTSH 1. 

Në Radio Kukësi janë transmetuar 2034 fleshe informative dhe 1355 edicione qendrorë nga secili 

gazetar sipas grafikës ditore.  
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Edicionet informative: 

Në RTSH Kukësi janë transmetuar 1620 edicione 

informative. Në një ditë kemi transmetim 5 edicione 

informative. Lajmet pasqyrohen edhe në faqen zyrtare të RTSH Kukësit në FB.  

 

Nr i emisioneve / 

Kronika 

Përshkrimi 

 

539 

Prodhime emisione radiofonike duke përfshirë Radiomëngjesi ora 7:00 - 

09:00 nga e hëna në të diel; Aktualitet, Kinostudio, Dritë, Shëndet e jetë, 

Restrospektivë, Ora Arsimore.  

 

490 

Emisione me tematika të ndryshme. Emisionet zgjasin nga 50 minuta 

deri në 120 minuta. Duhet theksuar se një emision i caktuar mund të 

drejtohet nga dy ose më shumë persona. 

1939 Kronika televizive në edicionet e RTSH Kukësi. 

1956 Kronika radiofonike në edicionet e lajmeve në Radio Kukësi. 

235 Kronika ku përfshihen edhe lidhjet direkte në rrethana të caktuara), për 

RTSH1. 

51 Dokumentarë, reportazhe, intervista, profile të ndryshme të transmetuara 

në RTSH Kukësi, radio Kukësi dhe RTSH 1. 

2034 Fleshe informative, në Radio Kukësi 

1355 Edicione qendrore, në Radio Kukësi 

 

1620 

Edicione informative, në RTSH Kukësi. Në një ditë kemi ritransmetim 

edhe 5 edicione informative. Lajmet pasqyrohen edhe në faqen zyrtare të 

RTSH Kukësit në FB. 

 

BSHKËPUNËTORËT 

Rrjeti i bashkëpunëtorëve në radio i ka dhënë impulse të reja emisioneve që janë transmetuar. Ne 

besojmë fort se emisioni i fëmijëve  i përgatitur nga artistët, Qazim Velia dhe Elvana Krasniqi,  është 

ndër më të mirët në këtë lloj në vend.  

Janë hartuar të gjitha kontratat dhe pagesat janë bërë në kohë dhe konform rregullit dhe kontributit që 

ata kanë dhënë.  Synojmë që në këto emisione të mos ketë përsëritje të tematikave. Kryeredaktorja 

dhe gazetarët përgjegjës do të kontrollojnë  të gjitha emisionet e bashkëpunëtorëve dhe nuk do të 

hyhet në emision pa një skenar të miratuar më parë.  
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SEKTORI TEKNIK 

Teknika  është mundur që të 

përmirësojë cilësinë e punës , figurës 

dhe zërit, por kemi ende nevojë për 

aparatura dhe kualifikime të personelit.  

Në këtë sektor punojnë 7 montazhierë, 

teknikë transmetimi, ndërkohë që ende 

nuk kemi një kandidat që përmbush kriteret për grafist. Përgjithësisht këtë në këtë sektor punojnë 

punonjës me përvojë. Teknika ka mangësi në aparatura dhe në na mungon studio e prodhimit dhe 

regjistrimit të prodhimeve televizive. Personeli duhet të bëjë me shumë në kapjen e proceseve të 

punës , pasi teknologjia po avancon me hapa të shpejtë. Pulti i transmetimit ka afro 20 vite  që është 

vendosur dhe duhet vënë një i ri. Nuk na ka munguar ndihma nga RTSH – ja për blerjen e 

kompjuterëve të montazhit dhe transmetimit. 

Kemi projekte për bërjen e tyre, por ende mungojnë fondet. Domosdoshmëri është ribërja e studios së 

radio, pasi në disa raste transmetimi i dpd –të është ndërprerë për disa orë, pasi struktura e mureve 

dhe studios  ka bërë që në të mos ndërhyjmë dot , sidomos kur  në brendësi ka ndotje nga minjtë. Për 

këtë kemi hartuar projektin. 

Domosdoshmëri është dhe një gjeneratori për të përballuar ndërprerjet e furnizimit me energji 

elektrike. 

Teknikët e transmetimit duhet të jenë 8 orë në punë dhe në asnjë rast të mos ndryshojnë programin. 

Ing. i mirëmbajtës duhet të jetë më shumë në krye të punës dhe të kontrollojë gjithë punën që i 

ngarkon funksioni. 

 

FINANCA DHE PERSONELI. 

Financa ka përmbushur gjithë detyrat që ka në kontratë. Janë  dhënë në kohë pagat, honorarët, 

mbikoha dhe shërbimet e udhëtimeve. Planifikimi i lejeve të zakonshme ka qenë në kohë. Dosjet e 

punonjësve janë pasuruar me gjithë kërkesat e reja gjatë këtij viti siç janë deklaratat e konfliktit të 

interesit , dy punësimeve dhe formulari i vlerësimit të punonjësve. Janë mbajtur parasysh  vërejtjet e 

lëna nga kontrollet e më përparshme të auditit, apo KLSH – ja. Nuk kemi detyrime ndaj 

institucioneve të tjera me të cilat kemi kontrata. 

Janë bërë gjithë kontratat dhe dokumentacionet që kanë ardhur nga RTSH –ja.  
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Gjatë viti 2021 kemi punësuar dy gazetare të reja të diplomuara, Kemi 3 gazetare të reja  që ende u 

duhet shumë punë për të arritur  treshen tjetër te gazetarëve që kanë përvojën e duhur dhe bëjnë 

dallimin në punë me gazetaret e reja, që mendojmë duhet t’u nënshtrohen dhe kualifikimeve,  

Në organikë dhe për nevoja punë do na duhen dhe një shofer dhe një kameraman i tretë. Në do 

kërkojmë që të hapen këta vende punë, e nëse jo duhet të bëjmë ndryshime në strukturën organizative 

në mënyrë që  në transmetim në radio të lëmë një teknik dhe përgjegjës i transmetimit . Dhe tekniku 

tjetër të bëjnë kameramanin dhe shoferin. 

Rëndësi u është kushtuar ruajtës dhe inventarizimit të bazës material. Janë krijuar në kohë komisionet 

përkatëse. Shumë materiale tashmë nuk kanë asnjë vlerë dhe duhet të nxirren jashtë përdorimit. 

Nr    EMERTIMI    Realizimi  

Plani 

Vjetor  

      2021 2022 

1 Paga e shpenzime te tjera personeli    17100 19200 

a Paga personeli i përhershëm    16000 18000 

b Paga part-time        

c Mbikohe    1100 1200 

2 Shpërblime      1200 

3 

Kontributi i sigurimeve shoqërore  e 

shend,   2800 3200 

a Kontributi i sigurimeve  shoqërore    2800 3200 

b Kontributi i sigurimeve  shëndetësore        

4 Materiale   950 1500 

a Materiale  kryesore (teknike)    500 1000 

b Materiale ndihmëse (kancelari ,detergjente)   450 500 

c Karburante e lende djegëse       

d Shërbime makinës TR  9204S   235 300 

5 Shërbime  nga te tretet     980 1480 

a Elektricitet    700 900 

b Ujë     50 

c Telefon +internet    160 200 

d Posta e shërbime korrieri   30 30 

dh Shpenzime interneti    40 50 

e Shpenzime për roje civile        

f Shpenzime për qiramarrje  ambientesh        

g Shpenzime te tjera    50 250 

6 Shpenzime udhëtimi e dieta    1150 1200 

a Udhëtime e dieta brenda  vendit    1150 1200 

b Udhëtime e dieta jashtë vendit        
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7 Shpenzime te tjera operative    1150 1250 

a Shpenz.  Pritje, përcjellje     0 

b Shpenzime për honorarë    1050 1100 

c Shpenzime për tatime e taksa  te tjera, tax makine 100 150 

d Shpenzime për mirëmbajtje kompjuterësh    50 100 

8 

Shpenzime për organizma 

ndërkombëtare    0 0 

a Eutelsat         

b 

EBU dhe te tjere organiozma  

nderkombetare        

9 Projekte filmike dhe artistike    0 0 

10 Shpenzime financiare te brendshme    0 0 

11 

Shpenzime per investime(Bashkengjitur 

preventivi) 0 220 

  SHUMA   24130 29250 

 

QENDRA VENDORE AUDIOVIZIVE  - GJIROKASTËR 

RTSHGJ-ja ka transformuar plotësisht veten gjatë 2020-2021.Ishte e rëndësishme për RTSHGJ-në që 

të përshtatej në fokusin e saj. Shikimi i RTSHGJ-së tashmë ndodh kudo, jo vetëm në qarkun jugor, 

por në të gjithë Shqipërinë, kjo falë digjitalizimit, si dhe në aplikacionin RTSH TANI. 

RTSHGJ-ja sot nuk ndiqet nga qytetarët e qarkut vetëm në edicionet e lajmeve, por emisionet e 

larmishme e kanë ofruar publikun në çdo moment të ditës. Falë profesionalizmit dhe kreativitetit të 

stafit tonë çdo moment i ditës është një mundësi për t’u kapur, që të dominojmë mbi konkurrentet 

tanë. 

RTSHGJ-ja është një televizion publik lokal i cili operon 

në qarkun e Gjirokastrës. Ky stacion televiziv është shumë 

popullor në këtë qark. RTSHGJ-ja transmeton 24 orë në 

ditë në shtëpitë e jo vetëm të  qytetarëve të qarkut 

Gjirokastër, por të gjithë shqiptareve. Ai ofron shërbime 

cilësore audio dhe audiovizive për të informuar, edukuar 

dhe argëtuar publikun e zonës në fjalë. Audienca e RTSHGJ dominohet nga mosha 25-45 vjeç, por 

nuk mungojnë edhe moshat 50-70 vjeç të cilët jetojnë në Gjirokastër, Tepelenë, Përmet.  

Sipas një sondazhi të bërë nga ana e stafit tonë kemi parë se RTSHGJ-ja ndiqet kryesisht nga të gjitha 

grupet e sjella më sipër, dhe ne emisionet e mbrëmjes ze rreth 55% të teleshikuesve që ndjekin TV 

lokale në qark.  
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Shikueshmëria është më e lartë në rrethet, Gjirokastër ,Përmet e Tepelenë, Sarandë, Delvinë, 

Konispol, Himarë, kjo fal edhe shkeljes së territorit të bërë nga gazetarët. ,  

 Treguesit që kemi për shikueshmërinë janë të bazuar te sondazhet e bëra nga ne, pasi nuk ekziston 

një matës të shikueshmërisë në rang lokal.  

Gjithsesi nga sondazhet e bëra vërehet një rritje e interesit për të ndjekur RTSHGJ. 

Treguesit bëhen edhe me premtues kur RTSHGJ-ja transmeton tema të caktuara mbi sportin apo 

politikat rajonale.  

Nëse do të parashtronim disa nga pikat tona të forta në raport me konkurrentet mund të themi se: 

-Kemi një mbulim më të gjerë të sinjalit televiziv; 

-Kalimi nga analogu në digjital po ashtu na jep një avantazh në raport me konkurrentët tanë pasi 

tashmë ne ndiqemi në gjithë Shqipërinë; 

-Personeli i plotë dhe profesionist të vërtetë; 

-Infrastruktura e përmirësuar me pajisje bashkëkohore; 

-Shtimi i ndjeshëm i programeve me tematika të ndryshme të cilat i kanë tërhequr vëmendjen biznesit 

për të na mbështetur financiarisht. 

REDAKSIA E LAJMEVE 

 

Qendra Vendore Audiovizive  Gjirokastër dhe gjithë stafi I këtij institucioni, gjatë vitit 2020-2021, 

kanë përmbushur misionin dhe angazhimin kryesor të tyre, për të pasqyruar ngjarjet dhe evente 

kryesore të rajonit në ekranin e RTGJ dhe atë të RTSH.  

Puna e kësaj Redaksie, është ndërtuar mbi një platformë të caktuar dhe të miratuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e RTSH, platformë që është respektuar gjatë punës krijuese  për realizimin e 

programacionit në televizion dhe radio. E specifikuar në realizimin e edicioneve informativë të 

përditshëm, ku mesatarisht rreth 200 kronika në muaj përgatiten nga gazetarët sipas profileve që 
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mbulojnë ,në emisionet e përditshme në  TV dhe Radio, në emisionet javore në TV dhe Radio , filma 

dokumentarë, emisione muzikore, etj.,  

Mbështetur në Statutin e institucionit janë realizuar materiale në interes të publikut, janë shfaqur 

kronika, reportazhe, filma dokumentarë, intervista, portrete që prekin fusha dhe personalitete të 

ndryshme të jetës.  

Redaksia e RTV “Gjirokastra” veç përgatitjes të ditarëve të përditshëm ka realizuar një numër të 

madh emisionesh. Si: 

“Mirëmëngjes Gjirokastër ”,nga bashkëpunëtorja  Entjola Budo (emision nga e hëna -premte  

,argëtues me muzikë nga festivalet ndër vite në RTSH ,por nuk mungojnë tema të ndryshme social 

kulturore me të ftuar në studio dhe telefonata nga qytetarët) 

 “Retrospektive”, nga gazetarja Yllka Ponde (një emision i përjavshëm ,ku në qendër të tij janë 

kontributet e personaliteteve gjirokastritë në fusha të ndryshme të jetës etj., vijnë në formë 

monografie. 

“Rubrika Sportive” nga gazetari sportiv Tomorr Shehu  

 

 “Spekter ” nga gazetaret e RTSHGJ (emision I përjavshëm ku  historia ,kultura, zakonet, tradita e 

fshatit dhe qytetit vijnë në formën e një filmi dokumentar)  

 

Realizimi I emisionit të përjavshëm në gjuhën greke  “60 Minuta me greket “ në televizion është 

mbuluar nga gazetari Kristaq Xha 

Ndërkohë që është realizuar me profesionalizëm emisioni  në gjuhën arumune nga bashkëpunëtori 

Dhimitër Basho Tradita dhe Kultura Arumune”. 

( Ndërtimi I këtyre emisioneve është bërë mbi  bazën e temave të përcaktuara nga gazetari përgjegjës 

I gjuhës greke dhe bashkëpunëtori I gjuhës arumune ,në bashkëpunim me përgjegjësin e redaksisë. 

Veç emisioneve që kanë lidhje me zonën e minoritetit në fushën e vlerave të trashëgimisë, pasurisë 

kulturore, traditat, etj., një minutash I caktuar brenda emisionit I është dhënë edhe lajmeve aktuale 

apo ngjarjeve të ditës që shqetësojnë këtë minoritet.) 

Emisioni “Pasditja ime  ”nga gazetarja Ledja  Fili (emisioni sjell çdo ditë në radio tema të ndryshme 

sociale) 

"Telefonatë Zemre" emision radiofonik nga e hëna në të premte  nga Silvana Lula ( për 120 minuta 

emisioni sjell preferenca muzikore nga qytetarët)  

Emisioni  rinor I përjavshëm në TV dhe Radio “Dedikuar Ty”.(.Emisioni transmetohet edhe në 

Radio njëkohësisht) 

Emision radiofonik  në gjuhën greke  ’Festa e traditës" (e hënë e diel) 
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Zgjedhjet Parlamentare 2021 

Gjatë muajve mars- prill 2021 ,muaj të cilët përkuan me zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, redaksia 

e RTSH Gjirokastra mori masat e nevojshme për mbulimin e çdo aktiviteti që subjektet politike të 

kishin hapësirën e nevojshme ,sipas minutazhit të caktuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Në 

edicionet informative por edhe në programacionin e përditshëm, këto aktivitete janë pasqyruar me 

profesionalizëm dhe paanësi.. Aktivitetet e forcave politike janë mbuluar nga vetë  këto subjekte dhe 

janë përgatitur nga kryeredaktorja Silvana Lula ,në përjashtim të disa rasteve ,ku janë angazhuar edhe 

gazetarët. 

Në ditën e zgjedhjeve,dt.25.04.2021, është bërë një ndarje territoriale me gazetarët për mbulimin 

dhe  mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. 

 Pas mbylljes së QV, gazetarët janë stacionuar pranë  KZAZ-ve, përkatëse, duke ndjekur të gjithë 

procesin e numërimit, ku pjesa më e madhe e QN kanë përfunduar rreth  orëve të para të mesditës së 

26 prillit.   

Procesi i numërimit nga KZAZ-80 ,është përcjell hap pas hapi në ekranin e RTSH Gjirokastra, fal 

bashkëpunimit me stafin teknik. Shikuesit janë informuar në kohë reale për rezultatet, jo vetëm të 

KZAZ 80,por edhe të 6 KZAZ-ve të qarkut. 

  

Emisionet 

Gjatë muajve mars dhe  prill ka vazhduar transmetimi i rregullt i emisioneve “E hëna sportive”, 

“Spektër aktual ”  “Dedikuar ty”, emisionet për minoritetin grek dhe atë arumun. 

Gjatë muajt prill janë   realizuar edhe emisione për kandidatët që garuan në zgjedhjet e 25 prillit. 

Nën siglën "Shqipëri voton” pjesë u bënë kandidatët e forcave politike :PS, PD,  PSD, Nisma 

Thurje, Aleanca Bashkimi Popullor Konservator. Ndërsa LSI u mbulua me takimin përmbyllës në 

Tiranë. Këto emisione u realizuan nga drejtori Arjan Xhani dhe kryeredaktorja Silvana Lula. 

 

Gjatë këtyre viteve ,është bashkëpunuar me RTSH1,RTSH24,RTSH2,RTSH AGRO, në realizimin e 

kronikave informative, lidhjeve direkte, dhe reportazheve ,jo vetëm ne edicionet e lajmeve por edhe 

në emisionet e ndryshme, që realizohen në këto ekrane. Gjithashtu gjatë muajit prill 2021 është 

bashkëpunuar me Radiotelevizionin Publik për transmetimin e kronikave dhe materialeve të 

ndryshme. Gjatë ditës së zgjedhjeve dhe procesit të numërimit është mbuluar me lidhje direkte nga 

KZAZ 80,Bashkia Gjirokastër Rtsh24,në maratonën televizive, “Shqipëria zgjedh”. Lidhjet direkte 

janë realizuar nga pallati i sportit, që prej orës 07:00 të dt.25.04.2021,deri në orën 05:00 të 
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dt.28.04.2021.Lidhjet janë realizuar nga kryeredaktorja Silvana Lula dhe gazetaret Yllka Ponde ,Eri 

Muco. 

 

Sektori Teknik 

Gjatë vitit 2020-2021 puna e sektorit  të teknikës në Radio Televizionin Gjirokastra ka konsistuar në 

realizimin me profesionalizëm dhe parametrat e duhur teknikë të kronikave apo emisioneve nga 

operatorët dhe montazhierët.  

Stafi teknik ka bashkëpunuar me redaksinë për realizimin me cilësi të kronikave, specialeve, 

emisioneve ne studio, etj. 

Gjithashtu pjesë e punës së stafit teknik ka qenë sigurimi I një transmetimi audioviziv cilësuar dhe 

me parametrat e duhur. Stafi ka mirëmbajtur infrastrukturën teknike duke siguruar një ecuri normale 

të punës së stafit të RTGJ. 

 

Sektori i Marketingut 

Për gjetjen e klientëve të rinj dhe sponsorëve, zyra jonë e marketingut ka krijuar një data bazë të të 

gjithë atyre bizneseve që kanë bërë reklama në TV lokale. Sot qarku i Gjirokastrës numëron rreth 

2200 biznese dhe institucione publike. Nga të cilët vetëm 5% e tyre kanë kërkuar të promovojnë 

produktet dhe shërbimet e tyre në RTSHGJ.  Po ashtu ka marrë kontaktet e gjithë bizneseve që 

operojnë në këtë treg.  Gjithashtu ka seleksionuar disa të tjerë në qytetet përreth.  

Zyra jonë e marketingut ka 2 target kryesorë: 

 Target primar janë ata biznese që kanë bërë reklama te ne ose te konkurrentët tanë në të kaluarën. 

                                                          

Këtyre bizneseve u kërkohet opinion dhe feedback për rezultatin e marrë nga reklama dhe u kërkohet 

të provojnë ofertat tona të reja për reklamat.  

Targeti jonë sekondar janë bizneset e reja që nuk kanë bërë kurrë më parë reklama dhe u kërkohet të 

blejnë ndonjë prej paketave tona të reklamave.  

Çmimi që kemi përcaktuar për çdo reklamë është përcaktuar nga TVSH-ja. Ky çmim është shumë 

kompetitiv. Promovimi siç e lartpërmendur është bërë  në mënyrë direkte duke kontaktuar bizneset 

nga ana e stafit tone, që merret me marketingun si dhe në mënyrë indirekte falë rritjes se audiencës 

sonë dhe rënies së konkurentëve. Vendi do të ngelet qarku i Gjirokastrës pasi ne jemi një televizion 

publik rajonal. 

Gjithashtu në bashkëpunim me Drejtorinë e Marketingut të  RTSH-së janë transmetuar në RTSH 

Gjirokastra një sërë spote dhe reklama te dërguara nga RTSH. Realizimi I spoteve dhe reklamave 

është bërë brenda minutazhit dhe ofertës që ka përcaktuar RTSH për skemën e marketingut. 
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Objektivat  e RTSH Gjirokastrës 2022 

 Edhe gjatë vitit 2022, stafi i Radio-Televizionit Gjirokastra do të jetë i angazhuar për të 

përmbushur detyrat dhe objektivat e një transmetuesi publik për informimin e paanshëm dhe me 

profesionalizëm të publikut. 

 Realizimi I emisioneve ,dokumentarëve, reportazheve të rinj me tematika të ndryshme si dhe 

afërmi I disa bashkëpunëtorëve me për përgatitjen e tyre me karakter informues dhe edukues për 

mosha dhe grupe të ndryshme sociale. 

 Objektivi primar në periudhën afat shkurtër është të mbajnë klientët ekzistues që bëjnë reklama 

aktualisht dhe të stimulojnë rritjen e buxhetit të reklamave te ne. 

 Në bashkëpunim më RTSH, por edhe me bizneset që operojnë në rajon, do të bëjmë të mundur 

realizimin e projektit për ndërtimin e një studio televizive, pasi studio aktuale është amortizuar. 

 

QENDRA VENDORE AUDIOVIZIVE  - SHKODËR 

RTSH–Shkodra gjatë vitit 2021 është konsoliduar edhe më shumë si një media audiovizive, ku 

krahas transmetimit radiofonik, në FM 92 mhz, ka rritur audiencën dhe shikueshmërinë edhe në 

rrjetet sociale në internet (facebook dhe instagram), ku prej disa vitesh transmetohen disa prej 

programeve edhe emisioneve ditore të radios.  

Ashtu si për në të gjithë mediat e tjera, kryetema në programacionin dhe transmetimet e RTSH-

Shkodra, edhe gjatë këtij viti ishte pandemia, e cila diktoi edhe mënyrën e realizmit të 

programacionit. Interneti, lidhjet online dhe raportimet e drejtpërdrejta kanë qenë mënyrat më të 

aplikuar në realizimin e disa prej emisioneve më të ndjekura të Radio Shkodrës. Megjithatë edhe 

gjatë këtij viti të ftuarit në studiot e Radio Shkodrës, kanë qenë të shumtë, të përditshëm, veçanërisht 

në emisionin e mëngjesit, ato te pasdites, ne  në  Studio Sport etj.  Në këto emisione përveç të 

pranishmeve në studio, shumë prej të cilëve personalitete të fushave te ndryshme, ka patur 

pjesëmarrje të vazhdueshme edhe të shumë ndjekësve të këtyre emisioneve, përmes telefonatave edhe 

komenteve të shkruara.  

 Ashtu si edhe vitet e mëparshëm, edhe në 2021-tën, bazë e strukturës programore të Radio Shkodrës 

ka qenë informacioni. Në edicionet informative të ditës (5 edicione flesh dhe 2 të zgjeruara) janë 

trajtuar të gjitha ngjarjet dhe zhvillimet në gjithë rajonin e Shkodrës, pa anashkaluar edhe zhvillimet 

e rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Informacionet e shkurtra, kronikat, reportazhet, intervistat në studio apo lidhjet e drejtpërdrejta me 

gazetarët në terren, të gjitha këto kanë qenë pjesë e edicioneve  informative në  RTSH Shkodra gjatë 

këtij viti. 
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Pjesë e rëndësishme e punës së stafit të RTSH-Shkodra edhe gjatë 2021, ka qenë kontributi i 

vazhdueshëm, për emisionet dhe programet e ndryshme të TVSH-se si dhe të Radio Tiranës. 

Në veçanti në edicionet informative si në RTSH1, RTSH-24, RTSH-Sport, por edhe ne emisionet e 

mëngjesit, emisionin e arsimit  etj.,  ne RTSH 1 dhe RTSH 2, gazetaret dhe operatorët e RTSH-

Shkodra kanë të qenë të pranishëm pothuajse çdo ditë, përmes informacioneve, kronikave, 

reportazheve apo edhe transmetimeve të drejtpërdrejta, ku janë pasqyruar ngjarjet, aktivitetet, 

veprimtaritë dhe probleme e tematika të ndryshme, jo veçse nga bashkia e Shkodrës  por edhe nga 

bashkitë Malësi e Madhe, Pukë dhe Vau Dejës.   

Pikërisht në këtë punë që është bërë gjatë 2021-tës, për programet e RTSH 1, 24 dhe për RTSH 

Sport, kanë qenë vështirësitë dhe problematikat kryesore  me të cilat jemi përballur gjatë këtij viti. 

Probleme shpesh herë ka patur me dërgimin në kohë të materialeve televizive të realizuara gjate ditës 

për emisionet e RTSH-së, kjo për shkak të bllokimit të shpeshtë të kompjuterit në pikën e montazhit 

apo në disa raste edhe për shkak të problemeve me internetin.  

Sa I takon objektivave të redaksisë së RTSH-Shkodra, për vitin 2022, krahas përmirësimit të 

programacionit  dhe  shtimit  të audiencës së radios, prioritet është edhe përgatitja dhe realizimi e 

programeve televizive për stacionin lokal RTSH-Shkodra, që pritet të fillojë transmetimet këtë vit. 

Sektori teknik është angazhuar në prodhimin dhe transmetimin e programeve radiofonike dhe 

televizive sipas programacionit ,me cilësi dhe pa ndërprerje. Kjo është bërë krejtësisht në formatin 

digjital  nëpërmjet kompjuterëve të instaluar për këtë qëllim. Është punuar për mirëmbajtjen e tyre 

duke I azhornuar herë pas here me pjesë dhe softuerë të rinj. 

Kujdes I veçante është treguar sidomos gjatë transmetimit te edicioneve të drejtpërdrejta  informative 

si dhe emisioneve të përgatitura me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë  te dëgjuesve. 

Krahas transmetimit radiofonik nëpërmjet transmetuesit FM 92 MHz., I cili dëgjohet ne te gjithë 

veriun e Shqipërisë, është aplikuare dhe transmetimi online i Radio Shkodrës. Nëpërmjet faqes në 

facebook  “Live Radio Shkodra” , janë përcjelle publikut emisionet më të zgjedhura me audio e 

video. Kjo e ka rritur audience edhe jashtë kufijve të Shqipërisë. 

Me qëllim që transmetimet nga studio të jenë 100% digjitale, është punuar për vazhdimin e 

digjitalizimit  të materialeve muzikore të arkivit te Radios.  Gjithashtu është pasuruar fondi muzikor 

ne përmjet prurjeve të reja të muzikës së vendit dhe të huaj, të masterizuara ne studio tona. 

Gatishmëria teknike, gjate këtij viti, ka qenë e plotë, duke mos shënuar në asnjë rast ndërprerje të 

transmetimeve. 
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Është punuar për mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik të studios Tv ,megjithëqë mungesat në 

investime për teknologjitë e reja gjë qe shpresohet qe ne vitin 2022 do marri një impuls te ri me 

ngritjen e kanalit televiziv RTSH-Shkodra, 

Lidhjet me studion qendrore janë realizuar 100%, pa patur asnjë defekt apo ndërprerje. 

Analiza Financiare 2021 

Aktiviteti ekonomiko-financiar  për vitin 2021 është mbështetur në buxhetin e miratuar nga Drejtoria 

e Përgjithshme e RTSH për QVA Shkodër, i cili ka pasur disa ndryshime për shkak të rritjes së 

pagave të punonjësve të cilat nuk ishin parashikuar. 

Në zbatim të buxhetit të shtetit (sipas burimeve të financimit) kemi ndjekur realizimin e të gjitha 

zërave, sipas shpenzimeve mujore ,tre mujore, 6 mujore, 9 mujore  dhe vjetore. Duke respektuar 

kuotat e planifikuara dhe administruar  mirë këto shpenzime  në raport me planifikimin vjetor. 

Çdo muaj kemi përpiluar dhe dorëzuar situacionet mujore dhe librin e blerjeve/shitjeve me tvsh. 

Sipas planeve të hartuara janë kryer  kontrolle të herëpashershme  në magazinën e institucionit, për të 

verifikuar ruajtjen dhe gjendjen e materialeve. 

 

Përpos sa u përmend me sipër, pavarësisht vështirësive të larta gjatë kësaj periudhe, RTSH ka vijuar 

dhe do të vijoj punën për përmbushjen e qëllimeve të saj.  

Një nga proceset që vlerësojmë si shumë të rëndësishëm  është proçesi i digjitalizimit të arkivës, si 

një nga sfidat që ka ndërmarrë RTSH dhe për të cilën ka nisur punën me ngritjen e grupeve të punës 

për fazën e parë të proçesit; proçes qe e vlerësojmë të domosdoshëm dhe shumë të vlefshëm për 

pasurinë që mbart RTSH në arkivat e saj. Gjithashtu janë kryer takime me televizionet publike, në 

rajon, të cilat e kanë kryer ose janë në proces digjitalizimi të arkivës. Ky proçes do të ketë nevojë për 

mbështetje pasi është një proces kompleks dhe ka nevojë për suport jo vetëm në burime njerëzore por 

edhe në financime. 

Nga ana tjetër vlerësojmë se nevojitet mbështetje financiare për të rivitalizuar disa aspekte të 

televizionit që do të ndihmojnë në krijimin e një imazhi të ri të RTSH, siç mund të jenë investimet në 

studio të reja, integrim më të lartë të artistëve, më shumë të rinj të angazhuar, teknologji e 

përditësuar, etj.; elementë këta që lidhen me njëri tjetrin dhe krijojnë tërësinë e asaj që do t’i ofrohet 

publikut në ekran. 

 

http://www.rtsh.al/

