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HYRJE

 

 

    

   

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Misioni: Në shërbim të publikut

  

Radiotelevizioni shqiptar gjatë vi�t 2018 ka vijuar punën e �j serioze në rrugën e një 

transformimi të gjithanshëm, me synimin për të krijuar një marrëdhënie të re me publikun, 

marrëdhënie e cila buron dhe sanksionohet edhe në ligjin

 

për en�n informa�v.

  

Rapor� që paraqesim përpara jush, synon të japë një pasqyrë

 

të punës, arritjeve, por edhe 

problemeve me të cilat është ndeshur Radiotelevizioni Shqiptar gjatë vi�t 2018. Qëllimi ynë

 

kryesor është

 

përmbushja e detyrave për të informuar, edukuar e argëtuar publikun, duke i 

shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë edhe pakicat kombëtare. 

 

Rapor�

 
mbi ak�vite�n e RTSH-së

 
për vi�n 2018 është përgjigje e kërkesave të Ligjit për 

Autorite�n e Mediave Audiovizive 97/2013, Statu�t
 
për Parimet Editoriale dhe

 
Rezolutën e 

Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë e RTSH -së.
  

E drejta e shprehjes dhe e informimit e mbështetur mbi vlerat demokra�ke dhe parimet bazë të 

Kushtetutës, mbetet baza referenciale e punës së ins�tucionit tonë.  

Në këtë material pasqyrohet: 

1. Raport i hollësishëm ekonomiko-financiar;  
2.

 
Raport i njësisë teknike (e cila ka vijuar me inves�met në prodhim e transm e�m);

 
3.

 
Analizë e Drejtorisë së

 
lajmeve dhe emisioneve tema�ke në përgjigje të pla�ormës 

editoriale, por edhe kërkesave e shqetësimeve të popullatës. 

 4.

 

Një këndvështrim të gjithëanshëm lidhur me programet në kanalet

 

gjeneraliste dhe 

tema�ke, të cilat gjatë kë�j vi� jo vetëm janë shtuar në sasi, por kanë pësuar edhe një 

transformin cilësor, si një domosdoshmëri për t’iu përgjigjur jo thjesht kërkesave në 

rritje të publikut, por edhe nevojës për një konsolidim të vazhdueshëm të rrugës për 

ndryshim që po realizion RTSH; 

 
5.

 

Raportet e departamenteve të tjera, puna e të cilave është harmonizuar gjithnjë e më 

shumë me njësitë bazë. 

 
RTSH gjatë vi�t 2018 ka konceptuar dhe realizuar punën e saj si një sfidë për realizimin e 

detyrave të vësh�ra që lidhen me një qasje të re ndaj publikut.

 

Paketa e ndryshuar dhe në rritje 

e programeve,

 

e realizuar në vi�n 2017, është pasuruar më tej gjatë vi�t që po marrim në 

analizë. Një kanal i ri informa�v dhe disa kanale për të cilat po kryhen testet e plota, janë pjesë 

e një përpjekjeje që vazhdon në rrugën e vësh�rë të transformimit. 
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Në një vështrim të përgjithshëm, mund të themi se periudha janar-

 

dhjetor 2018 ka qenë një 

periudhë e ndërtuar mbi sfida të njëpasnjëshme.

 

Pas procesit të njohjes, vijon procesi i ristrukturimit të pjesës bazike të një televizioni: produk� 

televiziv. Ky proces ka kaluar në shumë faza, për të mbërritur aty ku është sot. Të gjitha 

programet e RTSH-së janë transformuar në formë dhe në përmbajtje, duke sjellë një frymë të re

 

në televizion, bazuar në standardet

 

evropiane.

 

Progresi është i ndjeshëm dhe këtë e fakton feedback-u i marrë nga publiku. Tashmë, RTSH 

ofron

 

një paketë kanalesh për të gjitha moshat dhe zhanret.

 

Konfirmimin e kemi marrë nga shikuesit, të cilët kanë rritur dukshëm interesin e tyre për të 

ndjekur programet tona. Pas një sërë sondazhesh të kryera nëpërmjet telefonatave e 

sondazheve online, rezulton që është rritur ndjeshëm shikueshmëria, duke e bërë RTSH -në 

tashmë jo më një zgjedhje sporadike, por një zgjedhje të përhershme.

 

Ndryshimet në strukturën programore po ecin me shpejtësinë e teknologjisë. Gjithçka që 

transmetohet në rrje�n e RTSH-së tashmë pasqyrohet gjerësisht on-line. Mediat sociale kanë 

ndikuar pozi�visht në përhapjen e pla�ormës sonë të re. Në këtë drej�m është ndjekur një 

poli�kë mja� e mirë e marrëdhënive me publikun për ta informuar me çdo mjet lidhur me 

programet tona, si dhe ngjarjet më të rëndësishme të  televizionit.  

Gjatë kë�j vi� janë rritur kërkesat për bashkëpunime me RTSH-në, për organizmin e shumë 

ngjarjeve të rëndësishme në kryeqytet e më gjerë. Projektet që prezantohen pranë RTSH -së janë 

shtuar dhe
 

tashmë shqyrtohen nga një grup pune i dedikuar për projektet e jashtme, i cili 

kujdeset të përzgjedhë propozimet më
 

cilësore.
 

RTSH është transmetuesi me mbulimin më të madh në vend pa pagesë. Si i �llë, kërkesat ndaj 

�j mbeten gjithnjë të larta, ndaj inves�met dhe përpjekjet për të rritur cilësinë dhe mbulimin 

kanë qenë pjesë e përpjekjeve të

 

vazhdueshme edhe gjatë vi�t 2018-të.

 

 

Një vit më parë u realizua një hop cilësor si në transme�min numerik, ashtu edhe në ngritjen e 

stacioneve të reja, gjë që vijoj me ritme të larta edhe këtë vit, pavarësisht vësh�rësive 

financiare.

 Kalimi në transmetimet digjitale nuk është thjesht një detyrë, për të cilën është punuar e vijon 

të punohet, por edhe një trend zhvillimi, ku kërkesat e publikut rriten dhe përbëjnë sfidën e 

radhës edhe për RTSH-në.

 
Në mars të vi�t

 

2018 u realizua kalimi i transme�mit të kanalit të parë në forma�n HD, duke

 

rritur në

 

mënyrë

 

të

 

djeshme cilësinë

 

e transme�mit.
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Në maj 2018 është hapur kanali i ri në High Definicion RTSH24. Ky është

 

një

 

kanal informa�ve 

dhe pasqyron lajme nga vendi e bota.

 

Gjatë vi�t 2018, RTSH ka pasur si synim kryesor futjen e zhvillimeve të fundit teknologjike në 

gjithë linjën e prodhimit dhe të transme�meve. Priorite� kryesorë

 

është

 

procesi i digjitalizimit 

të rrje�t DVB-T2, dhe konkre�sht: 

 

•

 

Digjitalizimi i rrje�t të transme�m-shpërndarjes;

 

•

 

Kalimi i prodhimeve të RTSH -së

 

nga teknologjia me definicion standard në atë me 

definicion të

 

lartë; 

 

•

 

Arkivimi digjital i materialeve dhe menaxhimi i aseteve të RTSH -së;

 

•

 

Trajnimi i stafit;

 

•
 

Përmirësimi i transme�meve analoge;
 

•
 

Rritja e numrit të transme�meve të eventeve spor�ve;
 

• Përmirësime të rrje�t IT dhe elektrik; 

• Përmirësimi i studiove lokale; 

• Përmirësime teknologjike në prodhimin dhe transme�met e Radio Tiranës.  

Sinjali RTSH-së është i kapshëm dhe cilësor për shqiptarët që jetojnë jashtë, të cilët kanë 

ndjeshmëri të lartë ndaj programeve tona.
 

Shqiptarët jashtë Shqipërisë kudo që jetojnë
 

kanë 

mundësi të ndjekin sot 6 kanale transme�mi (2 kanale në HD dhe 4 në SD) 
 

dhe 4 kanale në 

radio.

 
Kjo është

 
bërë

 
e mundur falë

 
perfeksionimit te

 
shërbimi satelitor , duke realizuar një 

sistem

 

mul�funksional që

 

siguron transme�me në HD, po edhe në programe të tjera. 

 
Synimi

 

për të qenë të

 

pranishëm në çdo pla�ormë komunikimi ka bërë të mundur që RTSH

 

të 

ndiqet nga një audiencë në rritje,

 

ku më

 

së

 

shum� ndiqet aplikacionin

 

RTSH

 

TANI. 

 Përmes kë�j aplikacioni të shkarkueshëm në

 

App Store në IOS dhe Play –

 

Store për sistemet 

Android është

 

e mundur: 

 

 

Me një ‘klik’ zgjedh një

 

nga kanalet që janë në rrjet;

 

 

Në kohë reale zgjedh programin që ke dëshirë të ndjekësh;

 

 

Guida elektronike ofron

 

informacion të plotë për programet në vijim dhe të dhëna të 

plota

 

për të gjithë transme�met;
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Me anë të kë�j shërbimi ndjek edhe programet e transmetuara të ditëve të mëparshme. 

 

Në

 

përmbushje të

 

misionit të

 

�j si television publik, RTSH ka realizuar me sukses transme�min e 

ngjarjeve të

 

rëndësishme si më

 

poshtë:

 

➢

 

Kampiona� botëror i futbollit.

 

Padyshim even� më i madh spor�v i vi�t, kampiona� 

botëror i futbollit,

 

ishte krye�ala e transme�meve televizive të RTSH -së. Ndryshe nga

 

prak�ka e ndjekur deri tani, RTSH kishte dhe mbaj� ekskluzivite�n e transme�mit të 

ngjarjes spor�ve më të madhe botërore, duke realizuar transme�met e të gjitha 

ndeshjeve, por edhe cikle të tëra emisionesh para dhe pas ndeshjeve si dhe kronika të

 

ndryshme në

 

edicionet informa�ve, duke e sjellë

 

RTSH-në

 

në vëmendjen dhe vlerësimin e 

publikut; 

 

➢

 

Fes�vali i Këngës

 

në

 

RTSH-së,

 

“Fest 57-të”

 

mbetet pa dyshim, një ngjarje ar�s�ke me 

përmasa të mëdha dhe me një impakt të padiskutueshëm;

 

➢
 

Fes�vali Evropian i Këngës
 

“Eurovision Song Contest”.
 

Pjesëmarrja e përvitshme në 

fes�valin evropian të këngës, jo vetëm ka rritur krediancialet publike të RTSH –së, por 

konkurrimi i suksesshëm i kë�j vi�, dëshmoj për një angazhim serioz të stafit dhe 

vëmendje të veçantë të këngëtarëve për të përfaqësuar Shqipërinë në mënyrë sa më 

dinjitoze. Transme�mi i kë�j even� tërhoqi shumë vëmendjen e publikut;  

➢ Transme�mi i S�nës koncertore të Orkestrës Simfonike të RTSH -së
 ,  e cila nga vi� në vit  

ka rritur profesionalizmin dhe mbetet nje referencë e spikatur e  formacioneve  muzikore 

të kë�j niveli. 
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II. RAPORT I HOLLËSISHËM EKONOMIKO-FINANCIAR

 

Realizimi i treguesve të mësipërm analizohet duke u bazuar në Vendimin nr.1 ,

 

datë 15 Shkurt 

2018, mbi “Mira�min e buxhe�t të RTSH-së

 

“

 

për vi�n 2018, Vendimin Nr.35 ,

 

datë 11.09.2018 të 

Këshillit Drejtues të RTSH-së

 

“Për mira�min e ndryshimeve në Buxhe�n e RTSH -së

 

për vi�n 2018

 

“.

 

Struktura e të ardhurave të RTSH -së

 

gjatë vi�t 2018

 

A. Struktura e të ardhurave të realizuara :

 

 

Burimi

 

 
Të ardhurat

 

në 000/lekë

 

Financimi nga buxhe� i shte�t
 

665,000
 

Tarifa mbi apara�n marrës radio televiziv 1,200,830  

Kontratat e shfrytëzimit të infrastrukturës së transme�mit  60,170  

Reklamat, njo�imet kronikat etj
 

205,320
 

Të ardhura nga kontrata e bashkëpunimit

 

me

 

Radion e

 

Kinës

 

76,000

 
Të ardhura të tjera, shitja e prodhimeve të veta, rimb.shpenz. Cërrik, 

etj.

 

41,000

 
TOTALI

 

2,248,320

  
Në mënyrë të përmbledhur, të ardhurat sipas burimeve të financimit janë realizuar

 

sipas 

raportit

 

dhe në strukturës

 

së

 

mëposhtme:

 -Të ardhura nga tarifa

 

e

 

apara�t tv

 

në vlerën

 

1,200,830,000 lekë

 

(~ 53 % ndaj totalit) 

 -Të ardhura të financuara nga Buxhe� i Shte�t

 

në vlerën

 

665,000,000 lekë

 

(~ 30% ndaj totalit)

 
-Të ardhura të vetë RTSH -së

 

në vlerën

 

382,490,000 lekë

 

(~ 17 % ndaj totalit) 

 

  

 

Grafiku i te ardhurave të RTSH-së  
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B.Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë vi�t 2018

    

     

  
Në 000/lekë

   

    

TË ARDHURAT  

      

Plani Buxhetit  Realizimi  Realizimi 

 Viti 2018 Viti 2018 në % 

I Financimi nga buxheti 665,000 665,000 100% 

Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000 240,000 100% 

Projekte Filmike&Artistike 65,000 65,000 100% 

Orkestra Simfonike RTSH 60,000 60,000 100% 

Shërbim mirëmbajtje rrjeti digj.etj. 200,000 200,000 100% 

Investime në Teknologji 100,000 100,000 100% 

II.Të ardhura nga tarifa ap.tv 1,320,000 1,200,830 91% 

III.Të ardhura të Institucionit 525,000 507,490 97% 

Shfrytëzim infrastrukture transmetimi  90,000 60,170 67% 

Reklama,njoftime etj. 180,000 205,320 114% 

Të ardhura nga shitja produkteve të 

veta etj. 
50,000 41,000 

82% 

Të ardhura Kontrata me Kinën 80,000 76,000 95% 

Të ardhura të trashëguara viti 2017 125,000 125,000 100% 

TOTALI   I+II+III  2,510,000 2,373,320 95% 
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Të ardhurat janë realizuar në masën 95%, ose në vlerën 136,680,000 lekë më pak në krahasim 

me planifikimin,

 

kryesisht nga tarifa e apara�t tv dhe shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese 

RTSH, dy burimet kryesore që ishin parashikuar si suport i rëndësishëm financiar në kuadër të 

nisjes dhe vazhdimësisë së procesit të digjitalizimit.

 

Në mënyrë anali�ke realizimi i të ardhurave paraqitet
 
si më

 
poshtë:

 

A.
 

Të ardhurat nga buxhe� (realizuar në nivelin e parashikuar).
 

1.
 

Në Programin e parë Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor, në zba�m të nenit 

116/a,b,c të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i 

cili shprehimisht përcakton “Financimi nga Buxhe� i Shte�t” përfshihen  :  

 shërbimi i transme�meve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së 

Shqipërisë; 

 
shërbimi

 
i

 
transme�meve audio për publikun e huaj;

 

 
shërbimin e transme�meve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së 

Shqipërisë; 
 

Bazuar në situacionet mujore nga Njësitë e strukturave që kryejnë këto shërbime, si edhe 

pagesat e kryera për tarifat e shërbimit satelitor për Eutelsat, Ses Astra ështe tërhequr 

financimi në vlerën totale 240,000,000 lekë.

  2.

  

Në Programin e dytë Orkestra Simfonike e RTSH-së, në zba�m të nenit 116/dh të 

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

shprehimisht përcakton “Financim

 

nga buxhe� i shte�t” për

 

Orkestrën Simfonike të 

RTSH-së dhe kinematografisë,

 

është tërhequr financimi në vlerë totale 60,000,000 

lekë, bazuar në situacionet mujore për paga, sigurime shoqerore.

 

 

3.

 

Në Programin Projekte Filmike e Ar�s�ke, në zba�m të nenit 116/d të ligjit 

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

përcakton “Financimi nga Buxhe� i Shte�t”/d) Projekte të rëndësishme prodhimi 

filmik dhe veprimtari ar�s�ke të mëdha mbarëkombëtare, të prodhuara nga RTSH-

ja; është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 65,000,000 lekë për 

ak�vitetet si vijojnë: Eurosong 2018, Magjia 21, Fesivali Junior Eurovision 2018, 

Fes�valin e 56-të i Këngës në RTSH dhe programet fes�ve të fundvi�t projek� “Tok 

tok”.
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4.

 

Në Programin e Projekteve Teknike per futjen e Teknologjive te reja , në zba�m të 

nenit 116/ç të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, 

i cili shprehimisht përcakton “Financimi nga Buxhe� i Shte�t”/ ç) projekte të 

rëndësishme teknike për futjen e teknologjive të reja për prodhim dhe transme�m; 

parashikuar si vijon:

 

 

4.1

 

Inves�me në Teknologji në vlerën ~100,000,000 lekë është realizuar 100%. 

Inves�met e parashikuara gjatë vi�t 2018 përfshijnë:

 

 
Inves�me në Teknologji

 
për studiot e prodhimit, për ndryshimin e teknologjisë së 

Prodhimit nga SD në HD, si edhe kamera full HD për rritjen e cilësisë së prodhimit
 

dhe 

transme�mit në studiot e RTSH-së.
 

4.2
 

Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrje�t të digjitalizimit etj. në 

vlerën 200.000.000 lekë , nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi 

kontraktor për shërbimin e mirëmbajtjes së rrje�t të digjitalizimit gjatë vi�t 

2018, si edhe likuidimi pjesor i kës�t të kredisë së digjitalizimit.  

Në fund të vi�t 2018, RTSH u përball edhe me fak�n e pakësimit të fondit 100 milion lekë në 

zërin Inves�me RTSH AGRO, çelur me akt norma�v në muajin gusht 2018.
 

Kjo procedurë e realizuar nga RTSH gjatë vi�t 2018, dërguar në Ministrinë e Financave në vi�n 

2018, mbetet

 
të ndiqet e realizohet gjatë vi�t 2019.

 
Ndonëse të gjithë zërat e financimit janë realizuar 100% , theksojmë këtu se shpenzimet e 

RTSH-së për këto programe janë në vlera më të larta , dhe përballë fak�t të domosdoshmërisë 

së kryerjes së tyre, RTSH-së

 

i është dashur të

 

përballojë

 

nga fondet e të ardhurave të veta 

diferencat e pambuluara nga financimi buxhetor.

 B.

 

Të

 

ardhurat

 

nga tarifa e apara�t tv

 

(mosrealizimi në vlerën ~119

 

milion lekë vjen si 

rezultat i arkë�mit të tarifës jo në nivelin e planifikuar).

 
Tarifa e apara�t televiziv është realizuar në nivelin 91% gjatë vi�t 2018, ose e shprehur në vlerë 

absolute -119,170,000

 

lekë më e ulët nga planifikimi. Arkë�mi i kësaj të ardhure ka përbërë 

burimin kryesor të të ardhurave të RTSH -së, si përsa i përket vlerës mujore, ashtu edhe 

kronologjisë së arkë�mit brenda afateve të parashikuara. Gjatë vi�t 2018, vlera e parashikuar 

ka qenë 1,320,000,000 lekë, bazuar në realizimet e viteve 2015, 2016, 2017. Por në fakt gjatë 

vi�t 2018, jo vetëm që kjo tarifë nuk u realizua në nivelin e planifikuar, por arkë�mi i saj nuk 

ndoqi rrjedhën kronologjike të viteve të mëparshme, shoqëruar me vonesa nga njëri muaj në 

tjetrin. Nëse diferencës së mosrealizimit në krahasim me planifikimin, do i shtojmë edhe 

mungesën e të ardhurës që duhej të arkëtohej brenda muajit dhjetor, në vlerën ~83 milion lekë, 

mosrealizimi vjetor në CASH i tarifës në vi�tn 2018 shkon në vlerën ~200 milion lekë. 
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Kjo situatë e relatuar edhe në Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e Financave që nga muaji 

prill 2018

 

e deri në fund të vi�t 2018, ka çuar në

 

mungesën e a�ësise likuiduese të RTSH-së.

 

Për 

kës�n e kredisë e digjitalizimit,

 

për likuidimin e disa inves�meve të kryera në vi�n 2018, të 

drejtave televizive të kontraktuara, si edhe për pagesën e pagave të punonjësve në disa njësi.

 

Nëpërmjet paraqitjes grafike është pasqyruar planifikimi

 

dhe arkë�mi në fakt në 000/lekë

 

për

 

vi�n 2018,

 

problema�kë e cituar më sipër

 

për moslikuidimin në afat të detyrimeve kontraktore,

 

pasi krahas mungesës së vlerës së planifikuar, ka periudha

 

në të cilet tarifa nuk ështe arkëtuar

 

në muajin korrent.
 

C. Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH kanë pasur ecurinë si vijon:
 

1. Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese të RTSH -së  
dhe transme�me fm

 

janë realizuar në masën ~67%, ose me një mungesë në vlerë absolute ~30 milionë  lekë.  

Kjo mungesë vjen nga mosrealizimi i të ardhurave nga shërbimet në rrje�n numeric për këto 

arësye: 

➢
 

AMA ka shtyrë afa�n e fikjes së transme�meve analo ge, sidomos në Tiranë, vlerë e cila 

ishte parashikuar të realizohej gjatë gjashtëmujorit të dytë të vi�t 2018.
 ➢

 
Sipas Ligjit, AMA duhet të

 
rimbursonte pagesat e operatorëve lokalë gjatë vi�t të kaluar 

e në vijim, çka nuk ka ndodhur deri tani. Kjo krijon pengesa në lidhjen dhe zba�min e 

kontratave me subjektet dhe rrit

 

detyrimet e tyre financiare ndaj RTSh-së

 

për shërbimet 

e përfituara.

 Gjatë vi�t 2018, pa� subjekte të cilat ndërprenë kontratën e shërbimit, pasi nuk kishin a�ësi 

paguese.

 Nga sa më sipër, krahas mungesës së vlerës së realizimit planifikim/realizim, RTSH përballet 

edhe me detyrime të paarketuara nga subjektet, për të cilat është e detyruar të zbatojë të 

gjitha penalitetet sipas kontratave.
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2. Të

 

ardhura nga

 

reklamat, njo�imet

 

etj.

 

Gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 114 %. 

Në këtë tejkalim

 

ka pasur ndikimin pozi�v transme�mi nga RTSH i Kampiona�t Botëror të 

Futbollit. Krahasuar me vi�n 2014 (transme�mi Kampiona�t Botëror 2014) ku

 
të ardhurat e 

realizuara ishin ~ 114 milion lekë, realizimi i këtyre të ardhurave ka arritur në nivelin më të lartë 

gjatë vi�t 2018,
 

si edhe krahasuar me të gjithë vitet e mëparshme. Gjatë vi�t 2018 janë 

realizuar kontrata në klering në vlerën ~ 55 milion lekë, të cilat mbeten të zbatohen pjesërisht
 

edhe në vi�n që vjen. Mungesa e cash në vleren e parashikuar , si edhe arkë�met me vonesë në 

të ardhurat e kë�j zëri veçanërisht në periudhën gusht-dhjetor 2018 (reflektuar në detyrimet e 

paarketuara deri ne fund te vi�t), kanë patur ndikimin e tyre në situatën ekonomiko-financiare 

në periudha me detyrime të larta të RTSH-së ndaj të tretëve.  

Realizimi në dy zërat e parë të të ardhurave të veta të RTSH -së

 

3. Të ardhura
 

nga shitja e prodhimeve të veta,
 
të ardhurave të tjera të Rtsh-së. Gjatë kësaj 

periudhe ka një realizim në masën vetëm 82%. Në këtë zë janë përfshirë të ardhurat nga 

klikimet e kanaleve të Rtsh-së

 
në youtube, shitja e

 
materialeve arkivore, kontratat për 

ripërsëritjen e transme�mit nga subjektet kabllore (të ardhurat vetëm nga ky burim janë në 

vlerën ~3,268,4888 lekë), sipas vendimit të Këshillit Drejtues të vi�t 2018.

 Në të ardhurat e tjera

 

janë përfshirë të ardhura nga kontratat e qirasë së lokalit,

 

pajisjeve dhe 

studiove, nga rimbursimi i shpenzimeve të radiostacionit të Cërrikut,

 

për detyrime nga kontrata 

e radio-bashkëpunimit në valë të shkurtra midis Koorporatës së Përgjithshme të Radio 

Televizionit të Kinës për Bashkëpunimin Ndërkombëtar Tekniko -Ekonomik dhe Drejtorisë së 

Stacioneve Transmetuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit etj. 

 
Diferenca e mosrealizimit vjen kryesisht si rezultat i uljes së kursit të këmbimit të llog. Euro dhe 

CHF gjatë vi�t 2018, krahasuar me kursin e këmbimit të llogaritur në momen�n e p lanifikimit.

 

4. Të ardhura nga Koorporata e Përgjithshme e Radio Televizionit të Kinës për bashkëpunim 

Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik

 

Bazuar në

 

Kontratën e

 

Radio Bashkëpunimit në valë të 

shkurtra midis Shqiperisë dhe Kinës, është realizuar 100% vlera e parashikuar në kontratë prej 

700,000 USD gjatë vi�t 2018, përfshirë këtu edhe vlera 150.000 USD në formën e gran�t, e cila

u përdor për pajisje, sipas kërkesave të njësive të vartësisë. 

 

Diferenca e mosrealizimit, në vlerën 4.000.000 lekë vjen si rezultat i rënies së kursit të këmbimit 

të monedhës usd, krahasuar me kursin e këmbimit të llogaritur në momen�n e planifikimit, 

ndikim nega�v ky në të ardhurat e RTSH -së

 

gjatë vi�t 2018.
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➢ Krahasimi i të ardhurave gjatë tri viteve të fundit. 

 

 
TE ARDHURAT  Viti 2016  Viti 2017  Viti 2018  

I.  Financimi nga buxheti  501,927,000  865,000,000  665,000,000  

Shërbimi për shqiptarët jashtë  kufirit  245,000,000  245,000,000  240,000,000  

Prodhime filmike,  veprimtari artistike 

mbarëkombetar  53,000,000  

63,000,000  65,000,000  

Orkestra Simfonike RTSH-së  dhe 

kinematografise  57,000,000  

57,000,000  60,000,000  

Projekte teknike per futjen e teknologjive  të  

reja  146,927,000  

500,000,000  300,000,000  

II.Të  ardhura nga tarifa ap.tv  1,342,994,000  1,282,683,000  1,200,830,000

 

III.Të ardhura të  Institucionit  552,000,000  508,865,000  507,490,000  

Të ardh. Shfrytëzimi i  Infrastrukturës  

Transmetuese  

91,000,000  44,200,000  60,170,000  

Reklama,  njoftime etj.  74,000,000  76,600,000  205,320,000  

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën  91,000,000  80,000,000  76,000,000  

Të ardh. shitja produkteve të veta e të 

ardhura të  tjera  

36,000,000  41,000,000  41,000,000  

Të ardhura të  trasheguara nga vitet e 

kaluara 

260,000,000  266,153,000,  125,000,000  

TOTALI   I+II+III  2,396,921,000  2,657,460,000  2,373,320,000  

Niveli i të ardhurave gjatë vi�t 2018 paraqitet më i ulet nga dy vitet paraardhëse . Në vijim 

analizohen faktorët.

 



13

Paraqitja grafike e të ardhurave të realizuara gjatë tri viteve të fundit, në mënyrë të 

përmbledhur sipas tri burimeve financiare kryesore paraqitet

 

si më

 

poshtë:

 

➢

 

Financimi buxhetor në vi�n 2018 paraqitet në vlerën 200 milion lekë më pak se në 

vi�n 2017.

 

➢

 

Të ardhurat nga tarifa janë në nivelin më të ulet të viteve të fundit. Ky krahasim është 

bërë bazuar në realizimin

 

janar-dhjetor sipas viteve.

 

  ➢
 

Në të ardhurat e veta diferencat në ulje vijnë vetëm si rezultat i të ardhurave të 

trashëguara nga vitet e kaluara, si edhe mosrealizim nga rënia e kursit të m onedhave 

Eur dhe Usd.

 ➢

 

Të ardhurat e trashëguara nga vitet e kaluara, janë kryesisht

 

të

 

ardhurat e arkëtuara 

dhe mbartura nga tarifa e

 

apara�t tv në vitet 2014-2015, të ardhura mbi të cilat u 

parashikua edhe a�ësia paguese e RTSH-së

 

për kredinë e digjitalizimit.

 Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH për zërat reklama, shfrytëzimi i infrastrukturës 

transmetuese paraqiten me rritje.

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

shpenzime të paparashikuara gjatë procesit të zba�mit të kontratës (përfshirë këtu edhe tvsh -

në e projek�t të parimbursuar), sh�mit të numrit të kanaleve të transme�mit e larmishmërisë 

së programacionit, mosrealizimi i të ardhurave tëparashikuara në buxhet krijon v ësh�rësi në 

a�ësinë paguese të RTSH-së.

 

 

     

 
 

  

   

Konkluzion i gjithë analizës së të ardhurave të RTSH-së për vi�n 2018

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

përmbledhur RTSH mbyll vi�n 2018 me diferencat në arkë�me (CASH) në vlerën ~ 282 

milionë lekë, konkre�sht:

Vlera e munguar nga tarifa apara�t tv 200 milionë lekë

Vlera e munguar nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese 30 milionë lekë

Detyrimet që duhet të arkëtoheshin në fakt nga s hfr.infr.transm. 8,7milionë lekë

Detyrimet që duhet të arketoheshin nga reklamat etj. 13 milionë lekë

Gjatë vi�t 2018, RTSH ka paraqitur kërkesën për rimbursimin e tvsh-së në vlerën 77 

milion lekë, vlerë kjo që do të ndihmonte sado pak në përmirësimin e situatës 

financiare.
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Por Drejtoria e Përgjithshme e Ta�meve e përmbysi situatën në dëm të RTSH -së, situatë e 

cila po ndiqet tashmë në rrugë gjyqësore. 

Duke vlerësuar mbështetjen e buxhe�t të shte�t gjatë tri viteve të fundit, në mënyrë të 

veçantë në vi�n 2017, do të theksonim fak�n që kjo mbështetje është e domosdoshme 

për sa kohë:

• tarifa e apara�t(1200 lekë/vit) mbetet e pandryshuar,

• vlera e faturimit të saj nuk është transparente, si edhe:

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

të RTSH-së.

 

 II. Struktura e shpenzimeve të RTSH-së gjatë vitit 2018 

A.Struktura e zërave të shpenzimeve të RTSH-së   në mënyrë analitike paraqitet: 

Nr.  Emërtimi  Shpenzimet  

VITI 2018  

1  Paga, shpërblime,  sig.shoqëror  782,181,000  

2  Materiale, lëndë djegëse  65,724,000  

3  Projekte filmike,artistike  etj  331,000,000  

4  Organizma Ndërkombëtare  76,000,000  

5  Shërbime nga të  tretë  si: en.  el.,  ujë,  telekom,  roje 

civile etj.  

232,510,000  

6  Shpenzime  udhëtimi e dieta  75,606,000  

7  Shpenzime të  tjera operative(honorare,pritje përcj.etj)  85,207,000  

8  Shpenzime për investime dhe mirëmbajtje rrjeti digj.  479,000,000  

9  Shpenzime për interesa e këste kredie  173,000,000  

 TOTALI  2,300,228,000  
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2. Struktura Anali�ke e Shpenzimeve të RTSH-së per vi�n 2018  

Siç shihet edhe nga paraqitja grafike, përqindjen më të lartë e zënë shpenzimet direkte që 

lidhen me procesin e digjitalizimit, me mbi 40% të shpenzimeve direkte, pa llogaritur këtu 

shpenzimet për paga personeli e sigurime shoqërore, në kuadrin e zba�mit të kontratës së 

projek�t të digjitalizimit të transme�mit.
 

Realizimi i shpenzimeve krahasuar
 

me planifikimin e
 
vi�t 2018

 

 
Nr

 

 
Emer�mi

 

Planifikimi

 
Vi� 2018

 

Realizimi

 
Vi� 2018

 

Realizimi

 
ne %

 1

 

Paga,shpërblime ,sig.shoqëror

 

793,700,000

 

782,181,000

 

99%

 2

 

Materiale,lënde djegëse

 

66,100,000

 

65,724,000

 

99%

 3

 

Projekte filmike,ar�st.etj 

 

331,000,000

 

331,000,000

 

100%

 
3.1

 

Fondi I Prodhimit te Pavarur

 

30,000,000

   
4

 

Organizma Ndërkombëtarë

 

80,000,000

 

76,000,000

 

95%

 

5

 

Shërbime nga të tretë

 

244,830,000

 

232,510,000

 

95%

 

6 Shpenzime udhë�mi e dieta 80,800,000 75,606,000 94%

7

 

Shpenzime të tjera opera�ve

 

93,570,000

 

85,207,000

 

91%

 

8

 

Inves�me 

 

150,000,000

 

249,000,000

 

170%

 

8.1

 

Shpenz. Mirëmbajtje rrje� 

digjitalizimi

 

240,000,000

 

230,000,000

 

96%

 

9

 

Shpenzime për interesa dhe këste 

kredie

 
400,000,000

 

173,000,000

 

43%

 

TOTALI

 

2,510,000,000

 

2,300,228,000

 

93%
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Realizimi në nivelin 93% vjen si rezultat i mosrealizimit të zërit “Shpenzime për interesa dhe 

këste kredije”
 

në vlerën 227 milionë
 

lekë. Kjo për fak�n se RTSH likuidoi vetëm njërin nga këstet 

e kredisë gjatë vi�t 2018, ndërsa kës� i muajit shtator 2018
 

në vleren 1,342,444.84 Euro u 

likuidua nga Ministria e Financave si garantues i kredisë së digjitalizimit.  

Ulja e kursit të këmbimit të monedhës euro ka ndikuar pozi�visht në situatën e kredisë gjatë 

vi�t 2018, si edhe në shpenzimet lidhur me pagesat për shërbime, blerje të drejtash tv e 

transme�mi jashtë vendit. 

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave
 

1.
 

Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar 99%. Gjatë vi�t 2018 janë 

reflektuar ndryshimet strukturore, janë bërë ndryshimet brenda për brenda zërave. 

Niveli i pagave sipas kategorive ka mbetur i njëjtë.

 
Nga muaji Prill i vi�t 2013 nuk është bërë asnjë rritje e pagave të punonjësve të RTSH -së, si 

rezultat i mungesës së burimeve financiare (përjashtuar këtu vetem Formacionin e Orkestrës, i

 
cili ka përfituar një rritje page 13% nga 1 Mars 2017).

 Nga 992 vende gjithsej miratuar në strukturë gjatë vi�t 2018, numri mesatar mujor i 

punonjësve gjatë vi�t 2018 ishte 945. RTSH mbaj� gjithë kohën nën kontroll për çdo ndryshim 

strukture, si në personel edhe në kategori pagash, sipas fondit të planifikuar gjatë vi�t 2018.

 
2.

 

Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, 

materiale ndihmëse, lëndë djegëse (karburant). Realizimi i kë�j zeri është në nivelin 99% 

dhe është

 

kryer në përqindjen më të lartë në njësinë Teknike dhe në Drejtorinë e 
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Përgjithshme të RTSH-së, duke i shërbyer të gjitha strukturave të vartësise në mënyre sa 

më efikase.

 

 

3.

 

Zëri i projekteve Filmike dhe Ar�s�ke & Fondi i prodhimit të pavarur , përfshin

 

:

 

a) Të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transme�mit, dokumentarë, filma, 

programe spor�ve, ar�s�ke, dhe është realizuar 100%

 

në vlerën e parashikuar 331,000,000 

lekë.

 

b) Shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur,

 

nuk janë realizuar gjatë vi�t 2018. Kjo edhe 

për fak�n që situata e vësh�rë financiare bëri që të shfrytëzohej kryesisht fondi i projekteve 

filmike e ar�s�ke.

 

Gjatë vi�t 2018 janë

 

realizuar blerje të drejtash televizive, të drejta transme�mi të programeve 

e ak�viteteve të ndryshme ar�s�ke dhe spor�ve, etj… në vlerën 175 milion lekë, si edhe 

prodhime dhe bashkëprodhime në vlerën 156 milion lekë, duke vënë në shërbim të 

pla�ormave të transme�mit
 

të
 

RTSH-së
 

programe cilësore , të cilat reflektohen edhe në të 

ardhurat e realizuara nga reklamat gjatë vi�t 2018. Ak�vitete të rëndësishme të organizuara 

gjatë vi�t 2018 janë : Kampiona� Botëror i Futbollit, Olimpiada 2018,  Kampiona� Europian i 

Futbollit, Europa League, Formula 1. Gjithashtu përfshihen këtu edhe shumë prodhime e 

bashkëprodhime, të cilat pjesërisht janë mbuluar nga financimi buxhetor e pjesërisht nga të 

ardhurat e veta. 

4.
 

Zëri i Organizmave Ndërkombëtar
 

përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj 

organizmave ndërkombëtare, si Eutelsat, Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për 

pagesat e transme�meve në radio, televizion, lajme. Gjithashtu në këtë zë përfshihen 

edhe pagesat e kuo�zacioneve ndaj organizmave të tjera ndërkombëtare, Circom, 

Copeam, Fiat, AFP, Erno etj. Realizimi i kë�j zëri gjatë vi�t 2018 është në masën 95%, 

rezultat ky që vjen kryesisht si rezultat i efek�t pozi�v nga rënia e kursit te monedhave 

Euro, Chf dhe Usd.

 
5.

 

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-së, si shpenzimet për energji elektrike, ujë, shpenzimet telefonike, shpenzimet për 

ruajtjen e sigurisë fizike të objekteve të RTSH-së, qira të ambjenteve, si dhe shpenzime të

 

tjera.

 

Realizimi i kë�j zëri është në nivelin 95%.

 
Në shpenzime të tjera përfshihen pagesat për të drejtën e autorit (17 milion lekë), prodhimin e 

sinjalit tv (botëror, olimpiada, etj... në vlerën ~20 milion lekë), pagesat ndaj Akep për frekuencat 

tv (12milion), si edhe shpernzime të tjera për prurësin e reklamës, trajnime, kontrata shërbimi, 

etj. 
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6.

 

Zëri i shpenzimeve Udhë�m e dieta është realizuar 94%, në të gjitha njësitë e vartësisë 

dhe gjatë vi�t 2018 janë bërë edhe ndryshimet brenda strukturave, gji thmonë në vlerën 

e planifikuar në fillim të vi�t. Duke qenë se një

 

pjesë e konsiderueshme e këtyre 

shpenzimeve ~60% jane kryesisht shërbime me jashtë, ndikimin e vet në ulje e ka edhe 

rënia e kursit të monedhës euro gjatë vi�t

 

2018.

 

7.

 

Zëri i shpenzimeve të

 

tjera Opera�ve është realizuar në nivelin 91%. Në këtë zë janë 

përfshirë shpenzimet për pritje e përcjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, shpenzimet 

për honorare në të gjitha drejtoritë e sistemit, shpenzimet për mbledhjen

 

e Asamblesë 

së Përgjithshme të EBU-së

 

organizuar në muajin qershor 2018, si edhe shpenzimet

 

për 

taksa, ta�me etj.

 

8.

 

*Zëri i shpenzimeve për inves�me

  

8.1

 

Inves�me në Teknologji.

 

Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për inves�me në 

teknologji për :

 

a) Blerje pajisjesh
 

për studiot e prodhimit për ndryshimin e sinjalit nga SD në HD
 

b) Blerje kamera full HD dhe aksesorë shtesë , blerje Led ëall
 

c) Furnizim-Vendosje depozita karburan� dhe sistem monitorimi në 11 pika transmetuese të 

RTSh-së etj. 

d) Blerje pajisje për kanalin RTSH Agro. 

e) Inves�mi për blerje pajisje RTSH Agro në fakt ishte parashikuar të realizohej nga financimi 

buxhetor, por në fund të vi�t 2018 RTSH me akt norma�v i hiqet vlera e inves�meve. Kjo vlerë 

detyrimi është njohur nga Ministria e Financave dhe mbetet të zgjidhet situata e shtesës së kë�j 

fondi gjatë periudhës në vijim. 

 
Kjo është arsyeja pse realizimi i shpenzimeve qëndron në vlerën 100 milion lekë, më pak se 

planifikimi.

 9.

 

Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin

 

96%.

 Kjo përqindje mosrealizimi vjen si efekt vetëm i ndryshimit të kursit të këmbimit euro.

 *Zëri i shpenzimeve të kësteve dhe interesave të kredisë është realizuar në nivelin 43%.

 
Gjatë muajit mars është likuiduar kës� i dytë i kredisë, si edhe pagesat e interesave, tarifave që 

rrjedhin nga kontrata e kredisë. Si rezultat i mungesës së të ardhurave cash në momen�n e 

pagesës së kës�t të tretë të kredisë, ky fond u lëvrua nga fondet e buxhe�t ardhur nga Ministria 

e Financave.
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Emër�mi

 

VITI 2016

 

VITI 2017

 

VITI 2018

 

Paga, shpërblime,

 

sig.shoqërore

 

784,345,000

 

788,897,000

 

782,181,000

 

Materiale, lëndë djegëse

 

57,293,000

 

49,699,000

 

65,724,000

 

Projekte filmike, ar�s�ke , F.Prodh.pavarur

 

etj

 

319,685,000

 

245,190,000

 

331,000,000

 

Organizma Ndërkombëtare

 

108,738,000

 

119,950,000

 

76,000,000

 

Shërbime nga të tretë si: en.el., ujë, telekom, 

roje civile etj.

 
240,630,000

 

242,464,000

 

232,510,000

 

Shpenzime

 

udhë�mi e dieta

 

80,600,000

 

78,859,000

 

75,606,000

 

Shpenzime të tjera opera�ve (honorare, pritje 

përcj. etj)
 31,976,000

 

51,308,000

 

85,207,000

 

Shpenzime për inves�me dhe mirëmbajtje 

rrje� digj.
 

460,414,000
 

649,029,000
 
479,000,000

 

Shpenzime për interesa e këste kredie  291,000,000  173,000,000  

TOTALI 2,083,681,000  2,516,396,000  2,300,228,000  

 

Paraqitja grafike e shpenzimeve gjate tri viteve të fundit:
 

 
Buxhe� i kë�j vi� qëndron në nje nivel më te ulët kryesisht për inves�met në teknologji, 

mirëmbajtjen e sistemit të digjitalizimit dhe pagesën e kësteve dhe interesave të kredisë gjatë 

vi�t 2018.

 

(në vlerën~ 160 milion lekë).

 Në përgjithësi nga krahasimi, kryesisht me vi�n 2017, ndryshimet në zëra reflektojnë

 

:

 Ndryshimet strukturore organiza�ve për zërin e pagave, sigurimeve shoqërore (lidhen kryesisht 

me mbylljen e RS Fllakë-Shijak).

 
Ndryshimet strukturore programore për zërin e shpenzimeve të tjera opera�ve (honoraret), 

projekte filmike e ar�s�ke, organizma ndërkombetare.

 

  
C. Krahasimi i Shpenzimeve të RTSH-së gjatë tri viteve te fundit
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Nisur nga ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve, RTSH gjatë gjithë vi�t 2018 ka

 

likuiduar 

vetëm shpenzimet

 

e domosdoshme, si dhe ka ndjekur hap pas hapi situatën për të realizuar 

detyrimet kontraktore. 

 

RTSH mbyll vi�tn 2018 me detyrime të larta ndaj të tretëve, si rezultat i të ardhurave të 

munguara gjatë tri viteve të fundit, relatuar në Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e 

Financave. 

 

Aktualisht RTSH mbart detyrime

 

në

 

vlera tepër të

 

larta (~435 milion lekë) për vi�n 2019:

 

-kës�n e kredisë të vi�t 2018 në

 

vlerën

 

~168 milion lekë

 

 

(ndërkohë që duhet të likuidojë edhe dy këstet e vi�t 2019)

 

-SLA e muajve tetor-nëntor 2018 në vlerën

 

~ 42 milion lekë

 

-Inves�me (përfshire RTSH AGRO) në vlerën
 

~151 milion lekë
 

-Kës�n e kampiona�t Evropian ndaj Digitalb në vlerën
 
~ 54 milion lekë

 

-Paga të punonjësve në vleren e mbetur ~ 20 milion lekë  

Këtu nuk janë përfshirë detyrimet e krijuara në muajin dhjetor, të pritshme të realizohen në 

janar 2019. 
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III. ANALIZË E NJËSISË SË LAJMEVE DHE EMISIONEVE TEMATIKE

 

Njësia e Emisioneve Tema�ke dhe Lajmeve,

 

iu nënshtrua në mesin e vi�t 2018 një riorganizimi 

që synonte përmirësimin e punës në disa prej sektorëve që lidhen direkt me prodhimin dhe 

transme�min, por çfarë është më e rëndësishme për t'ia përshtatur strukturën prog rameve të 

reja dhe kanaleve të reja që njësia solli në prodhim. 

 

Prej qershorit të vi�t 2018, Njësia e Emisioneve Tema�ke dhe Lajmeve ka nisur dhe zhvilluar 

kanalin informa�v të lajmeve, RTSH 24 të pla�ormës digjitale të Radio Televizionit Shqiptar. 

Kanali në gjashtë muajt që pasuan krijimin, ka krijuar një strukturë informa�ve, me lajme, 

informacione dhe lidhje të drejtpërdrejta, speciale, dokumentarë dhe programe informa�ve 

apo tema�ke, prodhimë të vetë Njësisë. Krahas transme�meve televizive në k analin e parë të 

RTSH-së, siç janë edicionet informa�ve, RTSH 24 ka përcjellë drejtpërdrejt të gjithë zhvillimet 

kryesore që kanë ndodhur përgjatë vi�t të kaluar, duke nisur nga manifes�met poli�ke, 

kryesisht ato të opozitës deri tek protestat e funddhjetorit 2018 të studentëve, apo ngjarje të 

tjera me karakter social dhe ato të aktualite�t.
 

Duke iu bashkëngjitur idesë për të plotësuar kanalet e një pla�orme që formëzohej për herë të 

parë në Shqipëri, RTSH 24, si pjesë e Njësisë së Lajmeve e Tema�kav e në RTSH, mori përsipër 

misionin e informimit publik, sipas forma�t neës. Brenda një kohe të shkurtër (1 mujore), RTSH 

24 filloi të konkurohej gradualisht, e të shndërrohej, nga një projekt -ide, në një ekran 

funksional. Pikërisht për të potencuar këtë ekran, menaxhmen� i Radiotelevizionit, e shoqëroi 

transme�min në këtë kanal, edhe me një ristrukturim organiza�v të gazetarëve, të cilët, në 

bazë të marrëdhënies së re kontraktuale me ins�tucionin, duhej të punonin për sh�min e 

numrit të lajmeve ditë pas dite.
 

RTSH 24 transmeton me një ekran

 
të

 
përpjestuar, ku afro ¾ e ekranit e zë figura, ndërsa rreth 

¼, �trat.

 
Ashtu si të gjitha kanalet e forma�t të informacionit, RTSH 24 plotësohet me lajme, të disa 

formave: Lajme nëpërmjet �trave, kronikave audio -vizive dhe informacioneve u�litare, që janë 

vendosur në pjesën fundore të ekranit (scroll).

 

Mesatarisht, në RTSH 24 vendosen çdo ditë, mbi 

200 �tra për lajme e ngjarje të ndryshme në vend, ndërkohë që prodhohen rreth 60 kronika 

televizive.

 
Në RTSH 24, lajmi drejtpërdrejt

 

transmetohet fillimisht i papërpunuar, për të kaluar më pas në 

një formë më profesionale, deri në varian�n e plotë profesional, sipas standardeve klasike. 

 
Natyrisht pjesa e transme�meve të drejtpërdrejta, për ngjarje, përfaqësues të po li�kës e 

ins�tucioneve të shte�t, zënë një pjesë të rëndësishme të transme�meve në RTSH 24. Daljet 

publike të poli�kanëve, drejtuesve të ins�tucioneve, grupeve të interesit, ekonomistëve, 
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studentëve, e gjithaçka tjetër që përbën realite�n informa�v

 

në Shqipëri, kanë ardhur të 

transmetuara live në RTSH 24.

 

Në këtë fazë ende të papërfunduar të kë�j projek�, RTSH 24 shërben edhe si vitrinë për 

ritransme�min e produksioneve që Njësia e Lajmeve dhe Tema�kave prodhon gjatë javës. Në 

këtë kanal, ritransmetohen produksione si: Target, 31 minuta, Qyte� im, Hapësirë e Blertë, 

Auditor, etj.

 

Gjatë këtyre 10 muajve, RTSH 24 ka ardhur duke u konsoliduar, duke kthyer në një “ru�në 

profesionale”, transme�met e �j. Duke qenë prezent në shumicën e ngjarjeve, a k�viteteve, të 

paktën me njërën prej formave të transme�mit të �j, RTSH 24 është kthyer ditë pas dite, pak 

nga pak në një kanal të besueshëm, ku çdokush mund të marrë informacion të saktë dhe të 

besuar.

 

Muajt e fundit, RTSH 24 po hyn gradualisht në një fazë më të avancuar të transme�meve të 

veta. Intensite� i ngjarjeve në Shqipëri, domosdoshmëria për të punuar me intensitet dhe cilësi 

më të lartë, problema�kat me mungesën e stabilite�t poli�k e shoqëror, kanë nxjerrë në plan 

të parë, nevojën për të shtuar elementët televizivë edhe në RTSH 24.
 

Lidhjet e drejtpërdrejta të gazetarëve për disa ngjarje të rëndësishme me një valencë të lartë 

sociale, siç kanë qenë protestat e studentëve, apo edhe ngjarje të rëndësishme poli�ke, po e 

çojnë kohë pas kohe, drejt një standardi më profesional edhe këtë kanal televiziv.  

Pikërisht në këtë fazë, që mund të konsiderohet si faza e dytë e eksperimen�t që vijon, RTSH 24 

ka filluar të pasqyrojë ngjarjet e rëndësishme, jo vetëm duke qenë prezent me lidhje direkte 

nga vendngjarja, por edhe duke marrë një formë më profesionale, me komente në studio, si 

edhe me sh�min e burimeve teknike të pasqyrimit. Nën këtë qasje të re, janë pasqyruar të 

gjitha ngjarjet e fundit poli�ke,

 

ku përfshihen 4 protestat e opozitës, dy

 

prej të cilave janë 

zhvilluar paralelisht me mbajtjen e seancave parlamentare. Të gjitha këto ngjarje, janë 

pasqyruar duke harmonizuar pamjet që ofronin operatorët, me komentet në studio e zërat 

poli�kë që vinin nga terreni. Ky stad i ri i transme�meve,

 

ka rritur veten nga ngjarja në ngjarje, 

falë edhe një organizimi të mirë, që rakordoi në mënyrë të përmirësuar, peshën e 

informacionit, me sektorin teknik dhe atë të transme�mit. Shndërrimi i pasqyrimit të këtyre 

ngjarjeve, nga lidhje direkte, në transme�m me moderim, ka rritur besimin se tashmë edhe në 

këtë kanal, mund të vendoset si standart, moderimi i lajmeve, me spiker e gazetarë në studio. E 

nëse kjo fazë e konsolidon veten, shumë shpejt, RTSH 24 mund të formëzohet si kanal me 

programacion të përcaktuar, me studio të hapur gjatë gjithë ditës, tërësisht në dispozicin të 

publikut, për të plotësuar në mënyrë të balancuar, dëshirën e �j për të mësuar ngjarjet që 

ndodhin në vend, rajon e botë.
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Ngritja dhe fuqizimi ditë pas dite i RTSH 24 ka shërbyer për

 

të dhënë një hapësirë edhe më të 

madhe informimi për publikun jo vetëm për ngjarjet e ditës në vend, rajon dhe botë, por edhe 

për informimin dhe edukimin e �j me sfidat e integrimit evropian. Jo vetëm përmes lajmeve në 

edicionet tradicionale në RTSH 1 dhe kronikave të ditës në të gjithë pla�ormën informa�ve të 

RTSH, por edhe nëpërmjet specialeve, intervistave të zgjeruara, analizave dhe komenteve, 

publiku ka nisur të njihet dhe edukuhet më shumë lidhur me sfidat që e presin vendin në 

rrugë�min e �j të

 

integrimit evropian. Si do të ndikojë çelja e negociatave, cfarë do të thotë 

negociata dhe çfarë përmbajnë kapitujt e negociatave, si e ndikon kjo jetën e çdo shqiptari të 

thjeshtë, të drejtat dhe detyrimet që vijnë nga ky proces. Të gjitha këto pyteje dh e çështje jemi 

munduar � përgjigjemi dhe � përcjellim në mënyrë sa më të saktë dhe objek�ve, në mënyrë që 

publiku të njihet me të gjithë anët dhe detajet e një procesi të rëndësishëm dhe je�k për të 

ardhmen e vendit.

 

Përtej të gjithë përpjekjeve dhe përmirësimit të dukshëm si në cilësinë dhe shpejtësinë e 

informacionit, sfida kryesore vazhdon të mbetët ajo e rritjes së cilësisë sa i përket përmbajtjes 

dhe sh�mit të besueshmërisë. Përgjatë vi�t 2018, gazetarët e Rtsh -së
 

kanë vijuar në
 

konsolidimin e hapave të mirë që janë hedhur në rritjen e tyre profesionale dhe tashmë RTSH 

nuk është më media që konsiderohej dikur si një servis i pushte�t dhe të qeverive, por një 

ins�tucion media�k që po rrit dhe rikthen besueshmërinë te shqiptarët, me transme�met e 

paanshme, të balancuar, të besueshme dhe të sakta. Për këtë një ndihmë të madhe ka dhënë 

mira�mi i Parimeve Editoriale, të cilat nuk konsiderohen thjesht një dokument më shumë në 

arkivën e RTSH-së, por shërbejnë si një udhëzues në punën e përditshmë të gazetarëve, të cilët 

tashmë i kanë ato të sanksionuara edhe në kontratën e tyre të re të punës. Mira�mi i Parimeve 

Editoriale dy vite më parë, jo vetëm e rendit RTSH -në

 
krahas in�tucioneve media�ke publike në 

Evropë që e kanë një dokument të rëndësishëm si ky, por e bën të vetmin Radiotelevizion në 

Shqipëri që ka një dokument të shkruar mbi të cilin orientohet puna e gazetarëve, asaj krijuese 

dhe asaj prodhuese.

 
Nuk është më risi dhe nuk përbën më as lajm që në RTSH edicionet informa�ve, si në kanalin e 

parë dhe në RTSH 24 kanë një bosht të qëndrueshëm, orientuar nga profesionalizmi dhe 

parametra dinamikë, pa ndikim poli�k dhe të prirur nga lajmi jo nga përkatësia par�ake. 

Kamerat e gazetarëve janë të fookusuar jo vetëm nga ngjarjet p oli�ke, por te problemet sociale 

dhe ekonomike që ka vendi, te konsumatori, te studentët, te fermerët dhe tek të gjitha 

shtresat, në mos për të ndikuar me kronikat dhe informacionet tona në zgjidhjen e problemeve 

të tyre, në paraqitjen e tyre përpara publ ikut. Ky ka qenë që në fillim, synimi i ekipit të lajmeve: 

ndryshimi i mentalite�t dhe realizimi i edicioneve informa�ve sa më pranë interesit publik, dhe 

sa më larg ndikimit apo anshmërisë poli�ke. Një ndryshim i dukshëm është bërë edhe për 

ngjarjet e ndodhura jashtë asaj qe rëndom quhet unaza e Tiranës. Edhe pse struktura e 

marrëdhënies me reporterët në qarqe të tjera, është në konsolidim e sipër, ajo që konstatohet 
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lehtë, është se kronikat që vijnë nga qytete të tjera apo nga zona rurale, nuk janë më 

“shërbime” për drejtuesit lokalë, apo biznese me ndikim në zonë, por janë problema�ka të 

mirëfillta dhe histori që kalojnë në filtra profesionalë, derisa shfaqen në publik. Lajmet nga 

rrethet zënë një vend shumë të konsiderueshëm në ediconet informa�ve të RTSH.

 

Për të dhënë këndvështrime të qarta për publikun, RTSH ka organizuar emisione “jashtë 

rradhe” për ngjarje të caktuara, duke hapur studiot, e duke sjell në sytë e telespektatorit, 

aktorë të rëndësishëm e personazhe me peshë, për ngjarjet respek�ve.

 

Për çdo ngjarje të 

rëndësishme në Shqipëri e kudo tjetër, RTSH ka qenë prezent me emisione të dedikuara. Këto 

emisione kane pasur si qëllim paraqitjen sa më të plotë të tablosë reale të ngjarjeve që ndodhin 

në Shqipëri e kudo në Botë.

 

Vi� 2018 ka qenë një vit i rëndësishëm për një nga Departamentet më të rëndësishëm të 

Njësisë, siç është Departamen� i Spor�t, i cili përgjatë vi�t 2018 ka konsoliduar transme�met e 

�j në kanalin e dedikuar RTSH Sport me transme�min e edicioneve informa�ve, transme�m et 

direkte të një shumëllojshmërie sportesh, duke nisur nga ai që është më masivi, futbolli, me 

transme�min e ndeshjeve të Superligës sezonin e kaluar dhe transme�min e me një gjeografie 

të gjerë të ndeshjeve të Kategorisë së Parë.
 

Suksesi më i madh i 2018-ës, për të gjithë RTSH-në  ka qenë transme�mi i Kupës së Botës, Rusi 

2018, ku Departamen� i Spor�t përballoi maratonën e gjatë një mujore të kësaj feste të madhe 

spor�ve me transme�me të drejtpërdrejta si në kanalin e parë të RTSH -së
 edhe në RTSH Sport, 

përgjatë gjithë ditës, me orë të zgjatura të transme�mit direkt të emisioneve dhe ndeshjeve, 

duke përcjell sa më të plotë atmosferën e evenimen�t më të rëndësishëm të futbollit në botë 

për të gjithë shikuesit shqiptar.
 

Por futbolli nuk ka qenë fokusi i vetëm i kë�j kanali. RTSH Sport ka sjellë për të gjithë shikuesit 

edhe sporte me më pak vizibilitet në mediat e tjera private, kombëtare apo jo, siç janë 

basketbolli, volejbolli, peshëngritja e të tjerë, duke dhënë një kontribut në zhvillimin dhe 

masivizimin e tyre.

 RTSH ka vijuar traditën e transme�meve të thelluara, analizave dhe komenteve në emisionin e 

�j emblemë tashmë, “Rubrika Spor�ve”, ku me specialistë të fushës, gazetarë dhe të �uar të 

tjerë janë analizuar të gjithë ngjarjet e rëndësishme

 

të spor�t, futbollit dhe sporteve të tjera, 

duke përcjellë te publiku i gjerë informacion të saktë, të balancuar dhe duke u përpjekur që 

këtë t’a bëjë në mënyrë sa më shterruese.

 
“E Hëna Spor�ve”, është një tjetër emision që i kushtohet kryesisht katego rive minore të 

futbollit dhe sporteve të tjera përmes të cilit RTSH Sport ka sjellë për teleshikuesit një gjeografi 

të madhe të zhvillimi të spor�t dhe problema�kave të �j, i cili për nga masivite� nuk prek 

vetem qendrat e mëdha urbane, por të gjithë rajonet dhe qytetet në Shqipëri.
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Radio vijon të mbetet një ndër mjetet e rëndësishme të komunikimit dhe informimit, ndonëse 

me kalimin e kohërave dhe ndryshimin e shpejtë të teknoligjisë, konkurenca për radion ka 

ardhur gjithmonë e në rritje. Pavarësisht kësaj, Radio Tirana vazhdon të mbetet endë një zë i 

besueshëm në tregun e brendshëm media�k, si edhe me diasporën shqiptare të shpërndarë në 

Evropë dhe botë.

 

Redaksia e Lajmeve në Radio Tirana qëllimin kryesor të punës së saj ka informimin e saktë , të 

drejtë në kohë reale, të pacensuruar dhe ajo që është më e rëndësishme në interes të publikut. 

Për të realizuar këtë qëllim gazetarët dhe redaktorët janë të fokusuar gjatë ushtrimit të 

profesionit të tyre tek interesi i dëgjuesve të Radio Tiranës, duke pasur parasysh gjatë punës së 

përditshme shmangien e fenomeneve dhe sterio�pet nega�ve shqiptare

 

apo të natyrës sonë. 

Në më shumë se tri orë transme�me të përditshme përgjatë 24 orëve të ditës, me edicione 

flesh çdo një orë dhe edicionet qëndrore informa�ve çdo katër orë, përmes lajmeve të shkurtra 

dhe reportazheve të zgjeruara, Radio Tirana ka prezantuar në vazhdimësi informacionet e ditës, 

lajmet nga vendi, rajoni dhe bota, traj�min e tekam�kave të ndryshme, problemeve dhe 

halleve të publikut, por në të njëjtën kohë ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e 

zhvillimeve pozi�ve ne vendin tonë, që nga ato të turizmit e deri tek nismat personale të 

njerëzve të zakonshëm dhe të suksesshëm. Qëllimi kryesor ka qenë natyrisht informimi, por po 

ashtu edhe krijimi i imazhit pozi�v për vendit tonë tek dëgjuesit brenda dhe jashtë vendit, duke 

promovuar kulturën, traditat dhe historinë e Shqipërisë.  

Një problem që ka qenë prezent në transme�met radiofonike në të shkuarën, autocensuara 

nga vi� në vit është minimizuar. Nuk përbën më disku�m nëse duhet t’a transmetojmë zërin 

opozitar. Përkundrazi, edicionet informa�ve dhe edicioneve të lajmeve gjatë kë�j vi� kanë 

pasur jo pak herë në fokus oponencën dhe opozitën, me protestat që kanë qenë të shumta e të 

zgjatura në vendin tonë. 

 
Radio Tirana ka qenë në terren duke ndjekur përgjatë gjithë kohës protestën e studentëve dhe 

zhvillimet përreth saj me lidhje direkte, intervista dhe thellime. Për ditë me rradhë kjo ngjarje 

ka dominuar edicionet e lajmeve, sikurse edhe ngjarje të tjera me karakter social e ekonomik, 

protestat e fundit e banorëve të Unazës së Re, ato në Shkozë apo ato të banorëve të Kukësit 

për tarifën në Rrugën e Kombit. Kjo ngjarje është mbuluar minutë pas minu� edhe falë 

bashkëpunimit me studion e Kukësit. Shqetësimet dhe problema�ka e punonjësve të Rafinerisë 

së na�ës dhe po ashtu të punonjësve të rrugës Fier -

 

Vlorë. Protestat e shumta të opozitës janë 

transmetuar me profesionalizëm dhe me paanshmëri poli�ke. Korrektësia dhe paanshmëria në 

rapor�me vlen për të gjithë zhvillimet e rëndësishme të vi�t të kaluar, që pavarësisht aktorëve 

dhe faktorëve janë pasqyruar ne edicionet e lajmeve duke shmangur ndikimin e poli�kës në 

punën tonë dhe vënien

 

e radios në funksion të publikut.
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Temë e nxehtë gjatë vi�t 2018 kanë qenë marrëdhëniet me Greqinë, qo�ë me negociatat dy 

palëshe, qo�ë me zhvillime të tjera që kanë shoqëruar marrëdhëniet dy palëshe. Këto çështje 

kanë pasur një minutazh të zgjeruar duke pasur parasysh numrin e madh të shqiptarëve që 

jetojnë e punojnë atje, informimin e tyre me profesionalizëm për të shmangur nacionalizmat

 

dhe ndikimin nega�v te dëgjuesit e Radio Tiranës.

 

Procesit të integrimit evropian të vendit i është dhënë një minutazh i konsiderueshëm për 

shkak të peshës dhe rëndësisë që ka për qytetarët shqiptarë. Natyrisht që temë dominuese 

kanë qenë pritshmëria për çeljen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe 

parakushtet e plotësimit të kë�j procesi. Si të �llë Radio Tirana ka trajtuar me vëmendje të 

veçantë realizimin e reformave të kërkuara nga ins�tucionet e Bashkimit Evropian, duke pasur 

në fokus reformën në drejtësi jo vetëm si një kusht për Evropën, por edhe si një fushë me 

interes për të gjithë shqiptarët. 

 

Digjitalizimi ka qenë një tjetër proces që ka marrë vëmendje në informimin e publikut, duke 

qenë se është një çështje që ndikon drejtpërdrejt në çdo shtëpi shqiptare, e cila informohet 

përmes RTSH-së
 

për lajmet dhe zhvillimet në vend.
  

Radio Tirana nuk është vetëm një mjet komunikimi dhe informimi për shqiptarët, brenda dhe 

jashtë vendit, por edhe një pasqyrë informa�ve për të huajt. Këtë mision e kryen Radio Tirana 

Interna�onal, pjesë përbërëse e Njësisë së Programeve Tema�ke dhe Lajmeve në RTSH.  

Ajo përbëhet nga 12 gazetarë, përkthyes dhe kryeredaktorë dhe transmeton programe në  7 

gjuhë të huaja, nga e hëna deri të shtunën, dhe konkre�sht në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 

italisht, turqisht, greqisht dhe serbisht.
 

Emisionet janë 30 minuta çdo ditë për pesë gjuhët e para dhe 15 minuta në greqisht dhe 

serbisht, por që brenda 24 orëve transmetohen dhe ritransmetohen 7 herë në internet dhe në 

programin satelitor. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në programin RTSH TANI.

 Prej më shumë se

 

20 muajsh këto emisione hidhen edhe në

 

faqen ëeb të RTSH-së, në adresën 

www.r�.rtsh.al

 Emisionet gjermanisht, frëngjisht dhe italisht transmetohen edhe ne valë të shkurtra 3985 kHz, 

kurse

 

emisionet anglisht në valën e shkurtër 6005 kHz nëpërmjet një pla�orme evropiane me 

qendër në Gjermani.

 
Struktura e programeve mbështetet

 

mbi pla�ormën e RTSH-së

 

dhe përmban lajme, pasqyrë 

shtypi dhe rubrika mbi poli�kën e jashtme, ekonominë, turizmin, integrimin europian, historinë, 

traditat e popullit tonë, spor�n dhe

 

muzikën. Ka

 

rubrika specifike javore për figurat e shquara 
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të popullit tonë, për rolin e diasporës dhe personalitetet shqiptare jashtë vendit. Marrëdhëniet 

me fqinjët, por edhe me vendet respek�ve që u drejtohemi, trajtohen në rubrika të veçanta.

 

Faqja në ëeb mundëson RTI-në

 

që të jetë shumë e shpejtë me përcjelljen e lajmit, thuajse në 

kohë reale dhe pa pritur oraret tradicionale të transme�mit. Lajmet përfshijnë të gjithë 

ak�vite�n që ndodh në vendin tonë. 

 

Ditën e hënë, p.sh: përveç lajmeve janë edhe këto rubrika: “Shqipëria gjatë një jave”, e cila

 

është një kronikë e ngjarjeve që kanë ndodhur në 7 ditë, “Rubrika Spor�ve”, e cila përcjell një 

informacion mbi ak�vitetet spor�ve në Shqipëri, si dhe

 

rubrika “Ar� dhe kultura në Shqipëri”. 

Edhe në këtë rubrikë përcillen ak�vitetet më të rëndësishme të një jave në art, muzikë, pikturë, 

ekspozita ar� e libri, panaire etj.

 

Ditën e martë janë dy rubrika: “Shqipëria në procesin e integrimit evropian” dhe “Figura të 

shquara të popullit shqiptar”. Në rubrikën e parë përcillen të gjithë përpjekjet ligjore, poli�ke, 

diploma�ke të ins�tucioneve shqiptare, ku
 

informacionet nga Ministria për Evropën dhe Punët 

e Jashtme zënë vend të rëndësishëm.
 

Muzika është e gjitha
 

shqiptare, e marrë nga fondi i
 
muzikës në RTSH. Çdo ditë ka një ose dy 

këngë, kurse të mërkurën dhe të shtunën ka programe speciale për muzikën e lehtë dhe atë 

popullore, e shoqëruar me informacionin përkatës.  

Dita e enjte u kushtohet dy fushave të jetës: ekonomisë dhe turizmit.  Ndërsa e para flet për 

zhvillimin e ekonomisë në vendin tonë, mundësitë e inves�mit etj, rubrika tjetër sjell 

informacion të bollshëm
 

mbi resurset turis�ke të Shqipërisë, qendrat atrak�ve, prezantohen 

qytete të vendit, kalatë historike dhe qendrat arkeologjike të vendit tonë.
 

Gjatë javës janë edhe dy rubrika që u kushtohen dëgjuesve tanë: njëra është “Posta e 

redaksisë”, e cila trajton letrat e dëgjuesve

 

dhe e dyta quhet “U përgjigjemi pyetjeve të 

dëgjuesve”, e cila përmban informacion të larmishëm nga Shqipëria, sipas pyetjeve. E gjithë 

posta trajtohet rregullisht dhe u kthehet përgjigje me shkrim dhe me kartolina me

 

siglën e 

Radio Tiranës.

 Dita e shtunë

 

ka një program me muzikë popullore dhe

 

rubrikën “Mozaiku ynë”, ku krijohet një 

mozaik informa�v nga fusha të ndryshme të vendit, si nga gjeografia, por edhe

 

nga letërsia, 

kurse programi muzikor përcjell muzikë nga krahina të ndryshme të vendit, e shoqëruar kjo 

edhe me informacionin përkatës.

 
Për ngjarje të veçanta bëhen rubrika të veçanta, si në

 

ras�n e 80 vjetorit të Radio Tiranës, 

Fes�valin në RTSH,

 

pjesëmarrjen e Shqipërisë në Eurosong, etj.
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Një zhvillim shumë i rëndësishëm që ka marrë vëmendje, dhe që ndodh për herë të parë në 

RTSH është nisja e transme�meve në kanalin e dytë gjeneralist, të lajmeve në gjuhët e 

minoriteteve. Në bashkëpunim me Redaksinë e gazetarëve të Gjuhëve të Huaja në vi�n 2017 ka 

nisur fillimisht transme�mi në gjuhën greke dhe atë serbe, ndërsa në vi�n 2018 transme�met 

janë shtrirë edhe në gjuhën maqedonase, vllahe dhe për herë të parë në Shqipëri edhe në 

gjuhën rome. Programe që synohen të pasurohen me pasqyrimin në vend të problema�kave të 

këtyre komuniteteve.

 

Njësia e Emisioneve Tema�ke dhe Lajmeve, veç informacionit ka krijuar një buqetë të 

larmishme programesh, ku trajtohen tema�ka që nga zhvillimet poli�ke në vend, tek arsimi, 

bujqësia e deri tek promovimi i vlerave të kulturës, historisë dhe trashëgimisë.

 

Deba� poli�k vjen çdo javë në një formë dhe përmbajtje krejt ndryshe nga ato çfarë i ofrohet 

publikut në ekranet komerciale. Zhvillimet poli�ke dhe aktualite� në vend dhe në të gjithë 

hapësirën mbarëshqiptare vijnë dy herë në javë, në emisionet që po krijojnë fizionominë e tyre 

në tregun media�k shqiptar, ditën e martë me Emisionin “Përballë” dhe ditën e premte me 

emisionin “Java në RTSH”, një mënyrë krejt origjinale e analizës dhe këndvështrimeve të 

ngjarjeve të javës.
 

“Përballë” është një emision poli�k i bazuar mbi intervistën ballafaquese me aktor të 

rëndësishëm të poli�kës dhe vendimmarrjes dhe përballjen mes palëve poli�ke për çështje të 

rëndësishme të javës. 

Emisioni është transmetuar drejtpërdrejt në "prime �me" çdo javë ditën e martë dhe përgjatë
 

60 minutave, “Përballë” është fokusuar në ngjarjen kryesore të javës dhe në çështje të 

debatueshme mes aktorëve/par�ve poli�ke.
 

"Përballë", tashmë transmetohet në sezonin e tretë dhe në vi�n e tretë radhazi dhe është 

mirëpritur nga publiku duke pasur një mbulim të gjerë në median e kohës.

 Emisioni ka sjellë përballë publikut figurat qëndrore të shte�t dhe qeverisë, që nga Presiden� 

Republikës, Kryetari Kuvendit, Kryeministri, ministra, lider

 

poli�kë, diplomatë në Tiranë, por 

edhe drejtues të qeverisë dhe legjisla�vit në Kosovë, drejtues të par�ve poli�ke, presiden� dhe

 
Kryeministri i

 

Kosovës, zyrtarë dhe personalitete nga Maqedonia, personalitete të poli�kës dhe 

kulturës shqiptare, si dhe zyrtarë dhe personalitete të vendeve fqinjë.

 
E veçanta e emisionit në tregun e mbingakuar me "talk shoë" poli�k vijon

 

të jetë intervista e 

thelluar, e detajuar, pyetje të cilat pu bliku do të dëshironte t'i bënte. Pyetjet sfiduese kanë

 

synuar shqyr�m të hollësishëm të "problemeve" që ndodhen nën sferën e përgjegjësive të të 

�uarit/�uarve.
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Kultura e tanishme e deba�t zotërohet nga pyetjet e përgjithshme dhe përgjigjet e �pit "� alim", 

ose “� pyet çfarë të duash, unë përgjigjem për çfarë dua”.

 

"Përballë" ka synuar ballafaqimin e 

bazuar mbi pyetje të drejtpërdrejta bazuar në fakte dhe argumenta, larg ngasjes për të 

"triumfuar" në debat, por me objek�vin për të qartësuar dhe hedhur dritë mbi 

çështjet/problemet/zhvillimet.

 

Në moderimin e deba�t mes palëve, është parasysh që "kultura e kacafytjes" të mos marrë 

prioritet mbi deba�n e argumentuar që mund të ketë tone të larta, por pa kaluar në fyerje dhe 

në thyerje të kodit e�k të transme�mit.

 

“Përballë”, gjithashtu vijon të jetë arena e përplasjes së mendimeve/opinioneve mes palëve 

poli�ke për probleme të ditës apo ngjarje të rëndësishme me interes për opinionin publik.

 

“Përballë” krahas intervistës dhe ballafaqimit të palëve është marrë edhe me ngjarje të ditës, 

kur ngjarja e ditës ka patur theks të veçantë.

 

Në kushtet e medias së re dhe rrjeteve sociale, emisioni ka shërbyer për të "prodhuar", lajme 

për audiencat e reja në internet. “Perballë” eshte emisioni parë në RTSH i transm etuar live në 

rrje�n social facebook në transmetuesin publik.
 

Emisioni Përballë ka gjeneruar qindra lajme në portale të ndryshme në Shqiperi, Kosovë, 

Maqedoni, etj. 

Java poli�ke mbyllet të premten me emisionin “Java në RTSH”.  Është një program kushtuar 

aktualite�t, kryesisht a�j poli�k në vend. Nëpërmjet kronikave dhe analizimit të ngjarjeve, 

nëpërmjet mënyrës interak�ve dhe të veçantë të komunikimit me publikun, në mënyrë të 

drejtpërdrejt dhe indirekte, “Java në RTSH” synon skanimin e thellë të reali te�t poli�k dhe 

aktualite�t në vend. 

 
Programi sjell një shikim origjinal mbi gjithë javën e lënë pas dhe të parë nga fillimi i fundjavës, 

nën lupën e pandryshueshme të interesit publik. 

 Emisioni bën thellimin dhe analizimin e ngjarjeve kryesore të një jave përmes intervistave, të 

�uarve të ndryshëm dhe inserteve të përga�tura më parë. Emisioni ka shërbyer edhe për 

promovimin e emrave të të rinjve të talentuar nga fusha të ndryshme të je tës, të cilët e kanë 

gjithmonë e më të vësh�rë të gjejnë rrugën drejt ekranit të monopolizuar nga personazhe 

tashmë shumë vjeçarë, shumë prej të cilëve, natyrisht, profesionistë të dorës së parë dhe me 

integritet moral e intelektual. 

 
“Java në RTSH” në shumë nga puntatat e �j, nuk ka shërbyer vetëm si analizë dhe thellim i 

ngjarjeve të ndodhur në një javë, por i ka paraprirë zhvillimeve duke dhënë parashikime dhe 

lajme të sakta për atë që do të ndodhte në ditët dhe javët në vijim. “Java në RTSH” është 
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shndërruar në një forum që ka gjeneruar lajme për mediat e tjera, përmes informacioneve 

ekskluzive të përcjella në studio nga gazetarët dhe drejtuesit e emisionit, si edhe nga të �uarit e 

veçantë dhe eksper�za e saktë që ata kanë dhënë për ngjarjet dhe fenomentet që kanë 

shoqëruar jetën poli�ke dhe aktualite�n në vend. 

 

Roli i nje media publike është edhe pasqyrimi i çështjeve dhe problema�kave me interes publik, 

por që shpesh herë për shkak të mungesës së komercialie�t janë lënë mënjanë dhe nuk 

trajtohen nga mediat private. Në këtë kontekst, Njësia e Emisioneve ka riformatuar dhe 

përshtatur me interesin publik emisione të rëndësishme siç është “Auditor Arsim”, që i jep zë 

komunite�t të mësuesve, nxënësve dhe prindërve, me problema�ka që lidhen me cilës inë e 

mësimdhënies, cilësinë e zinxhirit të shkollave në Shqipëri, që nga cikli i ulët deri në atë 

universitar. Ky emision, vazhdon të nxisë interesin e të gjithëve, duke qenë se arsimi mbetet një 

ndër prioritetet e çdo familjeje shqiptare.

 

Në kuadrin e kësaj vëmendjeje të veçantë që RTSH i ka kushtuar problema�kës së arsimit, 

transmetuesi publik sjell përpara të gjithëve shqetësimet e komunite�t prindër-nxënës-mësues. 
 

“Auditor Arsimi” është një emision që transmetohet çdo të shtunë dhe që ka trajtuar gj atë vi�t 

2018 të gjithë problema�kën e arsimit të lartë, e cila u bë evidente me protestën e gjatë të 

studentëve të universiteteve publike në vend, në fund të dhjetorit. Emisioni i ka dhënë hapësirë 

edhe niveleve të tjera të arsimit, arsimit të ulët dhe të mësem. Emisioni realizohet aty ku janë 

mësues, pedagogë, nxënës e studentë, në ambjentet e shkollave dhe fakulteteve, më të �uar të 

larmishëm, të cilët shpjegojnë ecurinë dhe shqetësimet që ka sot arsimi shqiptar. Përmes 

deba�t dhe inserteve që realizohen në Tiranë, në shkollat periferike të saj, dhe në qytete të 

ndryshme të Shqipërisë për � dhënë një gjeografi sa më të madhe problemit, prezantohen 

shqetësimet dhe arritjet. Temat analizohet nga një grup ekspertesh të arsimit në emision dhe 

përthyhet nga mendimi i ekspertëve shqiptarë apo të huaj, të cilët në studiot e improvizuara në 

shkolla apo intervistat e veçanta të realizuara bëjnë oponencën e problemit.

 
Gjatë vi�t 2018 janë realizuar 38 emisione, ku një pjesë e madhe e tyre i kanë paraprirë shumë 

problemeve që kanë përfshirë arsimin shqiptar, e në veçan� krizës së arsimit të lartë, duke 

parathënë atë që shpërtheu në muajin dhjetor 2018, protestat masive të studentëve.

 “Auditor Arsimi” në një rend kronologjik ka trajtuar çështje të �lla si: kriz a e mosfinancimit të 

Albanologjisë Shqiptare, me të �uar Akademikë të Akademisë së Studimeve Albanologjike, të 

cilët ar�kuluan problema�kën me të cilën përballet kërkimi shkencor, e cila ka çuar në një 

shkur�m dras�k të studiuesve, historianëve, gjuhë tarëve, arkeologëve duke penguar realizimin 

e veprave madhore aq të nevojshme per gjuhën dhe historinë shqiptare.
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“Auditor Arsimi” ka trajtuar që në fillim të vi�t shqetësimin që doli në protestën e dhjetorit të 

studentëve lidhur me nevojën e disku�mit të buxhe�t të fakulteve me studentët, duke 

debatuar në studio me studentë, dekanë dhe pedagogë.

 

Modeli evropian i shkollës doktorale dhe mbyllja e saj në antropologji. Në intervista me 

studiues të huaj nga Franca, Zvicra, Gjermania dhe me drejtues të Ins� tu�t të Antropologjisë 

sollëm modelin e ri që duhet të instalohet në Shqipëri për shkollën doktorale, për të shmangur 

plagjiaturat dhe mbylljen nga ministria të shkollës doktorale në Antropologji dhe mungesa e një 

drej�mi të �llë në universitetet Shqiptare.

 

Kriza e ideve dhe kërkimi shkencor për studentët me dekanë, profesorë dhe studentë të 

Fakulte�t të Ekonomisë jo vetëm që ar�kuluan krizën e kërkimit shkencor në Universitet, por 

sollën raste, kur studentët me paratë e tyre realizuan studime për ikjen e mjekëve drejt 

Gjermanisë.

 

Një tjetër temë e debatushme ka qenë reforma në arsimin parauniversitar: 3 lëndë në 6 orë. 

“Auditor Arsimi” analizoi këtë inicia�vë të Ministrisë së Arsimit duke marrë mendimin e 

zgjeruar të mësuesve, të prindërve dhe në analizën e plotë të profesorëve të Universite�t të 

Tiranës, të cilët treguan që kjo reformë është e pastudiuar mirë dhe mund të sjellë shumë 

shqetësime për nxënësit dhe mësuesit. 

Matura dhe maturantët, drej�mi që gjimnazistët do të marrin në jetë ka qenë  trajtuar në një 

cikël emisionesh të “Auditor Arsimi”. Këshillimi jo i duhur i karrierës së maturantëve i parë në 

këndvështrimin e vetë nxënësve në disa prej gjimnazeve të Tiranës, të mësuesve dhe 

psikologëve solli shqetësimin se ky këshillim aktualisht është më shumë formal, sesa funksional, 

duke rrezikuar të sjellë një orien�m të gabuar të nxenësve drejt universiteteve. 
 

Problema�kë e debatueshme është edhe kurrikula e re në gjimnaze dhe çorien�mi i nxënësve, 

mos dija se cfarë i pret ata në maturë. Në fokus të mësuesve të vjetër dhe drejtorëve të 

shkollave e përmes “Auditor Arsimi” erdhi dhe ngarkesa e tepruar e mësueve me regjistrat e 

rinj, e cila largon vëmendjen nga mësimi cilësor.

 “Auditor Arsimi” ka pasur në vëmendje edhe shkollat si qendra komunit are në zonat me varfëri 

të lartë ekonomike. Përmes reportazheve në terren në zonat më margjinale të qendrave urbane 

emisioni përcolli realite�n tjetër, atë të varfërisë së familjeve shqiptare dhe krijimin e kurseve 

në shkolla për prindërit e papunë të nxënësve.

 
Varfëria shkakton edhe një fenomen më të rëndë, brak�sjen e shkollës nga komunitetet 

vunerabël. Histori të vërteta të fëmijve romë dhe egjip�anë që kanë brak�sur shkollën. Nga 

vajzat 13 vjeçare që i heqin prindërit nga shkolla dhe apelojnë për t’u kthyer në mësim, tek 
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vajza 8 vjeçare që për arsye ekonomike brak�s shkollën, pavarësisht ëndrrës që nesër të bëhej 

mësuese.

 

“Auditor

 

Arsimi” ka përcjellë gjithashtu problema�kën e arsimit profesional, atë të 

infrastrukturës shkollore, aty ku nxënësit rrezikojne jetën çdo ditë me reportazhe nga një sërë 

zonash të vendit, krizën e leximit me mungesën e librave në biblioteka të universiteteve dhe 

defek� që transmetohet që nga sistemi parauniversitar. 

 

Bujqësia me në fokus fermerin, ka ardhur edhe këtë sezon me një nga programet më 

emblema�ke në RTSH 1, “Hapësirë e Blertë”. Emisioni i kushtohet kryesisht problema�kës së 

fsha�t, bujqësisë apo blegtorisë, duke sjell në ekran shqetësimin e tyre, problema�kën e 

fermerit shqiptar, por edhe promovimin e vlera ve. Përcjellja e sa më shumë traditave lokale dhe 

promovimi i produkteve bujqësore të fshatrave apo zonave të ndryshme në vend, ka synuar të 

zhvendosë sa më shumë fokusin tek prodhimi dhe jo tek prodhuesit.

 

Gjatë vi�t 2018, emisioni “Hapësirë e Blertë”, mbe� përsëri si i vetmi program televiziv 

dedikuar tërësisht bujqësisë dhe zhvillimit rural në Shqipëri. Gjatë kë�j vi� emisioni u 

transmetua çdo javë në RTSH dhe udhëtoi në të gjitha qarqet
 

dhe në më shumë se gjysmën e 

bashkive të vendit. 

Vetëm gjatë vi�t të kaluar në emisionin “Hapësirë e Blertë” u intervistuan apo u bënë pjesë e 

�j, qo�ë përmes intervistave apo klipeve, më shmë së 600 fermerë në të gjithë Shqipërinë. 

Tendenca kryesore e emisionit për vi�n që kemi lënë pas, ishte dhënia e informacio neve më të 

domosdoshme për fermerin si dhe këshillat agroteknike për ta, të ndara sipas s�nëve 

bujqësore, llojit të kulturave , specieve dhe kalendarit të ndërhyrjeve. Dhënia e këshillave 

agroteknike është mënyra më e mirë për ta bërë emisionin të dobishë m për fermerët, në 

kushtet e mungesës së bule�nëve të shkruara apo informacioneve rreth teknologjive të reja. 

Këto këshilla u shfaqën në ekran nga specialistë dhe fermerë nga më të njohurit në Shqipëri.

 
Emisioni “Hapësirë e Blertë” gjithashtu, gjatë vi�t

 

që shkoi, solli në vëmendjen e teleshikuesve 

edhe tendencat për të risjellë në

 

skenën bujqësore disa specie të reja, thuajse të panjohura më 

parë në vendin tonë, nga ish emigrantë të kthyer, për të punuar tokat e tyre në vend. Përmes 

emisioneve paraqiten jo vetëm arritjet e bujqësisë por njëherësh edhe problema�kat që kanë 

të bëjnë më tepër me tregun, përpunimin, ruajtjen dhe mungesën e kredi�mit apo 

shpërnadrajes sa më të drejtë dhe reale të subvencioneve. Gjatë realizimeve të kë�j emisioni 

në Shqipëri

 

ne kemi evidentuar se një numër i konsiderueshëm fermerësh kanë fare pak 

mundësi që të jenë një zë i rëndësishëm në tregun e produkteve bujqësore, për arsye nga më të 

ndryshmet, ku më thelbësoret janë

 

mungesa e magazinave frigoriferike. Nësë fermerët do të 

kishin frigoriferë të mëdhenj për të ruajtur produktet në gjendje thuajse natyrale, atëherë do të 

ishin pikërisht fermerët që do t’a vendosnin vetë çmimin e produk�t të tyre në periudha të 
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caktuara të vi�t. Ne si emision televiziv, kemi evidentuar rast e ku ins�tucione të ndryshme te 

mikrofinancës, të cilat kanë si target kryesor fermerin, mbajnë interesa tepër të larta e të 

pabërballueshme përsa i përket kredi�mit. Kjo jo vetëm që nuk e ndihmon fermerin, por shpesh 

e fut në një spirale pafund përpëlitjesh ekonomike. Nga ana tjeter fermerë të ndryshëm 

shprehen se subvencionet e qeverisë shqiptare,

 

duhet të jenë sa më transparente

 

dhe të prekin 

një masë sa më të madhe përfituesish.

 

“Hapësirë e Blertë” i ka kushtuar vëmendje

 

promovimit të produkteve të vendit, natyrës së 

mrekulueshme, dhe agroturizmit si e vetmja rrugë nga duhet të kalojë zhvillimi rural. Një aspekt 

mjaf i rëndësishëm, gjatë realizimeve tona, ka qenë edhe traj�mi i herëpahershëm që i kemi 

bërë bujqësisë biologjike ku kemi pasur me këtë rast, konsulencën e profesorëve më të nderuar 

të kësaj fushe në rang kombëtar. Siguria ushqimore ka qenë

 

në fokus të emisioneve tona, e 

lidhur kryesisht më produktet blegtorale qe prodhohen në vend, përmbajtjes dhe origjinës së 

tyre, kushteve të treg�mit etj. 

 

Një vëmendje të posaçme emisioni “Hapësire e Blertë” i ka kushtuar
 

edhe zhvillmit të bletarisë 

në vend me qëllimin për të inicuar të rinjtë për t’i hyrë kë�j profesioni me mja� perspek�vë 

ekonomike, sa kohë që edhe vetë zhvillimi i vendit
 
nuk prodhon akoma ndotje, çka do vinte në 

rrezik bletarinë. Në vi�n 2018, “Hapësirë e Blertë”  iu rikthye edhe pyjeve në vend, zhvillimit të 

tyre, problema�kave të shumta dhe planeve për të ardhmen e shërbimit pyjor në tërësi. 

“Hapësirë e Blertë”, ia arri� edhe këtë vit që të jetë në krah të interesave te publikut, duke 

ruajtur një audiencë solide, si në ekran ashtu edhe ne kanalin “youtube” te Radiotelevizionit 

Shqiptar.
 

Misioni i RTSH-së

 
është edhe njohja me Shqipërinë, promovimi i vendeve dhe vlerave të 

gjithëllojshme, çka në një mënyrë apo tjetër ka ardhur në ekran përmes ciklit të përjavshëm 

“Qyte� Im”, me të cilin publiku njihet jo vetëm me qytetet e mëdha, por edhe qendrat e vogla, 

bukuritë e natyrës dhe aspekteve shpesh të panjohura që ofron Shqipëria. 

 
“Qyte� im” është një emision periodik, i cili realizohet një herë në javë dhe ka në fokus 

zhvillimet historike të ndërthurura me kohët e ndryshme në qytetet dhe hapësirat ku 

përcaktohet civilizimi shqiptar. Në fokusin e �j nuk është lënë pa u trajtuar edhe aspek� apo 

detajet, që kanë kontribuar në këto zhvillime. Kuptohet pa lënë kurrë mënjanë aspek�n human.

 “Qyte� im”, që në krye të herës, synoi të sillte dhe po realizon ndjeshmërinë urbane dhe 

demografike të popullisë së sotme me monumentet, qytetet paraardhëse an�ke, zejet, 

profesionet si edhe atributet, që kanë përmbushur në kohë të ndryshme shumë qytete.

 
Për ta sjellë sa më afër realiteteve dhe përditshmërive është synuar që fokusi të

 

ndërtohet me 

anë të personazheve të njohura, të cilët i

 

lidh një fije trashëgimie me këto qytete, në masë 

specialistë dhe studies të njohur apo akademikë, që kanë punuar për këto fusha dhe sidomos 
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banorë të këtyre hapësirave. Në këtë vazhdë emisioni është bërë shumë i prekshëm dhe 

tërheqës, por edhe na ka detyruar të jemi shumë profesionistë.

 

“Qyte� im” për vetë dashamirësinë, profesionalite�n dhe thellësinë e prononcimeve dhe 

intervistave të përdorura është bërë shumë i njohur dhe është një emision, që besojmë që 

ndiqet dhe për më tepër respektohet. Këtë e ndiejmë nga kërkesat por edhe opinionet

 

që kemi 

ndarë me njerëz para dhe pas zhvillimeve të emisioneve.

 

Në kohë të

 

ndryshme jemi munduar që duke respektuar specifika të ndryshme të qyteteve të 

bëjmë dhe një përshtatje teknike dhe shpesh interpre�me të �lla, të cilat do të mundësonin 

nxjerrjen sa më mirë të idesë. Jo thjesht nga filmimet ga� të përhershme me dron por edhe me 

përdorimin e kamerave dhe gjetjeve interesante dhe bashkëkohore, është shkuar sa më shumë 

drejt thelbit të idesë sonë.

 

Gjatë kë�j sezoni janë realizuar mbi 70 emisione. Me kamerat tona, “Qyte� Im” ka prekur zona 

dhe site të rëndësishme të trashëgimisë historike dhe natyrore të njohura apo të panjohura 

duke filluar prej Shkodrës me Kalanë e Rozafës,
 
të Drish�t, rrënojat e vendbanimit të Gajtanit, 

Kalaja e Lezhës, Kalaja e Petrelës, Prezës, Presqopit, Kalaja e Grezhdanit, Kalaja e Gjirokastrës, 

Kalaja e Elbasanit, Durrësit, Tepelenës, Rrënojat Arkeologjike të Abanopolit, Kalaja e Peqinit, 

Kalaja e Bera�t, e Kaninës, Bashtovës, Kalaja e  Kepit të Rodonit, Parqe arkeologjike që nga 

Apolonia, Bylisi, Oriku, Amfiteatri i Durrësit, e më tej Kisha, Manas�re, Xhami, Mozaikë, Bazilika, 

Teqe e vende besimi.  

Muzetë kombëtare dhe lokale janë pjesë e fokusit tonë gjithashtu, që prej Muzeut të Ar� t 

Mesjetar në Korçë, Muzeu Kombëtar në Tiranë, Muzeu i Përgjimeve, e më tej Muzetë 

Etnografikë Historikë e Arkeologjikë në Krujë, Elbasan, Durrës, Tiranë, Kavajë, Fier, Lushnje, 

Vlorë, Gjirokastër, Berat, Peshkopi, Rubik, Lezhë.

  
Duhet të sqarojmë se “Qyte� im” ka ndërtuar audiencën e vet, por edhe e ka ndihmur RTSH -në, 

që të jetë shumë më afër përditshmërisë, por edhe mënyrën sesa individi i sotëm shqiptar 

është i dhënë pas qytetërimit të �j, duke përcaktuar dhe kushtet e sotme të

 

mbijetesës.

 Ka qenë një

 

pjesë e angazhimit tonë, që kjo pjesë qytetërimi, që e përmbledh çdo emision, të 

ketë një vazhdë me qytetërimet që përfaqësojnë qytetet e ndryshme, për të dhënë një unitet 

dhe pasqyrim të zhvillimeve shqiptare në të gjitha trevat.

 
“Qyte� im” është munduar që të kapë

 

të gjithë hapësirën shqiptarfolëse të vendit dhe në 

planet tona synojmë që t’a shtrijmë sa më shumë. Kjo për arsye se Shqipëria përmban gjithnjë 

gjëra, që mënjanohen nga vëmendja për shkak se mediat jo publike në vend fokusohen më së 

tepërmi në gjëra që për televizionet private përkthehen në marke�ng dhe të ardhura.
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Ekipi teknik, që e përbën “Qyte�n �m”, është i angazhuar, por më shumë se kaq i bindur se jo 

vetëm kontribuon në një të mirë për vendin, por në një farë mënyrë shërben si katalizator që 

qytetarët të ndërgjegjësohen për atë masë të madhe energjie që fsheh nga brezat dhe që i ka 

dhënë shkëlqim vendit.

 

Në Shqipëri ka shumë njërëz dhe personazhe të njohur në fusha të tyre që për dekada i kanë 

dhënë vendit një kontribut të vyer, por që

 

shpesh herë bien në harresën e brezave. Për të sjellë 

në vëmendje këta personalitete dhe punën e tyre ndër vite, të cilët kanë lënë gjurmë në 

historinë e Shqipërisë në fusha të ndryshme shërben emisioni Autor.

 

“Autor” ka pasur në fokus personazhe të �llë

 

si: Nexhmedin Doko (kompozitor), Lekë Tasi 

(Publicist dhe piktor), i ndjeri Kozma Lara (kompozitor), Petrit Kumi (fotograf), Kristo Goga 

(Inxhinier digash), Njazi Jaho (jurist), Nasho Jorgaqi (Studiues), Luljeta Bozo (inxhinier), Uran 

Kostreci (publicist,

 

i persekutuar), Emin Musliu (Inxhinier), Ramazan Bogdani, (Etnokoreolog), 

Anes� Kondili (Doktor).
 

Synimi i “Autor”, qysh në krijimin e �j ka qenë përcjellja e personazheve shumë të njohura për 

jetën e vendit, që sot janë kryesisht në moshën e tretë, e të cilët me kontribu�n e tyre kanë 

lënë shenja dhe gjurmë jo thjesht në fushat respec�ve, por edhe në përvojën e tyre.  

Një pjesë e tyre kanë vazhduar dhe realisht bëjnë punë edhe në moshën e tretë dhe synimi i 

tyre mbetet që eksperiencën, por edhe parametrat e lartë moral-profesionalë t’i përcjellin dhe 

për brezat më të rinj, apo për kolegët që mbajnë peshë në zhvillimet e sotme të vendit. Për fat 

të keq, një pjesë e tyre pothuaj as nuk njihen nga brezat e të rinjve të sotëm dhe jo vetëm.
 

Pikërisht me këtë synim, “Autor” ka përcjellë eksperiencën e tyre reale me të gjitha kontributet 

në një intervistë që bëhen me ideatorin e emisionit, ku skaleta e pyetjeve, duke ruajtur 

origjinalite�n e profesioneve të tyre ka një fill lidhës, që e bën emisionin “Autor” lehtësisht të 

dallueshëm, por edhe shumë komunika�v.

 “Autor”, në pothuaj të gjitha rastet, me përjash�me disi specifike zhvillohet dhe do të vijojë të 

mbahet me xhirime në shtëpitë e personazheve, me synimin për të sjellë disi laboratorin

 

e tyre 

të punës, por edhe in�mite�n e tyre, që tashmë është i diktuar nga mosha por edhe nga një 

tërheqje e lehtë.

 
Mesazhet, që janë përcjellë nga “Autor”, e kanë kaluar pasqyrimin e një personazhi të 

zakonshëm, që është fokusuar pasi me përgjigjet e shumta dhe zakonisht me tërheqjet që ka 

pasur rrjedha janë zbuluar shumë problema�ka të jetës së sotme shqiptare në fushën 

ekonomiko-sociale-kulturore.
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“Autor” është i limutur në harkun e 35-40 minutave, pasi një pjesë e madhe e personazheve e 

kanë shumë të

 

vësh�rë të përballin kohëzgjatjen, por edhe performancën me kamerën në 

moshën e tyre. Ne jemi munduar t’ua bëjmë sa më të lehtë këtë proces përmes një 

bashkëbisedimi të kujdesshëm, por edhe respek�mi të staturës së tyre.

 

Emisioni ka pasur gjithashtu si synim të ketë një shtrirje të madhe gjeografike të personazheve, 

por nga ana tjetër është synuar që të përfshihen personazhe, a�ësia e të cilëve është e mundur 

ende të menaxhohet si duhet.

 

“Autor” me personazhet që ka sjellë në ekran ka mbledhur reagime s humë pozi�ve për 

emisonin, fillimisht nga personazhet dhe pastaj nga shumë figura, të cilët mendojnë se “Autor” 

është një kontribut i madh për RTSH-në

 

, lidhur me angazhimet e saj të detyrueshme publike në 

mënyrë që vlerat të emancipojnë, por edhe të ruhen në arkivën e çmuar të kë�j ins�tucioni.
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IV. PROGRAMET NË KANALET GJENERALISTE DHE TEMATIKE

 

 

1. RTSH 1 

 

Në kanalin gjeneralist RTSH 1 është punuar për t’i dhënë një frymë sa më moderne

 

transme�mit

 

të produk�t televiziv në harmoni me kërkesat në rritje

 

për cilësinë e kë�j kanali. 

Është punuar intensivisht për të

 

rritur cilësinë e programeve nga ana e përmbatjes, dinamikat 

në montazh, kronikat e të tjerë.

  

Në një vështrim të përgjithshëm, mund të themi se periudha janar-dhjetor 2018 ka qenë një 

periudhë e ndërtuar mbi sfida të njëpasnjëshme.

 

Pas procesit të njohjes, vijon procesi i ristrukturimit të pjesës bazike të një televizioni: produk� 

televiziv. Ky proces ka kaluar në shumë faza, për të mbërritur aty ku është sot. Të gjitha 

programet e RTSH-së
 

janë transformuar në formë dhe në përmbajtje, duke sjell një frymë të re 

në televizion, bazuar në standardet evropiane.
 

Progresi është i ndjeshëm dhe kjo vertetohet tek feedback-u që  kemi marrë nga publiku. 

Tashmë RTSH- nuk është më një kanal që të qëllon ta hasësh rastësisht, por një paketë kanalesh 

që ofron atë që quhet “the best of tv”, me programe për të gjitha moshat dhe zhanret.  

Konfirmimin e kemi marrë nga shikuesit, të cilët kanë rritur dukshëm interesin e tyre për të 

ndjekur programet tona. Pas një sërë sondazhesh të kryera nëpërmjet telefonatave e 

sondazheve online, rezulton që është rritur ndjeshëm shikueshmëria, duke e bërë RTSH -në

 
tashmë jo më një zgjedhje sporadike, por një zgjedhje të përhershme.

 
Ndryshimet në strukturën programore po ecin me shpejtësinë e teknologjisë. Gjithçka që 

transmetohet në rrje�n e RTSH-së

 

tashmë pasqyrohet gjerësisht online. Mediat sociale kanë 

ndikuar pozi�visht në përhapjen e jehonës së pla�ormës sonë të re; në këtë drej�m është 

ndjekur një poli�kë mja� të

 

mirë

 

marrëdhëniesh me publikun, për të shpërndarë sa më shumë 

informacione në portalet më të njohura në vend, lidhur me programet tona, eventet dhe 

personazhet e televizionit.

 Gjatë kë�j vi� janë rritur kërkesat për bashkëpunime me RTSH -në, për organizmin e shumë 

eventeve në kryeqytet e më gjerë. Projektet që prezantohen pranë RTSH -së

 

janë shtuar dhe 

tashmë shqyrtohen nga një grup pune i dedikuar për projektet e jashtme, i cili kujdeset të 

përzgjedhë propozimet më cilësore.

 

Procesi i ristrukturimit të kanalit gjeneralist është një proces që ka nisur intensivisht në vi�n 

2017, por vazhdon

 

me një koncept të reformuar edhe

 

sot e në vijimësi.
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Siç tregon edhe indikatori nga të dhënat e marra nga publiku, programet e RTSH -së

 

janë 

transformuar jo vetëm në formën e tyre, por edhe në përmbajtje, duke i dhënë

 

televizionit një

 

performancë tjetër, e mbi të gjitha duke rritur shikueshmërinë. 

 

Në organizimin e brendshëm ka pasur një efek�vitet më të lartë bashkëpunimi në mes të 

sektorëve.

 

Megjithëse këto që po rendisim më poshtë,

 

janë pjesë

 

dhe probleme të një 

organizimi teknik, po i nënvizojmë si hapa që kanë

 

dhënë

 

rendimen�n e tyre pozi�v, kështu : 

 

•

 

Është

 

ndërtuar një frymë shumë e mirë bashkëpunimi me sektorin e Programacionit, 

duke diskutuar ditë pas dite për skaletën e programeve dhe duke përditësuar EPG-në në 

bashkëpunim të ngushtë me stafin e Programacionit. Kjo frymë pozi�ve ka ndikuar 

dukshëm në mospranimin dhe mosfutjen në transme�m të një pjese të emisioneve, 

dokumentarëve apo reportazheve pa kaluar më parë për vizionim, gjë që më përpara 

nuk realizohej 100%;

 

•
 

Ka një komunikim efek�v me Sektorin Grafik dhe rritje të cilësisë së spoteve, të cilat 

vizionohen më parë
 

për të evituar gabimet e mundshme drejtshkrimore dhe sidomos 

përmbajtjen e spoteve;
 

• Është harmonizuar bashkëpunimi me kanalet e tjera të strukturës, të cilat kanë rritur 

prodhimin, brenda mundësive të buxhe�t, duke sjell prodhime të reja për RTSH1 (“Na 

ishte njëherë”, “Miku im më i mirë”, koncerte dhe evente monitoruar nga RTSH Film, 

RTSH Muzikë, etj; 

•
 

Është rritur ndjeshëm cilësia
 

e produkteve televizive, me programet ekskluzive si 

“MasterChef Junior”, “Gjyshet Milionere”, “Pasditja ime e kuqe” e ditës së premte, 

“N’kokë”, dhe kemi arritur që emisionin “Mirëmëngjes Shqipëri”

 
të sjellim një numër të 

konsiderueshëm të �uarish;

 
•

 

Është realizuar brenda mundësive monitorim i saktë dhe cilësor për të gjitha programet 

dhe ngjarjet

 

më të rëndësishme në RTSH, si “Fes�vali i Këngës”, programi “Tok Tok”, 

“MasterChef Junior” eventet muzikore, koncerte, ak�vitete ku jemi partnerë, etj, duke i 

pasqyruar gjerësisht në programet e strukturës;

 •

 

Është ndërtuar një sistem të ri paraqitjeje grafike për dokumentarët dhe eventet që 

xhirohen dhe transmetohen nga RTSH1, me paraqitje grafike të dedikuar dhe �tra të 

unifikuara, duke evituar grafikat e personalizuara që nuk shkojnë përkrah me fytyrën 

grafike të kanalit.
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2. RTSH 2 

 

Kanali RTSH 2

 

ka pasur gjatë vi�� 2018 një trend rritjeje në lidhje me aiudiencën, që ka ardhur 

si rezultat i një strukture

 

programore që është më dinamike dhe me e pasuruar.

 

I konceptuar 

dhe programuar që

 

në gjysmën e dytë të vi�t 2018, tashmë ka filluar emisioni radioteleviziv: 

 

DITË

 

TË MBARË

 

Trasme�mi fillon në orën 07:00 deri në orën 10:00. Emisioni transmetohet nga e Hë na në të 

Premte, Emision muzikor me kërkesa nga publiku dhe kuriozitete. 

 

FLETORJA ZYRTARE

 

Emisioni

 

transmetohet

 

ditën e

 

Dielë, me specialist të sigurimeve shoqërore, në përgjigje të 

interesimit qytetar

 

lidhur me këtë fushë. Është

 

një emision

 

që ka audiencë, pasi edhe 

problemet në këtë fushë janë specifike, por që ballafaqohen në përditshmërinë e tyre. 

 

NE
 

E shtuna dedikuar minoriteteve dhe
 

komuniteteve në Shqipëri. Përgjatë gjithë ditës secili nga 

minoritetet do të sjell në minutazhin dedikuar, problema�kat dhe gjithçka në lidhje me çfarë 

ata përfaqësojnë me kulturat dhe traditat e tyre.  

 Minoritetet në Shqipëri si pasuri kulturore dhe shoqërore. Një ditë me minorite�n grek, 

maqedonas, rom dhe egjip�an, vlleh, serb dhe boshnjak. Biseda  do të realizohet në studio me 

kohëzgjatje (20-30 minuta) për secilin nga përfaqësitë e minoriteteve.
 

LAJMET SHKURT
 

(në 7 gjuhë të minoriteteve)
 

RTSH 2 tashmë prej ga� dy vitesh transmeton edicionet informa�ve shkurt, shqip dhe në gjuhët 

e minoriteteve. RTSH 2 si media, synon krijimin e një redaksie lajmesh e përbërë nga gazetarë 

nga përkatësi të këtyre minoriteteve.

 Emisione të tjera që kanë në fokus minoritet:

 SHKOLLË

 Arsimi nëpërmjet ekranit. Ky program synon edukimin e fëmijëve dhe ruajt jen e vlerave 

gjuhësore për minoritetet. Një cikël i gjerë, në të cilin do të përfshihen të gjithë sferat nga: 

historia, e tashmja dhe perspek�va si: prejardhja, edukimi, traditat, punësimi, arsimimi, 

socializimi i jetës, integrimi në jetën ekonomike, admistra�ve, kulturore dhe poli�kbërese në 

Shqipëri.
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EMISIONE JAVORE:

 

BASHKËJETESË

 

 

“Bashkëjetesë” do të jetë një cikël emisionesh, në qendër të së cilit do të jetë fokusi mbi jetën 

dhe marrëdhëniet e minoriteteve

 

etnike që jetojnë në Shqipëri dhe bashkëjetesës fetare, 

integrimi i tyre në jetën e vendit. Në bazë të secilit emision do të jetë një reportazh i përga�tur 

mbi temën mbi të cilën bëhet �alë, me intervista dhe opinione nga banorë të ndryshëm dhe 

drejtues të zgjedhur.

 

NJË DITË ME… NJË DITË NGA…

 

 

“Një ditë me… Një ditë nga…” sjell grupet e margjinalizuara në shoqëri. Do të jetë edhe cikli me 

reportazhe i cili është menduar që në strukturën programore të përmbyll konkre�sht emisionin 

e ditës me një histori konkrete: 

 

•
 

Një ditë nga... “Në pediatrinë e qyte�t”;
 

•
 

Një ditë nga... “Terapistja e femijëve Au�ke” ;
 

• Një ditë nga... “Në shtepine e te moshuarve” ;  

• Një ditë me... Fëmijët në nevojë/ Të ngujuar / Në riedukim.  

 

RELIGJIONE 
 

Të dielën në RTSH 2 mendojmë t’ia dedikojmë Religjioneve në Shqipëri. Pasqyrimi i eventeve, 

Kalendari i Festave Fetare i parashikuar përgjatë gjithë vi�t, duke i sjell ato në trasme�me 

drejtpërdrejta.

 

 DOKUMENTARË (cikël):

 MINORITETET

 Cikli Minoritetet

 

parashikon të sjellë

 

7 seri dokumentarësh, me kohëzgjatje 40 minta. Në to do 

të pasqyrohet gjendja e sotme, historia dhe problemet e përditshme të minoriteteve, 

marrëdhëniet mes tyre si edhe në mënyrë të veçantë marrëdhëniet me shte�n në të cilin bëjnë 

pjesë, por edhe me shte�n dhe kombin amë.
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E enjte -

 

Në vijim të pasqyrimit në rritje të integrimit të pakicave kombëtare në Shqipëri, 

sugjerohet krijimi i një programi periodik (1 herë në javë) që transmetohet në kanalin e 

dedikuar për këto minoritete. 

 

PROFESIONE NË ZHDUKJE...

 

Cikli “Profesione në zhdukje” do të realizohet në periudhën (Prill-Maj), në fokus të së cilit do të 

jenë profesionet e veçanta të cilat në ditët e sotme konsiderohen si profesione në zhdukje. 

Zhvillimet e mëdha teknologjike kanë bërë që njerëzit e zanateve, që dikur ishin të 

domosdoshëm, të mbeten te njerëzi si pasione. Ku mund të përmendim profesione në dukje të 

harruara si:

 

Pos�er, Ar�zan, Avlëmënd, Kovac,

 

Orëndreqës,

 

Qëndistari , Ikonostas , Poçar, etj. 

 

Në programet e saj RTSH 2 do të sjell të pasqyruara eventet ar�s�ke, kulturore që ndodhin 

anembanë saj si: koncerte, shfaqje, teatër, festat fetare, festat pagane...etj.

 

Qëllimi kryesor 

është të nxisë, kul�vojë, avancojë, prodhojë e bashkë prodhojë të gjitha modalitetet dhe 

përmbajtjet e krijimtarisë audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të 

kulturës, ar�t, zhvillimit dhe avancimit të vlerave sublime të qytetarëve të Shqipërisë dhe t’i 

afirmojë ato vlera edhe jashë saj.
 

  

PAK A SHUMË
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3. RTSH 3

 

RTSH 3

 

gjatë vi�t 2018 ka ardhur duke e konsoliduar profilin e vet. Kishim planifikuar 

komunikimin dhe praninë e bashkatdhetareve në programacionin e RTSH 3 dhe 

ia

 

arritëm

 

suksesshem. Vendosëm që brenda kë�j vi� t’a bënim të njohur RTSH 3, si Televizioni i 

vetëm i

 

bashkatdhetareve dhe e arritëm! E themi këtë jo si një triumf, por si theksim i një 

momen� pozi�v për të cilën ndihemi mirë, ku rrjedh natyrshëm edhe obligimi për t’i

 

parë gjërat 

më lëvizje të vazhdueshme në op�kën e sfidës për të qenë në nivelin e kërkesës së publikut.

 

Cilësia e programacionit të RTSH 3 si nga emisionet e prodhuara nga redaktorët, arkivi

 

dhe 

prurjet e bashkëpunëtorëve kanë pasur një vëmendje më profesionale

 

dhe me kërkesa në rritje

 

tek

 

ana e përmbatjes, dinamikat në montazh, faqosja, etj.

 

Këtë vit ndërtuam një frymë shumë të mirë në prodhimin e emisioneve

 

me një infrastrukturë 

solide për prodhimin e emisioneve të 2019-ës, në studio dhe jashtë saj. Arritëm të ndërtojmë 

një rrjet të bashkëpunëtorëve dhe bashkatdhetarëve në vende të ndryshme të botës. 

Informacionin,
 

personazhet,
 

ngjarjet dhe ak�vitetet e ditës ne i kemi direkt dhe po ndërtojmë 

programe të cilat të kenë material të bollshëm në dispozicion të bashkatdhetarëve.
 

Në programacionin e RTSH 3, kemi përfshirë emisione e programe të prodhuara nga 

bashkatdhetarët. Arritëm të kemi produkte televizive nga:  

- Kanadaja “Pasqyra Shqiptare” me realizues Ilir Lena;  

-
 

Athina “Kafe me Julin” me realizues
 

Robert Goro;
 

-
 

Disa emisione nga Albtv UK, me praninë e bashkatdhetarëve të suksesshëm qe jetojnë e 

punojnë në Mbretërinë e Bashkuar;

 
-

 

Kemi bërë pjesë të emisioni URA rrjetet e Mësuesve të Diasporës të cilët prezantojnë 

punën e tyre çdo javë në prani të nxënësve;

 -

 

Janë bërë pjesë e programeve të RTSH 3 me emisionin URA dhe reportazhet: rrje� i 

bizneseve të shqiptarëve në Gjermani, Austri, Zvicër, SHBA, Itali, Turqi.

 

 

Në bazë të këtyre arritjeve kemi planifikuar një programacion të plotë me prodhime të RTSH 3 

dhe bashkëpunëtorëve

 

për 2019-ën,

 

me një

 

prodhim ditor prej 7 (shtatë) orësh në ditë.

 

 

Programet të realizuara dhe në pritje

 

për vi�n 2019 janë:

 
-

 

URA

 

(në vazhdim);

 

-

 

Mëngjes nga Atdheu

  

-

 

Dimensioni 4

  

- Gjuha shqipe per JU, emision çdo ditë;

- Albania, dokumentarë.
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Janë prodhuar rreth 330 programe live, apo reportazhe duke përfshire  mbi 850 personazhe nga 

bashkatdhetarët.
  

Emisioni “URA ” është konceptuar si një urë lidhese mes Shqipërisë e shqiptarëve në diasporë. 

Ndaj audienca do t’i tejkaloj kufijtë e vendit. Kurrë më parë në ekranin e RTSH -së nuk i është 

dhënë kaq hapësirë problema�kave të diasporës shqiptare dhe jetës së tyre jashtë vendit. 

Interesimi ndër vite për këtë hapësire televizive të dedikuar ka qenë i përhershëm, pasi kontak� 

i drejtpërdrejt me ta, me informacione të përditshme ka munguar. Audienca që synojmë nuk ka 

“moshë dhe

 

gjini”, pasi do të përfshihen të gjitha grupmoshat,

 

si emigrantët e ikur nga vendi 

ndër vite, ashtu edhe të vegjëlit e tyre të lindur nëpër bote. Pra, zgjimi i ndërgjegjes kombëtare 

per ta do të jetë temë e përhershme në studio. Gjithashtu orari i drekës si orar transme�mi 

është perzgjedhur me qëllim që edhe shqiptarët matanë oqeanit të mund të jenë ndjekës të 

emisionit dhe natyrisht, të pranishem përmes lidhjeve direkte.
 

Potenciali teknik dhe infrastruktura:
 

Hapësira televizive ku shtrihet transme�mi i kanalit RTSH 3 është e gjerë dhe si pasojë e 

konkurrencës së sotme me infrastrukturën digjitale që ka nisur nevojitet t’i servirim 

teleshikuesit mbarëkombetar një produkt kualita�v që do të merrte pëlqimin e �j dhe do t’a 

bëjë kanalin RTSH-3 të përzgjedhurin e tyre. Pra, lind nevoja e organizimit dhe përga�tjes së 

trupës ar�s�ko–gazetareske, për të gararantuar suksesin e plotë të procesit të reformimit të 

prodhimit dhe paraqitjes së produk�t. 
 

Shikueshmëria:

 
RTSH dhe prania në frekuencën satelitore Ë16 dhe falë programacionit të dedikuar për 

bashkatdhetarët,

 

RTSH 3 do te rrokë te gjithë fashën e teleshikuesit shqiptar jashtë atdheut dhe 

atë të interesuar për ta brenda Shqipërisë. Programet e larmishme dhe interak�ve do të jenë 

risi e RTSH 3.

 Sikundër të gjithë kanalet televizive, tema�ke e kanë të përcaktuar audiencën e tyre, RTSH 3 ka 

një audiencë të garantuar pasi përfshin në strukturën e �j programore mundësinë e përfshirjes 

të të gjitha grup moshave

 

të bashkatdhetarëve.

 
Produk� ar�s�k dhe gazetaresk i pranishëm nëpërmjet emisioneve tek RTSH 3 e ka shtuar 

shumë shikueshmërinë dhe lidhjen e diasporës me këtë kanal televiziv. Synimi ynë është 

interak�vite� i bashkatdhetarëve me emisionet dhe produk�n televiziv. Garanci e 

shikueshmërisë së lartë të RTSH 3 është edhe shtrirja gjeografike e orareve në të gjithe globin 

duke filluar nga Australia e deri në Amerikë e Kanada.

 

  



44 

4. RTSH Sport

 

RTSH SPORT realizon shërbime (transme�me) për të informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, 

të gjitha grupet e shoqërisë, përfshirë dhe pakicat kombëtare duke sjell në ekran 

shumëllojshmëri sportesh dhe informacionesh spor�ve. RTSH Sport si pjesë e transmetuesit të 

vetëm publik, synon të arrijë nivelet më të larta të shërbimit ndaj audiencës, për të zbatuar 

vlerat themelore të shërbimit publik:

 

•

 

Gjithëpërfshirja –

 

për të arritur të gjithë, kudo;

 

•

 

Besueshmëria –

 

për të qenë një prodhues programesh i besueshëm;

 

•

 

Përsosmëria –

 

të veprojë me integritet dhe profesionalizëm;

 

•

 

Diversite� –

 

për të pasur një qasje pluraliste;

 

•
 

Llogaridhënia -
 

për të dëgjuar audiencën dhe për t’u angazhuar në debat kup�mplotë;
 

•
 

Inovacioni –
 

për të qenë një forcë lëvizëse për risi dhe krijimtari;
 

• Paanshmëria –për të ofruar informim objek�v, të plotë dhe të padiferencuar, jashtë çdo 

ndikimi ideologjik, poli�k, social, fetar, financiar, kulturor.  

Departamen� i Spor�t, pjesë e vizionit të transmetuesit publik, synon ndër�min e një strategjie 

të strukturës programore të kanalit RTSH Sport, të gjithë pëlqyer dhe afatgjatë, për të qenë 

konkurrent në tregun e kanaleve televizive spor�ve dhe rritjen e audiencës.
 

RTSH SPORT me nënshkrimin e disa kontratave afatgjata në lidhje me të drejtat tel evizive, por 

edhe me transme�min në standardet e kërkuara nga tregu media�k të disa prej eventeve më të 

rëndësishme spor�ve, mund të themi me bindje se është kthyer në një actor, por edhe faktor 

kryesor të mbulimit media�k të spor�t në vendin tonë.

 RTSH SPORT, ndryshe nga kanalet e tjera të Radio Televizionit Shqiptar, planifikimin e strukturës 

programore e ka të bazuar në sezonet spor�ve, dhe jo me vit kalendarik. Sezonet spor�ve 

fillojnë në Shtator dhe mbyllen në Maj. Me negocimin e departamen�t të Spor�t, Radio 

Televizioni Shqiptar ka lidhur kontrata afatgjata me të gjithë Federatat Spor�ve Shqiptare, duke 

risjell në ekran jo vetëm ak�vitetet e munguara, por edhe duke realizuar transme�min e 

ak�viteteve që zhvilloheshin për herë të parë në vendin tonë. 
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Sa i përket vi�t 2018, përveç programeve dhe transme�meve RTSH Sport ka pësuar edhe një 

strukturim të brendshëm për funksionimin e �j si një kanal televiziv. Për mirëfunksionimin e 

punëve, janë ndarë disa

 

mini-sektorë brenda RTSH Sport si: 

 

•

 

Sektori i informacionit (lajmet, specialet, emisione, etj);

 

•

 

Sektori i programit dhe komentatorëve (emisione, revista televizive, dokumentarë);

 

•

 

Sektori i dokumentarit spor�v (dokumentarë, speciale, etj);

  

•

 

Administrata (koordinimi, honoraret, marrëdhëniet me palët e treta, etj).

 

Vi� 2018 ishte një sfidë e madhe për RTSH Sport. Kanali spo�v i pla�ormës RTSH nëpërmjet 

stafit të �j, duhet të pasqyronte në mënyrën e duhur Kampiona�n Botëror të futbollit “Rusi 

2018” apo edhe Lojrat Olimpike Dimërore “PyeongChang 2018”. Për herë të parë në historinë e 

transme�meve të Botërorëve të futbollit në Shqipëri, të drejtën e transme�mit e mbaj� vetëm 

një ekran, RTSH. 
 

Kanali spor�v i RTSH-së, ndonëse me një eksperiencë vetëm 2 vjeçare, arri� të sjell për 

tekeshikuesit një transme�m dinjitoz, modern dhe shumë profesional, ku gjatë ditës ekrani i 

kishte të gjitha. Nga freskia e rinisë, zhurma e rrjeteve sociale, pastaj aspek� profesional i 

traj�mit të ndeshjeve me specialistë dhe gazetarë të rinj, të mire informuar dhe në mbrëmje 

elemen� i shfaqjes, i shoë-t, ku përveç traj�mit spor�v, nuk mungonin notat e humorit dhe 

spektaklit për të afruar përpara ekranit jo vetëm komunite�n spor�v, por gjithë familjen.  

Nuk duhet harruar
 

që, si asnjëherë tjetër dhe për herë të parë në historinë e RTSH -së,
 

80% e 

ndeshjeve drejtperdrejt, të kë�j kompe�cioni madhor është mbuluar me komen�n e 

gazetarëve dhe komentatorëve të brendshëm, punonjës të RTSH Sport, dhe vetëm 20% është 

mbuluar nga

 

bashkëpunëtorët e jashtëm.

 
Ndërkohë që Olimpiada Dimërore “PyeongChang 2018” ishte një mbulim me 100% gazetarë të 

stafit të RTSH Sport. Komentet e gazetareve femra për pa�nazhin ar�s�k, por edhe të 

gazetarëve pjesë të RTSH Sport kanë sjellë për publikun për 16 ditë me radhë, në 4 ekrane 

paralelisht (RTSH 1, RTSH Sport, RTSH 2 dhe RTSH 24) një nga eventet spor�vë më të 

rëndësishëm të vi�t.

  
Edhe disa nga sfidat më të rëndësishme në tregun e të drejtave spor�ve RTSH i ka fituar duke 

luajtur një poli�kë të zgjuar, pa shpenzuar shifra të çmendura, pa hyrë në një konkurrencë të 

pandershme duke mirëmenaxhuar buxhe�n, që vjen nga taksa e apara�t dhe që mbetet shumë 

i vogël për të konkurruar paketat spor�ve me pagesë. Blerja për 3 sezone e Formula 1 

(kampiona�t Botëror të garave me makina) dhe UEFA Europa League (kompe�cionit të dytë për 

Struktura e brendshme e RTSH Sport: 

nga rëndësia për klube në Evropë) ishin dy nga sfidat më të rëndësishme (të arritshme) në 

tregun e të drejtave spor�ve.
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a. Lajmet (edicionet informa�ve)

Lajmet në RTSH Sport janë tashmë një realitet i dukshëm dhe një faktor i prekshëm i opinionin 

spor�v shqiptar. Në oraret 08.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 dhe 23.00 për thuajse 60 

minuta, RTSH Sport transmeton edicionet informa�ve. 

 

Lajmet janë “patenta” e një kanali televiziv dhe duke parë që në tregun e transmetuesve pa 

pagesë, mungonin edicionet informa�ve spor�ve të mirëfillta është punuar shumë që lajmet në 

RTSH Sport të jenë faktor i rëndësishëm dhe burim informacioni për opinionin spor�v.

  

Sektori i informacionit është përpjekur për të patur në ekran çdo qytet, rreth dhe çdo krahinë të 

Shqipërisë, duke ak�vizuar rrje�n e bashkëpunëtorëve dhe korespodentëve, duke përcjellë në 

ekran gjithë ak�vitetet e rëndësishme spor�ve shqiptare. Disa
 

nga momentet më të 

rëndësishme gjatë vi�t 2018 ku lajmet dhe kronikat e RTSH Sport kanë bërë bujë dhe burim 

informacioni për të gjithë opinionin (jo vetëm atë spor�v) janë:
 

Zgjedhjet në FSHF: 

• Alarmi i Igli Tares. Nëpërmjet një interviste ekskluzive, Dre jtori Spor�v i Lacios tregon 

çfarë i mungon Kampiona�t dhe futbollit shqiptar, por edhe shumë nga të fshehtat e 

profesionit.  

•
 

Dënimi i Klubit të Skënderbeut nga Komisioni i Apelit pranë UEFA -s. Edhe ky ishte një 

lajm ekskluziv i RTSH Sport. (Dokumen� i inspektorëve të UEFA-s, zbulohet ekskluzivisht 

nga RTSH Sport)

 
•

 

Intervista e rrallë e Tomas Strakoshës. Por�eri i Kombëtares dhe Lacios tregon për herë 

të parë në RTSH Sport disa nga momentet më të rëndësishme të karrierës dhe planet 

për të ardhmen. (RTSH Sport citohet si burim lajmi nga shumë media në Itali)

 •

 

Trajneri i Tiranës, Ze Maria intervistën e fundit të �j në vendin tonë zgjedh t’a bëj në 

RTSH Sport. Braziliani ka zbuluar shumë nga të fshehtat e aventurës së �j shqiptare.

•

 

Presiden� i Federatës së

 

futbollit të Kosovës zbardh shumë nga çështjet më të nxehta 

mes dy federatave tona. Lëvizjet e lojtarëve mes dy shteteve, rregullat që duhen 

ndjekur, apo rritja e talenteve.

 
Edicioni informa�v ka pasur edhe shumë evente drejtperdrejt, duke transmetuar në momen�n 

që kanë ndodhur: konferenca shtypi të rëndësishme, inagurime të infrastukturës spor�ve, 

protesta e qytetarëve të Korçës për dënimin e Skënderbeut etj.

 

Lajmet e prodhuara nga RTSH Sport gjatë vi�t 2018 nuk janë ndalur as ditët e fundjavës duke 

llogaritur një prodhim televiziv prej 1450 orësh.
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b. Rubrika spor�ve

Emri më i rëndësishëm i emisioneve spor�ve në vend vazhdoi natyrshëm traditën e analizimit 

të futbollit vendas dhe kategorisë më të lartë të �j, duke shfaqur problema�kat, javë pas jave 

me të �uar në studio emra shumë të njohur të futbollit shqiptar në vite dhe aktualë. Intervista 

me protagonistë , presidentë klubesh, trajnerë apo lojtarë nëpërmjet lidhjeve direkte.

 

Rubrika Spor�ve ka vazhduar të jetë një nga emisionet më të suksesshme dhe më të ndjekura 

në vend duke nisur që me fillimin e vi�t dhe disku�min rreth ndryshimeve në organikat e 

skuadrave, të cilat RTSH Sport i afroi më shumë me publikun duke qenë i vetmi televizion që 

pasqyroi fazën përga�tore drejtpërdrejt nga Turqia të t ë gjitha skuadrave të cilat ndodheshin 

aty dhe bëhej �alë për 80 % të skuadrave të Superligës. Transme�me që u shoqëruan me lidhje 

të drejtpërdrejta nga Turqia si edhe me intervista ekskluzive protagonistësh. Rubrika Spor�ve e 

shënoi
 

një kurbë të lartë audience në muajin Janar, gjatë fushatës zgjedhore për Presiden�n e 

FSHF-së. Në dy emisione të posaçme në datat 11 dhe 28 Janar dy kandidatët kryesor, Bashkim 

Fino dhe Armando Duka shfaqen, përballë një paneli të zgjedhur gazetarësh, pla�ormat dhe 

idetë e tyre në garën për zyrën e numrit 1 të futbollit shqiptar. Bashkim Fino zgjodhi pikërisht 

studion e Rubrikës Spor�ve për të bërë publike kandidaturën e �j.  

Emisionet përgjatë periudhës së fushatës sollën problema�kat e futbollit shqiptar, por edhe të 

funksionimit të FSHF-së,

 
duke zbuluar edhe parregullsi në zba�min e rregullores së saj nga vetë 

ins�tucioni, me inves�gime që ngritën shqetësime reale në Opinionin Spor�v shqiptar. 
 

Më 7 shkurt që ishte dhe data e mbajtjes së Asamblesë zgjedhore, RTSH Sport organizoi një 

emision të posaçëm,

 

i cili ndoqi gjatë gjithë kohës punimet e saj me një transme�m maratonë 

me gazetarë në studio si dhe me lidhje direkte në Durrës, ku kjo asamble zhvilloi punimet e saj. 

Në fund të Asamblesë, fituesi dhe humbësit u shfaqën në ekranin e RTSH Sport me deklarat e 

tyre.

 Po në muajin shkurt dhe në vazhdim vëmendje të vecantë mori dënimi i Skënderbeut nga Uefa 

duke qartësuar për publikun me vërtetësi dhe korrektësi atë që po ndodhte me klubin më të 

suksesshëm të viteve të fundit në vendin tonë, nëpërmjet zbërthimit të vendimeve dhe 

rregulloreve të UEFA-s dhe duke analizuar më tej me personazhe dhe specialistë gjithë situatën 

e krijuar.

 
Për të qëndruar te futbolli i luajtur vazhdoi transme�mi i të gjithë kronikave të ndeshje ve dhe 

shqyr�mi i të gjithë rasteve të diskutueshme të cilat vazhduan të mbajnë Rubrikën Spor�ve në 

RTSH një nga emisionet më të ndjekura spor�ve, qo�ë edhe duke u bazuar në numrin e 

ndjekësve nëpërmjet faqes zyrtare në FB, kur emisioni ka qenë drejtperdrejt edhe në këtë kanal 

komunikimi. 
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Deri në javën e fundit të kampiona�t 2017-2018, publiku u mbajt i informuar me hollësi për 

gjithçka ndodhte në fushat e futbollit, rënia e Vllaznisë një kategori më poshtë dhe toleranca 

mes skuadrave ndezën deba�n e

 

javëve të fundit. Emra të mirënjohur të futbollit shqiptar ishin 

pjesë e Rubrikës Spor�ve në vi�n 2018 si Fatmir Mëneri, Sulejman Starova, Shkëlqim Muça, 

Gerd Haxhiu etj.

 

43 emisione me rreth 70 orë transme�m u shoqëruan deri në përfundim të sezonit 2017-2018, 

çdo javë me ndeshjen më interesante në Superligë të transmetuar drejtpërdrejt.

  

c.

 

E hëna spor�ve

 

Eshtë emisioni spor�v që përmbledh gjithçka ndodh në Kategorinë e Parë të futbollit shqiptar. 

Plot 20 qytete të rëndësishme janë pjesë e kësaj kategorie, kështu që kronikat me golat dhe 

rastet e ndeshjeve të skuadrave respek�ve kanë të vetmen mundësi për t’i ndjekur, nëpërmejt 

ekranit të RTSH-së. Ky është emisioni i vetëm në tregun media�k që është i dedikuar për këtë 

kategori. RTSH ka të drejtën televizive të kë�j ak�vite� dhe kjo ka rritur padyshim edhe 

shikueshmërinë për këtë kategori. Fak� që në këtë ligë të futbollit janë pjesë ekipe me traditë 

dhe me histori në këtë sport si: Vllaznia, Dinamo, Besa, Besëlidhja, Apolonia, Lushnja etj, bën që 

edhe faktet që trajtohen në këtë emision të jenë interesante për publikun.  

Me transme�min e kë�j emisioni, RTSH përmbush edhe një mision tjetër të rëndësishëm, 

zhvillimi i spor�t të futbollit nëpërmjet pasqyrimit të �j në ekran. Disa nga fenomentet nega �ve 

që shoqërojnë futbollin tonë, si dhuna apo paracak�mi i rezultateve janë minimizuar me 

transme�min e ndeshjeve “Live”, por edhe pamjeve gjatë emisionit “E hëna Spor�ve”. 16 

emisione të transmetuara dhe afërsisht 24 orë transme�m kanë afruar publik un me nivelin e 

dytë të futbollit vendas. 

 -

 

Kategoria Superiore dhe Kategoria e Parë në RTSH

 Një nga ndeshjet më të forta të Kampiona�t shqiptar të futbollit, Kategoria Superiore dhe dy 

ose tri ndeshje nga më të fortat e kategorisë së parë kanë qenë çdo fundjavë në RTSH Sport. 

Superliga e futbollit transmetoi 18 ndeshje dhe rreth 35 orë deri në mbyllje të sezonit 2017 -

2018, kur përfundonte edhe kontrata e RTSH-së

 

që i jepte të drejtat e transme�mit të kë�j 

kompe�cioni. Me të njëj�n standard çdo transme�m niste me një prag-ndeshje, me lidhje 

direkte nga fusha, me një intervistë protagonis� dhe më pas vazhdonte me komen�n spor�v 

shoqëruar me komen�n teknik dhe në fund të çdo ndeshjeje, në mikrofonin e RTSH-së flisnin 

edhe dy trajnerët protagonistë. 
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RTSH kërkoi zyrtarisht ndaj FSHF-së,

 

të drejtat e transme�mit edhe për sezonet në vazhdim duke 

paraqitur pranë ins�tucionit më të lartë të futbollit në vend,

 

një ofertë konkrete për 

transme�min e një ndeshjeje në javë pa pagesë. Tenderi i shpallur nga FSHF e përmbante këtë 

paketë, por në fund, e drejta televizive e Kategorisë Superiore u shit vetëm për transme�me me 

pagesë “pay”. Ndonëse tenderi u organizua në

 

muajin prill dhe morën pjesë vetëm dy 

operatorë televizivë, RTSH si një prej operatorëve pjesmarrës në garë nuk është njo�uar për 

rezulta�n e kë�j tenderi. Rezulta� është publikuar në një lajm nëpërmjet faqes zyrtare të FSHF -

së, pa bërë asgjë transparente.

  

RTSH Sport bëri të njëj�n traj�m si ai për Superligën edhe për Kategorinë e Parë, një eksluzivitet 

i saj. Prania e ekipeve të traditës si:

 

Tirana (gjyma e parë e sezonit), Vllaznia, Dinamo, Besa, 

Besëlidhja, Apolonia apo Tomori e bëjnë edhe këtë a k�vitet shumë interesant për publikun e 

gjerë. Natyrisht vëmendjen më të madhe e morën ndeshjet e skuadrave të Tiranës dhe Vllaznisë 

si emrat më të rëndësishëm respek�visht në sezonet 2017-2018 dhe 2018-2019 në këtë 

kategori dhe me një numër shumë të lartë sportdashësish të tyre, por gjithnjë pa lënë në hije 

edhe emrat e tjerë të sipërpërmendur.
 

-
 

Klubet shqiptare në Evropë
 

RTSH ka bërë sakrifica të mëdha financiare çdo sezon, për të fituar të drejtën televizive të 

klubeve shqiptare në kualifikueset e UEFA Europa League, apo edhe në kualifikueset e 

Champions League, por kjo nuk varet vetëm nga RTSH, por edhe nga klubet shqiptare (pronarë 

të këtyre të drejtave për ndeshjet që luhen në vendin tonë) që vendosin të transmetohen në 

ndonjë media tjetër edhe pse në disa raste oferta për të drejtën televizive ka qenë e njëjtë. 

RTSH e ka më të lehtë negocimin dhe arritjen e të drejtave kur ndeshjet luhen jashtë vendit 

tone, sesa për ato që zhvillohen në Shqipëri. 
 

 
Megjithatë nuk kanë munguar në ekranin e RTSH-së

 

për vi�n 2018 sfidat evropiane të disa prej 

skuadrave tona, si:

 

Kukësi –

 

Torpedo Kutaisi, Kukësi -

 

Valleta, dy ndeshjet e tjera të Kukësit ndaj 

Karabagut si në Shkodër edhe në

 

Azerbajxhan, Par�zani –

 

Maribor apo Lu�ëtari -

 

Ventsplis. Pra 

80% e ndeshjeve të ekipeve shqiptare në Evropë janë transmetuar RTSH Sport.
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-

 

Ëndërr Kuq

 

e Zi

 

Nisi më 26 mars dhe u mbyll më 20 nëntor në “Elbasan Arena”, me dy miqësore, respek�visht 

me Norvegjinë dhe Uellsin, si gjithnjë në shoqërim të ndeshjeve të Kombëtares shqiptare të 

futbollit. 

 

9 emisione për 9 ndeshje të zhvilluara, ku përtej të gjitha miqësoreve të transmetuara nga 

RTSH, ishte edhe kompe�cioni më i ri i UEFA-s, Liga e Kombeve që natyrisht pa� hapësirën e 

domosdoshme për të pasqyruar dhe analizuar gjithçka, ecurinë, problemet, zgjidhjet, etj. Duke 

e mbajtur kështu publikun shumë pranë ekipit kombëtar, me një emision dhe seri ndeshjesh që 

nuk mund t’i mungonin a�j. 

 

Interesi ka qenë i lartë si gjithnjë, dhe shikueshmëria gjithashtu, në orët që rrethonin aventurën 

e ekipit tonë.

 

Po ashtu vazhdoi tradita e ndeshjeve në transfertë me transme �me të drejtpërdretja nga 

stadiumet përkatëse si në Gllasgou të Skocisë edhe në Beer Sheva të Izraelit në Ligën e 

Kombeve. Ku përtej të treguarit drejtpërdrejt nga stadiumet, si me komen�n gazetaresk edhe 

atë teknik dhe po drejtpërdrejt emisioni “Ëndërr Kuqezi”, që u shoqërua me lidhje direkte para 

dhe pas ndeshjeve me të �uar specialë dhe protagonistë të ndeshjeve.  

Transme�met e drejtpëdrejta të emisionit nga stadiumi “Loro Boriçi” në Shkodër dhe “Elbasan 

Arena” në Elbasan, e sollën të freskët produk�n duke bërë që publiku të ndihej pjesë e �j dhe të 

mësonte detaje interesante rreth ecurisë së ekipit kombëtar.  

-
 

Shor� Euro 2020
 

Përsa i përket të ardhmes së afërt të ekipit Kombëtar, shumë interes paraqiste shor� i 

kualifikueseve për Evropianin 2020, i cili u transmetua drejtpërdrejt dhe kushdo mësoi në kohë 

reale kundërshtarët e Shqipërisë, por edhe falë lidhjeve direkte nga Dublini mësoi emocionet, 

këndvështrimet dhe objek�vat e trajnerit Panuçi dhe Presiden��t të FSHF -së

 

Duka falë 

intervistave në

 

mikrofonin e RTSH -së, menjëherë pas përfundimit të shor�t. RTSH Sport ishte e 

vetmja media shqiptare e pranishme në Dublin, duke paraqitur në mënyrë ekskluzive opinionet 

jo vetëm të protagonistëve të ekipit tonë Kombëtar, por edhe të trajnerëve kundërsh tarë si 

psh: Didier Deshamps, trajneri i përfaqësueses së Francës (kampione Bote në fuqi).

  
-

 

Ekipet kombëtare

 
RTSH është një partner i vazhdueshëm media�k përsa i përket ekipeve kombëtare të moshave 

dhe femrave. Jo vetëm janë transmetuar, por edhe prodhu ar sinjali për ndeshjet e këtyre 

ekipeve, miqësore apo zyrtare, që lidheshin me fushatat kualifikuese në të cilat ato morën 

pjesë. Bëhet �alë për ekipet e moshave deri në 21, 19 dhe 17 vjeç. Në këtë mënyrë RTSH ka 
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qëndruar pranë atyre që nesër pritet të jenë e ardhmja e futbollit shqiptar, duke i dhënë 

mundësinë publikut t’i njoh më mirë ekipet e moshave, por edhe duke u dhënë mundësinë 

lojtarëve të rinj të evidentohen.

 

Brenda të njëj�t bashkëpunim janë transmetuar edhe ndeshjet e ekipit kombëtar të femrave të 

zhvilluara në vi�n 2018.

 

-

 

Minifutbolli

 

Për herë të parë ekipi kombëtar i Minifutbollit të Shqipërisë mori pjesë në një event madhor si 

Kampiona� Evropian i zhvilluar në Ukrainë në muajin Gusht. Të trija sfidat e ekipit shqiptar u 

transmetuan drejtpërdrejt në ekranin e RTSH -së.

 

-

 

Basketbolli Kombëtar

 

Vi� 2018, ka qenë një vit i pasur për sa i përket mbulimit dhe kohës televizive qe i është dhënë 

basketbollit shqiptar, si atyre të klubeve ashtu edhe kombëtares. Gjysma e parë e vi�t ka parë 

angazhimin e RTSH-së në transme�min e ndeshjeve te kampiona�t shqiptar, si për meshkuj 

ashtu edhe femra, në fazën finale të �j. 
 

Çdo javë, nga qytete të ndryshme të vendit, janë transmetuar ndeshjet më të forta, për të 

pasqyruar sa më mirë spor�n e basketbollit. Sezoni 2017-2018 në kampiona�n e basketbollit ka 

arritur më pas kulmin me transme�min e fazës së play-offit, ku gjatë fazave finale të sezonit, 

janë përcjellë për teleshikuesin, pothuajse çdo ditë, sfidat e ekipeve për të siguruar �tullin.  

Përpos klubeve, hapësirë gjatë 2018-ës kanë pasur edhe ndeshjet e kombëtareve shqiptare, si 

për meshkuj dhe për femra, dy përfaqësuese të angazhuara në eliminatoret e kampiona�t 

evropian. Pavarësisht rezultateve zhgënjyese në parket nga ana e ekipeve tona përfaqës uese, 

transme�mi televiziv i këtyre ngjarjeve ka mundësuar një promovim sa më të gjerë të spor�t të 

basketbollit në Shqipëri. 

 Një hapësirë të rëndësishme televizive gjatë 2018-ës, për sa i përket spor�t të basketbollit, ka 

pasur edhe impenjimi i klubeve shqiptare në ak�vitetet ndërkombëtare. Në fillim Tirana, gjatë 

sezonit 2017-2018, dhe më pas Teuta, në sezonin 2018-2019, janë përfaqësuar në Balkan Ligë 

dhe së bashku me rezultate inkurajuese në fushë, kanë afruar edhe më shumë spektatorët me 

ekranin e

 

RTSH-së, që edhe gjatë 2018-ës ka qenë një partner i fuqishëm media�k për spor�n e 

basketbollit, duke ndihmuar në përhapjen e kulturës së kë�j spor� në një audiencë sa më të 

gjerë.

 
Edhe transme�mi për ndeshjet e basketbollit ka qenë i standarteve bashkëkohore, jo vetëm me 

komen�n profesional, por edhe me intervistat me protagonistët në fund të ndeshjeve. 
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-

 

Volejbolli Kombëtar

 

Më shumë se kurrë, vi� 2018, ka qenë vi� i volejbollit në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. 

Një mori ngjarjesh janë transmetuar gjatë 12 muajve, duke filluar nga ndeshjet e Kampiona�t 

Kombëtar dhe Kupës së Shqipërisë, për të vazhduar me impenjimet e skuadrave kombëtare, ku 

edhe ekipet e moshave kanë pasur dritaren e tyre të përfaqësimit në RTSH. 

 

 

Kampiona� kombëtar i Volejbollit është paraqitur në ekran me ndeshjet më të mira të çdo jave, 

të luajtura në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, duke i sjell teleshikuesit më të mirën e rrjetës 

shqiptare, të transmetuar me profesionalizëm nga ana e transmetuesit publik. Një impenjim 

edhe më të gjerë ka kërkuar faza e play-offit për kampionatet kombëtare, si të meshkujve, 

ashtu edhe të femrave, me ndeshje të transmetuara me impenjimin e lartë të RTSH -së, 

pavarësisht vësh�rësive logjis�ke të infrastrukturës spor�ve. 

 

Një hapësire e gjerë në programacionin e RTSH Sport, për sa i përket vi�t 2018, ka zënë edhe 

transme�mi i ndeshjeve të ekipeve kombëtare shqiptare në ak�vitet ndërkombëtare. 

Pjesëmarrja e përfaqësuesve shqiptare në Ligën e Argjendtë të Ligës Evropiane gjatë muajve 

maj-qershor, është pasqyruar gjerësisht edhe në ekranin e RTSH Sport. Gjithashtu në periudhën 

gusht-shtator në Shqipëri u organizua edhe Kampiona� Evropian për femra deri në moshën 19 

vjeç dhe Radio Televizioni Shqiptar ishte partner media�k i �j, duke pasqyruar për teleshikuesin 

shqiptar të gjitha ndeshjet e Kombëtares Shqiptare të kësaj grup moshe, por edhe fazën finale 

të �j. 
 

Një impenjim i RTSH-së

 
për këtë ak�vitet që mori edhe përgëzimet e Federatës Evropiane të 

Volejbollit për transme�min cilësor të kësaj ngjarje. Gjysma e dytë e 2018-ës do të shihte edhe 

impenjimin e kombëtareve shqiptare në kualifikueset e kampiona�t evropian. Të gjitha 

ndeshjet, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, u transmetuan nga Radio Televizionit 

Shqiptar, duke konfirmuar edhe një herë tjetër këtë ekran si një faktor kryesor në zhvillimin dhe 

përhapjen e spor�t të volejbollit në një audiencë sa

 

më të gjerë.

 -

 

Boksi shqiptar

 Një hapësirë të rëndësishme, gjatë 2018-ës, në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar, ka pasur 

edhe spor� i boksit. Boksierët shqiptar të momen�t janë ngjitur në ring gjatë 2018-ës dhe RTSH 

nuk ka munguar për t’ia transmetuar këto ngjarje, publikut shqiptar. Duke filluar nga “Titans 

Fight” në mars, për të vazhduar me sfida të ndryshme për �tuj evropian dhe botëror dhe për të 

përfunduar me përballjet e fundvi�t në kikboks, një mori duelesh kanë pasur pasqyrën e tyre në 

RTSH. 

 



53

Duelet e Ferit dhe Gjetan Keta, janë prodhuar dhe transmetuar me impenjim maksimal, për t’i 

ofruar teleshikuesve më të mirën që ofron ringu kuqezi. Vëmendje të veçantë i është kushtuar 

gjithashtu edhe kampiona�t kombëtar të boksit, me një transme�m maratonë nga Shkodra, ku 

boksi shqiptar ka shpallur kampionët e 2018-ës. 

 

Muaji dhjetor do të ishte edhe më i pasur me ak�vitete nga spor� i boksit, ku sigurisht jehona 

më e madhe do t’i takonte sfidës për �tull botëror për të rinj të Jurgen Uldedaj. Një sfidë e 

zhvilluar në Tiranë dhe ku RTSH do të ishte partneri media�k zyrtar i kësaj ngjarje, me një 

impenjim madhor dhe profesional për prodhimin e transme�min e “duelit të vi�t” për ringun 

kuqezi. Një impenjim i RTSH-së

 

që është vlerësuar, jo vetëm nga

 

publiku, por edhe nga aktorët 

kryesor të kë�j spor� fisnik.

 

-

 

Peshëngritja shqiptare

 

Kampiona� kombëtar, për të rritur dhe të rinj, kampiona� evropian dhe ai botëror kanë gjetur 

një pasqyrim të plotë në ekranin e RTSH-së
 

gjatë vi�t 2018, duke e konfirmuar edhe një herë 

tjetër rëndësinë e peshëngritjes në panoramën spor�ve të vendit, që ka gjetur te RTSH -ja
 

partnerin ideal për të promovuar disiplinën më të suksesshme në rang evropian dhe botëror. 

Bashkëpunimi midis RTSH–së dhe drejtuesve të rinj të federatës së peshëngritjes është menduar 

të sjell një qasje të re për këtë sport, që në këto kohë është duke lu�uar një nga plagët e saj më 

të mëdha, dopingun.  

Marsi ka qenë muaji i zhvillimit të kampiona�t evropian në Bukuresht të Rumanisë, ku Romario 

Avdiraj, Briken Çalja, Arbër Çerçizi, Erkand Qerimaj dhe Daniel Godelli kanë mbajtur lart 

flamurin shqiptar dhe RTSH ka qenë pranë tyre me transme�me maratonë ekskluzive, për t’i 

ofruar teleshikuesit të gjitha emocionet e kësaj ngjarjeje. Një mbulim të njëjtë ka pasur, në 

muajin nëntor, edhe për kampiona�n botëror të zhvilluar, në 2018 -ën, në Ashgabat të 

Turkmenistanit, ku peshëngritësit tanë, të ndjekur hap pas hapi edhe nga transme�mi i RTSH -së, 

kanë përfaqësuar denjësisht ngjyrat kuqezi. Një impenjim madhor, financiar dhe human, i RTSH -

së

 

për këtë sport, në mënyrë që një nga burimet e pakta të suksesshme në spor�n shqiptar të 

ketë një jehonë sa më të më gjerë në publikun shqiptar.

 -

 

Sportet e tjera kombëtare

 Radio Televizioni Shqiptar, në misionin e �j për të promovuar spor�n dhe vlerat e �j te publiku i 

gjerë, gjatë 2018-ës u impenjua të transmetojë një gamë të gjerë sportesh. Çiklizmi, Mundja, 

Aeronau�ka dhe Gjimnas�ka, patën tek ekrani i RTSH -së

 

hapësirën e tyre për të pasur një 

mundësi më shumë të përhapjes dhe zgjerimit të bazës ushtruese. Rrethi i 75-të çiklis�k i 

Shqipërisë u transmetua në të gjitha etapat e saj në RTSH Sport. Çdo ditë, gjatë zhvillimit të 

rrethit çiklis�k, dy orë programacion, iu rezervuan garës më të rëndësis hme kombëtare të 

çiklizmit. 
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Edhe Gjimnastrada e Tiranës ka qenë një prodhim i RTSH Sport. Qindra të rinj dhe të reja kanë 

performuar në sheshin “Nënë Tereza” me moton: “Ti mundesh”, duke sjell në ekran diçka të re, 

rinore dhe ku u përfshinë një pjesë e konsiderueshme njerëzish, si ata që konkuronin, ashtu 

edhe prindërit dhe familjarët që e ndiqnin nëpërmjet ekranit të RTSH Sport.

  

Gjithashtu nuk mund të mungonte, edhe gjatë 2018-ës, spor� i Aeronau�kës, që gjatë muajit 

Maj zhvillojë në Llogara edicion e radhës së Kupës Tomas, një takim i përvitshëm dhe një traditë 

në ekranin e RTSH-së, gjithnjë e më shumë partner i spor�t në territorin shqiptar. 

 

Një dritare gjatë 2018-ës nuk mund të mungonte edhe për mundjen, një sport me të shkuara të 

lavdishme dhe që kërkon të rikthehet në lavdinë e dikurshme dhe për RTSH -në

 

i qëndron pranë 

për të afruar rreth �j sa më shumë prak�kant të rinj, duke transmetuar ngjarjet më të 

rëndësishme të 2018-ës të zhvilluara në Shqipëri. Kampiona� kombëtar i mundjes greko -

romake dhe të lirë, si dhe gjithashtu kampiona� ballkanik i këtyre disiplinave, ishin prezentë 

gjatë 2018-ës në RTSH Sport. Kanal, që edhe një herë tjetër, i ofron teleshikuesve, një gamë të 

gjerë ngjarjesh spor�ve drejtpërdrejt në çdo ditë të vi�t.
 

 

Dokumentarë të xhiruar dhe të transmetuar gjatë vi�t  2018  

Vi� 2018 ka qenë një vit i pasur për sa i përket prodhimit të dokumentarëve dhe specialeve nga 

ana e departamen�t të spor�t në RTSH. Sektori i dokumentarëve ka filluar punën për të 

prodhuar të paktën një material në muaj. 

Dokumentarë dhe speciale
 

dedikuar personaliteteve të spor�t shqiptar, figura të shquara që 

kanë shkruar, gjatë karrierës së tyre në disiplina të ndryshme, historinë e spor�t shqiptar. 

Gjithashtu nuk kanë munguar edhe reportazhet dedikuar fenomeneve dhe problema�kave që 

hasen çdo ditë në spor�n shqiptar. Më poshtë mund të gjeni një listë të detajuar të 

dokumentarëve, specialeve dhe reportazheve të prodhuara nga RTSH Sport gjatë 2018 -ës:

 •

 

Por�eri fluturues

 

-

 

dedikuar ish por�erit, nga të parët e futbollit shkodran dhe shqiptar, 

Halit Laçej;

 •

 

Legjenda Pata

 

-

 

dedikuar ish basketbollis�t të Par�zanit dhe kombëtares, nga më të 

mirët në vend, Muhamet Përme�, “Mjeshtër i Madh”;

 
•

 

Kur luante Butrin�

 

-

 

një dokumentar që i dedikohej historisë së bukur dhe interesante 

të volejbollit Sarandjot, që nga krijimi i �j dhe kulmet që pa� në vitet ‘70 -’80;

 

•

 

Mbre� i ujit

 

-

 

dedikuar trajnerit pasionant të no�t, që nxori shumë kampion dhe 

rekordmen, Sulejman Poda;
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•

 

Dritëhijet e një ylli

 

-

 

një dokumentar që është xhiruar dhe do të montohet, për ish 

futbollis�n e Tiranës dhe kombëtares, Skënder Halili, qe kaloi një kalvar vuajtjesh në 

regjimin e kaluar, duke e ndërprerë ëndrrën në mes;

 

•

 

Futbolli përtej kufijve

 

-

 

një reportazh mbi jetën spor�ve dhe sociale të futbollistëve 

maqedonas me kombësi shqiptare të cilët ak�vizohen nga kampiona� kombëtar i 

futbollit;

 

•

 

Rocky Marciano... i

 

pamposhturi

 

-

 

i

 

lindur me emrin Roço Francis Marchegiano më 1 

shtator 1923, gjatë karrierës së �j në vitet 1950, mbaj� për katër vite �tullin botëror për 

peshat e rënda dhe është kampioni i vetëm në boks i tërhequr si i pamposhtur;

 

•

 

Në kufijtë e së pamundurës

 

-

 

një reportazh mbi problema�kat e futbollit të të rinjve 

dhe vësh�rësitë për të gjetur fusha stërvitore për të zhvilluar pasionin e tyre.

 

Janë xhiruar edhe disa personalitete të tjera të spor�t, si Sabri Peqini 95 vjeç, por edhe janë 

transmetuar speciale për ngjarje spor�ve të mëdha në vend, si barazimi i Tiranës me Ajaksin, 

historia e Flamurtarit të artë të atyre viteve, figurat e spor�t korçar dhe mja� ngjarje madhore 

të spor�t shqiptar.
 

Një vit spor�v ka qenë edhe lajtmo�vi që ka shoqëruar ditët e fundit të vi�t 2018 në ekranin e 

RTSH Sport.  

Kanali spor�v i paketës digjitale të Radio Televizionit Shqiptar ka pasur një hapësirë të madhe, 

në fund të vi�t të kaluar, për të pasqyruar të gjithë punën e palodhshme gjatë 365 ditëve të 

shkuara. Speciale të shumta, për Botërorin Rusi 2018, Formula Një, Moto GP, Kampiona�n 

Shqiptar, Kombëtaren Shqiptare, Basketboll dhe Volejboll kanë shoqëruar teleshikuesit në një 

maratonë transme�mesh të menduara dhe prodhuara nga ana e departamen�t të Spor �t për 

të kujtuar një vit të mbushur me ngjarje dhe ak�vitete të shumta spor�ve, si brenda ashtu edhe 

jashtë Shqipërisë.

 -

 

Mbrëmjet Gala

 Çmimet “FIFA The Best”, “KOKSH, 10 spor�stët më të mirë të vi�t”, “MotoGp Aëards” dhe “FIA 

Aëards”, kanë qenë prez ent në ekranin e RTSH Sport gjatë vi�t 2018. Vlerësimi personal më 

pres�gjioz në botë për futbollistët, “FIFA The Best”, ka kurorëzuar gjatë muajit shtator më të 

mirët e futbollit për vi�n 2018. Një mbrëmje gala ku legjendat e kësaj loje kanë votuar dhe

 

kanë 

vlerësuar lojtarin më të mirë, formacionin më të mirë dhe trajnerin më të mirë. 

 
Gjatë muajit shkurt, Komite� Olimpik Shqiptar, në bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar, 

do të zhvillonin mbrëmjen gala për të vlerësuar spor�stët më të mirë shqi ptar të një vi� më 
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parë. “10 spor�stët e vi�t” është tashmë një traditë në panoramën spor�ve shqiptare dhe RTSH 

është krenar të jetë partner media�k në vlerësimin e elitës së spor�t shqiptar. 

 

MotoGp dhe FIA Awards ishin mbrëmjet gala të organizuar nga federatat përkatëse për të 

nderuar kampionët e një sezoni të pasur dhe që teleshikuesi ka pasur mundësinë t’i ndjek në 

ekranin e Radio Televizionit Shqiptar me dy sporte shumë të ndjekur si MotoGp dhe Formula 

Një.

 

-

 

Spor� ndërkombëtar

 

KUPA E BOTËS RUSI 2018:

 

Pika kulmore e transme�meve spor�ve në RTSH për vi�n 2018 nuk mund të ishte tjetër përveç

 

Botërorit të zhvilluar prej 14 qershorit deri më 15 korrik në Rusi.

 

Që prej krijimit të tregut të lirë 

media�k me sh�min e numrit të televizioneve private dhe paketave me pagesë, ishte hera e 

parë që një event kaq i madh, i përmasave botërore, transmetohej ekskluzivisht në një ekran të 

vetëm, atë të RTSH. Më saktë duhet thënë në një rrjet të vetëm, sepse kampiona� botëror pa� 

mbulim të gjerë jo vetëm në RTSH1 dhe RTSH Sport, por edhe në Radio Tirana apo në risinë 

media�ke, aplikacionin RTSH TANI, i disponueshëm për çdo aparat të zgjuar. 
 

Ky aplikacion i jepte mundësinë kujtdo që mos të shkëputej nga Botërori apo RTSH në asnjë 

moment kudo që ndodhej. Dhe pikërisht në periudhën që zhvillohej Kupa e Botës ky aplikacion 

arri� nivele rekord përdoruesish. Por të qënurit trasmetues i vetëm i even�t, i jepte RTSH -së
 dhe 

Stafit të �j një përgjegjësi shumë të madhe për të përmbushur sa më mirë nevojat e publikut 

dhe për t’a përcjellë atë në mënyrë sa më cilësore. Kjo, jo vetëm për sa i përket transme�mit të 

ndeshjeve, por edhe të mbulimit me disa emisione që do t’a mbanin publikun të lidhur përgjatë 

gjithë ditës me Kupën e Botës dhe ekranin e RTSH-së. 

 
64 sfidat e Botërorit u transmetuan të gjitha drejtpërdrejt në standardin HD në kanalet RTSH1 

HD dhe RTSH SPORT. 

 Dy gjysmëfinalet dhe finalja e madhe u transmetuan me koment të drejtpërdrejt nga Rusia, ku 

brenda apo në rrethinat e stadiumeve nuk munguan lidhjet direkte për të përcjellë në kohë 

reale emocionet në përfundim të ndeshjeve.

 Për sa u përket emisioneve ato u ndanë në tre kategori. I pari u quajt “Sot në Botëror” një 

emision rinor dhe më pranë ngjarjeve jashtë fushës së lojës, i dy� “Rusi 2018” ishte një emision 

anali�k dhe i tre� “Magjia 21”, show i mbrëmjes.
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Emisioni rinor ishte emisioni i paradites. Me një këndvështrim ndryshe të Botërorit, i ndërtuar 

dhe mbuluar tërësisht prej stafit të RTSH SPORT dhe me të �uar të përditshëm ishte i 

konceptuar për të sjellë përtej rezultateve dhe temave të rëndësishme të Botërorit edhe 

gjithçka tjetër që lidhej me të jashtë fushës. Kronika interesante, kuriozitete, deklarata të 

çuditshme, shtypi i huaj, etj. ishin përgjithësisht përbërja e kë�j emisioni, pa harruar intervista 

me njerëz të zakonshëm apo lidhje direkte nga qytete të ndryshme nëpërmjet kamerës dhe 

mikrofonit që shkonte pranë njerëzve, duke bërë të mundur që edhe dikush prej publikut të 

shumtë të ndihej pjesë e Botërorit

 

dhe emisioneve të RTSH-së. 

 

 

 

“Sot në Botëror”

 

bënte gjithashtu të gjithë parantezën e asaj që priste publikun përgjatë çdo 

dite në Botëror. Prej 10 korrikut dhe deri ditën e finales në këtë emision të pranishme ishin 

lidhjet direkte nga Rusia, Shën Petërsburgu dhe Moska, duke sjellë të rejat mbi atmosferën mes 

�fozëve nëpër rrugët e qyteteve ruse, duke sjellë edhe intervista me �fozë të ndryshëm që 

mbështesnin skuadrat e tyre ende të mbetura në garë, por duke sjell natyrisht, edhe 

informacione mbi gjendjen e skuadrave, problemet apo formacionet e mundshme me të cilat 

do të luhej. Të �uarit e ndryshëm ishin menduar që të analizonin sipas eksperiencave personale 

Botërorin. Duke qenë të fushave të ndryshme edhe këndvështrimi i përgjithshëm ishte më i 

gjerë, por edhe zgjeronte numrin e profesioneve që ndiheshin të përfshirë në emision. “Sot në 

Botëror” konsiderohej “shija” e parë e përditshme me Kupën e Botës. U zhvilluan 21 emisione 

me rreth 30 orë transme�m. 

-
 

Rusi 2018
 

Emisioni anali�k që zhvillohej përherë përpara dhe pas ndeshjeve. Ai shtrihej përgjatë gjithë 

kohës kur dy, tri apo katër ndeshjet, në varësi të rasteve, zhvilloheshin. I konceptuar me një 

moderator, dhe tri të �uar, ndër ta një gazetar dhe dy teknikë, “ Rusi 2018” analizoi me 

opinionet e

 

specialistëve të fushës të gjitha ndeshjet e Botërorit. Rezultatet, lojën, sta�s�kat, 

lojtarët me formën e tyre, parashikimet, kuriozitetet u ndanë me publikun. Emisioni niste 45 

minuta përpara ndeshjes së parë të ditës. Në emision nuk mungonin pamjet e

 

drejtpërdrejta 

nga stadiumet, ku publiku mund të ndiqte mbërritjen e skuadrave, mësonte në kohë reale 

formacionet e skuadrave, skemat me të cilat trajnerët kishin vendosur të zbrisnin në fushë etj. 

 Të gjitha këto pamje shoqëroheshin me komente dhe analiza në studio. Në përfundim të 

ndeshjeve disku�mi vazhdonte duke u ndalur te sta�s�kat te pyetjet se çfarë funksionoi dhe 

çfarë jo, duke u përpjekur të gjendeshin arsyet dhe logjika sesi po shkonte Botërori. Bëhej i 

njohur për publikun lojtari i ndeshjes dhe analizohej ndeshje pas ndeshjeje dhe ditë pas dite ajo 

çka skuadrat prodhonin në fushën e lojës. Emisioni duke qenë i shtrirë përgjatë gjithë kohës së 

zhvillimit të ndeshjeve synonte t’a mbante publikun të lidhur me ekranin e RTSH -së

 

edhe në 

- Sot në Botëror
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momentet e pauzave midis ndeshjeve, por natyrisht edhe për t’a mbajtur atë sa më të 

informuar dhe brenda të gjitha detajeve dhe “të fshehtave” të Botërorit. Emra të njohur të 

futbollit shqiptar si: Shkëlqim Muça, Gerd Haxhiu, Alban Tafaj dhe Arbër Abilaliaj i dhanë peshë 

kë�j emisioni dhe �alës së �j. U zhvilluan 24 emisione me rreth 40-45 orë transme�m.

 

-

 

Magjia 21

 

Shfaqja e mbrëmjes. Emisioni që mbyllte të gjithë aventurën ditore të RTSH -së

 

në lidhje me 

Kupën e Botës. Një emision i konceptuar për shijet dhe interesin e të gjithë familjes dhe që 

synonte të mbante përpara ekranit këdo edhe në mbyllje të ndeshjes së fundit. 

 

 

Disa linja të ndryshme njëra nga tjetra u ndërthurën në përmbajtjen e çdo emisioni, duke u 

gërshetuar në mënyrën e duhur, për të sjellë

 
një produkt që përmbante analizë, humor, 

disku�me, etj. Për të arritur këtë qëllim përtej një stafi të zgjeruar të RTSH SPORT kishte nevojë 

edhe për emra të tjerë nga fusha të ndryshme, të cilët duke u bërë pjesë e emisionit mundën t’i 

jepnin a�j dimesnionet e kërkuara. Kështu pjesë të �j u bënë personazhe të njohur dhe të 

vlerësuar në fushat e tyre: Redi Jupi, ish lojtar dhe trajner, specialist futbolli. Florjan Binaj, një 

nga humoristët më të mirë të kohës në vend dhe Erjona Sulejmani, modele.  

Të �u ar të ndryshëm mbushnin studion e emisionit “Magjia 21” çdo mbrëmje, specialistë 

futbolli, humoristë, muzikantë, poli�kanë, gazetarë, etj. Gjithësecili ndante me publikun 

eksperiencën personale, shijet dhe njësimin me skuadra të ndryshme, pjesëmarrëse në Botëror 

apo jo. Risi dhe e veçantë ishte prania e kronikave humoris�ke nga “Çmendina Dublim” me 

rubrikën e tyre “ Çmendina Mondial”, shumë e mirëpritur nga publiku e cila la shijen e saj 

humoris�ke përgjatë mbrëmjeve të Botërorit. Një publik i përhershëm

 
në studio e mbante më 

të gjallë atmosferën me reagimet e �j.

 
Përgjatë emisionit nuk munguan edhe lidhjet direkte nga sheshe nëpër qytete të ndryshme të 

vendit, pikërisht nëpër ato pika, ku ishin ndjekur nga një publik i konsiderueshëm ndeshjet e 

transmetuara nga RTSH. Kështu zëri i publikut u dëgjua edhe në emisionin e mbrëmjes.

 Një tjetër rubrikë interesante ishte ajo e përcjelljes së zërit të figurave të shquara të futbollit 

shqiptar në vite. Kamera dhe mikrofoni i RTSH -së

 

udhëtoi dhe shkoi pranë shumë personazheve 

të �llë, të cilët me mënyrën e tyre dhanë këndvështrimet respek�ve mbi Kupën e Botës si edhe 

për transme�min ekskluziv të televizionit publik të kë�j even� madhor. .

 
Edhe gjatë emisionit “Magjia 21” u shijuan momentet e drejtpërdrejta nga Rusia në periudhën 

mes dy gjysmëfinaleve dhe finales së madhe. Me lidhje direkte gjatë mbrëmjeve nga sheshet e 

Rusisë dhe ato që quheshin “Fan Zone” të ndërtuara nga FIFA, u përcollën emocione të 
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drejtpërdrejta dhe informacione interesante se si po përjetohej në Rusi Kupa e Botës, në ditët e 

fundit të ak�vite�t të saj. U shijua festa e �fozëve të ndryshëm në përfundim të ndeshjeve. U 

përjetua me pamje nga brenda stadiumit festa e �fozëve anglezë me skuadrën e tyre, në një 

moment kur Anglia sapo ishte eleminuar prej Botërorit dhe kamera jonë ishte shumë pranë 

tyre. Ashtu si u shijuan sërish nga shumë pranë momentet e festës së skuadrës franceze në 

përfundim të Botërorit, sepse kamera e RTSH-së

 

edhe pse me shumë vësh�rësi arri� të 

depërtonte deri në ku�itë e fushës së “Luzhniki Stadium” në Moskë. “Magjia 21” zhvilloi 25 

emisione me rreth 38 orë transme�m dhe ishte emisioni që siguroi shikueshmërinë më të lartë 

gjatë mbrëmjeve të Botërorit, duke fituar kështu edhe vlerësime të shumta.

 

-

 

Studio Europa League

 

Pas konfirmimit të vazhdimit të transme�mit të Uefa Europa League, kompe�cionit të dytë më 

të rëndësishëm evropian për klube në futboll, vazhdoi edhe organizimi dhe transme�mi i 

emisionit “Studio Europa League”. RTSH rinovoi të drejtën e transme�mi t të kë�j kompe�cioni 

edhe për sezonet 2018-2021 dhe të gjitha ndeshjet e transmetuara, të enjteve, kur ky 

kompe�cion zhvillohej, u shoqëruan me emisionin përkatës, në të cilin nuk mungoi analiza e 

specializuar edhe për të gjitha ndeshjet e tjera që luheshin në kompe�cion, ecuria e 

futbollistëve shqiptarë nëpër skuadrat pjesëmarrëse, duke e mbyllur me pasqyrimin dhe 

komen�min e të gjithë golave të shënuar në çdo ditë ndeshjeje. Një tjetër emision që i 

dedikohet kështu një ak�vite� të caktuar me 15 emisione dhe rreth 20 orë transme�m në total.  

 

Gjatë vi�t 2018 për çdo javë të kë�j kompe�cioni u trasmetuan
 

ndeshjet më të rëndësishme ku 

ndër to mund të përmenden: sfidat e skuadrës së Lacios me elementët shqiptar brenda saj apo 

sfida të tjera të forta mes emrave të mëdhenj të futbollit botëror si: Milan-

 
Arsenal, Arsenal-

 Atle�ko e Madridit dhe mbi të gjitha finalja Atle�ko e Madridit -

 

Olimpik i

 

Marsejës që morën 

vëmendje dhe rritën ndjeshëm shikueshmërinë në rrje�n e RTSH -së. Në total 15 ndeshje dhe 

rreth 30 orë transme�m.

 -

 

Olimpiada Dimërore Pyoengchang 2018

 Nga 9 deri më 25 shkurt ekrani i Radio Televizionit Shqiptar ka qenë i pushtuar nga edicioni i 23 -

të i lojërave olimpike dimërore, që këtë herë zhvillohej në Piogçang të Koresë së J ugut. 102 

medalje, në 15 disiplina të 7 sporteve të ndryshme kanë pasur pasqyrim të gjerë në RTSH Sport, 

e angazhuar maksimalisht për të ofruar te publiku shqiptar një produkt elitar. Për herë të parë, 

RTSH Sport ka mbuluar me komentatorët e vet të gjithë even�n, pa afruar fare bashkëpunëtorë 

të jashtëm, duke i kursyer buxhe�t të RTSH -së

 

një shumë të madhe, shpenzim të cilin ky 

ins�tucion e ka bërë historikisht. Pikërisht në evente të �lla, duket efektshmëria e një stafi të ri 

gazetarësh, të mirëpërga�tur për të komentur edhe sporte të veçanta. 8 orë në ditë 
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transme�m për 16 ditë me radhë duke variuar midis disiplinave të ndryshme janë përcjellë te 

teleshikuesi me profesionalizëm dhe kompetencë nga ana e stafit të RTSH Sport,

 

si nga 

gazetaret femra me pa�nazhin ar�s�k, ashtu edhe nga gazetarët me garat e Skive alpin, skive 

nordik, hokej në akull, pa�nazh shpejtësi dhe biatlon,

 

i janë ofruar teleshikuesve gjatë një 

programi të pasur olimpik, për t’i dhënë sportdashësve një pasqyrë të plotë të lojërav e, duke 

përmbushur një nga detyrimet e Radio Televizionit Shqiptar kundrejt publikut. 

 

Një pjesë e rëndësishme e transme�mit olimpik ka qenë padyshim edhe pasqyrimi i spor�stëve 

shqiptar të pranishëm në këtë ngjarje botërore. Erjon Tola dhe flamurbajtësj a e kë�j edicioni, 

Suela Mëhilli, ishin përfaqësuesit e Shqipërisë në lojërat olimpike. Garat e tyre në spor�n e 

skive alpin, në disiplinat tekniket të saj, atë të slalomit special dhe slalomit gjigant, u përcollën 

në ekranin e RTSH-së.

 

-

 

Tenis

 

Vi� 2018
 

ka ofruar një dritare të madhe për tenisin në ekranin e RTSH-së. Turnetë e mëdha 

botëror të Roland Garros në Paris të Francës dhe ai i Ëimbeldonit në Angli kanë qenë dy nga 

ekskluzivitetet spor�ve të vi�t 2018 për teleshikuesin shqiptar.
 

Tenistët më të mëdhenj 

botërorë janë sfiduar për dy javë, nga 27 maji deri më 10 qershor, në dheun e kuq francez, për 

një nga katër turnetë më pres�gjioz dhe të njohur në botë, duke ofruar spektakël dhe emocion 

për ndjekësit e �j. 8 orë në ditë transme�m për 14 ditë ka qenë impenjimi i Radio Televizionit 

Shqiptar gjatë zhvillimit të turneut të Roland Garros, duke shoqëruar Rafael Nadal, në turneun e 

meshkujve, dhe Simona Halep, në atë të femrave, drejt fitores së �tujve përkatës.  

Emocione të mëdha dhe spektakël u përcoll nga RTSH edhe nga 2 deri më 15 korrik, ku në 

fushat me bar të turneut të Ëimbëlltonit në Londër të Anglisë, edhe një herë tjetër, më të mirët 

e botës u sfiduan dhe RTSH Sport ishte e pranishme çdo ditë me sfidat më tërheqëse dhe 

spektakolare. 6 orë në ditë për 14 ditë ka qenë hapësira programore që RTSH Sport i ofroj 

teleshikuesve për të ndjekur një nga katër turnetë e mëdhenj të tenisit botëror.

 

Të dyja eventet 

e tenisit janë mbuluar nga gazetarët e RTSH Sport, duke komentuar edhe këtë sport me 

profesionalizëm.

 -

 

Kampiona� Evropian i Shumë-Spor�t

 Vi� 2018 shënoi edhe debu�min e edicionit të parë të Kampionateve Evropiane. Nga 2 deri 12 

gusht, 5 mijë atletë konkurruan në Berlin të Gjermanisë dhe Glasgou të Skocisë për �tujt 

evropian të 7 sporteve të

 

ndryshme. Sigurisht që hapësirën më të madhe do ta zinin 

kampionatet evropianë të no�t dhe atle�kës dhe emocionet dhe spektaklin e garantuar.

 

Pishinat e Glasgout do të prisnin më të mirët e kon�nen�t të vjetër, të cilët do të sfidoheshin 

deri në cen�metrin e fundit duke vendosur me dhjetëra rekorde evropiane dhe botërore. 

Ndërkohë pista e Berlinit do të priste gjigantët e mbretëreshës së sporteve dhe teleshikuesit 
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nuk do të zhgënjeheshin. Gara spektakolare do të shoqëronin teleshikuesit në mbrëmjet e 

gush�t, duke i dhuruar të pasionuarve një mundësi argë�mi. Gjithashtu, gjatë këtyrë 10 ditëve, 

nuk do të mungonte edhe një dritare edhe në sportet e tjera, më pak të transmetuara në vitet e 

shkuara. Çiklizmi në pistë, gjimnas�ka, kanotazhi, hedhjet nga trampolina dhe no� i 

sinkronizuar do të kishin pasqyrimin e tyre në ekranin e RTSH -së, i angazhuar për ga� 12 orë në 

ditë në transme�min e edicionit të parë të kampionateve evropiane. Sigurisht që nuk mund të 

mungonte edhe pasqyrimi i spor�stëve shqiptar pjesëmarrës në këtë ngjarje. Izmir Smajlaj, 

Luiza Gega dhe Franko Burraj në atle�kë, Frenc Berdaku, Spiro Goga, Nikol Merizaj, Deni Baholli 

dhe Franc Aleksi në not ishin protagonist të ditëve verore të kë�j kampiona� dhe paraqitja e 

tyre në pistë u pasqyrua edhe në ekranin e RTSH-së. 

 

-

 

Formula 1

 

Vi� 2018 shënoi edhe rikthimin e Formula Një në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Për 21 

fundjava, duke filluar nga 25 marsi deri më 25 nëntor, sportdashësit shqiptar kanë pasur 

mundësi të ndjekin garat
 

e shpejtësisë së makinave. 90 orë transme�mi, midis kualifikueseve 

dhe garave, të përcjella te publiku me profesionalizëm dhe përkush�m, duke munduar të krijojë 

te teleshikuesi një kulturë më të pasur për një nga sportet më të ndjekura botërore. 
 

Një program special, si paraprijë e çdo kualifikueseje apo gare,  ka shoqëruar çdo transme�m të 

kë�j vi� të Formula Një në RTSH, duke e pasuruar edhe më shumë informacionin drejt 

teleshikuesit, i cili, më shumë se kurrë, ka pasur mundësinë të tërhiqet drejt Formula Një, jo 

vetëm nga spektakli i ofruar nga makinat dhe pilotët, por edhe nga komen�mi i �j.  

-
 

Moto Gp
 

Për vi�n e tretë resht RTSH ka qenë transmetuesi ekskluziv i garave me motorë. Ak�vite� më i 

bukur në Botë dhe gara më spektakolare mbi motor ka qenë pjesë e programeve të RTSH dhe 

RTSH Sport, duke pasur këtë vit një hapësirë programa�ve më të madhe se sa sezonet e tjera, 

për shkak të RTSH Sport. 

 

 Një transme�m i cili fillon që të premten, me provat e lira, për të vazhduar me kualifikueset e së 

shtunës dhe kulmin e arrin me ditën e garave, të dielën, ku përveç garës kryesore, atë të 

MotoGp, transmetohen dhe i ofrohen publikut shqiptar edhe garat e Moto3 dhe Moto2, ku të 

pasionuarit mund të ndjekin edhe të ardhmen e kë�j spor�. Ky është një sport elitar Botëror, që 

edhe në vendin tonë ka shumë ndjekës dhe shikues. Garat me motor i komentojnë dhe 

transmetojnë gazetarë dhe komentatorë ekspertë të këtyre disiplinave.
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Gjatë muajit gusht u

 

zhvillua Kupa e Botës për femrat deri në moshën 20 vjeç. Ky ak�vitet u 

pasqyrua me përmbledhjet e përditshme të momenteve më të mira, si edhe me transme�min e 

drejtpërdrejt të dy gjësmëfinaleve dhe finales së zhvilluar më 24 gusht. 7 përmbledhje dhe tri

 

ndeshje, afërsisht 9 orë transme�m.

 

-

 

Botërori i futbollit për klube

 

Muaji dhjetor solli në ekran një tjetër ekskluzivitet për RTSH -në. Botërori i klubeve është një 

ak�vitet i FIFA-s dhe marrin pjesë kampionet e kon�nenteve.Vendosja e kampionëve të Evr opës 

përballë rivalëve nga kon�netet e tjerë. 

 

Prania sërish e Realit të Madridit, një nga emrat më të mëdhenj të futbollit botëror shton 

interesin e kë�j kompe�cioni. Edhe më 2018-ën kampioni i botës në klube në spor�n e futbollit 

u shpall në ekranin e RTSH-së, së bashku me ceremoninë e ndarjes së cmimeve.

 

-
 

Basketboll
 

Euroleague
 

Ak�vite� më i bukur dhe më i rëndësishëm i basketbollit Evropian është Euroleague. Në 

vazhdim të forma�t të ri, kjo ligë e basketbollit ka mbledhur gjithë klubet më të rëndësishme të 

Evropës duke qenë nga kampionatet me të ndjekura. Euroliga është me sta�s�ka, një nga 

eventet që ka ndjekshmërinë më të madhe nëpër pallate sportesh, ndërkohë që edhe në vendin 

tonë ka shumë të apasionuar dhe �fozë të kë�j kampiona�, ose të skuadrave të veçanta si: Real 

i Madridit, Barcelona, CSKA, Panathinaikos, Olimpiakos etj.  

Edhe RTSH ka sjellë çdo javë ndeshjen më të bukur të kë�j even� dhe në komen�n e 

specialistëve dhe komentatorëve më të
 

mirë të kë�j spor�. 
 

-

 
Botërori i basketbollit të femrave

 
Prej 22 deri në 30 shtator u transmetua Kampiona� Botëror i basketbollit për femra, i zhvilluar 

në Tenereife të Spanjës. Me dy ndeshjet më interesante në ditë dhe deri në finalen e madhe 

emocionet u ndoqën drejtpërdrejt në ekranin e RTSH Sport.

 Radio Tirana:

 Edhe në Radio Tirana, RTSH Sport ka kontribu�n e vet të pamohueshëm gjatë vi�t 2018. 

Ndonëse nuk kemi mja�ueshëm staf që të jetë i dedikuar edhe për Radio, kemi prodhuar gjatë 

kë�j vi� më shumë sesa sezonet e tjera.

 
-

 

Nga njëra ndeshje në tjetrën

 

Vazhdon transme�min një prej emisioneve ikonë të spor�t në Radio. Me një ndjekshmëri të 

lartë dhe si i vetmi emision që brenda orarit të ndeshjeve jep në kohë reale ngjarjet dhe golat 

- Botërori i femrave në futboll nën 20 vjeç
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në kategoritë më të rëndësishme të futbollit shqiptar, ky emision ka bërë hapa të mëdhenj 

përpara. Në fillim të vi�t me një inisia�vë të RTSH Sport kemi lidhur një urë bashkëpunimi me 

Radio Kosovën dhe Radio Shkupin. Tashmë “Nga njëra ndeshje në tjetrën” është një emision që 

nuk informon vetëm për atë çka ndodh brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, por edhe 

në hapësirat shqiptare në rajon.

 

-

 

Rubrika Spor�ve në Radio:

 

Edhe emisioni anali�k Rubrika Spor�ve vazhdon transme�min në Radio Tirana, çdo të hënë në 

mbrëmje. Emisioni informon publikun

 

për gjithçka që ka ndodhur në spor�n shqiptar, apo atë 

në Kosovë dhe Maqedoni në fundjavë. Kronika, lidhje direkte dhe analiza bëhen nga gazetarë 

dhe analistë të spikatur të spor�t si Bashkim Tufa, Dritan Lundra etj.

 

-

 

Botërori në Radio Tirana:

 

Traj�mi
 

i Botërorit në Radio Tirana ka qënë i veçantë. Dy emisione të përditshme “Matrioshka 

21” dhe “Rusi 2018” sillnin gjithçka për dëgjuesit. Sidomos emisioni “Matrioshka 21” që 

pasqyronte çdo mëngjes atmosferën e Kupës së Botës, reagimet pas ndeshjeve, analiza nga më 

të ndryshme nga trajnerë dhe teknikë shqiptarë u bashkëngjitën me ekipet e tyre përfaqësuese 

për t’i shoqëruar gjatë gjithë kompe�cionit. Lidhjet telefonike të shumta dhe disku�met e 

zjarrta mes emrave të �llë të trajnimit si: Neptun Bajko, Sulejman Starova, Armando Cungu, 

Ernest Gjoka, apo gazetarët e mirënjohur spor�vë Fatmir Mëneri e Dritan Lundra e kthenin 

paraditen në një shfaqje spor�ve në Radio. Por nuk është menduar vetëm për spor�n, sepse 

prania e gazetarit Maksim Sinema� që njeh shumë mirë kulturën dhe historinë e Rusisë, e 

bënte “Matrioshka 21” një emision që i kishte të gjitha.
 

-

 
Rusi 2018:

 
Emisioni përpara dhe prapa ndeshjeve kshte gjithmonë atmosferën dhe reagimet pas 90 

minutëshit që luhej në fushën e blertë. Të gjitha ndeshjet

 

janë komentuar nga gazetarët dhe 

punonjësit e RTSH Sport, por nuk kanë munguar edhe bashkëpunëtorët. Duke qenë se në Radio 

duhen dy komentatorë,

 

RTSH Sport nuk e kishte kapacite�n e duhur për të mbuluar komen�n si 

në ekran ashtu edhe në Radio Tirana. Ndeshjet nisnin më një prag, ku diskutohej gjithçka nga 

gazetarë dhe analistë të specializuar futbolli. Gjatë Botërorit u evidentuan edhe komentatorë 

bashkëpunëtorë të rinj të a�ë për tu afruar në të ardhmen edhe në redaksinë e RTSH Sport.

 
Kulmin e transmetimeve në Radio, RTSH Sport e mbërri� në finalen e Moskës të cilën e 

transmetoi direkt nga stadiumi “Luzhniki” në një standart të lartë audio.

 

Pra finalja e Kupës së 

Botës në RTSH është transmetuar paralelisht dhe me komentatorë të dedikuar si në ekran ash tu 

edhe në Radio Tirana.
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-

 

Sfida të reja…

 

Vi� 2019 është për RTSH Sport një sfidë më vete. Fak� që kanali spor�v i pla�ormës digjitale ka 

mbërritur në një standard të caktuar dhe çdo vit ka qenë përmirësues për sa i takon 

performancës, përgjegjësia për stafin është më e madhe. Ky do të jetë vi� i Spor�t Shqiptar… 

Me ndër�min e studiove të reja televizive, RTSH Sport do të kthehet në “shtëpinë” e çdo 

disku�mi që i shërben jetës së shëndetshme, edukimit dhe argë�mit të shikuesve, por edhe 

eviden�mit të problema�kës në sport dhe alterna�vat për zgjidhjen e saj.

 

Emisionet për të 

gjitha sportet, edicionet e lajmeve me spiker, dhe pasqyrimi i çdo ak�vite� ekskluziv me një 

emision përpara dhe prapa even�t do të jenë pjesë e programacionit të RTSH Sp ort.

 

Për sa i përket të drejtave spor�ve RTSH Sport fillimisht do të punojë me të gjitha Federatat 

Spor�ve Shqiptare për të rinovuar kontratat, ndërkohë që nuk do të lë pas dore ak�vitete të 

rëndësishme të spor�t Botëror,

 

natyrisht kur çmimet janë llogjike dhe konkurrenca është e 

drejtë.
 

Duke qenë se RTSH Sport është nga kanalet që harxhon një pjesë të mirë të buxhe�t të RTSH -së
 

(më shumë për blerjet e të drejtave televizive ndërkombëtare), sfida jonë është që edhe 

shikueshmëria e kë�j kanali të jetë më e larta në pla�ormën digjitale të RTSH-së.  

  



65

5. RTSH FËMIJË

 

Kanali ka filluar trasme�min e �j “On Air” më datë, 1 Qershor 2018. Me gjithë problema�kat e 

para, kanali ditë pas dite

 

ka krijuar një programacion të qëndrueshëm

 

përsa i përket fashave të 

orareve sipas grupmoshave, duke ndjekur një logjikë të rritjes së target grupit që finalizohet me 

filmin e darkës. Gjithashtu dhe gërshe�mi i programeve për fëmijë si ato arkivë ashtu dhe 

programet e reja që ka prodhuar kanali, kanë qenë pjesë e programacionit.

 

Ka një përmirësim të grafikave, bumperave dhe paketës grafike të kanalit, sidomos në sezonin e 

ri televiziv Shtator-Dhjetor 2018 dhe bashkëpunimi me ta është gjithmonë i frytshëm. 

Bashkëpunimi me departamen�n e programacionit ka qenë në përmirësim të vazhdueshëm, 

përsa i përket jo vetëm mospërplasjeve, por dhe përzgjedhjes së filmave dhe serialeve të ndara 

në të dyja këto kanale.

 

Kanali ka prodhuar disa emisione si “Miku im më i mirë”, “Troc”, “Me duar të vogla”, “Na ishte

 

një herë” si dhe programi i madh i Vi�t të Ri “Mirësevjen Vit i Ri”.
 

Problemi kryesor mbeten mungesa e serialeve dhe filmave për fëmijë,të cilat janë produk� bazë 

për funksionimin e një kanali. Një problem tjetër është dhe dublimi i serialeve të cilat dhurohen 

nga EBU. Këto emisione dhe seriale që priten në vazhdim ngelen një problem për aq kohë që 

nuk do të investohet për dublimin e tyre, sepse serialet dhe emisionet  që kanë ardhur, (siç 

është ras� i fundit me tri programe të RAI-it)  janë të një grupmoshe deri në 7 vjeç dhe si të �lla 

nuk mund të �trohen, sepse për atë moshë ato duhet të jenë të dubluara.  

Për të rikuperuar deri në një farë mase mungesën e serialeve, për t’i dhënë pak frymëmarrje 

programacionit, një alterna�vë është prodhimi i disa programeve nga vetë kanali, me një 

minutazh të përditshëm në programacion.

 
Kjo mbetet dhe sfida e kanalit të fëmijëve për sezonet në vazhdim, me dëshirën për të pasur një 

kanal konkurrues. 

 Objek�vat për vi�n 2019:

 Kanali i fëmijëve në vi�n në vijim, do të fokusohet edhe në prodhimin e disa emisioneve. 

Gjithashtu kanali do të vazhdojë të monitorojë të gjithë programet për fëmijë ashtu siç ka bërë 

deri më tani që do të vijnë si projekte të jashtme, me promot përkatëse dhe promovimin e tyre.

 
Pritet që të vijnë disa programe të realizuara për fëmijë që janë “Të luajmë me Ogin”, i cili është 

një program për fëmijë nga (4-7) vjeç. “Roza dhe Rudi”, është një program tjetër që pritet të 

vijë së shpej� i cili është për një grupmoshë (5-8) vjeç,

 

ku fëmijët do të mësojnë gjëra të 

ndryshme, si të kryejnë shërbimet e veta, si të vishen, kuriozitete të ndryshme, do të mësojnë 

�alë të vësh�ra të cilat do të shpjegohen nga personazhet të njohur. Gjithashtu pritet edhe nje 
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emision tjetër “Reaksion”, për një grupmoshë ng a (8-12) vjeç, ku fëmijët do të mësojnë sesi të 

bëjnë eksperimente në kushtet e shtëpisë. 

 

Përsa i përket koncer�t të Vi�t të Ri që u realizua këtë vit, i cili u bë në kushte modeste, por që 

rezultoi mja� i sukseshëm, tregoi që bashkëpunimi me Qendrën Kombëtare të Fëmijëve, 

Teatrin e Kukullave, Cirku i Tiranës dhe ACT studio ishte i vlefshëm. Kanali, ka si synim që t’a 

shndërrojë atë në një gala të madhe, edhe me xhirime jashtë, duke e kthyer këtë koncert në

 

traditë të çdo fundvi�.

 

Gjithashtu ky kanal do të ndjekë dhe organizimin e Junior Eurovision, duke bashkëpunuar me 

kanalin e muzikës. Një program tjetër që kanali do t’a sjell në një koncert tradicional është dhe 

programi për 1 Qershorin,

 

i cili mund të realizohet dhe ky në bashkëpunim me Qendrën 

Kulturore të Fëmijëve, Teatrin e Kukullave, etj.

 

Përsa i përket programeve që mund të prodhojë kanali, më poshtë po ju paraqesim pasyqrën e 

disa projekteve për të cilat po punon stafi i �j:
 

•
 

Na ishte një here
 

-
 

është një program i cili do të vijoj deri në fund të sezonit;
 

• Me duar të vogla - duke pasur parasysh që ky program është mirëpritur nga fëmijët, por 

dhe prindërit, është menduar që të bëhet edhe nje sezon tjetër, i rikonceptuar dhe me 

rubrika të tjera. “Me duar të vogla”, është një program i cili ka përfunduar  tri sezone 

dhe do përga�tet për sezonin e katërt, me disa ndryshime, por struktura kryesore 

mbetet e njëjtë. Programi është prej 45 minutash;  

•
 

Në teatrin tone
 

-
 

është një program që
 
do të realizohet në bashkëpunim me Teatrin e 

Kukullave, i cili përfshin
 

një grupmoshë nga (4-7) vjeç. Fëmijët pasi të kenë parë një 

teatër kukullash, diskutojnë se cfarë kuptuan nga ai, cilat ishin personazhet pozi�ve dhe 

nega�ve, kush ishte mesazhi i përrallës, etj. Ky program, ka si qëllim që fëmijët të rrisin 

mënyrën anali�ke të të menduarit, të analizojnë një shfaqje si nga ana e përmbajtjes, 

por edhe ajo ar�s�ke, duke rritur kështu mënyrën e vëzhgimit i cili është shumë i 

rëndësishëm te fëmijët sepse rrit tek ata të menduarit thellë dhe jo në mënyrë 

sipërfaqësore;

 •

 

Projek� X

 

-

 

është një program i cili përfshin grupmoshën (9-13) vjeç. Ky është një 

program me fokus teknologjinë. Duke parë përfshirjen e madhe që kanë sot fëmijët me 

teknologjinë dhe jo vetëm, në bashkëpunim me disa qendra që janë hapur së fundmi në 

Tiranë, të cilat merrem me programim dhe krijimin e lojrave të reja online, ky program 

përfshinë

 

pikërisht projektet që këta fëmijë realizojnë në këto kurse, ku ata do të 

tregojnë mënyrën sesi është

 

ndërtuar projek�, çfarë realizohet me këtë projekt dhe

 

si 

mund të luhet me teknologjinë;
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•

 

Ky është libri im

 

-

 

një program që ka si qëllim të nxisë dashurinë për librin, ku vetë 

fëmijët propozojnë libra të ndryshëm që ata i kanë lexuar. Ky program përfshin 

grupmoshën nga (8-12) vjeç. Në çdo episod

 

3 fëmijë propozojnë

 

tri

 

libra të ndryshëm që 

ata i kanë lexuar, duke komentuar librin dhe arsyet se përse ai libër duhet lexuar. 

Gjithashtu një

 

botuese librash dhe

 

një personazh i njohur bëjnë rekomandimin e tyre 

për libra të ndryshëm;

 

•

 

Posta jonë

 

-

 

është një program e cili përfshin

 

një grupmoshë nga (5-10) vjeç. Fëmijët

 

sjellin në postën tonë letra me viza�met e tyre dhe shprehin dëshirën që të dëgjojnë një 

këngë nga fes�valet e këngës për fëmijë, të ndjekin siglën e një seriali të preferuar ose 

të dëgjojnë këngën e një grupi të famshëm për fëmijë, një urim për ditëlindje të 

fëmijeve nga ana e programit, etj. Ky program ka si qëllim që fëmijët t’i kthehen të 

shkruarit në letër, të formulojnë dhe të shpalosin dëshirat e tyre, gjithashtu të mësojnë 

dhe �alë të reja. Ky emision kërkon një studio të dekoruar sipas fabulës së emisionit;

 

•
 

Histori Spor�
 

-
 

është një program i cili rrëfen çdo javë historitë e kampionëve të së 

nesërmes. Djem dhe vajza (nga 13 deri ne 17 vjeç), që zhvillojnë pasionin e tyre në një 

disiplinë spor�ve, duke gërshetuar garat dhe stërvitjet me angazhimet e tjera në shkollë, 

familje e shoqëri. Çdo episod ka në qendër historinë e një spor�s� të vogël i cili tregon 

pesë aspekte të ndryshme të fushës së spor�t: talen�n, sfidën, pasionin, arritjet dhe 

sakrificën. Ky program ka një funksion te dyfishtë:  nga njëra anë na njeh me ata që nesër 

do jenë kampionët e spor�t shqiptar, e nga ana tjetër, frymëzon brezat e rinj t’i afrohen 

më shumë spor�t për një jetë më ak�ve dhe të shëndetshme;
 

•
 

Një lëvizje, shumë vija
 

-
 

është një program eduka�v që tregon
 

mënyrën sesi janë 

realizuar filmat viza�mor shqiptar, duke sjell gjithë teknikat, mënyrën e realizimit të 

fabulave të ndryshme, në biseda me piktor, animator dhe regjisor. Ky është një program

 për një grupmoshë (10-13) vjeç dhe synon për të rritur te fëmijët fantazinë e tyre.
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6. RTSH FILM

 

RTSH FILM është konceptuar si një kanal i cili i dedikohet tërësisht publikut të apasionuar pas 

filmit dhe kinemasë së huaj, duke synuar për t’u kthyer në dritaren kryesore të kinematografisë 

ndërkombëtare.

 

Duke qenë i vetmi në pla�ormën digjitale, kanali RTSH FILM është një kanal gjeneralist filmi 

ndaj gjithëpërfshirja e zhanreve, metrazheve dhe formave të ndryshme të filmit apo 

dokumentarëve është e domosdoshme dhe e pashmangshme. Larmishmëria 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, fëmijëve si dhe një publiku 

specifik dashamirës të filmit dhe dokumentarit të huaj. 

 

Filmi me metrazh të gjatë, është në qendër të kë�j kanali dhe elemen� kryesor në har�min e 

programacionit ditor e javor. Transme�mi dhe ritransme�mi i çdo filmi bëhet mbi filozofinë që 

t'i përshtatet orareve të audiencës së kë�j 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 kë�j kanali është dhe filmi dokumentar i cili vjen në të gjitha gjinitë dhe metrazhet, të 

cilat ndërthuren natyrshëm me programin ditor filmik të kanalit.  

Serialet televizivë, janë po ashtu pjesë integrale e programacionit ditor të kë�j 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. Fokusi është kryesisht te serialet dramë, krim, policesk duke 

shpresuar që në të ardhmen të përfshihen edhe zhanre të tjera të kësaj gjinie. 

 
Qëllimi i RTSH FILM është që shumë shpejt të jetë kanali kryesues i afrimit të publikut me 

kinemanë dhe prodhimtarinë filmike, filmin ar�s�k televiziv, filmin serial ar�s�k, filmin serial 

televiziv, si edhe të gjitha zhanret e tjera të prodhimit filmik, përfshirë: dokumentarin historik, 

kulturor, hulumtues, shkencor, docufic�on, etj. 

 Me anë të programacionit të përcaktuar sipas strukturës programore, RTSH FILM synon qasjen 

e transme�meve të veta në përmbushjen gjithëpërfshirëse të shijeve dhe kërkesave të publikut 

si edhe rritjen e audiencës, jo vetëm të RTSH FILM, por të gjithë rrje�t të digjitalizuar të RTSH -së. 

 
Risi në formë dhe përmbajtje:

 
RTSH FILM ka nisur transme�met që prej datës 20 dhjetor 2016, duke qenë fillimisht për dy javë 

si një kanal eksperimental dhe duke u strukturuar më pas si një kanal gjeneralist i cili 

transmeton 24/7 vetëm prodhime ndërkombëtare kinematografike dhe televizive. 

 

 



69

Programi ditor i RTSH FILM konsiston në një playlist-ë

 

të studiuar filmash ar�s�kë dhe 

dokumentarësh të cilët shfaqen sipas një orari të paracaktuar. 

 

Me një fond filmik i cili rritet periodikisht, me afro 420 �tujsh me filma të huaj ar�s�k dhe 

televiziv, si edhe 180 dokumentarë të tema�kave të larmishme, kanali RTSH Film ka synuar t’i 

ofrojë publikut një program të pasur dedikuar të gjithë grupmoshave duke respektuar 

pashmangshmërisht fashë-oraret për tema�ka dhe zhanre të ndryshme. 

 

Aktualisht fondi filmik i kanalit, përbëhet nga një larmi zhanresh ku përfshihen: filmi komedi, 

familjar, animacion, dramë,

 

romancë, aventurë, fantazi, thriller, krim, policesk, shkencë, aksion, 

biografi, etj. 

 

Për të përfshirë të gjithë zhanret e lartpërmendura në programin ditor, është ndërt uar 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 pla�ormave më të 

suksesshme ndërkombëtare televizive,
 

duke u përpjekur që t’i afrohemi sa më shumë 

kërkesave të një publiku i cili sa vjen dhe është më i edukuar e më kërkues me programacionet 

televizive, duke mos harruar edhe tregun e konkurrencës, që sa vjen e bëhet më i vësh�rë.  

Përgjatë një jave në RTSH FILM transmetohen mesatarisht 85 filma, të cilët përzgjidhen sipas 

zhanrit që i përshtatet fashë-orarit të caktuar. Kështu, gjatë paradites shfaqen �tuj që i përkasin 

zhanrit komedi dhe familjarë, apo edhe të animuar (kryesisht gjatë fundjavës). Gjatë pasdites 

transmetohen �tuj që i përkasin zhanrit biografi, dramë-romancë, komedi-romancë apo fantazi 

dhe aksion. 
 

Mbrëmja kryesisht i dedikohet premierave dhe filmit autor me tema�ka të ndryshme.

 
Nga ora 

18.30 e deri në orën 20.00 transme�met tona i janë dedikuar serialeve, duke e gjykuar si orarin 

më të përshtatshëm për audiencën e interesuar. 

 Me pasurimin e fondit filmik që RTSH bëri në mesin e 2018-ës, pas përpunimit të të dhënave 

dhe zbardhjes së skedave të secilit prej �tujve të paketës, programacioni i RTSH FILM, ka 

ndryshuar duke u përshtatur me transme�min e këtyre �tujve të rinj përgjatë javës, duke 

kombinuar �tujt premierë me �tujt për ritransme�m. 

 
Theksi në programacion i vihet padyshim filmit “prime-�me” i cili

 

është menduar të zërë fashë 

orarin 20.00 –

 

22.00,

 

çdo ditë. Çdo mbrëmje në varësi të tema�kës apo ciklit të paracaktuar do 

të shfaqet një film i vlerësuar si nga kri�ka, 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 aktor fitues të çmimeve pres�gjioze. Përzgjedhja e �tujve prime-�me, bëhet kryesisht e 

përqendruar tek :
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• Autorët;

•

 

Protagonistët;

 

•

 

Vlerësimet dhe çmimet e fituara;

 

•

 

Shpërndarja sa më e gjerë dhe jehona e filmit;

 

•

 

Percep�mi i publikut më të gjerë (edhe sipas fashës orare të dedikuar) mbi temën dhe 

subjek�n e trajtuar në veprën filmike;

 

•

 
Percep�mit të vetë kanalit në lidhje me shijet dhe kërkesat e publikut për filmin prime -

�me, etj.
 

Ndër�mi i bazës së të dhënave të fondit filmik:
 

Për herë të parë nga kanali RTSH FILM u ndërtua një bazë të dhënash e mirëfilltë për secilin 

�tull që ndodhet në fondin filmik. Pas një pune të ngarkuar për eviden�min e �tujve të 

transmetueshëm të fondit filmik të arkivës së RTSH-së, zbardhjen e skedave të këtyre �tujve 

(autor, protagonistë, sinops (përmbledhje) i shkurtër, sinops i gjatë, vi� i prodhimit, gjuha dhe 

kohëzgjatja), stafi i kanalit u kujdes dhe ka punuar për ndër�min e një database
 

ku janë të 

regjistruar të gjithë filmat ar�s�k dhe televizivë, serialeve dhe dokumentarëve me të drejta 

transme�mi. 
 

Kjo bazë të dhënash falë informacionit të detajuar që ka për secilin �tull filmik apo 

dokumentari,

 

ua lehtëson punën të gjithë redaktorëve që merren me har�min e programit jo 

vetëm në RTSH FILM, por edhe në kanalin kryesor RTSH 1 dhe RTSH 2, që transmetojnë po 

ashtu filma ar�s�k apo dokumentarë të huaj. Gjithashtu informacioni i bazës së të dhënave 

është detyrimisht i nevojshëm për har�min e EPG-së (guidës elektronike të programeve), e 

futur në fillim të vi�t në të gjithë pla�ormën televizive të RTSH -së.

 Në total deri në fund të vi�t 2018 janë krijuar 7 baza të dhënash të ndryshme të cilat furnizojnë 

me informacion kanalin e filmit dhe kanalet e tjera që transmetojnë prodhime të huaja. 

Aktualisht për har�min e EPG-së konsultohemi me bazë të dhënash të fondit filmik, të paketave 

të viteve 2012, 2014, 2016, 2017 dhe 2018.

 

Në çdo moment që fondi filmik i RTSH-së

 

dhe RTSH FILM

 

pasurohet me �tuj të rinj, bazës së të 

dhënave të mëparshme i shtohen edhe �tujt e rinj me skedën përkatëse të secilit �tull, e cila 

përfshin të dhënat e duhura dhe të nevojshme për plotësimin e EPG-së, me qëllim informimin e 

publikut. 
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PROGRAMET E RTSH FILM

NATA DOK

 

Duke mos qenë ende një kanal prodhues, RTSH FILM nuk ka

 

një paketë programore të realizuar 

nga vetë kanali. Si rrjedhojë, për momen�n ka vetëm një program i cili i dedikohet 

dokumentarëve, i cili transmetohet 2 herë në

 

javë në një program të posaçëm të quajtur “Nata 

DOK”.

 

Në RTSH FILM dokumentarët e huaj zënë një hapësirë të veçantë. Kryesisht prodhime të 

ARTE, BBC apo DË. 

 

Risi përgjatë vi�t 2018 ka qenë bashkëpunimi me fes�valin e mirënjohur të dokumentarëve në 

Beograd “BelDcos”, të cilët e pasuruan arkivin e dokumentarëve me 20 �tuj të rinj filmash 

dokumentarë, të cilat janë shfaqur prime-�me në NATA DOK. Është menduar
 

që shfaqja e 

dokumentarëve të mos vij
 

thjesht në vazhdën e një playliste,
 

por të ketë një program që i 

dedikohet tërësisht gjinisë së dokumentarëve me tema�ke të ndryshme si: histori, shkencë dhe 

teknologji, qytetërim, kulturë, biografi, poli�kë, etj. 
 

“Nata Dok” është një takim special me dokumentarin ku të apasionuarve të dokumentarit u 

ofrohet një përzgjedhje e mirë menduar me prodhime ndërkombëtare nga fusha dhe zhanre të 

ndryshme. Janë plot 120 min të përzgjedhura dhe të renditura në mënyrë të �llë  që t’a mbaj 

publikun e interesuar para ekranit deri në fund të kë�j takimi. Duke qenë se janë dy takime në 

javë është menduar që dita e hënë të ketë dokumentar me profil historik dhe biografik dhe dita 

e enjte të jetë me profil kulturor, qytetërime të nd ryshme, shkencë dhe art. 
 

Ky program promovohet gjatë gjithë javës me një spot të përgjithshëm dhe për çdo takim me 

promo të dedikuara për dokumentarët që do të transmetohen. 

 
Aktualisht ky program shfaq prodhime të huaja, dokumentarë të cilët janë kryesis ht produkte të 

Arte dhe BBC. Në të ardhmen është parashikuar që me pasurimin e arkivit të dokumentarëve, 

të shfaqen në këtë orar dhe zhanre të tjera të dokumentarëve si Docu -fic�on, Docu-reality dhe 

Mockumentary.: 120 min

 KINOTEKA

 
Është një rubrikë e cila

 

është menduar

 

të prezantoj

 

premierën e një filmi apo dokumentari

 

në 

formën e një specialeje. Në varësi të tema�kës apo ciklit të paracaktuar do të shfaqet një film i 

vlerësuar pozi�visht dhe si i �llë do t’i vij publikut me një prezan�m të dedikuar. N jë skedë e 

plotë e filmit ku do të gërshetohen infot kryesore me kuriozitete dhe të pathëna rreth realizimit 

të filmit, plane backstage, intervista me aktorët, regjisorët etj.
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PROMOT PËR FILMAT, SERIALET DHE

 

DOKUMENTARËT PREMIERË

 

Si kanal përgjegjës për transme�min e filmit të huaj, ar�s�k, televiziv, serial, të animuar dhe 

dokumentar,

 

RTSH FILM, është kujdesur me seriozitet të realizoj

 

spotet promovuese për filmat 

e rinj premierë, serialet dhe dokumentarët që shfaqen në kanalin kryesor,

 

RTSH 1. Promot 

konceptohen dhe punohen me kujdes, duke ruajtur standardet e promove origjinale të �tujve 

dhe duke i bërë sa më tërheqëse dhe �uese për publikun. 

 

Gjithashtu RTSH FILM bashkëpunon

 

ngushtë me hartuesit e programit ditor e javor të RTSH 1 

për përzgjedhjen e �tujve të filmave, dokumentarëve dhe serialeve që do të transmetohen.

 

RTSH FILM është po ashtu i angazhuar në përpilimin e listave me propozime për �tuj të rinj të 

filmave ar�s�k, serialëve apo dokumentarëve të cilët potencialisht mun d të blihen dhe të 

bëhen pjesë e fondit filmik të pla�ormës.

 

Përgjatë kë�j vi� RTSH FILM ka realizuar promot e të gjithë filmave premierë dhe 

dokumentarëve premierë, të cilët janë shfaqur fillimisht në RTSH 1 e më pas në kanalin e filmit 

apo edhe në RTSH 2. Janë zgjedhur të promovohen �tuj që i janë shtuar së fundmi fondit filmik 

dhe që janë vlerësuar si �tuj të mirë për t’iu prezantuar shikuesit. 
 

PREMIERAT NË RTSH FILM 

Me blerjen e paketave të reja filmike, fondi i RTSH FILM është pasuruar me �tuj t ë rinj të cilët 

kanë shtuar larminë e zhanreve dhe autorëve në programacionin ditor. Paketat e reja me rreth 

100 �tuj filmik, filma me metrazh të gjatë,
 

library
 
dhe zhanre të tjera si: dramë, krim, aksion, 

aventurë, komedi, familjare, etj. Solli për herë të parë dhe filmin indipendent apo filma që janë 

pjesëmarrës në fes�vale dhe që i drejtohen një audience të kulturuar dhe ekzigjente. 
 

Gjithashtu me pasurimin e fondit të dokumentarëve të huaj nga fes�vali BELDOCS, RTSH FILM 

ka pasur dhe rreth 20 premiera filma dokumentarë të huaj duke e pasuruar programin.

 Ndër filmat e rinj që kanë pasur premierën së fundmi në RTSH FILM janë:

 The Blind Side (Zona e verbër) 2009.

 

Fitues i çmimit Oskar për aktoren më të mirë protagoniste. 

Historia e Michael Oher, një djalë i pastrehë dhe i trauma�zuar, i cili bëhet një lojtar i All 

America në futbollin amerikan dhe përzgjidhet në raundin e parë të NFL falë ndihmës bujare së 

një gruaje të jashtëzakonshme. 

 
Incep�on (Fillim) 2010. Një hajdut, i cili vjedh sekretet e koorporatave nëpërmjet përdorimit të 

teknologjisë së zhbirimit të ëndrrave, i jepet detyra e anasjelltë e mbjelljes së një ideje në 

mendjen e një CEO-je.
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Sex And The City/ 2 (Seksi dhe Qyte� /2) 

 

2010. Teksa përballen me presionin e jetës, dashurisë 

dhe punës në Manhatan, Keri, Miranda dhe Sharlota i bashkohen Samantës për një udhë�m në 

Abu Dhabi, ku një nga ish-të dashurit e saj po xhiron një film.

 

A Space Odyssey (Udhë�m në hapësirë). Një nga filmat epik të Stanley Kubrick, fitues i dhjetëra 

çmimeve kinematografike. Pas zbulimit të një materieje të zezë misterioze në Jupiter, njerëzimi 

nis një kërkim me anë të superkompjuterit HAL 9000.

 

Valen�ne's Day (Dita e Shën Valen�nit) 2010. Një komedi roman�ke bazuar në jetët e një grupi 

çi�esh e beqarësh në Los Anxhelos, të cilët ditën e Shën Valen�nt gjejnë dhe humbasin 

dashurinë në të gjithë format e saj. 

 

Sherlock Holmes 2010. Detek�vi Sherlock Holmes dhe partneri i �j Dr. Ëatson angazhohen në një 

betejë të ashpër dhe plot intriga për të kapur një kriminel i cili është një kërcënim për të gjithë 

Anglinë.

 

Noi e la Giulia (Ne dhe Xhuilia) 2015. Fitues i dhjetra çmimeve kinematografike. Pesë dështakë 

vendosin të ikin nga qyte� dhe të hapin një fermë në fshat. Por kur një nga mafiozët vendas i 

kërkon para në këmbim të mbrojtjes, djemtë e rrahin dhe e mbyllin në bodrum, duke e detyruar 

t'i ndihmojë në biznes. Së shpej�, mafiozi bëhet partneri më i mirë për biznesin e tyre. Një 

komedi për ata që ëndërrojnë të largohen nga jeta e zakonshme.  

L’equilibro (Ekujlibri) 2017. Xhuzepe, një pri� 40 -vjeçar caktohet të vazhdojë detyrën e �j në një 

qytet të vogël pranë Napolit ku jeta e një besimtari të drejtë si ai vihet vazhdimisht në rrezik. 

Përpjekja për të ndihmuar komunite�n e vogël duke lu�uar kundër mafies çdo lloj padrejtësie 

është një detyrë e vësh�rë dhe ndonjëherë e pashpresë.
 

Buongiorno Papa (Ç'kemi babi) 

 
2015. Andrea është një burrë simpa�k dhe beqar i cili ia ka dalë 

vetë në jetë dhe ka bërë karrierë në një agjenci të rëndësishme marke�ngu. Çdo gjë në jetën e 

�j duket perfekte deri sa një ditë në derën e �j troket Lajla, një adoleshente që pretendon të 

jetë e bija, e ngjizur gjatë një romance të shkurtër verore, shumë kohë më parë.

 Film dokumentar,

 

premierë:

 Ai Ëei Ëei -

 

Never sorry (Pa Keqardhje) 

 

2012. Një dokumentar

 

mbi ar�s�n bashkëkohor kinez Ai 

Ëei Ëei. I njohur për qëndrimet e �j të ashpra kundër sistemit poli�k, ai është një ar�st 

provokues, an�konformist dhe njeriu më i padëshiruar në vendin e �j. Si arri� të fitonte famë 

botërore dhe sa vlen ar� i �j në konteks�n poli�ko -social?

 
Album 61 (Albumi 61) 2013. Si u rrit dhe si arri� të bëhej kampion bote në shah, rusi Boris 

Gelfand. Jeta dhe sakrificat e një gjeniu që kandidoi 6 herë për �tullin kampion. 61 albume 
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fotografish që dokumentojnë historinë e Boris, i cili që i vogël ka pasur vetëm një qëllim: të 

bëhet shahis� nr.1 në botë. 

 

Food Inc. (Industria e ushqimit) 2008. Kandidat për çmimin Oscar si dokumentari më i mirë. E 

vërteta e hidhur mbi industrinë e ushqimit. Si ndikojnë korporatat

 

e mëdha në cilësinë e 

produkteve që kemi në tryezat tona? Një vështrim i imtësishëm mbi prodhimin e mishit e 

perimeve si dhe degëzimet e �j ligjore përmes një sërë

 

intervistash me njerëz që punojnë në 

këtë industri. A do të vazhdojmë të jemi të pasigurt në mënyrën sesi ushqehemi?!

 

Uncle Tony (Xhaxha Toni ) 

 

2014. Në vitet ‘60 –

 

‘70 në Bullgarinë komuniste lulëzoi një studio 

shumë prodhimtare e filmit viza�mor. Dokum entari na njeh me Toni Trayanov, që të gjithë e 

njohin si xhaxha Toni, një nga gjenitë e filmit viza�mor bullgar. Cilët janë personazhet që ai 

krijoi dhe si ia dilte të mbijetonte në një regjim totalitar ku gjithçka kontrollohej nga shërbimi 

sekret i asaj

 

kohe. Me gjithë përpjekjet për censurë që në momentet e para të daljes, ky 

dokumentar shkaktoi jo pak polemika në shoqërinë postkomuniste bullgare.
 

Seriale premierë:
 

The folloëing –
 

Sezoni 1, 2, 3
 

Një vrasës serial shumë karizma�k, por dhe psikopat në të  njëjtën kohë, arrin të ngrejë një rrjet 

të tërë vrasësish serial që i binden çdo komande që ai jep. Një ushtri vrasësish dhe vetëm një 

shpë�mtar, agjen� i FBI -së, Ryan Hardy.  

The Closer –
 

sezoni 5, 6, 7
 

Zv.She�a e policisë së Los Anxhelosit Brenda Joh nson, ka një mënyrë tejet origjinale për të 

drejtuar divizionin e vrasjeve. A�ësia e saj e pagabueshme për të lexuar mendjet e njerëzve dhe 

për të nxjerr prej tyre të vërtetën, e ndihmon atë dhe skuadrën e saj për të zgjidhur çështjet më 

të rënda dhe delikate në qytet. 

 Automa�zimi i

 

proceseve ne RTSH FILM

 Në kuadrin e reformës digjitale dhe krijimin e aplikacionit të ri RTSH TANI, kanali RTSH FILM ka 

marrë me seriozitet mbushjen me informacionet përkatëse për secilin �tull në guidën 

elektronike të programeve e quajtur EPG, me qëllim informimin e publikut për t’i �uar ata të 

bëhen pjesë e audiencës gjithnjë në rritje të pla�ormës së re të RTSH -së. Në koncep�min dhe 

ndër�min e informacionit në EPG, është marrë parasysh shembulli i guidës së pla�ormave

 

ndërkombëtare të suksesshme, duke e përshtatur detyrimisht me informacione që janë 

relevante për publikun tonë.
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Risi për vi�n 2018 ka qenë dhe trajnimi e më pas vënia në përdorim e programit MAM, në 

sistemin Etere ku RTSH FILM ka punuar intensivisht për hapjen e aseteve për secilin �tull që 

gjendet në fondin filmik dhe atë dokumentar të huaj. 

 

AUDIENCA E SYNUAR:

 

Duke qenë një kanal gjeneralist filmi dhe prodhimesh ndërkombëtare kinematografike, 

audienca e synuar e kanalit është detyrimisht e gjerë. Programacioni hartohet sipas fashë –

 

orareve të caktuara në mënyrë që të afrojë në çdo moment të ditës publikun e int eresuar. 

 

Audienca përfshin kryesisht moshat nga 13 vjeç e lart, me synim moshat ak�ve por edhe gjithë 

familjen. 

 

Të rinjtë, ku përfshihen: adoleshentët dhe studentët janë padyshim target i synuar i audiencës 

duke qenë se fondi është i pasur me filma që i

 
përshtaten kësaj grupmoshe.
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7. RTSH

 

SHQIP

 

Kanali

 

RTSH SHQIP, që në fillimet e �j, është konceptuar si një kanal i cili i dedikohet tërësisht 

prodhimeve të kinematografisë ar�s�ke shqiptare. Përfshirë këtu jo vetëm filmat ar�s�k 

shqiptar, por edhe filmat dokumentarë, dokumentarët shqiptar, reportazhet, teatrot dhe 

telekomeditë. 

 

Qëllimi RTSH SHQIP është jo vetëm të prezantojë

 

prodhimet ar�s�ke shqiptare të shtrira në 

zhanre të ndryshme, por gjithashtu edhe të pasqyrojë realizimet më të fundit, duke e bërë këtë 

kanal edhe më të pasur në përmbajtje.

 

Fokusi qëndron në synimin e transme�mit të 

prodhimeve cilësore, duke mbajtur një ekuilibër mes filmit “nostalgji” dhe a�j komercial. Mes 

filmit i cili mbulon të gjithë grupmoshat dhe a�j i cili i përket një target grupi më elitar. 

 

Audienca e kë�j kanali është e ndarë sipas kategorive të përcaktuara, në varësi të moshës, 

shpërndarjes gjeografike, gjinisë dhe preferencave programore. Pavarsisht klasifikimeve të 

ndryshme, synimi që në fillimet e kë�j kanali ka qenë dhe është që secila fashë-orari të ketë 

audiencën më të madhe.
  

Kanali RTSH SHQIP e shtrin skaletën e programacionit të �j në zhanër të ndryshëm, duke mos 

lënë pa përmendur: rrëfimet biografi, nostalgjinë e pelikulës së vjetër, historinë, dramën 

familjare të viteve ‘70-‘90, veprat më të realizuara të vëna në skenën e teatrit, komedi ndër 

vite, dokumentarë dhe reportazhe me të thënat dhe të pathënat e histori -gjeografisë së vendit 

tonë, e shumë të tjera. Të gjitha këto vijnë çdo ditë në kanalin  dedikuar prodhimeve ar�s�ke 

shqiptare duke sjell një larmi tema�kash.
  

Transme�mi dhe ritransme�mi i çdo materiali ar�s�k 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 

vëmëndjen e audiences prodhime kult, të cilat kanë shkruar historinë e kinemasë dhe teatrit 

shqiptar. Dhe sikundër është nënvizuar gjithmonë, nuk janë vetëm filmat me met razh të gjatë 

në qendër të programacionit të ke�j kanali, por edhe filmat me metrazh të shkurtër dhe zhanër 

të tjerë të prodhimtarisë ar�s�ke shqiptare. 

 Një hapësirë shumë të rëndësishme në këtë kanal zënë edhe dokumentarët e zhanreve dhe 

formateve të ndryshme të cilët

 

transmetohen në slot-e të dedikuara përgjatë gjithë javës.

 

Zhanret në të cilat përqëndrohet progamacioni i dedikuar dokumentarëve janë kryesisht 

historikë, biografikë, ar�s�kë, gjeografikë dhe padyshim dokumentarë dedikuar ar�t dhe 

kinemasë e personaliteteve të botës së filmit ar�s�k shqiptar.
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RTSH SHQIP është një kanal i cili përfshin të gjitha gjinitë e prodhimeve ar�s�ke shqiptare dhe

 

padyshim lë mënjanë edhe gjininë e “serialit dhe telenovelës”. Serialet më të mira televizive, t ë 

realizuara ndër vite, janë pjesë e padiskutueshme e programacionit ditor të kë�j kanali.

 

RISI NË PËRMBAJTJE

 

Kanali RTSH SHQIP ka nisur transme�met e �j që prej datës 20 dhjetor 2016, duke qenë 

fillimisht në transme�m për 14 ditë si një kanal eksperimental e më pas duke u strukturuar si 

një kanal gjeneralist i dedikuar prodhimeve shqiptare, i cili transmeton 24/7.

 

Programi ditor i RTSH SHQIP konsiston në një playlist-ë

 

të studiuar me filma ar�s�k shqiptar, 

teatro, telekomedi dhe dokumentarë të cilët shfaqen sipas një fashorari të paracaktuar.

 

Me një 

fond filmik i cili ka mangësi të ndjeshme në rritjen e �j periodike, kanali RTSH SHQIP ka synuar 

t’i ofroj

 

publikut një

 

program të pasur dedikuar të gjithë grupmoshave, duke respektuar 

pashmangshmërisht fashë-oraret për tema�ka dhe zhanre të ndryshme me materialet qe 

disponon në arkivën dhe serverin e RTSH-së
 

duke u përpjekur të mos përsërisë dukshëm veten 

përgjatë programacionit të �j javor. 
 

Për të përfshirë të gjithë zhanret 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 pla�ormave 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 vësh�rë.
 

Përgjatë një jave në RTSH SHQIP

 
transmetohen mesatarisht 60 filma, të cilët përzgjidhen sipas 

zhanrit që i përshtatet fashë-orarit të caktuar. Kështu, gjatë paradites shfaqen �tuj që i përkasin 

zhanrit komedi dhe familjarë, gjatë mesditës transmetohen �tuj që i përkasin zhanrit histori, 

biografi, dramë dhe aksion, gjatë pasdites transmetohen �tujt që i përkasin zhanrit romancë 

dhe familjarë.

 Mbrëmja kryesisht i dedikohet filmave dhe teatrove premierë me tema�ka të ndryshme, duke e 

gjykuar si orarin më të përshtatshëm për audiencën e interesuar. 

 
Ndër�mi i Bazës së të Dhënave: 

 
Për herë të parë kanali RTSH SHQIP, pas një pune të ngarkuar për eviden�min e �tujve të 

transmetueshëm të arkivës dhe serverit të RTSH-së

 

u kujdes në ndër�min një bazë të dhënash e 

mirëfilltë duke zbardhur secilën skedë të zhanreve dhe �tujve që ndodhen në arkivën dhe 
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serverin e RTSH-së, me të cilët kanali RTSH SHQIP operon në transme�m (autorë, protagonistë, 

sinops (përmbledhje) i shkurtër, sinops i gjatë, vi� i prodhimit, gjuha dhe kohëzgjatja).

 

Kjo bazë të dhënash falë informacionit të detajuar që ka për secilin �tull,

 

ua lehtëson punën të 

gjithë redaktorëve që merren me har�min e programit jo vetëm në RTSH SHQIP, por edhe në 

kanalet simotra RTSH 1 HD, RTSH 2 dhe RTSH 3, të cilët transmetojnë po ashtu filma ar�s�k, 

teatro, telekomedi, reportazhe apo dokumentarë shqiptar. 

 

Gjithashtu informacioni i bazës së të dhënave është detyrimisht i nevojshëm për përmbushjen 

me informacionet përkatëse për secilin �tull në guidën elektronike të programeve, të quajtur 

EPG, me qëllim informimin e publikut, në mënyrë që t’i �ojë ata të bëhen pjesë e audiencës 

gjithnjë në rritje të pla�ormës së re të RTSH, e futur në fillim të vi�t në të gjithë pla�ormën 

televizive të RTSH-së.

 

Kjo bazë të dhënash pasurohet me ardhjen e çdo materiali të ri që i shtohet fondit filmik duke e 

bërë zbardhjen e materialit një proces të domosdoshëm i kthyer tashmë në prak�kë pune.
 

Në çdo moment që fondi filmik i RTSH dhe RTSH SHQIP
 

pasurohet me �tuj të rinj, bazës së të 

dhënave të mëparshme i shtohen edhe �tujt e rinj me skedën përkatëse të secilit �tull e cila 

përfshin të dhënat e duhura dhe të nevojshme për plotësimin e EPG.  

PROMOT PËR FILMAT, TEATROT & DOKUMENTARËT PREMIERË NË RTSH 1 HD DHE RTSH SHQIP:  

Si kanal përgjegjës për transme�min e filmave ar�s�k shqiptar, teatrove, telekomedive 

reportazheve dhe dokumentarëve, RTSH SHQIP, është kujdesur me seriozitet të re alizojë spotet 

promovuese për filmat premierë, teatrot
 

dhe dokumentarët që shfaqen fillimisht në kanalin 

gjeneralist, RTSH 1 HD dhe në kanalin RTSH SHQIP. 
 

Promot konceptohen dhe punohen me kujdes duke ruajtur standardet dhe duke i bërë sa më 

tërheqëse dhe

 

�uese për publikun. 

 Gjithashtu RTSH

 

SHQIP bashkëpunon ngushtë me hartuesit e programit ditor e javor të RTSH 1 

HD për përzgjedhjen e �tujve të filmave, teatrove, telekomedive, reportazheve dhe 

dokumentarëve që do të transmetohen në programin ditor të RTSH 1 HD.

 PREMIERAT NË RTSH SHQIP:

 
Qëllimi i kanalit RTSH SHQIP është jo vetëm të prezantojë prodhimet nostalgji të 

kinematografisë shqiptare, por edhe të sigurojë në transme�m të gjitha materialet e nevojshme 

të cilat përmbushin sa më mirë nevojat e audiencës, duke respektuar gjuhën dhe larminë e 

traditave. Fokusi kryesor i kë�j kanali është padyshim transme�mi i nje programacioni sa më të 

larmishëm në përmbajtjen që ofron. 
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Filmat Premierë të transmetuar në RTSH SHQIP përgjatë vi�t 2018 janë �tujt si më poshtë:

 

•

 

Pharmakon;

 

•

 

Amsterdam Express;

 

•

 

Të Thyer;

 

•

 

Përrallë Moderne.

 

Teatrot Premierë,

 

të cilët sipas një kontrate bashkëpunimi mes RTSH-në

 

dhe Teatrit Metropol 

janë regjistruar, montuar dhe shfaqur premierë në RTSH SHQIP përgjatë dhjetorit të vi�t 2018, 

janë �tujt si më poshtë:

 

•

 

Kryet e hudhrës;

 

•

 
E mbesa e krahinarit;

 

•
 

Makaronat e shejtanit;
 

•
 

Rrajët lëvizin.
 

Dokumentarët Premierë të transmetuar në RTSH SHQIP përgjatë vi�t 2018, janë �tujt si më 

poshtë: 

• Radio Tirana; 

•
 

Larry Post në rrjetën e spiunëve;
 

•
 

Humoriada Shkodrane;
 

•

 

Misionari i

 

Shpresës;

 
•

 

Rikthim në magjinë e një qyte�;

 •

 

Skëndërbeu, emblema e iden�te�t shqiptar;

 •

 

Bajraku, kodi i pavdekshëm i maleve.

 Këto prodhime premierë sikundër lart përmendëm promovohen përgjatë gjithë javës me spote 

të dedikuara për materialin që do të transmetohet.

 
Automa�zimi i proceseve

 

Në kuadrin e reformës digjitale dhe krijimin e aplikacionit RTSH TANI, kanali RTSH SHQIP ka 

marrë me seriozitet përmbushjen me informacionet përkatëse për secilin �tull në guidën 
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elektronike të programeve e quajtur

 

EPG, me qëllim informimin e publikut për t’i �uar ata të 

bëhen pjesë e audiencës gjithnjë në rritje të pla�ormës së re të RTSH -së. 

 

Në koncep�min dhe ndër�min e informacionit në EPG, është marrë parasysh shembulli i guidës 

së pla�ormave ndërkombëtare të suksesshme, duke e përshtatur detyrimisht me informacione 

që janë relevante për publikun tonë.

 

Risi për vi�n 2018 ka qenë dhe trajnimi e më pas vënia në përdorim e programit MAM, në 

sistemin ETERE ku RTSH SHQIP ka punuar intensivisht për hapjen e aseteve për

 

secilin �tull që 

gjendet në arkivën dhe serverin e RTSH.

 

Prej një vi� tashmë

 

RTSH SHQIP operon në transme�m duke e hartuar programin e �j ditor në 

sistemin ETERE.

 

Audienca e synuar:

 

Sikundër të gjithë kanalet televizive, edhe kanali RTSH SHQIP është i interesuar në një synim 

qëndror: të arrij
 

audiencën më të madhe të mundshme. 
 

Audienca është e ndarë sipas kategorive të përcaktuara, në varësi të moshës, shpërndarjes 

gjeografike, gjinisë dhe preferencave programore. Por pavarsisht klasifikimeve të ndryshme, 

synimi është që secila fashë-orari të ketë audiencën më të madhe.  Kjo ndikon në mënyrë shumë 

të ndjeshme dhe paraqet rëndësi të veçantë në shënde�n financiar të televizionit.  

Synimet dhe pritshmëritë
 

për të
 

ardhmen
 

Synimi i RTSH SHQIP për të ardhmen është fillmisht pasurimi i fondit të filmave, teatrove dhe 

dokumentarëve premierë, që ky kanal të
 

mund të kthehet në dritaren kryesore të kinemasë 

shqiptare e cila i ofrohet pa asnjë detyrim publikut shqiptar.

 
Duke qenë një kanal i dedikuar, RTSH SHQIP do të përfshijë të gjitha gjinitë e prodhimeve 

ar�s�ke dhe televizive shqiptare. 

 Pasurimi i fondit të dokumenarëve duke u përqëndruar të filmi dokumentar, një nivel më 

cilësor dhe artis�k i narracionit të tema�kës është një tjetër shtyllë e rëndësishme e RTSH 

SHQIP. 

 
Emisione të

 

planifikuara

 
Përveç prodhimeve ar�s�ke shqiptare të lartpërmendura RTSH SHQIP synon gjithashtu të 

realizojë edhe dy programe javore për të përmbushur

 

më së

 

miri kërkesat e publikut të gjerë, të 

apasionuar pas prodhimeve shqip-folëse dhe nostalgjisë së kinemasë. 
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Këto programe do të ndërthuren natyrshëm me programacionin ditor të transme�mit duke 

bërë të mundur që ky kanal të mos jetë vetëm një skaletë monotone transme�mi filmash, 

dokumentarësh dhe teatrosh. 

 

Në sezonin e ri, prioritet janë emisionet dedikuar krijimtarisë ar�s�ke shqiptare. Një cikël 

emisionesh, bazuar mbi nostalgjinë dhe informimin do të synojë të risjell në vëmëndjen e 

publikut të gjithë

 

ata ar�stë të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e ar�t dhe kulturës shqiptare. 

Personazhe të cilët kanë bërë histori në televizionin dhe kinemanë shqiptare si aktorët dhe 

regjisorët e të gjitha brezave. 

 

“Kur xhirohej një film”

 

 

“Kur xhirohej një film” do të sjell në vëmendje nostalgjinë e filmave ar�s�k shqiptar. Emisioni 

është konceptuar mbi intervistën e një regjisori/aktori i cili ka lënë gjurmë në historinë e 

kinematografisë shqiptare. Në saj të secilës intervistë ne do të “udhëtojmë në kinemanë

 
e 

�j/saj”, duke rikujtuar të shkuarën dhe mënyrën se si xhirohej një film para viteve ‘90. 
 

Një emision i bazuar kryesisht mbi intervistën me personazhin protagonist të episodit, 

shoqëruar nga inserte ilustruese dhe ngacmuese të cilat do të shoqërojnë përgjigjet e të �uarit. 

Në ledëall-in e projektuar për këtë emision do të shfaqen inserte të mirëmenduara dhe 

montuara të prodhimeve ar�s�ke në të cilat personazhi i �uar ka qenë pjesë protagonist. Më 

pas natyrshëm do të ndërtohen pyetje mbi sekuencat e shfaqura. Në sfond, do të kemi përgjatë 

gjithë intervistës shoqeruese muzikën e flimit mbi të cilin shtrohen pyetjet.  Do të punohet që të 

jetë një intervistë shumë e natyrshme e cila nuk do të zgjasë më shumë se 30-40 minuta. 

Gjithashtu për të parën herë do të realizohet prodhimi i një emisioni dedikuar teatrit shqiptar.
 

“Eja në Teatër”

 

 

“Eja në teatër” do të jetë emisioni i parë shqiptar dedikuar teatrit dhe punës së mrekullueshme 

e të palodhur që aktorët bejnë në skenat e �j. 

 Vepra të njohura dhe jo, të cilat vihen në skenat e teatrit shqiptar do të vijnë në ekranin e RTSH 

SHQIP, të shoqëruara me prapaskena dhe intervista për të shfaqur te publiku artdashës vlerat e 

vërteta të teatrit dhe të trupave teatrore në kryeqytet e në rrethe të ndryshme të Shqipërisë. 

 Çfarë impak� lë te publiku një vepër teatrale? Sa i vësh�rë është realizimi i saj? Si është në të 

vërtetë rruga drejt duartrokitjeve? Këto e shumë të tjera, do të vijnë në mini -dokumentare 

prezantuese përpara çdo transme�mi televiziv të veprës së mbrëmjes.
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Vi� që kemi lënë pas shënoi një sfidë të madhe sa i përket risive në transme�m. Me gjithë 

vësh�rësitë teknike dhe mbushjes së një programacioni ditor me një mungesë të theksuar 

lënde, RTSH SHQIP ia doli të hartojë një programacion ditor me tema�ka dhe zhanër të 

ndryshëm të krijimtarisë shqiptare, duke e bërë publikun shqiptar të kthehet sërish në 

ndjekësin besnik të kësaj krijimtarie.

 

Kanali

 

RTSH SHQIP aktualisht operon në transme�m me 166 filma ar�s�k shqiptar me të drejtë 

transme�mi në publik, 22 telekomedi, 58 teatro, 56 reportazhe, 270 dokumentarë shqiptarë 

me tema�ka të ndryshme, të marra në arkivin e Radio Televizionit Shqiptar. 

 

Problema�ka kryesore në programin ditor aktual është numri i reduktuar i materialeve me të 

cilët operohet në transme�m pasi një pjesë e mirë e tyre në mënyrë të përditësuar hiqen nga 

skaletat sepse nuk janë në cilësinë e duhur të audios dhe videos për transme�m.

 

Kjo e çon 

kanalin në një skaletë shumë të varfër dhe të përsëritur në materiale.

 

  

Struktura e programeve në RTSH shqip:
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8. RTSH MUZIKË 

 

RTSH

 

Muzikë, kanali i dedikuar tërësisht muzikës, ka filluar transme�min më 1 tetor 2012, me 

materiale të arkivit të RTSH-së. 

 

Fokusi i kanalit RTSH Muzikë është argë�mi dhe orien�mi i publikut me muzikën më të zgjedhur 

të vendit dhe atë botërore, duke përfshirë këtu zhanret e ndryshme muzikore. Të gjitha këto 

vijnë të shpërndara në orare, të cilat janë më të përshtatshme përsa i përket grupmoshave dhe 

audiencës televizive.

 

Kanali RTSH Muzikë është i vetmi i pla�ormës digjitale, i cili transmeton 100% muzikë. 

 

Ajo që ne synojmë për vi�n 2019, është të sjellim muzikën e artë shqiptare dhe të huaj, në 

format me faqosje bashkëkohore, për të sjell �ngujt e muzikës ndër vite dhe duke parë 

ndryshimet që

 
pësoi muzika vit pas vi�. 

 

Përmbajtja programore:
 

Në programacionin e kanalit RTSH Muzikë bëjnë pjesë koncerte shqiptare dhe të huaja, të 

prodhuara nga RTSH ose me të drejta transme�mi. Përmbajtja programore është e bazuar në 

�tujt dhe zhanret muzikorë të krijuar me materiale muzikore të arkivit të RTSH-së  dhe 

programet me të drejtë transme�mi dhuruar nga ins�tucionet bashkëpunuese me RTSH -në.  

Struktura programore ditore dhe javore: 

Struktura programore e RTSH Muzikë bazohet në emisionet e përditshme dhe javore si dhe 

prurjet e reja të koncerteve. Gjatë vi�t 2018, janë transmetuar një sërë koncertesh dhe 

fes�valesh, të cilat vijnë si ekskluzivitet i rrje�t të RTSH -së. Kanë ardhur në ekran këngët dhe 

videoklipet më të fundit, veçanërisht në orët e para të mëngjesit me emisionin “Rreze”, i cili 

synon që të krijojë një atmosferë sa më pozi�ve

 

në nisjen e një dite të re.

  
Në bazë të �esave dhe bashkëpunimeve që kemi pasur si media partner janë regjistruar një 

sërë koncertesh dhe ak�vitete muzikore,

 

që janë menaxhuar e transmetuar nga kanali RTSH 

Muzikë , por në të njëjtën kohë shërbejnë edhe për programin e parë gjeneralist. 

 Janë bërë disa ndarje të muzikës së artë si asaj shqiptare, por edhe të huaj duke sjell një format 

ndryshe të kësaj rryme muzikore. 

 
Janë

 

përcaktuar një sërë fashash orare ku gjinitë e muzikës përshtaten më së miri. 

 
Bashkëprodhime shqiptare, të huaja dhe prurje me të drejta transme�mi (EBU) 
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Koncerte të Orkestrës

 

Simfonike të RTSH-së

 

Skedim

 

Regjistrim

 

Montazh

 

EPG

 

20 koncerte

 

Koncerte, prurje të DË

 

“Europe in Concert”

 

  

Montazh

 

EPG

 

48 koncerte

 

Recitale të Ar�stëve 

shqiptarë 

 

 

Regjistrim

 

Montazh

 

EPG

 

4 koncerte

 

Recitale të Ar�stëve 

dhe grupeve të huaj më 

në zë të momen�t

 

  

Montazh

 

EPG

 

36 koncerte

 

Opera dhe Balete 

bashkëpunim me TKOB 

dhe të tjerë
 

Skedim

 

Regjistrim

 

Montazh

 

EPG

 

3 koncerte

 

Opera dhe Balete prurje 

të huaja
 

  
Montazh

 
EPG

 
48 koncerte

 

Koncerte të muzikës 

klasike prurje të huaja 

  Montazh  EPG  20 koncerte  

Koncerte të muzikës së 

Dhomës,
 

prurje të huaja
 

  Montazh  EPG  10 koncerte  

Koncerte të muzikës së 

Dhomës shqiptare
 

 
Regjistrim

 
Montazh

 
EPG

 
11 koncerte

 

Konkurse Kombëtare

  

Regjistrim

 

Montazh

 

EPG

 

2 koncerte

 
Videoklipe, prurje të 

huaja

 

  

Montazh

 

EPG

 

1500 

videoklipe
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Evente, Fes�vale, Koncerte -

 

Bashkëprodhime shqiptare 2018:

 
•

 

Fes�vali i këngës qytetare në Elbasan –

 

Regjistrim, Montazh, EPG;

 

• Fes�vali i këngës qytetare në Shkodër “Luleborë” – Regjistrim, Montazh, EPG;

• Aulona Folk Fes�val 2018 në Vlorë – Regjistrim, Montazh, EPG;

• Fes�vali i Instrumen�stëve të vegjël Fushë Arrëz – Regjistrim, Montazh;

•

 

Fes�vali për fëmijë

 

“Luajmë dhe vallëzojmë” –

 

Regjistrim, Montazh, EPG;

 

•

 

Fes�vali i 56-të

 

mbarëkombëtar i këngës për fëmijë në Shkodër –

 

Transme�m direkt, 

Regjistrim, Montazh, EPG;

 

•

 

MIK Fes�val në Korçë

 

-

 

Regjistrim, Montazh, EPG;

 

•

 

Ballkan Jazz Fes�val

 

–

 

Regjistrim, Montazh; 

 

•

 

Shkodra Jazz Fes�val

 

–

 

Regjistrim,

 

Montazh, EPG;

 

•

 

Junior Fest

 

Albania

 

2018 –

 

Produksion muzikor, Regjistrim, Montazh, EPG;

 

•

 

Albanian Young Musicians

 

2018 –

 

Audicionet, Nata gjysmë Finale, Finale Skedim, 

Regjistrim, Montazh, EPG;

 

•
 

Ak�vite� me vepra të kompozitorit Tonin Harapi –
 

3 Koncerte Vokalo-Instrumental
 

Regjistrim, Montazh, EPG;
 

• Koncer� Vokalo- Instrumental Misa Criolla  –  Regjistrim, Montazh, EPG;  

• Fes�vali i 57-të i Këngës në RTSH -Skedim, Montazh, EPG;  

• Koncer� Fes�v në festat e fundvi�t “Alles Walzer” -  Skedim, Regjistrim, Montazh, EPG.  
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KONCERTE
 

-
 

Prurje të huaja
 

në vi�n 2018:
 

Koncertet fes�ve me ras�n e fundvi�t:

 

8 koncerte + 50 videoklipe muzikore.

 
TRANSMETIMI I NGJARJEVE TË DREJTPËRDREJTA

 •

 

Koncer�

 

Vienës

 

-

 

Transme�m, Montazh, EPG; 

 •

 

Fes�vali i këngës Italiane Sanremo

 

–

 

Transme�m, Montazh, EPG;

 •

 

Eurovision Song Contest

 

-

 

Transme�m, Montazh, EPG;

 
•

 

Eurovision Junior Song Contest

 

-Transme�m, Montazh, EPG;

 
•

 

Eurovision Young Musicians

 

–

 

Transme�m, Montazh, EPG;

 

• Koncer� i Paqes Versajë 2018- Transme�m, Montazh, EPG;

•

 

Koncer� i Vjenës Schonbrunn 2018

 

-

 

Transme�m, Montazh, EPG;

 

•

 

Koncert Ceremonia e hapjes së Botërorit 2018-

 

Transme�m, Montazh, EPG.

 

Emisione të planifikuara:

 

Emisioni i mëngjesit “RREZE” nga e hëna në të diel, ora 06:55 –

 

09:00, Programi i Mëngjesit në 

bashkëpunim me Radio Tiranën. Format radio-televiziv, i realizuar në ambjentet e Radio 

Tiranës, duke kombinuar intervista dhe informacione me videoklipet më të reja. Emisioni do të 

ketë të �uar të fushës së muzikës dhe informacione muzikore të ndara në rubrika. Gjithashtu 

pjesë e kë�j programi do të jetë një QUIZ muzikor, i cili nëse do të rezultojë i suksesshëm mund 

të jetë një program më vete. 

 

ADAGIO

 

(emisioni i përjavshëm çdo të

 

mërkurë, ora 19:00 –

 

20:00)

 

Emision muzikor që sjell pranë teleshikuesit informacionin dhe argë�min muzikor. Ky emision 

do të ketë në përmbajtje të �j materiale infomuese për figurat më të shquara të muzikës 

botërore dhe shqiptare si kompozitorë, dirigjentë, instrumen�stë dhe këngëtarë të muzikës 

klasike. 
 

Do të flitet gjithashtu edhe për teatrot më të njohur botëror si dhe për muzikën në përgjithësi 

dhe rolin që luan ajo në shoqëri. Është menduar që brenda minutazhit të kë�j emisioni t’i 

dedikohet një rubrikë edhe muzikës moderne dhe përfaqësuesve të saj siç janë këngëtarë dhe 

grupe të ndryshme. 

I gjithë informacioni mendohet të përcillet me anën e materialeve
 

ilustruese,
 

të cilat mund të 

sigurohen nga arkivi i RTSH-së

 
dhe të ndonjë bashkëpunimi me kanale të tjera televizive 

botërore, me të cilat ins�tucioni ynë ka marrëveshje për të drejtat e transme�mit. 
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Arritjet e kanalit gjatë vi�t 2018:

 Gjatë kë�j vi� janë

 

përcjell

 

në transme�m të gjithë ngjarjet muzikore, të cilat kanë ardhur si 

bashkëpunime me ins�tucione dhe palë të tjera. 

 Këto ngjarje kanë ardhur në cilësinë dhe përmbajtje të kënaqshme, duke pasur parasysh 

kushtet në të cilat realizohen këto koncerte. Vlerë kjo edhe për të pasuruar programacionin e 3 

kanaleve gjeneraliste të pla�ormës RTSH, RTSH 1HD, RTSH 2 dhe

 

RTSH 3

 
Po ashtu ky

 

vit ka pasur

 

prurje të reja me muzikë të huaj, e cila e ka pasuruar arkivin dhe 

transme�min e kanalit “RTSH Muzikë”.

 

Kanali “RTSH Muzikë” prej 2 vitesh menaxhon “S�nën 

Koncertore”

 

të Orkestrës Simfonike të RTSH-së.

 

 

ÇFARË SYNOJMË? 

 

Në këtë vit do të vijojnë të

 

trasmetohen videoklipet më të fundit muzikore, koncertet, fes�valet 

dhe ak�vitetet më të rëndësishme muzikore.

 

Muzika Folk

 

dhe qytetare shqiptare vjen si promovuese e vlerave të muzikës së popullit tonë 

me përzgjedhjen më të mirë nga kanali RTSH Muzikë. Ak�vitete të �lla, vitet e fundit janë drejt 

shterimit. Për këtë do të

 

jemi më shumë

 

të angazhuar për të regjistuar koncerte të grupeve të 

ndryshme, gjë që do të sjell pasurimin e arkivit dhe programacionit tonë me këtë zhaner. 

 

Muzika klasike zë një vend të veçantë në programacionin tonë, si nje vlerë e padiskutueshme në 

historinë e muzikës botërore. Në këtë mënyrë mundohemi

 

të edukojmë edhe publikun me këtë 

gjini. Bale� dhe Opera, dy gjini të dashura tashmë për publikun

 
janë pjesë e pandarë e 

programit
 

RTSH Muzikë. Po punojmë që të jemi Partnerët Media�k të sezonit të ri të TKOB-së.
 

Muzika argëtuese do të jetë pjesë e programeve tona, të cilat në vazhdim pretendohet të 

kthehen dhe në emisione informa�ve e argëtuese. Do t’i kushtohet vëmendje
 

ar�stëve të rinj të 

cilët do të promovohen në ekranin e RTSH Muzikë.  
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V. RADIO TIRANA 

 

 

Vi�

 
2018, u shoqërua nga risitë, përkush�mi, seriozite� dhe profesionalizmi, duke investuar mbi

 

synimet, pritshmëritë dhe realizimet. Gjykojmë se rezulta� është: ridimensionim i pozitës së 

Radios, që përkthehet jo vetëm në rritje të nivelit të dëgjueshmërisë në nivel përzgjedhjeje, por

 

edhe në dinjitet të gazetarëve të saj.

 

Sot flasim: 

 

•

 

për gazetarë që profilizuan qasjen ndaj produk�t; 

 

•

 

për efikasitet të kontribu�t; 

 

•

 
për mirëorganizim të çdo hallke, që sjell të harmonizuar përmbajtjen në një mozaik 

programor. 
 

Si edhe për:
 

• rikthim të arkivës në cikle nostalgjike për muzikën shqiptare;  

• risjellje të vlerave ar�s�ke të prodhimeve për fëmijë;  

• inves�m në reputacionin e saj, ç’ka do të thotë pres�gj, jo vetëm për historinë  e  saj 80-

vjeçare, por edhe për emrin që mban si “Nderi i Kombit”.
 

Përga�tja,
 

partnerite�,
 

përqafimi i koncepteve të reja, adap�mi me ritmet e reja të së sotmes, 

janë fryma e shëndetëshme që sendërton çdo program, që nga mëngjesi radiofonik i Radio 

Tirana1, me “Ditë të mbarë”, me një përmbajtje të gjallë larg monotonisë, me tema�ka nga e 

përditshmja, me protagonizëm të publikut, me të �uar që i shërbejnë në mënyrë u�litare 

audiencës.

 

E deri tek emisionet për

 

fëmijë: me misionin themelor eduka�v e argëtues, në 

forma�n: nga fëmijët për fëmijët, ku Radio Tirana mbetet padyshim e vetmja e llojit të saj në 

vend, dedikuar

 

kësaj grupmoshe. 

 Risi e vi�t që shkoi ishte nisja e forma�t “Nëpër fletët e librit për fëmijë”, duke ndalur në 

letërsinë për fëmijë.

 
Risi është

 

edhe

 

emisioni i përjavshëm “Realitete ekonomike” me fokus të përditshmen: të 

jetuarit, koston e jetesës, të ardhurat e shpenzimet.

 
Risisë i takon “Mes rreshtave”

 

një dritare e domosdoshme e çdo prindi, që ndihet jo rrallë mes 

dilemash për mirërritjen e fëmijës.
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Risisë i takon “Individi dhe shoqëria”, nxitur nga problema�kat e shoqërisë shqiptare. 

 

Risisë i takon emisioni i forma�t profil “60’ në fushën �me” që për çdo ditë solli pranë

 

radios 

një emër dhe një tema�kë e lidhur pas zhvillimeve aktuale.

 

Po risisë i takon

 

“Mentori i suksesit”, sot në një kohë kur gjithkush është në kërkim të iden�te�t 

dhe formimit të �j, duke pretenduar se pas kapërcimit të dilemës të jesh apo të mos jesh, është 

devizë

 

“të jesh i suksesshëm”.

  

Vijoi të ishte i suksesshëm

 

cikli “Fletorja zyrtare në Radio Tirana” për shqetësimet e qytetarëve 

rreth problema�kave të sigurimeve shoqërore. 

 

Si një doracak që korrigjon shtrembër�met e të folurit shqip, vlerësohet “Emergjenca 

gjuhësore”, nga të rrallat programe

 

që ofrojnë mediat sot, me një kontribut modest, por të 

vyer. 

 

Pak apo aspak në media, ka vend për njeriun e thjeshtë, por mjeshtër për atë që di të bëjë. 

Gjate vi�t 2018, Radio Tirana ka ofruar një galeri personazhesh, për t’u hequr kapelen, që si 

pjesë e forma�t radiofonik “Alfabe� jetësor i një mjeshtri”, rrëfejnë eksperiencat e çdo 

profesionis� në Shqipëri dhe këto profesione nuk janë pak, e as për t’u nënvlerësuar dhe 

harruar.  

Në shërbim të publikut, vlerësuam parësor shënde�n, dhe strukturën programore të radios, ju 

rikthye për të pasur vijimësi, emisioni legjendë për mjekun, “Mjeku në shtëpi”, me 

pjesëmarrjen e specialistëve të çdo specialite�.
 

Diktuar nga ky vit, i zgjedhur si Vi� i Skënderbeut, në 550 vjetorin e vdekjes së �j, transmetuam 

për dëgjuesin, ciklin dokumentar “Mes historisë dhe legjendës”, mbi portre�n e Skëndërbeut 

në historiografinë shqiptare dhe atë botërore, ndërtuar me biografi, fakte, të vërteta, legjenda 

e vlerësime.

 Programit të radios ju rikthye pas 2 vite ndërprerje, emisioni “Pa kufij”, “ura” e komunikimit 

ndërqytetar mes Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë -

 

netëork Tiranë –

 

Prish�në -

 

Shkup, me 

dimension rajonal, fokusuar posaçërisht në sfidat e integrimit europian.

 Programeve të radios, gjatë Vi�t 2018, nuk i mungoi hapësira referuar ar�t e kulturës, fill i 

emisioneve: “Bibliotekë”, “Faqe libri”, “Takimi i mbrëmjes së shtunë”, “Parajsa e ar�t te �alës”. 

 
Programeve të radios nuk i mungoi pasqyrimi i vësh�rësive të të jetuarit, por edhe sakrificat 

dhe arritjet, e individëve “Larg dhe afër” me Shqipërinë. 
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Vi� 2018 pa� për krye�alë Spor�n, me Botërorin Rusi 2018. Transme�met spor�ve dhe 

programet për këtë eveniment spor�v, i qëndruan besnikë dëgjuesit, i cili ndjek jo me pak 

interes edhe transme�met e ndeshjeve të futbollit të Kategorisë Superiore, Kategorisë së Parë, 

ekskluzivitet i Radio Tiranës. 

 

Por, radio nuk është vetëm �alë, radio është edhe muzikë -

 

një element i domosdoshëm 

përllogaritur me tregues të dukshëm në raport me �alën (60% -

 

40% në varësi të sezoneve). 

 

Treguam vëmendje për disa emisione dedikuar muzikës dhe protagonistëve të saj. Ato janë nga 

shënjues biografik në jetën tonë si forma� “Muzika dhe kuj�met”, vlerësim kri�k me “Visare 

folklorike”, nostalgji me të përditshmin me të njej�n emër, deri drama�zime si “Unë dhe bluzi”, 

“Një datë, një histori, një kuriozitet”, “Dimensioni soul”, që të ngërthejnë prej fabulës, 

interpre�mit, harmonizuar me muzikën më të mirë, në ndër�m portretesh të mëdhenj të 

muzikës botërore.

 

Vi� 2018 u shoqërua me qëm�m të fonotekës sonë dhe me një pëpjekje që vijon, për t’i fshirë 

pluhurin fondit të artë që priste konver�min. Pra ofrohen çdo ditë për dëgjuesin :

 

•
 

Fes�valet e këngës për fëmijë;
 

•
 

Muzika jonë popullore; 
 

• 57 Fes�vale të muzikës së lehtë;  

• Këngë të s�nës;  

• Maratona e muzikës sonë të lehtë ;  

•
 

Kolonat zanore të filmit shqiptar. 
 

Programet vijnë me synimin për një rol më të avancuar shoqëror të medias dhe nevojën për një 

tjetër marrëdhënie me audiencën. 

 
Ato janë informa�ve, edukuese, argëtuese dhe në dëgjim

 

mund të jetë çdo moshë. 

 Ndër programet e dedikuara përmend emisionet për

 

gruan, “Jam grua”, për të rinjtë “Bota 

ndryshe”, për moshën e tretë “Një jetë mbi supe”. Këta dy të fundit gjatë realizimit ngacmuan 

idetë. Sezoni i dytë i solli në forma�n debat i të rinjve në radio “Të rinjtë për të rinjtë”, me një 

pjesëmarrje të jashtëzakonshme të të rinjve të gjimnazeve dhe “Filozofi popullore” me një 

tharm fin, që me humor shkon përtej. 

 
Reflek�mi mbi temat e

 

të sotmes,

 

sipas parimit se: nëse audienca jonë po flet për to, ne po 

flasim për to, a�ësia për të jetuar të njëjtat

 

situata

 

sipas percep�mit të audiencës,

 

janë

 

tepër të 

rëndësishme. Forumet radiofonike janë hapësira ku dëgjuesi e gjen veten. Ai e pëlqen sensin 
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protagonist dhe njëherësh radio e vlerësoi pjesëmarrjen e

 

drejtpërdrejt

 

të audiencës, si matësi 

më i mirë duke synuar

 

vlerë.

 

Misioni primar në shërbim publik, ishte të jemi kudo, në përballje me problema�kat, të ofrojmë 

sta�s�ka, informacione, konsulencë për dëgjuesin e interesuar, të vlerësojmë personat në 

nevojë, të sensibilizojmë përmes ofrimit të përvojave integruese, të sjellim në vëmendje vlerën, 

të kul�vojmë ndjenjën e vetëvlerësimit dhe vlerësimit për të tjerët, të formësojmë elemente të 

domosdoshëm të mirërritjes, të promovojmë ar�n shqiptar dhe nxisim kri�kën, të edukojmë 

mo�vet që kul�vojnë triumfin e vlerave njerëzore, të argëtojmë dhe të kontribuojmë në 

mënyrë domethënëse në favor të balancave sociale dhe gjinore. 

 

Në bulevardin radiofonik 2018

 

ishte gjithçka… 

 

Ndalesa tjetër në vlerësim është:

 

Radio Tirana
 

2
 

Transmeton 24 orë në 24, në frekuencën 95.8 FM dhe së
 

fundmi në pla�ormën satelitore
 

të
 

RTSH-së. 
 

Radio Tirana 2, gjatë verës 2018, erdhi me një sprovë për kthim në iden�tet, me programin e 

përditshëm argëtues “Për ju pushues”. Kjo ruaj� natyrën argëtuese të Radio Tirana 2, duke i 

ofruar dëgjuesve, informacione si në një guidë turis�ke, duke udhëtuar kudo nëpër Shqipëri, 

për të shijuar natyrën, gastronominë e zonave dhe për të nxitur aventurën.  

Sezoni i
 

ri i ofroi dëgjuesve të Radio Tirana 2, një
 
diapazon të përditshëm

 
programuar për rininë 

“Të rinjtë për të rinjtë”, që i ka rikthyer Radio Tiranës dëgjuesin në moshë të re. 
 

Ata shtrojnë dilemat, zgjedhjet, diskutojnë vendimet, investojnë tek bashkëmoshatarët të 

jetuarit me një synim, duke i fokusuar në rëndësinë e qëllimit të vërtetë. Po në 95.8, në Radio 

Tirana 2 me synimin: për t’u bërë tërheqës përmes argë�mit, realizuam “Radio quiz”.

  Radio Tirana klasik

 Transmeton 24 orë në 24 në frekuencën 101.2 FM dhe pa asnjë pagesë, në pla�ormën 

satelitore

 

të RTSH-së, vetëm muzikë klasike. 

 
Transme�mi me cilësi të lartë dëgjimi, është shtrirë deri më sot në zonën Tiranë -Durrës, së 

shpej� për t’u shtrirë në të gjitha

 

qytetet kryesore të Shqipërisë. E kërkuar dhe e ndjekur, Radio 

Tirana Klasik, është vlerësuar zgjedhje, jo vetëm nga dëgjuesit e pretenduar në nisje të kësaj 

inicia�ve, por edhe më gjerë. Impak� i dëgjuesit të saj, po rrit ndjeshëm sugjerimin për të. Ajo 

është kthyer në terapi që kul�von, përveçse relakson.

 

Obligim mbetet të synuarit e një radioje 

që ofron klasiken, kontemporanen, shqiptaren, botëroren, me një harmonizim të përkryer siç e 
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imponon ky kanal specifik. Ajo po ushqehet me fondin e konvertuar

 

të fonotekës se Radio 

Tiranës, një proces që vijon; me Koncertet e Orkestres Simfonike të RTSH -së

 

ndër vite, dhe së 

fundmi me materiale origjinale ofruar nga Kompozitorë, Muzikologë, Instrumen�stë dhe 

Koncerte të Orkestrave Pres�gjioze në botë. 

 

Prej qershorit 2018, Radio Tirana me vendim të Këshillit Drejtues, është Radio Tirana 1, 2 & 

Klasik. Dhe gazetarët staf i saj, janë të njejtët që prodhojnë për tri frekuencat.

 

Vlerësoj se: falë një angazhimi me përkush�m të stafit të gazetarëve, Arkivës së

 

Folur

 

të

 

Radio 

Televizionit Shqiptar, i janë shtuar si rrallë herë, mbi 100 emisione në muaj, prodhime 

radiofonike. 
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VI. FESTIVALI I 57-TË I KËNGËS NË RTSH

 

 

Fes�vali i Këngës në RTSH nisi rrugë�min e �j në dhjetor 1962, fillimisht si Fes�vali i Këngës në 

Radio e në vi�n 1971 edhe në televizion. Me krijimin vetëm pak muaj më parë (maj 1962) të 

Orkestrës së Radio Tiranës dhe frymëzuar nga Fes�vali i Këngës Italiane, Sanremo, redaksia e 

muzikës me përgjegjës Abdulla Grimcin si dhe redaktori Vath Çangu, bashkë me kompozitorë e 

muzikantë që studionin në shkollat muzikore në vend si dhe me profesionistë të formuar në 

konservatoret jashtë vendit, hodhën themelet e para të kë�j fes�vali. Një fes�val me një traditë 

më shumë se gjysmë shekullore, i cili i dha muzikës shqiptare qindra mijëra (rreth 1700 këngë –

 

mesatarisht 30 këngë në 57 fes�vale), këngë që kanë mbetur në fonoarkivin e Radio Tiranës por 

mbi të gjitha në kujtesën e çdo shqiptari. Kënga e parë e kënduar në këtë fes�val është kënga 

“Këndoj” me tekst të Ismail Kadaresë dhe Luigj Gurakuqit, kompozuar dhe kënduar nga Avni 

Mula, ndërsa kënga e fundit e kënduar është fituesja e Fest-57, “Ktheju Tokës” kompozuar nga 

Eriona Rushi� dhe kënduar nga Jonida Maliqi.
 

Përpjekja e guximshme për kohën e forcave krijuese nisi udhën e kësaj ngjarjeje të madhe të 

muzikës, skena e së cilës ka qenë piedestali i suksesit për yjet e muzikës në interpre�m dhe 

krijim si: Vaçe Zela, Avni Mula, Ferdinand Deda, Tonin Harapi, Pjetër Gaci, Llazar Siliqi, Tish 

Daija, Fatos Harapi, Agim Krajka e sa e sa emra që krijuan melodi e poezi e zërat më të mirë që i 

dhanë jetë këtyre krijimeve. Pavarësisht faktorëve historikë e poli�ke, fes�vali ja doli të 

mbijetojë e të kthehen ne nje ins�tucion, duke i qëndruar besnik ar�t të vërtetë. Po kështu ka 

qëndruar i paprekur nga elementët e muzikës “konsum” duke vënë theksin të muzika dhe ar� i 

vërtetë. 
 

Që prej vi�t 2004, kënga fituese e Fes�valit të Këngës në RTSH përfaqëson Shqipërinë në 

Fes�valin Evropian (Eurovision

 

Song Contest). Si një vend i vogël dhe i ri në pjesëmarrje, ar�stët 

tanë kanë arritur të shpalosin art me profesionalizëm duke u renditur lart në pozicione që 

shtete me një histori të gjatë në Eurovision nuk kanë mundur. Ras� i Fes�valit te 50 -të, me 

këngën “Suus” të Rona Nishliut, që e rendi� Shqipërinë në vendin e 5-të e dëshmon këtë fakt, 

ashtu siç është edhe ras� i Anjeza Shahinit, e cila u rëndit në vendin e 7-të

 

apo vi�n e kaluar ku 

Eugent Bushpepa u rëndit në vendin e 11-të mes 43 pjesëmarrësve dhe ku mori dhe vlerësimin 

si vokali më i mirë në Eurovision 2018. 

 
Nëse do të ndaleshim në shifra, mund të themi se nga 15 prezan�met e Shqipërisë në 

Eurovision, në 8 prej tyre kemi arritur në finale (më shumë se gjysma) gjë që dëshmon për 

suksesin e rrugë�mit tonë në këtë skenë të madhe me gjenezë Fes�valin e Këngës.

 

Fes�vali i 57 i kenges ishte nje histori suksesi e RTSH.S iç e thamë më lart, Fes�vali është një 

traditë, por duke ruajtur themelet e kësaj tradite dhe përshtatur me kohën, duhet punuar për 

prurjet e talenteve të reja që nuk mungojnë e janë të pranishëm në pjesën e këngës dhe 

kulturës shqiptare. Këtu nuk flitet vetëm për këngëtaret, por edhe kompozitorët dhe autorët e 
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teksteve. Tekstet duhet të kenë një vëmendje të posaçme, duke tërhequr poetë në zë. Ka 

mënyra dhe duhen punuar për këtë. Nuk është e vjeter të themi që dikur këngët kishin për 

autorë teks� poetë si Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Fatos Arapi, Xhevahir Spahiu etj. Në këtë 

Fes�val kishte këngëtarë të njohur si Eranda Libohov a, Elton Deda, Eliza Hoxha, Jonida Maliqi, 

Bojken Lako, Gjergj Leka etj, por mendoj që surprizë kanë qënë të rinjtë si Klint Çollaku, Lidia 

Lufi, Dilan Reka, Mirud, Durim Morina, Lorela Sejdini etj. 

 

Skenografia

 

Është një pjesë e rëndësishme e spektaklit që ka të bëjë jo vetëm me shijen ar�s�ke, por më tej 

edhe me vetë këngën e cila i mbetet për transme�m Radio Televizionit Shqiptar në vite. Brenda 

subjek�vite�t mendojmë që ishte një skenografi televizive me shije dhe që për buxhetet në 

dispozicion, i’a arri� të ishte një skenografi interesante bazuar edhe në elemente të tjerë siç 

janë ndriçimi, etj. 
 

Këndimi drejtpërdrejt 

Është një ndër arritjet më të mira të Fes�valit, pasi çdo element i Orkestrës apo zëri t të 

këngëtarit është i gjallë. Edhe sivjet kri�zerët profesionistë e kanë vënë në dyshim diçka të �llë, 

ashtu siç shumë gjëra paragjykohen lidhur me Fes�valin. Orkestra dhe bendi muzikor, kanë 

qenë pothuaj në perfeksion që nga dita e parë e provës. 
 

Prezan�mi i Fes�valit të 57-të

 
Mund ta konsiderojmë një sukses prezan�min e sivjetshëm sidomos të prezantueses Ana Golja, 

një vajze e re me prindër shqiptarë dhe e lindur në Kanada, një këngëtare, balerinë, aktore, e 

cila ia doli të bënte për vete publikun me profesionalite�n e çiltërsinë e vet, e cila përkrah 

kishte një aktor me emër në Shqiperi, si Viktor Zhus�.

 Prezan�mi s�l Eurosong

 Kjo ishte risia e Fes�valit. Me forcat e vetë krijuesve u krijua një Natë e dytë, larg përfaqësimit 

klasik, e cila tregoi se në këtë pikë duhet të ndalemi më gjatë. Kjo sepse edhe për krijimtarinë 

radio televizive ishte një plus, pasi u krijohet mundësia kompozitorëve, këngëtareve, 

producentëve për të shpalosur krijimin e tyre, në një s�l apo ide, që ata e konsiderojnë

 

të 

arsyeshme.

 

Të �uarit

 

I �uari special i sivjetëm ishte fituesi i Sanremos Ermal Meta, i cili solli tri këngë të kënduara 

live, që i dhanë element show Fes�valit. Po kështu edhe Erza Muçolli një këngëtare në hapat e 

parë të saj, por me pritshmëri të larta. Por interesant ishte edhe numri i aktores shqiptare 

Arjeta Dhima, përmes ventrilokuizmit apo te folurës me diafragme.

 

Kjo tregon që ndonjëherë nuk duhet shkuar shumë larg për të gjetur elemente spektakli, duke 

kursyer jo vetëm buxhe�n por edhe ngritur cilësinë.
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VII. QENDRAT VENDORE AUDIOVIZIVE

 

 

Katër qendrat vendore audiovizive të Radiotelevizionit Shqiptar (RTSH Gjirokastra, RTSH Korça, 

RTSH Kukësi, RTSH Shkodra) kanë bërë një hap cilësor gjatë vi�t 2018 në rritjen e 

profesionalizmit të tyre, si në transme�met lokale, ashtu edhe në kronikat dhe pjesëmarrjen në 

programet e kanaleve kryesore të RTSH (RTSH1, RTSH2, RTSH3, RTSH Sport etj).

 

RTSH Shkodra dhe RTSH Kukësi në programet lokale kryejnë vetëm transme�me radiofonike 

(në frekuencat lokale 92 megaherz dhe 100.4 megaherz), kurse RTSH Korça dhe RTSH 

Gjirokastra, përveç radios, prej vitesh kanë kanalet e tyre televizive.

 

Ndjekja

 

e dy kanaleve 

lokale të RTSH-së

 

gjatë 2018-ës, është shtrirë në të gjithë Shqipërinë,

 

jo vetëm në qarqet 

përkatëse, kjo falë digjitalizimit dhe

 

aplikacionit

 

RTSH TANI.

 

Edhe gjatë 2018-ës stacionet e katër radiove lokale të RTSH -së

 
kanë qenë në transme�m 24 orë, 

me një strukturë programore të konceptuar në s�lin e një “Radioje magazine”, që përmbledh 

shumë
 

fusha dhe gjini radiofonike,
 

por që baza mbetet gjithmonë informacioni. 
 

RTSH Shkodra gjatë vi�t 2018 nuk ishte veçse një radio, por një  media audiovizive  që funksionoi 

si e �llë kryesisht përmes rrjeteve sociale në internet (facebook dhe instagram) gjithashtu me 

një kontribut të vazhdueshëm edhe për RTSH-në, kryesisht për departamen�n e aktualite�t.  

Edhe në Radio Kukësi gjatë vi�t 2018, janë bërë ndryshime rrënjësore. Për herë të  parë 

programi u zgjat deri në orën 22:30 live dhe më pas i regjistruar dhe mbyllet me edicionet e 

lajmeve.
 

U shtuan
 

flash-et
 

informa�ve në orët 08:00, 09:00, 11:00, 17:00. U kalua në tri 

edicione qëndrore live në 14:00, 19:00 dhe 22:00. Programet e drejtpërdrejta deri më vi�n 

2017 mbylleshin në orën 14:00 me lajme qëndrore.

 
U përvijua bosh� i lajmeve, ku të paktën tri edicione të lajmeve të jenë nga treva, pa harruar 

zhvillimet nga rajoni e vendi. Çdo edicion lajmesh është i mbuluar me kronika të ditës,

 

duke e 

çuar numrin e kronikave në afro 1000 në një vit. Që nga ora 07:00 e mëngjesit, deri në 22:30 

ndodhen gazetarë në mikrofon në lajme dhe emsionet e drejtpërdrejta. Gjatë vi�t 2018 janë 

shtuar emisione të reja si Radiomëngjesi (çdo ditë nga ora 07:00

 

–

 

09:00), Aktualitet, Kristale, 

Zonat rurale, Ora arsimore, Rubrika spor�ve, Vatër. Është për t’u theksuar rritja e ak�vite�t të 

gazetarëve dhe operatorëve të RTSH Kukësit në transme�met e kanaleve kryesore televizive të 

RTSH (RTSH 1, RTSH 24, RTSH sport etj). Vetëm në edicionet informa�ve të RTSH 1 gjatë 2018-

ës janë transmetuar rreth 200 kronika, nga vetëm 18 të një vi� më parë.

 
Gjatë gjithë vi�t 2018, Radio Shkodra

 

përveç se në FM në valën 92 mhz,

 

ishte në transme�min 

on line në internet në adresën h�p://radioshkodra.myl2mr.com

 

si edhe në Facebook, në faqen 
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Live

 

Radio Shkodra, ku transmetohen çdo ditë, disa emisione të

 

drejtpërdrejta kryesisht 

emisionet e mëngjesit, sociale,

 

sport

 

si edhe edicioni informa�v i mesditës. Këto emisione

 

transmetohen në Facebook me pamje përmes kamerave ëeb të vendosura në studio. 

Transme�met

 

on-line janë kryesisht për

 

ato rubrika

 

dhe emisione

 

që

 

kanë të �uar

 

në studio 

dhe që

 

audienca

 

dhe ndjekësit nga

 

facebook

 

bëhen pjesë

 

e këtyre emisioneve përmes 

telefonatave, sms-ve dhe komenteve.

 

Risia e transme�mit on-line që jep mundësinë e ndjekjes 

në të gjithë botën, ka ndikuar në zgjerimin e audiencës, në rritjen e vazhdueshme të numrit të 

ndjekësve shumica e të cilëve

 

janë

 

shkodranë

 

që

 

kanë

 

emigruar

 

brenda

 

dhe jashtë vendit, 

shumë prej të cilëve janë bërë pjesë

 

e këtyre emisioneve përmes mundësive që jep interne�.

 

Përpos 10 edicioneve informa�ve (8 edicione flash dhe 2 të zgjeruara), çdo ditë në 

transme�min të drejtpërdrejt janë realizuar disa emisione, bazë e të cilave kanë qenë zhvillimet 

lokale, pa anashkaluar edhe ato kombëtare dhe ndërkombëtare, të trajtuara përmes 

intervistave.

 

Përveç 10 edicioneve informa�ve (8 edicione flash dhe 2 të zgjeruara), çdo ditë në 

transme�min të drejtpërdrejt janë realizuar disa emisione, bazë e të cilave kanë qënë zhvillimet 

lokale, pa anashkaluar edhe ato kombëtare dhe nderkombetare, të trajtuara përmes 

intervistave me të �uar në studio, lidhjeve të drejtpërdrejta, reportazhe ve, kronikave dhe 

gjinive të tjera.
 

Emisionet më të ndjekura gjatë vi�t kanë qenë: Mirëmëngjes Shkodër, Studio 

Sport, Facebook, Përtej fasadës, Kënga juaj, Info 7, Pop Kulturë, Hit parade, Retrospek�vë.  

Për këto dy media lokale të RTSH-së (RTSH Shkodra dhe RTSH Kukësi) për vi�n 2019, është vënë 

objek�v fillimi i transme�meve televizive. 

Dy qendrat e tjera vendore (RTSH Korça dhe RTSH Gjirokastra) vazhdojnë transme�met edhe në 

kanalet e tyre televizive për 24 orë. Tema�ka e edicioneve informa�ve të tyre ka qenë e 

larmishme, duke u përqendruar kryesisht në zhvillimet e çdo dite në rajonet lokale, si dhe tema 

në lidhje me problema�kat dhe zhvillimet sociale, ekonomike, poli�ke, shëndetësore, çështje të 

arsimit, bujqësisë, kulturës e traditave. Pjesë e edicioneve informa�ve kanë qenë edhe 

vëzhgimet, që kanë pasur lidhje direkt me shqetësime të ndryshme qytetare, duke bërë të 

mundur pasqyrimin sa më real të veprimtarive të caktuara apo për të trajtuar të plotë dhe me 

paanësi problema�kat që shqetësojnë komunite�n.

 

Edicionet përgjithësisht kanë pasur në 

përbërje të tyre rreth 10 -

 

14 kronika lokale dhe të rajonit, në një kohëzgjatje 25 -

 

30 min, gjë që 

flet qartë për angazhimin maksimal të gazetarëve, kameramanëve, montazhierëve dhe 

teknikëve të transme�mit, në një stad akoma më të lartë. Profesionalizmi i tyre natyrisht që nuk 

është ende aty ku duhet të jetë, por ka bërë hop nga vi� në vit. Intensite� i punës së gazetarëve 

dhe operatorëve është i lartë: secili realizon çdo ditë 2-3 kronika, përveç emisioneve që kanë 

gjatë javës. Vlen të theksohet se është i nevojshëm organizimi i trajnimeve për gazetarët e rinj.

 
Edhe programacioni i këtyre dy qendrave lokale të RTSH -së

 

është bërë më i larmishëm dhe 

interesant gjatë vi�t 2018. Vëmendje

 

ka pasur nga drejtoria e përgjithshme e RTSH-së

 

dhe nga 
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vetë stafi i dy qendrave audiovizive për pasurimin e arkivës me materiale që janë prodhime të 

RTSH-së, apo që ins�tucioni gëzon të drejtat e autorit: filma (shqiptarë dhe të huaj), 

dokumentarë,

 

koncerte, programe të regjistruara ndër vite me tema�ka të gjera. Por RTSH 

Korça dhe RTSH Gjirokastra kanë pasur si pikësynim gjatë vi�t 2018,

 

prodhimin dhe çeljen e 

programeve të reja televizive nga vetë stafi i këtyre televizioneve, por edhe me ndihmën e 

bashkëpunëtorëve të jashtëm. 

 

1. RTSH Korça

 

 

Çdo javë u prodhuan e u transmetuan këto emisione:

 

a. Mirëmëngjes

  

(e hënë -

 

e premte, ora

 

08:00 –

 

10:00)

 

 

Emision radioteleviziv që në përbërje ka rubrika të veçanta informuese dhe argëtuese të 

përshtatshme për fillimin e ditës.
 

Pjesë e emisionit janë edhe bisedat me të �uar në studio, si 

edhe një larmishmëri kuriozitetesh. 
 

b. Studio Sport
 

(e hënë, ora 20:00 – 21:00) 

Emision i përjavshëm: Ka të �uar të përhershëm si dhe dy apo tri të �uar të tjerë të cilët 

ndryshojnë sipas ngjarjeve spor�ve. Emisioni është bërë tepër tërheqës  me bashkëpunëtorë të 

kualifikuar si edhe me traj�min e një problema�ke të spikatur.  

c. Pasdite Ndryshe
 (e martë, ora 17:00 –

 
18:00)

 
Vlerësohet si një nga emisionet më të ndjekura dhe i

 

arrirë në komponentët e �j. Ka të �uar të 

ndryshëm, pjesë e emisionit janë dhe insertet apo reportazhet e realizuara në ambiente të 

jashtme në të gjithë qarkun e Korçës, por jo vetëm. 

 d. Autor

 
(e enjte, ora 17:00 –

 

17:30)

 Në qendër të emisionit vendoset një autor që vjen me një bo�m të ri nga zhanre të ndryshme 

të letërsisë, ndërsa përgjatë emisionit diskutohet me autorin e �uar në studio. 

 
e. Kujdesi për shënde�n

 

(e premte, ora 17:00 –

 

18:00)

 

Emision i përjavshëm radioteleviziv: 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 spitale apo klinika janë gjithashtu në përbërje

 

të emisionit.
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f. Koha për fëmijët

(e shtunë, ora 17:00 – 18:00)

Emision që ka në qendër fëmijët, botën dhe talentet e tyre. Një emision argëtues dhe edukues. 

Pjesë e emisionit janë edhe 15 -

 

20 fëmijë të �uar, që sjellin punime të veçanta të realizuara 

nga vetë ata, si dhe argëtohen nëpërmjet rubrikave të përfshira.

 

g. Ritmi i së dielës

 

e diel, ora 17:15 –

 

18:00

 

Emisioni ka në qendër këngët më të pëlqyera të momen�t, si dhe informacione të ndryshme 

për këngëtarët shqiptarë dhe të huaj.

 

 

2. RTSH Gjirokastër
 

Çdo javë prodhohen emisionet: 

a. Mirëmëngjes Gjirokastër 

Emision nga e hëna në të premte, argëtues me muzikë nga fes�valet ndër vite në RTSH, por nuk 

mungojnë tema të ndryshme social-
 

kulturore me të �uar në studio dhe telefonata nga 

qytetarët. 
 

b. Retrospek�vë

 
Emision i përjavshëm, ku në qendër të �j janë kontributet e personaliteteve gjirokastritë si 

I.Kadare, E.Çabej, T.Gjokutaj si dhe persona në fusha të ndryshme të jetës etj, vijnë në formë 

monografie.

  c. Teleshënde�

 Emision i përjavshëm ku trajtohen tema për kujdesin shëndetësor që duhet të tregojë

 

popullata. Pjesë e kë�j emisioni janë mjekët e spitalit rajonal “Omer Nishani”, si dhe specialistët 

e DSHP. 

 
d. Rubrika spor�ve

  

e.

 

Rrugë�m

 

Emision i përjavshëm ku historia, kultura, zakonet, tradita e fsha�t dhe qyte�t vijnë në formën 

e një filmi dokumentar. 
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f. Nostalgjia e këngës �me

Sjell çdo javë një biografi të ikonave të këngës shqiptare dhe këngët e tyre.

 

g. Dedikuar ty

 

Një emisioni

 

rinor i përjavshëm

 

i

 

konceptuar në formën e përshëndetjeve nga shikues dhe 

dëgjues të ndryshëm. Emisioni transmetohet edhe në radio njëkohësisht. 

 

h. Na ishte njëherë

 

Një vemendje i është kushtuar edhe botës së fëmijëve, ku çdo të

 

diel

 

vjen emisioni për fëmijë

 

e 

 

konceptuar në formën e një përralle (realizohet në kopshtet e qyte�t).

 

 Përveç këtyre emisioneve, stafi i dy stacioneve lokale të RTSH -së  
prodhojnë edhe emisione që iu 

drejtohen minoriteteve në Republikën e Shqipërisë. Kështu në RTSH Gjirokastra ka një minutazh 

të përcaktuar që iu drejtohet banorëvë të minorite�t grek dhe arumun në rajonin jugor. 

Realizimi i emisionit të përjavshëm në gjuhën greke “Duke udhëtuar në tokën tonë” në 

televizion dhe a�j të përditshëm në radio. Ndërkohë që është realizuar me profesionalizëm 

emisioni në gjuhën arumune “Tradita dhe kultura arumune”. Po kështu në RTSH Korça, 

transmetohen
 

një herë në javë lajmet në gjuhën rome. Përmbushen kështu edhe disa nga 

prem�met e RTSH-së

 
gjatë takimeve të organizuara nga OSBE-ja për zgjerimin e minutazhit për 

pakicat kombëtare.
 

Këtë vit në Korçë u bë i mundur digjitalizimi i plotë i sinjalit viziv në studio, gjë që solli edhe 

përmirësimin cilësor të figurës së RTSH Korçës. Kështu në muajin Dhjetor, me ndihmën e 

specialistëve të RTSH-së, u mundësua instalimimi i mixerit digjital të figurës, i tri kamerave të 

tjera digjitale, të cilat së bashku me dy të tjerat që ishin instaluar një vit më parë sollën 

ndryshimin cilësor të figurës ne studion e transme�mit. Gjithashtu, së bashku me keto pajisje 

që përmendëm më lart,

 

u instaluan edhe dy servera për transme�min e programeve të 

montuara ose nga arkivi
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VIII. ARKIVI I RTSH-SË

 

Arkivi mbetet nje aset shumë i vyer për ins�tucionin tonë. Gjykojmë se përpara se të flasim për 

çfarë përmban arkivi, menduam t’ju sjellim në vëmendjen tuaj një pasqyrë të punës dhe 

organizimit që realizohet në këtë drejtori dhe të drej�meve ku është përqëndruar puna, por 

edhe të volumeve që kryhen.

  

1.

 

Arkivi i Televizionit

 

 

Që prej muajit qershor 2018 redaktorët e

 

Arkivit

 

të

 

televizionit kanë realizuar një plan mujor 

prej 1.200 minutash në pla�ormën ETER (MAM), ku kanë zbardhur dhe redaktuar emisionet me 

tema�ka të ndryshme si: ekonomike, ar�s�ke, muzikore, shkencore.

 

Në arkivin e RTSH-së

 

që prej muajit janar 2018, janë në proces emisione të papunuara me 

prapambetje që nga vi� 2007.

 

Paralelisht me planin që iu vendos redaktorëve të TV-së, çdo muaj perveç emisioneve të vi�t 

2017,
 

vihen në planin mujor dhe DVD të viteve të tjera,
 

kjo gjë
 

bëhet për të zvogëluar numrin e 

emisioneve të cilat janë të papunuara. 
 

Procesi i punës së Redaktorëve të Arkivit TV:  

• Përpunojnë materialet arkivore, sipas një plani mujor pune të përcaktuar nga Drejtori i 

Arkivit (prej 1.200 minuta në muaj); 

•
 

Redaktojnë materiale arkivore të formateve të ndryshme si: DVD; USB; Hard Disk ku 

materialet e redaktuara regjistrohen në metadatën e pla�ormës ETER(MAM);
 

•

 
Përpunimi i këtyre materialeve bëhen mbi bazën e koncep�t 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 sta�s�ka të herë pas hershme për programet 

ar�s�ke, kulturore dhe poli�ke të realizuara në RTSH sipas periudhave kohore të 

kërkuara. 

 Gjatë periudhës qershor -

 

korrik 2018, u realizua inventarizimi fizik i materialeve që ndodhen në 

arkiv.

 
Inventarizimi përfshiu : 

 
•

 

Përcak�min e llojit të forma�t të materialit audioviziv që ndodhet në a rkivin e RTSH-së

 

nga vi� 1974 -

 

2014 (Ampex, Bosch, Sonny, Beta, DVCam, DVD.); 
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•

 

Numërimin e bobinave, llogaritjen e minutazheve, klasifikimin në indekse, dhe 

përpilimin e regjistrit elektronik.

 

2. Arkivi i Filmit:

 

Në arkivin e filmit

 

realizohet përpunimi

 

i materialeve në film i cili konsiston në: ajrosje, ngjitjen, 

pastrim me alkool, sistemimin në fond kundrejt një norme ditore 300 metra film (ku hyjnë 

emisione të këtyre gjinive: telerevista, muzikore, arsim kulturë, sport të viteve 1969 -1974, 

1988, 1989, 1990, 1991, 1992).

 

Në kuadër te digjitalizimit është bërë numërimi fizik i bobinave në fond. Gjatë vi�t 2018 është

 

arritur të përpunohen nga 160 metra film në vi�n 2017,

 

në 300 metra film + pistë

 

në ditë në 

vi�n 2018.

  

Gjatë muajit dhjetor 2018, është punuar për sistemimin e fondit të ri të elektronikës. 

 

•
 

Është përga�tur lista me materiale DVCAM 2007 –
 

2014 të cilat mendohen të hidhen në 

server;
 

• Është përga�tur katalogu i filmave shqiptarë që ndodhen në Arkiv nga vi� 1969 –  2016;  

• Është përga�tur katalogu i filmave të huaj ar�s�kë që ndodhen në Arkiv 1969 -2017.  

3. Arkivi i Radios  

Puna e bërë nga redaktorët e Radio Tiranës, në sektorin e materialeve arkivore muzikore audio:
 

Fondi i materialeve muzikore audio ështe shumë i vjetër, rreth
 

70-
 

vjeçar, dhe për këtë arsye 

kërkon punë dhe vëmendje. Kryesorja ështe të plotësojë kërkesat e Drejtorisë së 

Programacionit dhe të gazetarëve të tjerë në kohen e duhur duke zbatuar rregulloren e Arkivit 

të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme. Materialet dëgjohen nga redaktori përkatës, para 

dhënies së materialit dhe pas kthimit në Arkiv. 

 Meqënëse kushtet e ruajtjes së materialeve, sidomos në bodrum, janë jashtë normave, i kemi 

zhvendosur shumë materiale nga një ambient në një ambient tjetër disi më të përshtatshëm, 

brenda Drejtorisë së Arkivit. Ato janë sistemuar sipas rregullores duke i arkivuar me numër 

rendor, indeks dhe janë regjistruar në librin përkatës. 

 
Procedura që ndiqet në fonotekë:

 

Merret materiali, dëgjohet në magnetofon, bëhet korigjimi 

në

 

raste të gabuara në vite, dhe materiali plotësohet me fletë përshkruese me të gjitha të 

dhënat e sakta. Ky material i përpunuar ështe i siguruar për digjitalizim. Ky proces është në 

vazhdim deri sa na premton vendi që kemi caktuar. 
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Fonoteka ka shumë materiale me vlera të mëdha muzikore dhe kombëtare që mbeten ne 

bodrum, prandaj e shtrojmë si problem që të merren masa për rikonstruksionin e saj, në 

mënyrë

 

që shiritat të kenë kushte normale për t’i rezistuar kohërave. Deri tani shiritat janë 

100% të transmetueshme nga ana teknike. 

 

Në Arkiv merren në dorëzim të gjitha koncertet e zhvilluara nga Orkestra Simfonike e RTSH -së, 

Fes�valet e fundvi�t si dhe ak�vitete të ndryshme të organizuar nga RTSH. Këto materiale 

merren në dorëzim me anë të një proces-verbali të firmosur nga Arkivi dhe redaktori përkatës i 

krijimtarisë muzikore. Këto materiale dëgjohen para se të arkivohen, sipas rregullores. Sigurimi 

teknik i ambienteve ku punojmë është në qendër të vëmendjes që gjithçka të funksionojë sipas 

rregullores.

  

4. Arkivi i Lajmeve:

 

1. Arkivistët 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 

kontak� për stafin për dhënien e informacioneve të kërkuara nga gazetarët e Dr.Informacionit, 

Dr.Programacionit (informacione për emisione të ndryshme sport, kulturë, arsim, poli�kë.)
 

2. Arkivistët e lajmeve tërheqin materialet bruto të xhiruara nga kameramanët nga rrje� i 

përgjithshëm dhe i sistemojnë në pjesën Storage të Arkivit të Përgjithshëm me  �tull “Lajme të 

Përkohshme”, duke bërë njëkohësisht edhe zbardhjen e pjesëshme  të tyre, pasi disa janë HD 

dhe s’mund të hapen me parametrat aktual të kompjuterave që përdorin.   

3. Për periudhën janar -
 

dhjetor 2018 janë zbardhur 15,120 kronika të edicioneve të lajmeve 

ditore me një kapacitet 1.36 TB,
 

nëpërmjet iden�fikimit të lajmeve në serverin ''Lajme Ditore"
 dhe kalimi në serverin e Arkivimit të Lajmeve.
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IX. RAPORT I NJËSISË TEKNIKE NË RTSH

 

Gjatë kësaj periudhe, Njësia Teknike, ka pasur si synim kryesor futjen e zhvillimeve të fundit 

teknologjike në gjithë linjën e prodhimit dhe të transme�meve, me prioritet të lartë çuarjen 

përpara me ritme të shpejta të proçesit të digjitalizimit të rrje�t DVB-T2. Më poshtë po 

evidentojmë disa nga prioritetet e punës së realizuar gjatë vi�t 2018 që përbëjnë shtyllat e 

zhvillimeve teknologjike:

 

•

 

Digjitalizimi i rrje�t të transme�m-shpërndarjes.

 

•

 

Kalimi i prodhimeve të RTSH -së

 

nga teknologjia me definicion standard në atë me 

definicion të lartë. 

 

•

 

Arkivimi digjital i materialeve dhe menaxhimi i aseteve të RTSH -së.

 

•

 
Trajnimi i stafit.

 

•
 

Përmirësim të transme�meve analoge.
 

•
 

Rritja e numrit të transme�meve të eventeve spor�ve.
 

• Përmirësime të rrje�t IT dhe elektrik. 

• Përmirësimi i studiove lokale. 

• Përmirësime teknologjike në prodhimin dhe transme�met e Radio Tiranës.  

 
1. Digjitalizimi i rrje�t të transme�m-shpërndarjes

 
Angazhimi kryesor i Njësisë Teknike në këtë periudhe ka qënë

 

vënia në punë e transmetuesve 

digjital kryesisht në stacionet ekzistuese si dhe ato stacione te cilet janë ndërtuar rishtazi, por 

për shkak kryesisht të mungesës së linjës elektrike nuk ishin vënë në efiçencë. Ky angazhimin 

bëhej edhe me urgjent për shkak të transme�mit të Kampiona�t Botëror të Futbollit 2018 në 

HD dhe forma�n DVB T2.
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DOBRENJI

 

Q.PRUSHI

 

TRUNCI

 

PESHKOPI(Arapaj)

 

BURRELI(Vinjolli)

 

BALLDREN

 

LURTHI

 

K.RRËSHEN(Shpali)

 

PLLANA

 

KURBNESHI
 

PERLATI
 

FUSHE DAJTI 

MAJA RRABES(PREZA) 

KODËR ISHËM
 

LAPIDARI
 

DURRËS HILL(Arapaj Durrës)

 
KRYEVIDHI

 
DAJTI

 SHESHI

 LIBRAZHDI

 
GRAMSHI

 
GRABJANI

 
ARDENICA

 

LIGOVUNI

 

  Deri në muajin Maj 2018 janë

 

ndezur dhe vënë në funksionim 40 stacione të rrje�t digjital në 

standar�n DVB-T2.

 
MABE

 
TREGTANI

BALLSHI KODËR

KOSHNICA (Mendraka)

 

BERAT KALA(Berat X)

 

BOGOVA

 

POLICANI

 

ÇOROVODA

 

MORAVË(CARDHAK)

 

PEPELLASH

 

TUSHEMISHTI

 

LESKOVIKU
 

ASIM ZENELI(Kerculle)
 

PËRMETI 

TEPELENA 

ÇARSHOVA SHËN VASILIKSAMILI
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 Përpara nisjes së Kampiona�t Botëror të Futbollit, janë vënë në funksionim stacionet e 

mëposhtme:

 -

 

Çervenaka (Pogradec)

 
-

 

Petresh (Elbasan)

 
-

 

Dobrenj (Tropojë)

 

-

 

Qafë Prush (Kukës)

 

- Plan Bardhë(Bulqizë)

-

 

Selcë Tamare (Malsi e Madhe)

 

-

 

Shën Vasil (Sarandë)

 

-

 

Ksamil (Sarandë)

 

-

 

Shashicë(Vlorë)

 

-

 

Gjuzaj (Elbasan)

 

-

 

Zvernec (Vlorë)

 

-

 

Tarabosh (Shkodër)

 

Kjo ka siguruar një cilësi transme�mi të lartë dhe një mbulim më të madh me sinjal DVB T2 të 

qyteteve te Shqipërisë, si: Shkodër, Pogradec, Bajram Curri, Kukës, Bulqizë,
 

Koplik, Vlorë si dhe 

shumë zonave rurale në këto rrethe.
 

Gjatë muajve Korrik-Gusht janë vënë në funksionim stacionet:
 

- Gllavë, që mbulon qyte�n Memaliaj dhe shumë zona rurale në Qarkun Berat dhe zonën 

e Tepelenës. 

- Mida, që mbulon kryesisht qyte�n Pukë dhe zonat rurale të Pukës, Tropojës, Kukësit, etj.  

-
 

Sopo�,
 

(pjesërisht) që mbulon zonën e Delvinës dhe zonën e Gjirokastrës, Dropullit, etj.
 

Gjithashtu gjatë muajit Shtator të kë�j vi�, u vunë në funksionim stacionet e mëposhtme:
 

-

 

Llogora

 

(Vlorë),

 

që mbulon fshatrat e Bregut si Dhërmi, Himarën me gjithë fshatra, etj. 

Për këtë stacion po bashkëpunojmë me OSSHE, për ndër�min e linjës elektrike 20 KV që 

do të zgjidhë problemin e furnizimit me energji të kë�j stacioni.

 -

 

Hadëraj

 

(Vlorë), stacion i cili u vu në funksionim mbas një inves�mi të kryer nga Njësia 

Teknike me vendosjen e një linje të tensionit të mesëm. Me vënien në funksionim të kë�j 

stacioni u bë mbulimi me sinjal për zonën e Selenicës dhe të fshatrave si Kocul, Treblovë, 

Armen,

 

Peshkëpi, Vllahinë, Novoselë, Sevastër, etj.

 
Po punojmë që gjatë vi�t 2019 të vihen në punë stacioni

 

Mile,

 

që mbulon kryesisht qyte�n e 

Sarandës dhe Stacioni Sopot (transmetuesat e allotmen�t Gjirokastër), që mbulon një pjesë të 

konsiderueshme të qytetit Gjirokastër dhe fshatrave të Dropullit.
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Me vënien në funksionim të këtyre dy stacioneve kompletohet edhe ndër�mi i rrje�t numerik i 

rrje�t DVB T2.

 

Një problem i hasur në këto stacione janë ndërprejet e herëpashershme dhe me kohë të

 

zgjatur 

të energjisë elektrike, të cilat na detyrojnë të vihen në punë me gjeneratorët për kohë të gjatë. 

Kjo ka nxjerrë si domosdoshmëri ndër�min e depozitave të karburan�t,

 

me qëllim që të 

sigurojmë një pavarësi transme�mi të nevojshme për vijimësinë

 

e sinjalit.

 

Për të bërë të mundur këtë gjë, kemi realizuar projektet përkatëse me qëllim ndër�min e një 

sistemi furnizimi me karburant sa më eficent dhe me kosto minimale.

  

Tashmë janë ndërtuar 11(njëmbëdhjetë) depozita për pikat transmetuese, rrugët e t ë cilave 

bllokohen nga dëbora. Nga eksperinca e vi�t të kaluar konstatuam,

 

se ndër�mi i sistemeve të 

furnizimit me sasi

 

3300 litra ishin një lehtësim i madh për ga�shmërinë e këtyre stacioneve, por 

njekohësisht ulen edhe kostot e furnizimit me karburant, duke eleminuar lëvizjet e shumta të 

automjeteve dhe të personelit teknik.
 

Gjithashtu kemi siguruar gjenerator dhe depozita me kapacitet 1000 litra për stacionet me fuqi 

50Ë, si:
 

 

1. Mabë (Shkodër) 

2. Perlat (Mirditë) 

3.
 

Balldren (Lezhë)
 

4.
 

Leskovik
 

5.

 

Polican

 
6.

 

Corovodë

 7.

 

Përmet 

 8.

 

Fushë Arrëz.

 9.

 

Kurbnesh

 
10. Çarshovë

11. Ksamil
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transme�mit, rritjen e pavarësisë me disa herë si dhe uljen e kostove për furnizim. Për vi�n 

2019, do të synojmë shtrirjen e kë�j projek� në të gjithë stacionet e rrje�t DVB T2 që nuk kanë 

depozita të �lla. Bashkë me ndër�min e depozitave të karburan�t, kemi instaluar edhe sistemet 

e monitorimit të stacioneve, të cilet na sigurojne:

 

•

 

Të dhëna të vazhdueshme dhe në kohe reale, duke na krijuar mundësinë për të realizuar 

një transme�m të sigurt dhe të vazhdueshëm.

 

•

 

Mundesinë e kontrollit të saktë të shpenzimeve në energji elektrike dhe karburant.

 

•

 

Të dhëna të rëndesishme për menaxhimin e pajisjeve ndihmëse si UPS, ATS, 

gjeneratorit, rregullatorit të tensionit, etj.

 

Megjithatë për të patur kushte të mira teknike ne stacionet ekzistuese është e nevojshme 

kryerja e disa inves�meve të rëndësishme për rikonstruksionin e stacioneve ekzistues Mile, 

Zvernec dhe Petresh. Këto inves�me konsistojnë në:
 

•
 

Blerje gjeneratorësh,
 

kjo pasi ekzistuesit janë me fuqi të vogël për të përballuar pajisjet 

e montuara në këto stacione.
 

• Blerje dhe mon�me të sistemeve të kondicionimit për ambientet e pajisjeve 

transmetuese digjitale në këto tri stacione.  

• Blerje të linjave të furnizimit me energji elektrike 20 KV në këto stacione.  

Gjithashtu kërkohet edhe pajisja e Njësisë Teknike me automjete dhe depozita karburan� të 

kapaciteteve minimalisht 1000 litra, pasi në kushtet aktuale që kryejmë furnizimin e stacioneve 

harxhojmë karburant me lëvizje të shpeshta të automjeteve, për shkak të kapaciteteve të 

limituara të depozitave furnizuese.

 
Zhvillimi i rrje�t transmetues DVB-T2 dhe infrastrukturës që ai ofron, ka bërë të mundur afrimin 

e shumë operatorëve, transmetues lokalë në të gjithë territorin e Shqiperisë, të cilët kanë pasur

 
kërkesat dhe problema�kat e veta në realizmin e kontratave me RTSH -në. 

 Njësia Teknike ka ofruar gjithë eksper�zën e vet në har�min dhe nënshkrimin e kontratave me 

këta operatorë duke bërë të mundur

 

nënshkrimin e 11

 

kontratave të reja

 

gjatë vi�t 2018, në 

allotmente të ndryshme, sipas zonave ku këta operatorë operojnë, duke e çuar numrin total të 

kontratave të lidhura, nga 7 në 18.

 
Gjithashtu, Njësia Teknike ka vijuar dhe në nënshkrimin e kontratave të qirasë me subjekte të 

tjerë për shfrytëzimin e infrastrukturës së saj teknike, të n gritur në mbarë vëndin, që RTSH 

disponon në shumë stacione transme�mi.

  

 

  

  

Duke qenë se sigurimi i depozitave me kapacitet të madh 3300 litra për stacionet 500 Ë

 

dhe ato 

1000 litra të stacioneve 50 Ë, treguan efikasite�n e tyre për rritjen e ga�shmërisë së 
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Kemi suportuar teknikisht operatorët që janë mbështetur në rrje�n numerik të RTSH -së, në 

allotmen�n e Tiranës, si:

 

-

 

Report TV;

 

-

 

Nesër Tv;

 

-

 

FAX NEWS;

 

-

 

TV Adriamed;

 

-

 

TV Elrodi;

 

-

 

TV Kukësi;

 

-

 

TV UTV Educa�on;

 

-
 

TV Scan;
 

-
 

IN TV;
 

- TV Korça; 

- RTV Gjirokastra. 

Po kështu, kemi suportuar dhe shumë operatorë të tjerë në  allotmentet përkatëse Berat, Fier, 

Korçë, Kukës, etj, sipas kontratave që kanë lidhur me RTSH -në.
 

2. Kalimi i prodhimeve të RTSH-së nga teknologjia me definicion standard në atë me 

definicion të lartë. 
 

Një rëndësi të veçantë i është kushtuar kalimit të transme�meve nga teknologjia Standard 

Defini�on në atë HD (High Defini�on).

 Në muajin Mars 2018, u realizua kalimi i transme�mit të kanalit te parë, në forma�n HD.

 Në muajin Maj 2018, është hapur një kanal i ri në High Definicion: RTSH24, i cili do të ketë 

kryesisht lajme nga gjithë vendi, duke pasuruar jetën dhe ndodhitë në vend dhe botë.

 Ndërkohë në fillim të kampiona�t botëror të futbollit, është ndryshuar forma� i RTSH Sport nga 

standard definicion në

 

High Definicion HD , duke bërë që transme�met spor�ve të shikohen me 

një cilesi te lartë dhe me standarde bashkëkohore. 

 
Konsiderojmë se inves�m i rëndësishëm dhe efikas për një cilësi të lartë trasme�mi, është edhe

 

blerja e kamerave full HD për Njësinë e Programeve Tema�ke dhe Lajmeve, duke bëre që 

materialet që vijne nga terreni të jenë të gjitha në cilësinë HD. Për kët ë arsye janë furnizuar me

9 (nëntë) copë kamera full HD me sensor 1/3 inch Exmor CMOS.
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Furnizimi i kamerave për njësinë e sa mësiperme ka realizuar unifikimin e kamerave që 

përdoren nga operatorët e terrenit si dhe ka lehtësuar punën e tyre si atë fizike ashtu edhe 

cilësore (kamera më të vogla në peshë dhe shkruajnë shumë më shpejt në montazhe). Kamerat 

që ka aktualisht kjo njësi po përdoren në studiot e RTSH-së, duke siguruar kështu zba�min e një 

pjese të projek�t që ka hartuar Njësia Teknike, për kalim in e prodhimit nga SD në HD në të 

gjithë prodhimin e brendshëm.

 

3. Arkivimi digjital i materialeve dhe menaxhimi i aseteve të RTSH -së

 

Në muajin Shtator kanali RTSH Shqip ka kaluar në transme�m të automa�zuar. Kjo u bë e 

mundur falë vënies në efiçensë

 

të playout-it të Sistemit Etere si pjesë e sistemit MAM në RTSH. 

Ngritja nga e para dhe vënia në

 
efiçensë

 
të

 
plotë të Sektorit të Transkoding,

 
ka bërë të mundur 

impenjimin në veçan� të implemen�min në ëorkfloë
 
të sistemit te ri MAM. Detyrat e kryera në 

këtë sistem kanë qenë:
 

•
 

Bashkëngjitja e metadatave me materialin video:
 

Deri më sot janë kontrolluar për cilësi dhe bashkëngjitur metadatat në afërsisht 2600 asete të 

RTSH –së dhe po vazhdon puna për rritjen e transkodimit të aseteve dhe sasinë e tyre.  

 4. Trajnimi i stafit 

Stafi inxhinierik i Njësisë
 

Teknike
 

ka kryer trajnime të
 
punonjësve të

 
IT,

 
si dhe të punonjësve që 

do të merren me hedhjen e EPG (Guidës Elektronike të Programeve), si dhe me hedhjen e 

metadatave me ETERE. Aktualisht jane kryer 207 orë trajnime me 52 persona dhe aktualisht 

vazhdon trajnimi i gjithë personelit tjetër sipas nevojave të “Kontrolli i kualite�t video dhe audio 

të ketyre aseteve”. Krahas kësaj janë

 

organizuar kurse të shpejta trajnimi

 

për personelin teknik 

të Njësisë për njohjen me aparaturat e reja që janë futur gjatë viteve 2017-2018, të cilët kanë 

shërbyer për shfrytëzimin më të mirë të paisjeve të vendosura në punë.

 Kjo përvojë e fituar nga stafi inxhinierik i RTSH-së

 

ka shërbyer për të sjellë një prodhim cilësor dhe 

serioz në transme�met audio-video te RTSH-së.

 
5. Përmirësimi i transme�meve analoge

 
Gjatë gjithë periudhës së kalimit të transme�meve nga analoge në ato digjitale, RTSH është e 

detyruar të sigurojë sinjal për publikun dhe kjo ka kërkuar një angazhim

 

të gjithanshëm për të 

pasur sinjal të pandërprerë e cilësor, gjë që është arritur.
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Duke iu referuar zonave konkrete, theksojmë se ka pasur një

 

përmirësim të dukshëm të 

transme�meve të kanaleve analoge RTSH 1

 

në qyte�n e Vlorës, duke rritur zonën e mbulimit 

me sinjal si dhe e shoqëruar me përmirësimin e kualite�t të figurës së transmetuar.

 

Në rrethin e Tropojës nepërmjet një rishpërndarjeje së transmetuesave TV, instaluam një 

transmetues TV 1 KË UHF për herë

 

të parë.

 

Njësia Teknike është në fazën e studimit të nevojave për transme�met FM në radio duke pasur 

parasysh spos�min e transmetuesave pranë pikave të reja DVB -T2 dhe fuqizimin e 

transmetuesve për të rritur cilësinë dhe zonën e mbulimit në gjithë vendin.

 

Gjithashtu, po studiojmë dhe percaktojmë preven�vat përkatëse për ndryshimin e 

transme�meve në FM nga sistemi “një transmetues një antenë” në

 

atë

 

“tri ose me shumë 

transmetues në një antenë të vetme”,

 

duke mundësuar kështu

 

lirimin e kullave nga ngarkesat, 

uljen e kostove të mirëmbajtjes

 
së antenave dhe specializim të

 
personelit teknik të 

mirëmbajtjes.
 

6.
 

Rritja e numrit të transme�meve të eventeve kulturore dhe spor�ve
 

Gjatë kesaj periudhe janë realizuar me sukses: 

• Fes�vali Evropian i këngës EUROSONG për të  rritur e femijë,  

• Kampiona� Botëror i Futbollit FIFA 2018,  

•
 

Kampiona� Botëror i Basketbollit,
 

•
 

Ndeshjet e ekipit të kombëtares se
 

futbollit
 
si dhe ndeshjet e kampiona�t Shqiptar

 
•

 

Emisione të shumta në studiot e TV si transme�me direkte apo regjistrime,

 
•

 

80 Vjetori i Radio Tirana, 

 •

 

Mirëmëngjes Shqipëri, 

 •

 

Bibliotekë, 

 •

 

Pasditja ime, 

 
•

 

Siluetë, 

 
•

 

Rubrika Spor�ve, 

 

•

 

Artes, 
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•

 

Përballë, 

 

•

 

Java, 

 

•

 

Magjia 2, 

 

•

 

Dosja gri, 

 

•

 

Me duar të vogla,

 

•

 

Troç,

 

si dhe shumë evente të tjera, prodhime apo jo të RTSH -së, të cilat kanë pasur 

angazhimin maksimal të Departamen�t të Teknikës TV.

 

Sektori teknik i kanalit RTSH Sport,

 

ka realizuar gjatë vi�t 2018 transme�min live të shumë 

eventeve spor�ve ku me kryesoret janë:

 

•

 
Olimpiada Dimërore 2018;

 

•
 

Kampiona� Botëror i Atle�kës;
 

•
 

Moto GP;
 

• “Roland Garros” League; 

• Euroliga; 

•
 

Botërori i Klubeve;
 

•
 

Kampiona� Botëror i No�t;
 

•

 
Kampiona� Boteror i Peshëngritjes;

 
•

 

Formula 1;

 
•

 

Kampiona� Botëror

 

Basketboll Femra;

 •

 

Kampiona� botëror Futboll Femra U 20;

 •

 

Europiani Minifutbollit;

 
•

 

FIFA the Best;

 
•

 

Ndeshjet e Kombëtares së Futbollit, U -

 

21, U -

 

19, U-

 

17 dhe U-15;

 
•

 

Ndeshjet e Kombëtares së Futbollit

 

Femra, U –

 

21;

 

•

 

Ndeshjet e Kombëtares së Basketbollit Meshkuj dhe Femra;
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•

 

Ndeshjet e Kombëtares së Volejbollit Meshkuj dhe Femra;

 

•

 

Ndeshjet Ndërkombëtare të

 

Boksierëve Shqiptar;

 

•

 

Kategoria e Parë e Futbollit;

 

•

 

Kampiona� Kombëtar i Volejbollit dhe

 

Kupa e Shqipërisë Meshkuj dhe Femra;

 

•

 

Kampiona� Kombëtar i Basketbollit dhe

 

Kupa e Shqipërise Meshkuj dhe Femra;

 

•

 

Kampiona� Kombëtar

 

i Mundjes;

 

•

 

Kampiona� Kombëtar i Peshëngritjes;

 

•

 

Kampiona� Kombëtar i Ciklizmit;

 

•

 
Kampiona� Kombëtar i Boksit.

 

 

7.
 

Përmirësimi i rrje�t IT dhe elektrik
 

Gjendja e rrje�t IT si dhe të a�j elektrik ka qenë dhe mbetet një problem madhor. Infrastruktura 

e vjetëruar e godinave si dhe përdorimi i pajisjeve të vjetra në pjesët e sistemit elektrik, përbën 

jo vetëm një problem serioz për dëm�min e pajisjeve në punë,  por edhe një shqetësim për 

sigurinë e punonjësve ne ambientet e punës. 

Për këtë
 

arsye, ka filluar puna për përmirësime pjesore të kë�j sistemi duke qenë se zgjidhja e 

plotë kërkon inves�me të mëdha dhe kohë për t’u realizuar. Kështu, kemi bërë të mundur 

ndërhyrjen dhe kryerjen e instalimeve të reja në studiot e gazetarëve dhe redak torëve të 

Njësisë së Programeve,

 

përkatësisht në ka�n e katërt të godinës kryesore. Janë kryer instalime 

të rrje�t IT dhe Elektrik sipas parametrave bashkëkohore dhe me pajisje cilësore duke 

garantuar punimin në regjimin normal të pajisjeve, por edhe sigurinë e punonjësve në 

ins�tucion.

 Po punohet aktualisht për kryerjen e instalimeve elektrike në studion televizive 2 me një 

inves�m minimal për

 

t’ju përshtatur arkitekturës së re të kësaj studioje. Gjithashtu, po punohet 

në bashkëpunim me firmën kontraktore për realizimin e furnizmit me një infrastrukturë sa më 

moderne elektrike dhe IT në dhomën e serverave të ndërtuar rishtazi. 

 
Njësia Teknike po harton plane dhe projek�n përkatës për infrastukturë të re në godinën TV 

dhe Radio, me qëllim që të sigurohen kushte të mira teknike për pajisjet dhe rritjen e sigurisë së 

punonjësve.
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8.

 

Përmirësimi i studiove lokale

 

Një drej�m i rëndësishëm i punës së Njësisë Teknike ka qenë edhe nderhyrja në studio TV dhe 

Radio të Qendrave Rajonave Radiotelevizive. Kamerat në

 

studiot lokale të tyre

 

ishin të 

teknologjisë analoge, ashtu si edhe sistemi i riprodhimit të materialeve, i cili ishte i bazuar në 

shirit. Sistemet e prodhimit ishin shumë të vjetëruar dhe aspak të përshtatshëm për standardet

 

dhe kërkesat aktuale. Kjo ndikonte te cilësia e materialeve që prodhonin dhe të transme�meve 

që kryenin për RTSH-në.

 

Për të përmirësuar këtë situate është mundësuar furnizmi i studiove lokale me

 

kamera të 

standar�t HD. Kështu janë furnizuar:

 

•

 

Qendra Vendore Audiovizive Korçë, me 3 (tre) copë kamera full HD me sensor 1/3 inch 

Exmor CMOS;

 

•
 

Qendra Vendore Audiovizive Shkodër, me 1(një) copë kamera full HD me sensor 1/3 

inch Exmor CMOS;
 

•
 

Qendra Vendore Audiovizive Kukës, me 1(një) copë kamera full HD me sensor 1/3 inch 

Exmor CMOS; 

• Qendra Vendore Audiovizive Gjirokastër është furnizuar me kamera të standardit SD.  

Po mundësohet edhe realizimi i serverave për transme�m në radio, furnizimi i tyre me so� ëare 

të përshtatshëm për këtë lloj transme�mi, duke e unifikuar me transme�min e Radio T iranës, si 

dhe trajnimi i personelit për përdorimin e tyre në Radio Shkodra, Radio Gjirokastra dhe Radio 

Korça.
 
Gjithashtu, Njësia Teknike

 

ka kryer instalimin e pajisjeve të studiove në qendrat lokale 

televizive, duke rritur cilësinë e sinjalit. Gjatë vi�t 2018 është realizuar edhe lidhja nepërmjet 

rrje�t digjital në katër qendrat lokale. 

 

 

9. Përmirësime teknologjike në transme�met e Radio Tiranës

 Departamen� Radios prodhon dhe transmeton emisione dhe materiale për 5 kanalet e radios, 

si : Radio Tirana

 

1, Radio Tirana 2, Radio Tirana 3, Radio Tirana Internacional dhe Radio Tirana 

Klasik. Kemi shtuar dy kanale në Radio nga 3 që kishim më herët siç janë : Radio Tirana 3 dhe 

Radio Tirana Klasik.

 
Të gjitha Kanalet e Radios transmetojnë në ËEB, OTT, DVB-T2, DVB-S2 , RTSH TANI

 

Android

 

dhe

 

iPhone,

 

Live Stream në TuneIn,

 

Live Online Radio, My tuner etj.
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Gjatë vi�t 2018 kemi integruar sistemin EPG ne OTT dhe DVB-T2, për të cilat janë bërë dhe 

trajnimet e duhura nga personeli inxhinierik i Njësisë Teknike .

 

Theksojmë se jemi të vetmit në Shqipëri që kemi sistemin EPG (Guida elektronike e 

Programeve), në Radio në

 

aplikacionin “RTSH TANI”, në transme�met satelitore dhe në rrje�n e 

transme�meve tokësore DVB-T2.

 

Në rrje�n e transmetuesve FM kemi integruar sistemin RDS, i cili i mundëson dëgjuesve që të 

shikojnë në kohë reale të dhëna Metadata, si:

 

emrin e ar�s�t ,

 

�tullin e këngës, emrin e 

emisionit që po transmetohet, orën si dhe shumë të dhëna të tjera. 

 

Jemi në proces inplemen�mi të AF-RDS që shumë shpejt do të jete ak�v.

 

Në ëebsitet në të cilat jemi në Live Stream,

 

po integrojmë sistemin METADATA për 4 kanalet e 

radios, duke theksuar që për Radio Tirana Klasik,

 
tashmë është kryer.

 

Kemi përmirësuar lidhjet direkte për emisionet, sidomos për emisionin “Nga njëra ndeshje në 

tjetrën”, pasi më herët lidhjet realizoheshin me telefon, kurse tani kemi vendosur sistemin e 

transme�mit me OVER-
 

IP, të cilat realizohen nëpërmjet një inves�mi minimal me
 

AUDIOCODEC. Me këtë sistem i cili është i standardeve ndërkombëtare , kemi bërë dhe 

transme�min e komenteve të ndeshjeve, të cilat janë komentuar nga stadiumet si jashtë dhe 

brenda Shqipërisë me sukses, si për Radion ashtu dhe për Televizionin.  

Kemi bërë të mundur transme�min e Botëror -2018,  në studiot e Radio Tiranës  me afërsisht 

230 orë transme�me, duke bërë lidhje direkte, emisione të shumta, komentet e ndeshjeve, si 

dhe lidhjen direkte për komen�n nga stadiumi për finalen e botërorit në Moskë.
 

Gjatë vi�t 2018, kemi vendosur standarde të reja për arkivimin

 
e materialeve audio si dhe për 

regjistrimin dhe transme�min e emisioneve, duke kaluar nga forma� MP3 në atë ËAVE 

(uncompressed).

  Kemi unifikuar sistemin e Playout-it në Jazler, duke kaluar nga ai komercial në sistem playout

 
profesional.

 Kemi zëvendësuar

 

makinat

 

në sistemin e

 

transme�mit, duke vendosur PC ËORKSTATION të 

gjeneratës së fundit,

 

duke zëvendësuar ato ekzistueste në trasme�m

 

prej 10 vitesh prej të 

cilave hasnim probleme në transme�m. 

 
Jemi në përfundim të integrimit të sistemit

 

ETERE (MEDIA ASSET MANAGEMENT (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.
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ETERE (MAM) 

 

është një zgjidhje shumë efek�ve 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 automa�zimin e aseteve për arkivën, pasi në të do te hidhen 

të gjitha të

 

dhenat për një material, si psh: 

 

•

 

Titull kënge;

 

•

 

Emri i grupit ose ar�s�t;

 

•

 

Emri i albumit nga i cili vjen kënga;

 

•

 

Lloji i muzikës (zhanër);

 

•

 
Numri i pjesës së albumit;

 

•
 

Vi� kur u lançua kënga,
 

etj.
 

Por edhe për emisionet që janë prodhuar dhe që do të prodhohen nga ne.
 

Aktualisht në Radio Tirana 1 transmetojmë emisione  “Live” drejtpërdrejt,  afërsisht  4200 orë në 

vit, kurse në Radio Tirana 2, afërsisht 2100 orë emisione “Live” drejtpërdrejt në vit.  Ndërkohë 

që Radio Tirana1 transmeton 50% të kohës emisione Live.   

Objek�vat: 

Planet e Njësisë Teknike të RTSH -së

 
për vi�n 2019 janë:

 
•

 
Ritme më të shpejta pune për digjitalizimin e materialeve arkivore. Përmes

 
rikuperimit 

të disa pajisjeve BETA, do të bëhet e

 

mundur hedhja

 

në format Digjital të një pjese të 

konsiderueshme të arkivës; 

 •

 

Është realizuar prokurimi i pajisjeve për

 

shndërrimin e teknologjisë së studiove nga SD 

në HD dhe jemi në fazën e furnizimit të materialeve të porositura. Shumë shpejt do të 

angazhohemi për realizimin e projek�t përkatës;

 U ndalëm në këto dy drej�me, pasi specifikisht drej�met e tjera

 

janë theksuar

 

sa më sipër, 

mbështetur mbi analizën e sektorëve të veçantë; 

 
Jo rastësisht paraqitëm përpara jush një tablo të gjerë e të specifikuar teknikisht, por e gjykuam 

të nevojshme të ndajmë bashkërisht

 

punën komplekse që po bëhet në këtë sektor, i cili ka 

pasur një trashëgimi problema�ke

 

duke rënduar

 

mbi cilësinë e trasme�meve dhe ecurinë e 

punëve, por edhe në përballimin e sfidave. 
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X. RAPORT I DEPARTAMENTEVE TË TJERA

 

 

1.

 

Burimet njerëzore

 

Koncep� i burimeve njerëzore është zgjeruar shumë sot dhe nga termi “Menaxhim i Burimeve 

Njerëzore” në “zhvillim të burimeve njerëzore”, i cili ka të bëjë me mbështetjen dhe a�ësitë që 

u jepen punonjësve, jo vetëm për të realizuar punën e tyre, por edhe për t’u përga�tur për 

rritjen e tyre profesionale.

 

Pra, menaxhimi i burimeve njerëzore është procesi i grumbullimit, zhvillimit dhe mbajtjes së një 

force pune më të kualifikuar dhe energjike për të mbështetur misionin, objek�vat dhe 

strategjitë e një ins�tucioni. Nisur nga sa më sipër Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk kryen 

vetëm një rol mbështetës, por ajo vepron si partnere e plotë në drej�min e ins�tucionit dhe 

ndihmon në arritjen e objek�vave strategjike të �j.
 

Si çdo vit, dhe gjatë 2018-ës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e ka bashkërenduar punën 

mbështetur në legjislacionin Shqiptar, Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, Ligjin për 

Radiotelevizionin Publik e Privat, si dhe në gjithë vendimet e njëpasnjëshme të Këshillit Drejtues 

dhe Urdhrat e nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH -së.  

Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme gjatë 2018-ës, nuk ka pasur ndyshime thelbësore, me 

përjash�m të krijimit të Sektorit të GIS, sektor i cili është ideuar për t’u marrë me Regjistrimin 

dhe Administrimin e pronave të RTSH -së. Numri i vendeve të punës në Strukturën e Drejtorisë së 

Përgjithshme për vi�n 2018 ka qenë 110 vende pune/për vi�n 2017 ka qenë 109 vende pune. 

Kjo strukturë ka funksionuar shumë mirë dhe ka qenë hallka kryesore e gjithë strukturës së 

RTSH-së. Mbetet akoma për t’u vënë në efiçensë Akademia, e cila gjatë vi�t që shkoi ka qenë 

inekzistente dhe nuk është vënë në zba�m ajo ide për të cilën është konceptuar kjo strukturë. 

 
Nisur nga fak� që ins�tucioni ynë funksionon akoma me Rregulloren e vi�t 2006, si dhe bazuar 

në detyrat e lëna në Rapor�n e Kontrollit te Lartë të Shte�t, gjatë kë�j vi� është punuar për 

dra�in e ri të saj, duke u hartuar më parë rregulloret e Brendshme të secilës Drejtori dhe Njësi, 

ku te gjitha propozimet përkatëse i janë paraqitur Drejtorisë Juridike, e cila pasi i ka përshtatur 

ato dhe në aktet ligjore, (në të cilat bazohet puna dhe veprimtaria e RTSH -së) ka përga�tur 

materialin, që u miratua nga Këshilli Drejtues i RTSH -së

 

me vendimin nr. 32 d he nr. 41. 

 
Është punuar në grup har�mi i kritereve të reja të marrjes në punë të punonjësve të Drejtorisë 

së Përgjithshme. U mblodhën propozime dhe u diskutua në një linjë bashkëpunuese nga të 

gjithë duke u parë çdo emërtesë, në mënyrë që të përshtateshin ato me ndryshimet e reja në 

strukturat ekzistuese, të cilat më pas u miratuan nga KD i RTSH -së, me vendimin nr. 23 datë 

05.06.2018.
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Në mënyrë të vazhdueshme, ka pasur kontrolle të herë pas herëshme nga punonjësit e 

sigurimeve shoqërore për të verifikuar plotësimet që janë bërë në regjistrat themeltar (për 

punonjësit e dalë në pension pleqërie, për vi�n 2018 numri i tyre ka qenë 25 në gjithë sistemin 

e RTSH-së), krahasuar këto me librezat e punës, ku çdo gjë ka rezultuar në një rakordim korrekt 

dhe nuk është konstatuar asnjë shkelje nga ana e tyre.

 

Çdo 3 (tri) muaj, Drejtoria e Burimeve Njerëzore bën rakordimet përkatëse me strukturat 

anali�ke dhe dorëzon të plotësuar Formularin e detajuar të Deklarimit tё Punonjёsve të RTSH -së, 

nё Zyrёn e Punёs si dhe nё

 

Inspektoria�n Qёndror tё Punёs.

 

Në kuadër të ndryshimeve strukturore në RTSH, ka pasur prurje të elemen�t të ri nga jashtë 

ins�tucionit, dhe si rrjedhojë, është rritur shumë puna informuese me ta, si dhe janë shtuar 

kontaktet e vazhdueshme, 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 përsa i përket produk�vite�t dhe cilësisë së 

programeve që ofron RTSH, është shumë e rëndësishme të s�mulohet dhe kontribu� që çdo 

punonjës mund t'i japë ins�tucionit. Mirëpo ngërçi financiar nuk na ka mundësuar që të bëjmë 

vlerësimin e punonjësve të mirë nëpërmjet shpërblimeve financiare, zë i cili duhet të llo garitet 

në buxhe�n e vi�t që vjen. 

Gjatë muajve qershor e deri në dhjetor të vi�t 2018 Njësia Teknike në bashkëpunim me Njesinë 

e Programeve ka organizuar një trajnim, në lidhje me njohuritë për sistemin ETERE, me 

pjesëmarrjen e kryeredaktorëve të kanaleve të pla�ormës së RTSH -së

 
si dhe me redaktorët 

hartues të programacionit. Ky sistem, i cili fillimisht është implementuar dhe futur në zba�m 

me kanalin e RTSH Sport e më pas, hap pas hapi të futet për zba�m dhe në gjithë kanalet e tjerë 

të RTSH-së.

 Në vazhdim të prak�kës së viteve të kaluara dhe gjatë 2018 -ës, nën kujdesin e OSCE janë 

zhvilluar disa sesione ëorkshop si dhe trajnime për grupe të ndryshme gazetarësh si më poshtë:

 

•

 

Forumi i Kukësit, “Të ndajmë vizionin e transformimit të RTSH-së, si dhe

 

të marrim 

reagime nga komunitetet lokale” (nëntor 2018);

 
•

 

Konferenca e medias sociale në Sarajevo 13-15 qershor, e cila kishte për qëllim trajnimin 

e gazetarëve të Informacionit;

 

•

 

Deba� Kombëtar i tryezës së rrumbullakët mbi Financimin dhe modelet e qeveri sjes dhe 

rregullimit të Mediave të Shërbimit Publik Shqiptar (dhjetor 2018).
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Por nuk duhet të mja�ohemi me kaq, domosdoshmëria për trajnim punonjësish duhet të 

shtrihet edhe më gjerë, në shumë sektorë të tjerë të ins�tucionit si në teknikë, montazh, etj.

 

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

ashtu dhe në prurjet e reja në RTSH, duke pasur parasysh që prioritet për punësim të ketë 

gjithmonë elemen� më i kualifikuar dhe më krea�v.

 

Një punë voluminoze gjatë gjithë vi�t 2018 zë dhe manaxhimi i Kontratës së Sigurimit të jetës 

dhe shënde�t ofruar nga Kompania Sicred, për punonjësit e ins�tucionit tonë, ku në 

vazhdimësi, duhen bërë koordinimet përkatëse, Kompani-Punonjës-Spital, rast pas ras� për të 

gjithë punonjësit e RTSH-së sa herë ata e kanë të nevojshme për të kryer check-up vjetor.

 

a. Njësia e programeve

 

Gjatë kë�j vi� Struktura Organiza�ve dhe Anali�ke e Njesisë së Programeve të RTSH -së, është 

miratuar me Vendimin nr. 20 të Këshillit Drejtues datë 05.06.2018 dhe numri i vendeve të 

punës për 2018 ka qenë 254/ për vi�n 2017 numri i vëndeve të punës ka qenë 269.
 

Në strukturën organiza�ve të Njesisë së Programeve të RTSH -së
 

pa� këto lëvizje:
 

* Për një vijueshmëri më të mirë të procesit të punës, 22 vende pune me emërtesën “Operator 

lajme” kaluan në Njësinë e Emisioneve Tema�ke dhe Lajmeve të RTSH -së.  

* U ristrukturua Sektori i Video Audio Grafikës në Departamen�n e Video Audio Grafikës, ku 

Grafistët janë ndarë sipas sektorëve.  

*
 

Arkiva e Radio Televizionit Shqiptar ka qenë dhe mbetet një pasuri kombëtare e cila disponon 

materiale të ndryshme të cilat përfshijnë të gjithë zhanret e krijimtarisë ar�s�ke shqiptare të 

prodhuara ndër vite nga RTSH. Për të risjell në jetë ketë pasuri

 
të fondit tonë u pa nevoja e 

krijimit të një strukture, e cila do të jetë e domosdoshme në ndihmë të digjitalizimit të Radio 

Televizionit Shqiptar për të gjitha kanalet e pla�ormës RTSH, duke sjell në ketë mënyrë në 

vëmendjen e audiencës gjithçka të harruar në kohë. Për këtë arsye u krijua Sektori i Rivitalizimit 

të Arkivës, me 5 vende pune në strukturën e �j.

 *

 

Gjatë vi�t 2018 ka pasur ndryshime në strukturën Organiza�ve, Anali�ke si dhe në Librin e 

Pagave të Njesisë së Programeve të RTSH -së, ku për rrjedhojë ka pasur emërime (gjithesej 15), 

largime si dhe ndryshime në kategori të punonjësve. Të gjitha këto janë pasqyruar në mënyrë të 

rregullt, në strukturat e mbajtura hap pas hapi duke bërë rakordimet përkatëse me Sektorin e 

Financës, si dhe duke vënë në dijeni drejtoritë përkatëse. Aktualisht numri i vendeve të punës 

në Njesinë e Programeve të RTSH-së

 

është 254.
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*

 

Me vendim të Këshillit Drejtues Nr. 11 datë 26.03.2018 janë miratuar Përshkrimi & Kriteret e 

marrjes në punë për punonjësit e Njesisë së Programeve të RTSH-së, sipas propozimeve të sjella 

nga Drejtuesi i Njësisë. 

 

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

Programeve të RTSH-së. 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 elemen� më i kualifikuar dhe më krea�v.

 

 

b. Njësia teknike

 

Në kushtet e reja të digjitalizimit pas një pune disa javore, me vendimin nr. 24 datë 05.06.2018

 

të Këshillit Drejtues të RTSH-së, janë miratuar kriteret e marrjes në punë të punonjësve të 

Njësisë Teknike të RTSH-së.
 

Gjatë vi�t 2018 në Strukturën Anali�ke të Njësisë Teknike të RTSH -së
 

pa� këto lëvizje:
 

• Janë kryer gjithsej 51 emërime dhe lëvizje punonjësish.  

• Për mbarëvajtjen e punës dhe transme�meve dhe në vijim të implemen�mit të projek�t 

të digjitalizimit për ndër�min e rrje�t të transme�meve numerike të RTSH -së, kemi 46 

punonjës me të cilët është lidhur Kontratë Shërbimi, të cilët janë kujdestarë për pikat e 

reja të përsëritësave.
 

•
 

Është plotësuar dhe dorëzuar i gjithë dokumentacioni në Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore, sipas propozimeve të bëra nga Drejtuesi i Njësisë, për kontrata 3 (tri), 6 

(gjashtë mujore), dhe 1 (një) vjeçare, në varësi të ras�t.

 
•

 

Pagesa e vësh�rësisë së turneve dhe mbi koha për vi�n 2018, nuk është tejkaluar nga 

planifikimi i Projekt Buxhe�t për Njësinë Teknike të RTSH -së, ku afërsisht paguhen 250 

punonjës ne muaj.

 •

 

Është ulur pagesa e mbi

 

kohës (natyrisht duke paguar vësh�rësitë për turnin e dytë dhe 

të tretë) në zba�m kjo dhe të ndryshimeve të fundit të Kodit të Punës (siç janë stacionet 

që turnet ndërrohen një herë në shtatë ditë, duke u kompesuar me pushime për të 

gjitha ditët e punuara).

 
•

 

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 

performancën në punë të punonjësve në fillim të vi�t janë plotësuar vlerësimet e punës. 

Punonjësit janë vlerësuar në bazë të frekuen�mit në punë, zba�mit të detyrës që kanë 

në ngarkim, si dhe në zba�min e rregullores së brendshme të Njësisë Teknike.

 

 



120 

 c. Njësia e lajmeve

Në funksion të punës, struktura organiza�ve dhe anali�ke ka pësuar ndryshime të tjera gjatë 

vi�t 2018, ku për rrjedhojë, janë berë emërime të reja dhe lëvizje paralele brenda për brenda 

sistemit të RTSH-së. U pa e nevojshme që Sektori i Operatorëve, kameramanëve dhe shoferëve 

të dedikuar për Njësinë e Lajmeve të shkëputej nga Njësia e Programeve dhe Drejtoria e 

Administratës, që më pas t’i bashkohej Strukturës së Njësisë së Emisioneve Tema�ke dhe 

Lajmeve.

 

Në stukturën e re të miratuar pa� ndryshime në disa emërtesa, kategorizim të ri pagash, si dhe 

u krijuan struktura të reja të cilat u konceptuan për të qenë në funksion të linjës së transme�ve 

të RTSH-së.
 

Me vendimin nr. 25 datë 05.06.2018 është bërë ndryshimi i strukturës, dhe krijimi i RTSH 24, e 

cila filloi nga transme�mi në muajin maj të vi�t 2018.  

RTSH 24 u krijua si një kanal për të pasuruar paketën e kanaleve të reja të ak�vizuara nga RTSH.  
Ky është një kanal që i dedikohet tërësisht informacionit, i cili paraqitet në disa forma, të cilat 

herë përfshijnë lajme më vete, e herë janë plotësuese të formave të tjera të lajmeve.  

Në mbështetje të kë�j organizimit të ri të punës, me vendimin e datës 14.06.2018 të Bordit të 

Administrimit të RTSH-së, është miratuar kontrata e re e punës për Gazetarët e Njësisë së 

Emisioneve Tema�ke & Lajmeve e cila është përshtatur

 
dhe ideuar për tema�kën e veçantë të 

kë�j kanali. Për mbushjen e kësaj strukture është përdorur i njëj� staf punonjësish, vetëm është 

organizuar puna ndryshe, në mënyrë që materiali/lajmi i ardhur të përdorej njëkohësisht dhe 

për RTSH 24.

 Gjatë vi�t 2018, me përjash�m të sh�mit të 2 vëndeve pune (1 në Gjirokastër dhe 1 në 

Shkodër) Qëndrat Vendore Audiovizive te RTV Korçës, RTV Gjirokastrës, Radio Shkodrës dhe 

Radio Kukësit kanë punuar me Strukturën Organiza�ve të miratuar në vi�n 2017. 

 
Me vendim të Këshillit Drejtues Nr.7 datë 15.02.2018 janë miratuar Përshkrimi & Kriteret e 

marrjes në punë për punonjësit e Qendrave Vendore Audiovizive të RTSH -së, sipas propozimeve 

të sjella nga drejtuesit e këtyre qendrave.

 

Po sipas propozimeve të ardhura nga drej torët e Qendrave Vendore Audiovizive janë miratuar 

projekt –

 

rregulloret, me vendim të Këshillit Drejtues Nr.41 datë 07.11.2018.
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Bashkërendimi i punës, komunikimi dhe rakordimi i veprimtarisë midis Qendrave Vendore 

Audiovizive të RTSH-së

 

dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore ka qenë i vazhdueshëm, efiçent 

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

 

-RTV Korça

     

27 vende pune

 

-RTV Gjirokastër

    

23 vende pune

 

-Radio Shkodra

    

24 vende pune

 

-Radio Kukësi

     

18 vende pune

 

Për të gjitha këto ndryshime të bëra në ins�tucionin tonë (dhe për çdo njësi në veçan�) 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, zba�mi i të cilave ka 

qenë korrekt dhe në përputhje me intensite�n e punës në
 

njësite apo drejtoritë përkatëse.
 

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 kë�j vi�, 

vlerësimet e punës janë bërë nga ana e Drejtorëve, Kryeredaktorëve, Redaktorëve Përgjegjës 

dhe Përgjegjësave të Sektorëve në mënyrë korrekte. Të gjithë punonjësit janë vlerësuar në bazë 

të frekuen�mit në punë, dhe zba�mit të detyrës funksionale, dhe zba�mi i rregullores së 

brendshme të ins�tucionit tonë.
 

Objek�vat e Burimeve Njerëzore për 2019 janë si vijon:
 

* Planifikimi financiar për mundësi të reja punësimi;

 
* Planifikimi dhe zhvillimi i karrierës së punonjësve;

 * Llogaritja e buxhe�t të “ngrirë” për punonjësit që do të dalin në pension në vi�n 2019;

 * Planifikimi i strukturave organiza�ve të njësive në varësi të strukturave programore;

 * Rritja e performancës në punë të punonjësve;

 
* Rritja e llogaridhënies dhe përmirësim i komunikimit të raporteve epror –

 

vartës;

 
* Trajnimi intensiv i punonjësve;

 

* Vlerësimi i elementeve të kualifikuar, si një komponent kyç i ins�tucionit.
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Shkathtësia, a�ësitë intelektuale, rekru�mi selek�v, krea�vite� dhe paraqitja e një 

performance të lartë –

 

kanë qenë motoja kryesore që kanë udhëhequr punën e Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore në RTSH. 

 

d. Marredheniet ligjore te RTSH 

 

Gjatë vi�t 2018, Drejtoria Juridike ka pasur disa përparësi në punën e saj, por në veçan� spikat 

puna e kryer për plotësimin e kornizës ligjore që rregullon veprimtarinë e Radio Televizionit 

Shqiptar, sidomos të rregulloreve të brendshme të strukturave organiza�ve në s istemin e RTSH-

së. 

 

Kështu, gjatë kë�j vi�t janë përga�tur dhe miratuar më pas në Këshillin Drejtues të gjitha 

rregulloret e brendshme të të gjithë drejtorive në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme të 

RTSH-së. 

 

Janë miratuar rregulloret e katër qendrave vendore audiovizive: Korçë, Gjirokastër, Shkodër 

dhe Kukës, si edhe ato të Arkivit dhe Kabine�t të Drejtorit të Përgjithshëm.
 

Drejtoria Juridike ka qenë pjesëmarrëse e rregullt, ak�ve dhe kanë dhënë kontribu�n e vet në 

grupet e punës për har�min 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 ak�ve 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, disku�m me komunitetet lokale”.
 

Gjatë vi�t 2018, Drejtoria Juridike ka vazhduar të marrë pjesë dhe ka dhënë kontribu�n e vet në 

GNP (grupet ndërins�tucionale të punës) për zba�min e marrëveshjes së asociim-stabilizimit 

(MSA) dhe progres-rapor�n e Komisionit Evropian për Shqipërinë, në lidhje me kapitullin 10 

“Shoqëria e informacionit dhe media”.

 Procesi i digjitalizimit të sistemit të transme�mit:

 Drejtoria Juridike ka vazhduar të jetë pjesë e Programit të Specializuar për Koordinimin, 

Ndjekjen dhe Zba�min e projek�t të digjitalizimit të sistemit të shpërndarjes së sinjalit të RTSH -

së, që nga momen� i mira�mit të kë�j programi me vendimin e Këshillit Drejtues RTSH nr.14, 

datë 29.06.2015.

 
Në kuadrin e kë�j Programi të Specializuar, Drejtoria Juridike ka kryer një volum të madh pune 

në plotësimin e dokumentacionit për dy lejet e ndër�mit të marra në KKT për ndër�min e 

pikave të reja të transme�mit të rrje�t numerik dhe rikonstruksionin e stacioneve ekzistuese.

 



123

Gjatë vi�t 2018 është përfunduar nënshkrimi i kontratave të qirave me pronarët privatë të 

tokave ku u ndërtuan pikat e reja të transme�mit për fazën e dytë të zba�mit të projek�t. Po 

ashtu, gjatë kë�j vi�t ka vazhduar puna për përga�tjen e raporteve të vlerësimit të ndikimit në 

mjedis (VNM) nga eksper� i marrë në punë për këtë qëllim, është bërë dërgimi dhe aplikimi në 

Ministrinë e Mjedisit dhe Agjensinë Kombetar të Mjedisit, duke nxjerrë pothuajse të gjitha lejet 

mjedisore, ndërkohë ky proces është në vazhdim deri në nxjerrjen edhe të lejes së fundit 

mjedisore. 

 

Po në kuadrin e Programit të Specializuar, Drejtoria Juridike, së bashku me të gjithë pjesëtarët e 

tjerë të kë�j programi, kanë qenë pjesë ak�ve e punës për zba�min e kontratës së SLA-së, duke 

qenë pjesëmarrëse e rregullt në të gjitha takimet me kompaninë që e kryen shërbimin e 

mirëmbajtjes.

 

Drejtoria Juridike ka përga�tur dra� -kontratën bazë dhe ka lidhur disa kontrata me operatorët 

TV rajonalë dhe lokalë të allotmen�t të Tiranës, Bera�t, Fierit dhe Korçës, që janë mbështetur 

në rrje�n e RTSH-së
 

(MUX 2) për të transmetuar programet e tyre në epokën digjitale. 
 

Blerja e të drejtave ekskluzive të transme�mit dhe zba�mi i tyre:
 

Krahas përfshirjes ak�ve në procesin e digjitalizimit, gjatë vi�t 2018, Drejtoria Juridike ka 

zhvilluar edhe veprimtarinë e zakonshme vjetore siç është përga�tja e dokumentacionit, kqyrja, 

zba�mi i kontratave dhe mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me part nerët ndërkombëtarë, si 

EBU, FIFA, UEFA, CIO, SPORT 5, CAA 11, Team Marke�ng, MP&Silva, FFT etj, për prodhimin e 

sinjalit ndërkombëtar dhe transme�min me sukses të ndeshjeve të kombëtares shqiptare të 

futbollit të vlefshme për Na�ons League 2018/19.
 

Më e rëndësishmja gjatë kë�j vi� ka qenë padyshim transme�mi ekskluziv i finaleve të Kupës së 

Botës, Rusi 2018, një sukses i padiskutueshëm i RTSH-së gjatë vi�t që lamë pas. Drejtoria Juridike 

ka dhënë kontribu�n e vet në përga�tjen e dokumentacionit li gjor përkatës në zba�m të 

kontratës mes FIFA-EBU/RTSH për këtë veprimtari.

 Drejtoria Juridike ka luajtur një rol ak�v në har�min, kqyrjen dhe zba�min e marrëveshjeve me 

Team Marke�ng AG, shoqëri e licensuar nga UEFA, për blerjen e të drejtave ekskluzi ve të 

transme�mit për tri sezone, 2018-2021, të UEFA Europa League. 

 
Veçanërisht gjatë vi�t 2018, Drejtoria Juridike ka përga�tur të gjithë dokumentacionin e 

kërkuar dhe ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me EBU-UEFA/CAA 11 për prodhimin e 

sinjalit unilateral TV nga stadiumet e Shkodrës dhe Elbasanit, si dhe transme�min me sukses të 

ndeshjeve të Kombëtares shqiptare të futbollit në kuadër të edicionit të parë të Na�ons League 

2018/19. 
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Si edhe në vitet e kaluara, Drejtoria Juridike bëri të mundur nënshkrimin e kontratës me 

Federatën Franceze të Tenisit (FFT) për blerjen e të drejtave ekskluzive të transme�mit të 

turneut grand slam të tenisit, Roland Garros 2019/21 (French Open). 

 

Proceset gjyqësore:

 

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

administra�ve që janë nisur nga RTSH, në cilësinë e palës paditëse.

 

I pari kundër vendimit nr.3, datë 04.08.2017 të Këshillit Kombëtar për të Dre jtat e Autorit, 

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. 

 

Ky proces aktualisht është duke u zhvilluar në Gjykatën Administra�ve të Apelit Tiranë.

 

I dy�, kundër ak�t administra�v “Njo�im Vlerësimi për Detyrimet Ta�more” nr4383/5 prot, 

datë 23.07.2018 të Drejtorisë Rajonale Ta�more të Ta�mpaguesve të Mëdhenj dhe vendimit të 

Komisionit të Apelimeve Ta�more për rimbursi m të tepricës së kredi�mit ta�mor të TVSH-së, 

për periudhën Janar 2016 –
 

Dhjetor 2017, në favor të RTSH-së. 
 

Ky proces aktualisht është duke u zhvilluar në Gjykatën Administra�ve të Shkallës së Parë 

Tiranë. 

Në lidhje me debitorët e hershëm, operatorët e ndryshëm radioteleviziv, duhet thënë se gjatë 

vi�t 2018 ka vazhduar zba�mi i marrëveshjes noteriale për ekzeku�min vullnetar të vendimeve 

gjyqësor të formës së prerë, si me “Radio +2”, sipas së cilës RTSH ka mundur të këmbejë 

detyrimin me shërbimin e interne�t nëpërmjet shoqërisë “Abissnet”. 
 

Nga debitorët radioteleviziv kanë përfunduar ne favor të RTSH -se

 

të gjithë proceset gjyqësore 

ndaj tyre dhe kanë mbetur ende pa u ekzekutuar vetëm TVA dhe TV Koha, që janë në 

përmbarim, por nuk ekzistojnë më këto subjekte si persona juridikë, pasi e kanë mbyllur 

ak�vite�n e tyre.

 Në vijim po paraqesim punën e kryer gjatë vi�t 2018, që kryesisht konsiston në: 

 •

 

ndjekjen e proçeseve gjyqësore; 

 
•

 

ndjekjen e procedurave në sigurimin e dokumentacionit përkatës dhe krij imin e dosjeve 

që nevojiten për t’u dorëzuar pranë zyrës përmbarimore, për të bërë të mundur fillimin 

e ekzeku�mit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë ku RTSH është në cilësinë e 

palës kreditore; 
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•

 

lidhjen e marrëdhënieve kontraktore me subjekte të ndryshme kabllore që duan të 

ritransmetojnë programet e RTSH -së; 

 

•

 

krijimin e dokumentacionit dhe përcjellja më tej në ins�tucionet përkatëse gjatë fazës së 

dytë të implemen�mit të projek�t DVB-ALT2;

 

•

 

har�min e rregulloreve të Drejtorisë së Përgjithshme në RTSH dhe atyre të Qendrave 

Vendore Audiovizive, si pjesë e strukturës organiza�ve të RTSH -së.

  

Gjatë vi�t 2018 është siguruar dhe mbledhur dokumentacioni i kërkuar për lidhjen e kontratave 

me subjekte të ndryshme kabllore që kanë qenë të interesuara për të transmetuar programet e 

RTSH-së. Në këtë aspekt, deri tani janë lidhur 13 kontrata me subjekte të �lla ku është arkëtuar 

përkatësisht shuma totale prej 3.268.488 lekë, menjëherë me lidhjen e kontratave.

 

 

-
 

Përsa i përket procesit të digjitalizimit, janë kryer procedurat për plotësimin dhe 

dorëzimin e dokumentacionit pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit (AZHT), për 

zbardhjen e lejeve përkatëse, për disa pika transme�mi të fazës së dytë të implemen�mit 

të projek�t DVB-ALT2. Përkatësisht është çuar dokumentacioni për pikat e stacioneve: 

Selcë-Allotmen� Shkodër, Treblovë -Allotmen� Vlorë, Midës-  Allotmen� Shkodër, Fushë 

Arrëz- Allotmen� Shkodër, Tushemisht - Allotmen� Korçë.  

Kemi riparë për përshtatjen me kornizën ligjore në fuqi rregulloret e Drejtorisë së Përgjithshme 

të RTSH-së, përkatësisht rregulloret e Drejtorisë Ekonomike, Drejtorisë së Arkivit, Drejtorisë së 

Audi�mit, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Drejtorisë së Komunikimit, Drejtorisë së 

Marke�ngut, Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtorisë së Planifikimit dhe 

Prokurimeve, Drejtorisë së Administratës, Drejtorisë së Arkivit, rregulloren e funksionimit të 

kabine�t, si dhe rregullorja e propozuar nga Bordi i Administrimit për procedurat e lidhjes së 

kontratave të kleringut. 

 Po ashtu kemi parë dhe përmirësuar edhe rregulloret e Qendrave Vendore Audiovizive në 

përbërje të strukturës organiza�ve të RTSH -së, përkatësisht për atë Kukës, Gjirokastër, Korçë 

dhe Shkodër.

 -

 

Kontrata, marrëveshje dhe protokolle bashkëpunimi:

 
Lidhja e marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit, kontratave dypalëshe ka qenë një 

tjetër pjesë e rëndësishme e punës gjatë vi�t 2018. 
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Mbi të gjitha spikasin nënshkrimi i marrëveshjeve të shumta të ritransme�mit të progr ameve të 

RTSH-së

 

me dhjetra operatorë të ndryshëm kabllorë në të gjithë Shqipërinë, që ka sjellë një të 

ardhur prej 3.268.488 lekësh në vit për RTSH-në.

 

Për t’u përmendur gjatë vi�t 2018 është edhe përga�tja e dokumentacionit shkresor dhe 

komunikimi i vazhdueshëm me ins�tucionin e Presiden�t të Republikës për dhënien e disa 

�tujve me ras�n e 80-vjetorit të themelimit të Radio Tiranës.

 

-

 

E drejta e autorit:

 

Drejtoria Juridike ka qenë pjesë ak�ve në procesin gjyqësor administra�ve 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 zbat im 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 media�k audioviziv dhe vetë 

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

metodologjinë e zgjedhur dhe veçanërisht me përcak�min 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 kundërsh�min e metodollogjisë së përdorur për 

llogaritjen e tarifave për të drejtat e autorit. 

Edhe gjatë vi�t 2018, RTSH ka lidhur kontrata licensimi me përfaqësuesit ligjor të “Sony Music”, 

“Universal Music Group” dhe “Ëarner Music Group” në Shqipëri, të çer�fikuar nga Zyra 

Shqiptare për të Drejtat e Autorit.
 

e. Marrëdhëniet me jashtë

 
Gjatë vi�t 2018 Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë në RTSH, ka zhvilluar ak�vite�n e vet 

funksional në përmbushje të detyrave të ngarkuara, ku peshën më të madhe në këtë drej�m e 

kanë mbajtur pikat e mëposhtme:

  Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit mes RAI -

 

RTSH 

 Ky memorandum u nënshkrua mes palëve në tetor 2017, në kuadër të Mbledhjes së Bordit 

Ekzeku�v të Copeam, që u mbajt në Tiranë. Ndërkohë përgjatë gjithë vi�t 2018 u implementua 

zba�mi i marrëveshjes, dhe në këtë kuadër u dërgua nga RAI Paketa e Programev e Gjeneraliste 

për transme�m si edhe Paketa e Programeve për Fëmijë, të cilat i janë dërguar Njësisë së 

Programeve në RTSH për përga�tjen për transme�m. 
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Gjithashtu në kuadër të kë�j memorandumi bashkëpunimi, u finalizua edhe trajnimi i një grupi 

kameramanësh dhe punonjësish të RTSH-së

 

pranë Studiove të Rai-t në Perugia –

 

Itali. 

 

Në kuadër të prodhimit të forma�t MasterChef Junior Albania, gjatë muajit janar 2018 u 

organizua nga Sektori ynë në bashkëpunim me Njësinë e Programeve, një Ëorkshop i 

udhëhequr nga Dave De Bie –

 

Producent nga Endemol Shine, për prodhimin brenda 

standardeve të kë�j forma� për RTSH -në. 

 

Pjesëmarrje në projek�n e EBU Keep Media Good Campaign, fushatë e organizuar në periudhën 

janar –

 

qershor 2018, e cila u finalizua me prodhimin e një spo� televiziv në kuadër të kë�j 

projek�.

  

Në kuadër të COPEAM, 

 

U përga�t dhe u koordinua nga Sektori ynë, pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të kësaj 

organizate në maj 2018 në Spanjë. 
 

Gjithashtu në kuadër të pjesëmarrjes ak�ve në këtë
 
organizatë gjatë vi�t 2018 u finalizua me 

sukses pjesëmarrja në Copeam Coproduc�on Inter –
 
Rives 6, ku RTSH u paraqit me 

dokumentarin e �j, i cili më pas mori pjesë me sukses në disa fes�vale ndërkombëtare.  

Gjithnjë në kuadër të Copeam, RTSH mori pjesë në trajnimin ndërkombëtar/Ëorkshop me temë 

“Gazetaria e Kulturës” e organizuar nga RAI në bashkëpunim me COPEAM, i cili u mbajt në 

Romë dhe Perugia në dhjetor 2018. 

Në kuadër të eventeve të EBU-së, edhe këtë vit sektori
 
koordinoi pjesëmarrjen me sukses në tri 

eventet më të mëdha të EBU-së.
 

•

 

Pjesëmarrje në Eurovision Song Contest 2018 –

 

Lisbonë, maj 2018; 

 
•

 

Pjesëmarrje për herë të parë në Eurovision Young Musician –

 

Edinburg, gusht 2018;

 •

 

Pjesëmarrje në Junior Eurovision Song Contest –

 

Minsk, nëntor 2018. 

 Even� më i rëndësishëm nga pikëpamja profesionale i vi�t 2018 ishte padyshim organizimi për 

herë të parë në Shqipëri, falë RTSH-së, i Asamblesë së Përgjithshme të EBU-së cila u mbajt në 

Tiranë, më qershor 2018, dhe që u finalizua me shumë sukses. 

 
Drej�me të tjera të punës së drejtorisë të marëdhënieve me jashtë gjatë vi�t 2018 theksojme :

 
•

 

Mbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Përfaqësitë e Huaja Diploma�ke, 

ku midis të tjerave do të përmendnin si më të frytshme marrëdhëniet me Ambasadën e 

Kinës, Italisë, Francës, Bullgarisë, Japonisë; 
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•

 

Organizimi i Vizitës së Delegacionit të Nivelit të lartë të ÇTV në Tiranë në shtator 2018, 

vizitë e cila u finalizua me nënshkrimin e një memorandum bashkëpunimi; 

 

•

 

Organizimi i Ëorkshopit për Çështjet e të Drejtës së Autorit, nën drej�min e Seemantani 

Sharma –

 

Këshilltare ligjore e ABU;

 

•

 

Asistencë për organizimin e disa tryezave -

 

debate të organizuara nga OSCE, në muajt 

nëntor dhe dhjetor 2018; 

 

•

 

Asistencë për mbarëvajtjen e Fes�valit të 57-të të Këngës në RTSH, në lidhje me 

pjesëmarrjen e ar�stëve të huaj në të si edhe stafit të huaj. 

 

Në veprimtarinë e RTSH-së gjatë kë�j vi�, siç e cekëm edhe më lart, një vend të rëndësishëm zë 

organizimi për herë të parë në Shqipëri i : Asamblesë së 80 –të të Përgjithëshme e Bashkimit të

 

Transmetuesve Evropianë, EBU, nga data 28 deri më 30 qershor 2018. Bashkimi i 

Transmetuesve Evropianë -
 

EBU është aleanca drejtuese në rang botëror e shërbimit të medias 

publike. Ka 73 anëtarë në 56 vende në Evropë dhe 33 anëtarë të asociuar në Azi, Afrikë dhe 

Amerikë. Anëtarët e EBU-
 

së operojnë pothuajse 2 000 stacioneve televizive, radiofonike dhe 

kanale e shërbime online dhe ofrojnë një pasuri të tërë programesh nëpërmjet pla�ormave të 

tjera. Së bashku këta anëtarë arrijnë një audiencë prej më shumë se një miliardë njerëz në të 

gjithë botën, duke transmetuar në më shumë se 120 gjuhë. EBU operon shërbimet e Eurovision 

dhe Euroradio.  

EBU është e dedikuar të bëjë shërbimin e medias publike të domosdoshëm. EBU mbështet dhe 

fuqizon shërbimin e medias publike, ofron shërbime media�ke të klasit të parë dhe i ofron 

anëtarëve një qendër për të mësuar dhe shkëmbyer eksperiencë. 
 

RTSH është pranuar anëtare me të drejta të plota në EBU në vi�n 1999. RTSH është pjesë e kë�j 

komunite� unik të organizatave media�ke që së bashku sigurojnë një zë të fuqishëm duke 

përkrahur dhe mbështetur vlerat e shërbimit të medias publike. EBU është një rrjet i njerëzve 

që ndajnë të njëjtat ide dhe ndajnë njohuri dhe frymëzim. 

 Asambleja e Përgjithshme e EBU-

 

së është organi më i lartë qeverisës i EBU-

 

së dhe zotëron të 

gjitha fuqitë për të përmbushur objek�vat e organizatës përfshirë përcak�min e strategjisë dhe 

mira�min e financave. 

 
Mblidhet dy herë në vit, sesioni i verës është i hapur për të gjithë anëtarët dhe organizohet nga 

njëri prej anëtarëve ak�vë, sesioni i dimrit është i kufizuar vetëm për anëtarët ak�v dhe 

zhvillohet në Gjenevë, atje ku ndodhet selia e EBU-

 

së. 

 

Përveç Asamblesë së Përgjithshme u zhvillua edhe takimi i Bashkimit të Transmetuesve Botëror, 

mbledhja e Bordit Ekzeku�v të EBU-

 

së, takimet e grupeve rajonale të EBU-

 

së, etj.
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Siç është prak�kë, Drejtori i Përgj ithshëm i EBU-

 

së z. Noel Curran dhe Presiden� i EBU-

 

së z. 

Jean-Paul Philippot, të shoqëruar nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH -së, z. Thoma Gëllçi zhvilluan 

takime me drejtuesit më të lartë të vendit. 

 

Në takimin me Kyetarin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë u fol për rolin e rëndësishëm të 

medias në transformimet demokra�ke në Shqipëri si dhe për lirinë e shprehjes dhe mediave që 

mbetet një tregues kyç i ga�shmërisë dhe pjekurisë demokra�ke si vend kandidat për në BE.

 

Në takimin me Presiden�n e

 

Republikës u

 

trajtuan problemet e

 

lirisë e mediave. Presiden� i 

Republikës çmoi dedikimin e kë�j organizmi për ta bërë shërbimin e medias publike të 

domosdoshëm dhe inkurajoi drejtuesit e lartë të EBU-

 

së për të fuqizuar marrëdhëniet dhe 

forcuar më tej bashkëpunimin me RTSH-

 

në, me qëllim modernizimin e rritjen e mëtejshme 

profesionale të medias publike.

 

Në takimin me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, z. Edi Rama, u

 
theksua

 
rëndësia

 
e 

medias publike në Shqipëri si dhe
 

nevoja
 

e vazhdueshme për
 

transformimin e RTSH-

 

së, procesin 

e digjitalizimit si dhe përballjen me sfidat e kohës për një media publike. 
 

Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, z. Edi Rama, mbaj� gjithashtu �alën hapëse të 

Asamblesë së 80- të të Përgjithshme të EBU- së. Në �alën e �j z. Rama u shpreh për ndryshimet 

e mëdha që ka pësuar media, falë dhe ndryshimeve teknologjike dhe për rritjen e rolit e 

ndikimit të saj në formimin e opinionit publik. Ai preku tema aktuale si për gjeneratën 

"gjithmonë live" dhe për "fake neës" duke e ilustruar me shembuj konkret që preknin 

Shqipërinë. Z. Edi Rama vlerësoi median publike sot në Europë si një far ndriçues i 

profesionalizmit dhe informacionit të paanshëm, një pikë referimi për të gjithë mediat e tjera si 

dhe foli për sfidat me të cilat përballet RTSH për të arritur këto standarte si një media publike e 

pavarur. Ai vlerësoi fak�n që RTSH është anëtare e kë�j bashkimi të rëndësishëm dhe sesi ky 

anëtarësim e ndihmon RTSH-

 

në

 

të ecë përpara. 

 
Përveç kalendarit të rëndësishëm të punimeve të Asamblesë së 80-

 

të të Përgjithshme të EBU-

 
së, kjo asamble ishte e rëndësishme dhe për fak�n se u zhvilluan zgjedhjet për Presiden�n dhe 

zv. Presiden�n e EBU-

 

së. 

 Në pos�n e Presiden�t të EBU-

 

së u zgjodh Lord Tony Hall, Drejtor i Përgjithshëm i BBC-

 

së 

ndërsa në pos�n e Zv. Presiden�t të EBU -

 

së së u zgjodh znj. Delphine Erno�e Cunci, Drejtore e 

Përgjithshme e France Télévisions. 
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2.

 

MARKETINGU

 

Drejtoria e Marke�ngut si një Strukturë e Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH -së, ka si qëllim 

kryesor të saj menaxhimin e hapësirave publicitare dhe dhënien me qira të kapaciteteve të lira 

të RTSH-së

 

për të tretët.

  

Gjatë kësaj periudhe Drejtoria e Marke�ngut në RTSH,

 

ka bërë një studim të detajuar të tregut 

të reklamave në Shqipëri dhe sidomos të mediave që operojnë me paketa programesh siç është 

tashmë edhe ajo e RTSH-së. Në përfundim të �j ky studim bashkë me një propozim të detajuar 

për tarifat e reja iu dërgua Bordit të Administrimit dhe Këshillit Drejtues për shqyr�m dhe 

mira�m. Këshilli drejtues , miratoi paketën e re të tarifave të publicite�t për të gjithë kanalet e 

paketës digjitale të RTSH-së.

  

Drejtoria e marke�ngut pas

 

mira�mit të Tarifave për Vi�n 2018, mori masat për har�min e 

ofertave të reja dhe prezan�min

 
e tyre tek Agjensitë dhe Klientët që operojnë në këtë treg. 

Gjatë kësaj periudhe janë organizuar takime me të gjithë klientët ekzistues dhe atyre 

potencialisht të mundur, duke u bërë të njohur eventet ekskluzive që Pla�orma e RTSH -së
 

do të 

transmetonte gjatë kë�j vi�. 
 

Qëllimi kryesor i takimeve përpos lidhjes së kontratave ka qenë edhe prezan�mi i strategjisë së 

re të RTSH-së dhe zhvillimeve si në fushën teknike edhe atë programore. Kjo është bërë me 

qëllimin për të përmirësuar dhe prezantuar imazhin  e ri të RTSH-së  dhe rritjen e pritshmërisë 

nga bizneset. 

Gjatë punës së përditshme Drejtoria e Marke�ngut, gjatë
 

Vi�t
 

2018, ka lidhur me subjekte të 

ndryshme
 

në
 

total 83 kontrata.
 

Objek� i këtyre kontratave ka qenë transme�mi i publicite�t 

dhe njo�imeve në Televizionin Shqiptar, Radio Tirana, në faqen ËEB

 
si edhe sponsorizimi i 

programeve të ndryshme

 

dhe shitja e të drejtave të transme�mit të programeve të RTSH -së. Nga 

këto janë lidhur 35 kontrata për FIFA Ëorld Cup,

 

për transme�min e spoteve publicitare dhe 9 

kontrata për shitjen e Highlights për këtë event. 

 Gjatë kësaj periudhe vihet re një rritje e konsiderueshme e të ardhurave të realizuara nga 

Drejtoria e Marke�ngut,

 

krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vi�t 2017. Kjo rritje ka ardhur 

si rrjedhojë e transme�mit Ekskluziv të FIFA Ëorld Cup. Gjatë vi�t 2018 janë realizuar 

208.590.000 lekë, ose 116% e planit të kësaj drejtorie për vi�n 2018. Këto të ardhura në 

krahasim me të ardhurat

 

e vi�t 2017 janë

 

129.444.000leke ose 170% më të larta.

 
Nga drejtoritë e rretheve gjatë kësaj periudhe janë realizuar 3.100.000 lekë.

 

Këto të ardhura 

janë 137%

 

më të larta se të ardhurat e realizuara nga drejtoritë e rretheve

 

gjatë vi�t 2017. Të 

ardhurat më të konsiderueshme janë realizuar nga TV Korça, e cila

 

ka rritur me 100% të 

ardhurat për këtë vit.

 

Masat e marra nga drejtoria e marke�ngut në bashkëpunim me 
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programacionin e të gjithë kanaleve të RTSH -së

 

dhe Radio Tirana nëpërmjet fushatave të 

ndryshme promocionale online,

 

si mënyra më e re për të autoreklamuar emisionet,

 

ka pasur 

rezultat dhe ndikim në rritjen e të ardhurave gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me planifikimin për 

vi�n 2018, edhe pas rishikimit dhe rritjes së �j në muajin gusht 2018 të ardhurat e realizuara 

nga drejtoria e marke�ngut janë realizuar në masën 116% e atyre të planifikuara. 

 

Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë të detajuar tabelën e të ardhurave të realizuara nga 

drejtoria e marke�ngut për vi�n 2018, në krahasim me ato të realizuara në vi�n 2017.

 

Tabela 1

 

Nr.

 

Muaji

  

Vi� 2017 

  

Vi� 2018 

 

1

 

Janar

  

3,040,179

   

2,004,675

  

2

 
Shkurt

  
4,006,266

   
1,526,903

  

3
 

Mars
  

8,119,220
   

14,361,847
  

4
 

Prill
  

9,182,324
   

39,731,304
  

5 Maj  2,774,091   13,957,929   

6 Qershor  5,273,531   43,151,538   

7
 

Korrik
  

2,950,372
   

36,505,900
  

8
 

Gusht
  

5,248,040
   

12,071,204
  

9

 
Shtator

  
5,478,362

   
15,574,353

  
10

 

Tetor

  

11,102,812

   

7,617,710

  
11

 

Nëntor

  

8,879,609

   

7,302,440

  12

 

Dhjetor

  

9,907,353

   

11,600,958

  

 

TOTALI:

  

75,962,159

   

205,406,761

  

 
Në tabelën e mësipërme,

 

janë paraqitur në mënyrë anali�ke të ardhurat e realizuara nga 

drejtoria e marke�ngut dhe ndryshimet përkatëse gjatë çdo muaji të vi�t 2018 në krahasim me 

vi�n 2017.
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Më poshtë, po ju paraqesim në mënyre grafike rapor�n e të ardhurave të rea lizuara gjatë Vi�t 

2018, në krahasim me ato të vi�t 2017. 

 

Në një vështrim më të detajuar të të ardhurave të realizuara, vihet re dukshëm që sasia më e 

madhe e të ardhurave në krahasim me vi�n 2017 është në periudhën Mars –

 

Shtator

 

të vi�t 

2018. Kjo rritje

 

të ardhurash gjatë kësaj periudhe, në krahasim me të njëjtën periudhë të vi�t të 

kaluar,

 

ka adhur si pasojë e transme�mit të FIFA Ëorld Cup si dhe të të gjithë programeve të 

tjera spor�ve, të lidhura drejtpërdrejt me këtë event. 

 

Një faktor tjetër i uljes të të ardhurave gjatë kësaj periudhe është Kodi Zgjedhor, i cili nuk lejon 

RTSH-në

 

të transmetojë

 

Spote të Par�ve Poli�ke dhe shoqatave që marrin pjesë në këto 

zgjedhje, duke na penalizuar haptazi në këtë drej�m në krahasim me mediat e tjera kom bëtare 

dhe lokale që operojnë në Shqipëri.

 

Për periudhën në vazhdim Drejtoria e Marke�ngut ka marrë përsipër rritjen e të ardhurave për 

të gjithë kanalet e reja te RTSH-së. Është ndërtuar një strategji e detajuar për mirëmenaxhimin
 

e 

eventeve kryesore që do të transmetohen në RTSH gjatë kë�j vi�t siç janë
 

: Gjyshet Milionere, 

Eliminatorët Euro 2020, Formula 1, MotoGP, Europa League,
 

Eurosong 2019, Fes�vali i Këngës 

në RTSH, dhe çdo program tjetër të ri në RTSH. Gjatë vi�t në vijim nga drejtoria e marke�ngut,  

janë planifikuar të realizohen më pak të ardhura në krahasim me ato të realiziuara në vi�n 

2018. Ky planifikim është bërë duke u bazuar në 3 kritere kryesore  :  

• Mungesa e një even� të madh ekskluziv, si FIFA Ëorld Cup ose  kampiona� Evropian, të 

cilet ndikojnë ndjeshëm në të ardhurat nga reklamat.
 

•
 

Zgjedhjet lokale 2019,
 

si një faktor tjetër i uljes të të ardhurave gjatë kësaj periudhe 

është Kodi Zgjedhor, i cili nuk lejon RTSH-në

 
të transmetojë

 
Spote të Par�ve Poli�ke dhe 

shoqatave që marrin pjesë në këto zgjedhje, duke na penalizuar haptazi në këtë drej�m 

në krahasim me mediat e tjera kombëtare dhe lokale që operojnë në Shqipëri.

 •

 

Ndryshimet e fundit ligjore përsa i përket kompanive të basteve spor�ve, të cilat janë 

mbyllur

 

dhe kompanive që prodhojnë pije me gaz dhe sheqer të shtuar, të cilave i janë 

shtuar kufizimet për transme�min e reklamave. Keto 2 ndryshime ligjore do të ndikojnë 

direkt në të ardhurat nga reklamat, pasi kompanitë që preken nga ndryshimet ligjore 

ishin nga reklamuesit kryesorë në tregun e reklamave. 

 
Pavarësisht vësh�rësive të mësiperme, po bëhen përpjekjet maksimale për rritjen e fluksit të 

reklamave në programet e strukturës së RTSH -së, si në kanalin kryesor RTSH1, ashtu edhe në 

kanalet e tjera RTSH 1, RTSH 2, RTSH Sport, Film, RTSH 24, RTSH Shqip si dhe në Radio Tirana 

dhe WEB.
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3.

 

Këshilli i dëgjuesve dhe shikuesve

 

Këshillit për Dëgjuesit dhe Shikuesit të RTSH, u paraqiten për disku�m disa nga tema�kat dhe 

mënyra e traj�mit të problemeve të fëmijëve, moshës së tretë, rinisë dhe gruas në programet e 

RTSH. Nga drejtuesit e ins�tucionit u dhanë informacione edhe lidhur me programet që janë 

realizuar ne funksion të adresimit të tema�kave

 

dhe mënyra e traj�mit të problemeve të 

fëmijëve, moshës së tretë, rinisë dhe gruas në këto programe. 

 

Lidhur me fëmijët fokusi është vendosur tek realizimi i emisioneve didak�ke, sic janë emisionet 

“Reaksion”, “Projek� X”, programe që të mësojnë dhe nx isin fëmijët për të punuar me 

teknologjinë apo kryerje të eksperimenteve të thjeshta në kushtet e e shtëpisë. Gjithashtu 

është në fazë disku�mesh realizimi i një cikli emisionesh, Debat, në bashkëpunim me 

fonancionin Soros, i organizuar në formën e një konkurs show me nxënës të shkollave të 

mesme. Është një format i sukseshëm që mendohet që do të ketë një impakt shumë të mirë tek 

fëmijët e grup moshës 16-18 vjec. Strukturat e RTSH kanë punuar dhe kanë relizuar edhe një 

sërë programet te tjera eduka�ve arg ëtuese sic janë “Miku im më i mirë”, “Me duart e Vogla”, 

rikthimin e emisionit “Troc”, etj. Vlerësohet si arritje realizimi i konkurs show “Master Shef 

Junior” në vi�n 2018 dhe po bëhen përga�tjet për vazhdimin e kë�j forma� televiziv edhe në 

vi�n 2019. Përsa i përket moshës së tretë vlerësohet si një program i suksesshëm tashmë i 

realizuar, program

 

“Gjyshet milionere”, si një program që pa� një audiencë të lartë.

  
Anëtarët e Këshillit për Dëgjuesit dhe Shikuesit mbështetën projektet e propoz uara nga RTSH. 

Lidhur me tema�kat që lidhen me femijët u dhanë disa sugjerime. Lidhur me grupmoshen e 

fëmijeve 0-6 vjec u propozua mundësia e ofrimit të programeve krea�ve

 

argëtuese të 

mirëstrukturuara, krahas filmave viza�more. 

 Përsa i përket fëmijëve

 

të grupmoshës 6-14 apo 18 vjec u propozua mundësia e realizimit të 

emisioneve eduka�ve që kanë të pranishëm elementet e natyrës, psh realizimi i një cikli 

emisionesh ku një grup fëmijësh vizitojnë zona të ndryshme natyrore dhe marrin informacione 

rreth tipareve të këtyre zonave. Për dhënien e informacioneve mund të ndihmojë Agjencia e 
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Zonave të Mbrojtura me degët e saj rajonale e cila e ka në objek�vat e veprimtarisë së saj 

promovimin e zonave të mbrojtura. Agjencia ka krijuar disa zona informimi të cila t do të ishin 

një ndihmesë në realizimin e një cikli të �llë emsisionesh educa�ve dhe argetuese duke 

plotësuar një boshllëkun e informacionit që kanë në ditët e sotme fëmijët lidhur me natyrën 

apo elementë të saj. Nga anëtarët e këshillit u vlerësua program televizive “Master chef junior” 

për vlerat eduka�ve dhe argëtuse që ai ka dhe nga ana tjetër u propozua edhe realizimi i një 

cikli emisionesh me i thjeshtë për � mësuar fëmijët si të gatuajnë, ga�me të thjeshta në kushtet 

e shtëpisë.

 

Përsa i përket grupmoshës së të rinjve, adoleshëntëve (14-18 vjec) mund të realizohet një 

emision me eksperimen�me të gjërave prak�ke, jo vetëm reaksioneve kimike sic përmban 

emisioni Reaksion. Mund të jenë eksperimente në kushtet e shtëpisë (të ngjashëm me formatet 

e BBC “3 minute science”). Kryerja e eksperimenteve të �lla në prak�kë mungon edhe ne 

programin shkollor. Për këtë arsye realizimi i një cikli të ngjashëm emisionesh do të mund ta 

plotësonte këtë boshllëk.  

Anëtarët e këshillit përshëndetën idenë e bashkëpunimin me fondacionin Soros për realizimin e 

ciklit të emisioneve forma� konkurs show “Debat”. Është një program që është realizuar edhe 

me parë dhe ka shfaqur shumë interes tek grupmosha e femijëve 16-18 vjec për vlerat 

eduka�ve dhe informa�ve që ai ka.
 

Gjithashtu lidhur me emisionet që trajtojnë tema�kat për të rinjtë u propozua mundësia e 

realizimit të emisioneve që kanë në fokus ak�vizimin e të rinjve në komunitet, traj�mi i tyre 

përtej mureve të shkollës.

 
Krahas realizimit të programeve për fëmij ë, u propozua mundësia

 

e realizimit të një cikli 

emisionesh që përfshijnë familjen në tërësi. Lidhur me emisionet për arsimin u kërkua që të 

ndryshojnë ditët e transme�mit të tyre mundësisht në mesjavë për të patur shikueshmëri më të 

lartë.

 

Në funksion të

 

emisioneve më cilësore u sugjerua gjithashtu edhe përzgjedhja më e mirë 

e moderatorëve dhe të �uarve në studio. 
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Lidhur me tema�kat për gruan u propozua mundësia e realizimit të një cikli emisionesh ku të 

trajtohet gruaja në profesione të ndyshme jeta e

 

saj dhe ndër�mi i një profil të caktuar. Janë të 

shumta rastet e intervis�mit të grave të suksesshme në karrierën poli�ke apo ar�s�ke po 

mungojnë emisione për gruan e shtresës së mesme. Anëtarë të tjerë hodhën idenë që fokusi i 

kë�j emsioni të jetë tek thyerja e sterio�peve. U propozua që emisioni të realizohet jo vetem 

me gra por dhe burra intelektualë të shtresës së mesme e cila adresohet shumë pak në 

emisionet televizive në të gjitha kanalet audiotelevizive. 

 

Duke patur parasysh këtë fakte këshill mbështet propozimet e paraqitura nga RTSH mbi tema�kat 

dhe mënyrën e traj�mit të problemeve të fëmijëve, moshës së tretë, rinisë dhe gruas në 

programet e RTSH. 
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XI. NË MBYLLJE 

 

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

jona, por edhe si një ambicie profesionale.

 

Transmetuesi publik me përkush�min e vet ndaj idealeve të larta të transme�mit , reputacionin 

e krijuar dhe ndryshimin e realizuar në vitet 2017 -

 

2018 i konsideron një pedanë me bazament 

të fuqishëm për të vijuar me ritme edhe më të larta transformimin e vet.

 

Menaxhimi me efikasitet në rritje i energjive krijuese bëri të mundur që gjigandi media�k i 

�etur të zgjohet dhe te futet në rrjedhën e një ndryshimi të pandalshëm.

 

Informimi i paanshëm dhe i balancuar , si një mo�v udhëheqës në punën e kë�j ins�tucioni po 

bën të mundur kthimin e besimit të publikut,por edhe të kërkesave në rritje të �j.Ajo që kemi 

arritur na ka krijuar bindjen se një pla�ormë e mirëstudiuar editoriale, me koncepte të qarta 

mbështetur
 

mbi pavarësinë
 

krijuese, bën të mundur që hapat që hedhim tani e në vazhdim,
 

krijojnë gjithnjë e më shumë profilin e një medie serioze.  Sigurisht që në rrugë�min tonë të 

vësh�rë transformues të këtyre viteve që po i referohemi, pa ra së gjithash na është dashur të 

nguli�m bindjen tek ekipi ynë e pastaj të përçojmë në publik  që RTSH  jo vetëm që bëhet,por  po 

bëhet mirë dhe konkurues i denjë.
 

Siç e kemi nënvizuar edhe në raport,ndërhyrjet kanë qënë shumëplanëshe , nga më të 

thjeshtat, deri tek ato që kërkonin para së gjithash evoluimin e koncepteve e të mendësisë së të 

punuarit.E kemi filluar me vënien në efiçencë të kapaciteteve dhe resurseve ekzistuese ,për të 

kaluar në projekte që kërkonin vizion e e frymë të re.

 
Radio dhe

 

televizioni që më parë funksiononin si dy njësi të ndara, tani janë të shkrira me njëra 

dhe tjetrën dhe janë koplementare.Megjithëse nën një ça� , ato pak ose më saktë aspak 

shfrytëzonin mundësitë krijuese të përbashkëta, ndërkohë që tani po i japin një dinamikë dhe 

performancë tjetër emisioneve, duke i ridimensionuar përmes ekranit.Kjo ka bërë që si 

dëgjueshmëria, ashtu edhe shikueshmëria të rriten , edhe nga mundësia që u krijua që Radio 

dhe Televizioni të ndërtojnë në mënyrë funksionale një urë bashkëp unimi që ekzistonte vetëm 

në letër.Sigurisht nuk është ky faktori themelor i hopit të realizuar në në rritjen e audiencës,por 
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ne po e theksojmë si tregues i fak�t që ndryshimi i një menaxhimi krijues pa inves�me të 

mëdha, solli një hop cilësor që çdo ditë e më shumë e afishon pozi�vite�n e �j.

 

Rritja e audiencës është një tregues që dëshmon se prezenca media�ke e RTSH nuk ndodhi 

vetëm gjatë kampiona�t botëror të futbollit (ku normalisht dhe në mënyrë të arsyeshme kurba 

ishte shumë e lartë),por edhe në periudhën që pasoi e në vazhdim. Është produk�

 

ar�s�k në 

rritje , balanca dhe pavarësia editoriale, emisionet historike dhe inves�ga�ve, deba� i hapur 

dhe i drejtëpërdrejtë, që po krijojnë çdo ditë e më shumë bindjen se tashmë kemi të bëjmë me 

një medie që vijon sfidën transformuese mbështetur mbi ato çfarë kërkon publiku sot.

 

Lajmet e RTSH -së, po edhe emisionet poli�ke,por edhe ndjekja e ngjarjeve më të rëndësishme 

të ditës që kanë konotacion poli�k , shikohen si objek�ve ,të paanshme ,informuese, moderne 

e të shpejta. Kjo ka rritur integrite�n dhe kreditet publike të njërit prej emisioneve bazike të një 

trasmetuesi,
 

siç është edicioni i lajmeve.Po kështu në vi�n 2018 dhe që vazhdon
 

në mënyrë më 

të theksuar këtë vit ,është krijuar një hapsirë më e madhe me informacione të përditëshme për 

ngjarjet në Kosovë, gjë që rrit interesin e teleshikuesve si në rrje�n tokësor, ashtu edhe 

satelitor.Më shumë informacione,po edhe emisione të dedikuara ka patur edhe nga trevat 

shqiptare ne Maqedoni,gjë që i jep RTSH profilin e një medie mbarëkombëtare  serioze.  Gjatë 

vi�t në vazhdim po punojmë për ta theksuar këtë profil nepërmjet edhe zgjerimit të 

bashkëpunimit me mediet në Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi, por edhe produk�t që do 

realizojnë gazetarët dhe ekipet tona.

 
Këto që theksuam më sipër,por edhe ato kemi shtjelluar gjatë rapor�t janë një referencë e cila 

na bën më të përgjegjshëm se mundësitë janë dhe ato duhen menaxhuar përmes

 

maksimizimit 

të energjive krijuese dhe mo�vimit në çdo sektor.

 Duke qënë se brenda një harku kohor të shkurtër u arrit të rifutet në treg në atë nivel dhe cilësi 

që është e domosdoshme për Trasmetuesin tonë, puna

 

në vi�n në vazhdim, por edhe më tej do 

të përqëndrohet në zgjerimin e emisioneve të reja,sigurimin e ekskluziviteteve të tjera ar�s�ke 

e spor�ve rritjen e cilësisë së figurës dhe efek�vite�t teknik.
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Mbulimi me sinjal në më shumë se 97 % të popullsisë dhe digjitalizimi, funksionimi shumë i mirë 

i RTSH -

 

Tani por edhe RTSH-Online ku jemi live streaming me cilësi të shkëlqyer, kanë patur dhe 

kanë koston e tyre jo

 

vetëm të realizimit teknik, po edhe të mirëmbajtjes.Po kështu sfida të 

tjera teknologjike na presin në një sërë procesesh ,sfida që janë të domosdoshme për t'u 

fituar,pasi konkurenca rritet dhe çdo ditë që kalon është një kërkese në rritje më shumë. Për t 'u 

fituar këto sfida dhe për të qënë konkurent implemen�mi i teknologjisë së kohës është 

domosdoshmëri. Ne e dijmë këtë, por dijmë edhe vish�rësitë financiare, që megjithëse janë të 

njohura e të trajtuara, nuk po marrin rrugës së zgjidhjes.Besojmë se do të keni gjithë 

sensibilite�n dhe vullne�n për të na mbështetur në këtë drej�m.

 

Besimi i publikut dhe interesi i �j është një obligim i përditshëm, për të cilin ne do punojmë me 

mo�vim,
 

vizion e përkush�m dhe besojmë se sfidat e reja do i përballojmë suksesshëm.
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SHTOJCË

 

 

 

 

 

 

REZOLUTË

 

PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË RADIO TELEVIZIONIT SHQIPTAR 

 

(RTSH) PËR VITIN 2017

 

 

Kuvendi i Shqipërisë:

 

•
 

Vlerëson se  RTSH  është duke u  zhvilluar në drejtim të  përmbushjes së  misionit të vet 

parësor për garantimin e shprehjes së interesave të publikut dhe rifitimin e besimit të tij të 

ky organ; 

• Thekson rolin kyç të RTSH jo vetëm në progresin e deritanishëm të procesit të 

digjitalizimit të rrjeteve të veta por edhe të transmetimeve të mediave të tjera që 

mbështeten në të;
 

•
 

Përshendet përpjekjet e RTSH për transformim programor dhe organizativ me qëllim 

ofrimin e programeve gjithpërfshirëse me cilësi dhe në respektim të vlerave kombëtare e 

shoqërore;

 
•

 

Kuvendi i Shqipërsisë në ushtrimin e funksioneve të veta kushtetuese-ligjore, ndjek me 

vëmendje zhvillimet e RTSH-së dhe shpreh mbështetjen e tij në proceset aktuale që po 

zbaton RTSH në drejtim të garantimit të pavarësinë editoriale përmes forcimit të 

transparencës, llogaridhënies së RTSH-së para taksapaguesve të tij si dhe rritjen e 

audiencës dhe besimit te publiku ;
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•

 

Gjatë vitit 2017, RTSH ka një realizim aktivitetesh në mënyrë të kënaqshme në treguesit 

e pergjithshëm të prodhimit, treguesit ekonomiko-financiare, si dhe reformimi strukturor 

e programor, duke orientuar në shumë platforma dhe kanale të reja të pasqyrimit të jetës 

politike, ekonomike, social-kulturore e sportive të aktualitetit në vendin tone;

 

•

 

Veprimtaria e RTSH gjatë vitit 2017 rezulton në progres drejt synimit për një media në 

shërbim të publikut me një sërë aktivitetesh dhe shërbimesh të kryera në transmetime 

audiovizive dhe audio ( TV dhe Radio ) gjatë vitit 2017 “për herë të parë në historinë e 

RTSH; 

 

•

 

Realizimit të programeve cilësore radio dhe televizive për të informuar, edukuar dhe 

argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe 

pakicat kombëtare, të cilave u është dedikuar një program i veçantë me mbulim 

kombëtar.
 

•
 

Sot, RTSH ofron 10 kanale falas nga ku 3 janë gjeneraliste dhe 7 tematike, 4 radio lokale, 

4 kombëtare, Radio Tirana International me 24 orë transmetike në gjuhë të huaja si dhe 

Shqiptarët jashtë vendit mund të shohin në satelit 6 kanale dhe 4 radio.  

• RTSH ka rritur arkëtueshmërinë e të ardhurave me 10% nga reklamat si dhe ka lidhur 47 

kontrata për publicitete, njoftime apo sponsorizim programesh të ndryshme.  
• Gjithashtu, të ardhurat e RTSH paraqiten 11% më të larta se të ardhurat e realizuara gjatë 

vitit 2016 dhe 5% më të larta se të ardhurat e vitit 2015 pikërisht nga rritja e financimit 

buxhetor, i cili për vitin 20017 ka qenë më i madhi financim për RTSH nga Buxheti i 

Shtetit;

 •

 

RTSH ka

 

kryer ristrukturim të plotë organizativ duke krijuar njësitë e reja si dhe ka 

hartuar rregulloret e veprimtarisë së tyre.

 •

 

Koordinimi me AMA ka qenë i vazhdueshëm për implementimin e procesit të 

digjitalizimit si dhe për përmbushjen e objektivave sipas detyrimeve të përcaktuara në 

kontratë e shërbimit me AMA. 

 •

 

Zbatimi i rekomandimeve të Raportit të Komisionit Europian rezulton i kënaqshëm pasi 

procesi i digjitalizimit ka ecur me ritme të larta dhe po ashtu dhe funksionaliteti 

institucional e ligjor i RTSH-së. 

 

 
Kuvendi vlerëson arritje gjatë veprimtarisë së RTSH për vitin 2017 sa i takon:

 
• Nivelit të përmbushjes së kërkesave të rezolutës së Kuvendit për vitin 2017;

• Për herë të parë raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet parlamentare 2017 ka shprehur 

vlerësimin për RTSH si i paanshëm e i balancuar, si gjatë pasqyrimit të fushatës 

elektorale të subjekteve politikë, ashtu edhe në ditën e zgjedhjeve:
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Për vitin 2018, Kuvendi i Shqipërisë kërkon nga Këshilli Drejtues dhe RTSH të përmbushë 

këto detyrime:

 

•

 

Mbulimin  me sinjal televiziv të popullsisë sipas parashikimit kontraktor;

 

Puna  eRTSH per mbulimin me sinjal te popullsise u perqendrua ne dy drejtime kryesore:

 

•

 

Ngritja e rrjetit te ri te transmetimeve digjitale. Duhet thene se tashme jane ndezur 

pothuajse te gjitha stacionet e transmetive digjitale ane e mbane vendit.Tashme po 

punohet per pajisjen e te gjitha pikave me depozita nafte , depozita qe nuk ishin te 

parashikuara ne project.
 

•
 

Mirembajtja e rrjetit te transmetimeve analoge. Me veshtiresi te medha dhe me kosto te 

kufizuara eshte bere e mundur te mirembahet rrjeti I transmetimeve analoge, rrejt I cili 

duhet te ishte fikur , sipas strategjise se miratuar,kohe  perpara. Rtsh me burimet e saj ia 

ka dale te mbaje ne kembe nje rrjet te amortizuar, ne mungese te investimeve pasi ai 

eshte I destinuar te fiket. 

Angazhimi kryesor i RTSH-së dhe i Njësisë Teknike të saj gjatë vitit 2018 ka qënë  vënia në punë 

e transmetuesve digjital, kryesisht në stacionet ekzistuese, si dhe në ato stacione të cilat janë 

ndërtuar rishtazi, por për shkak kryesisht të mungesës së linjës elektrike nuk ishin vënë në 

efiçencë. Ky angazhimin bëhej edhe me urgjent për shkak të transmetimit të Kampionatit Botëror 

të Futbollit 2018 në HD dhe formatin DVB-T2.

 
Deri në muajin Maj 2018 ishin ndezur dhe vënë në funksionim 40 stacione të rrjetit digjital në 

standartin DVB-T2:

 
•

 

Mabe, Tregtani, Trunci, Peshkopi (Arapaj), Burreli (Vinjolli), Balldren, Lurthi , 

K.Rrëshen (Shpali), Pllana, Kurbneshi, Perlati, Fushë Dajti, Maja Rrabës (Preza), Kodër 

Ishëm, Lapidari, Arapaj (Durrës), Kryevidh, Dajti majë, Sheshi, Librazhdi, Gramshi, 

Grabjani, Ardenica, Ligovuni, Ballshi Kodër, Koshnica (Mendraka), Berat X 

(Mbreshtan), Bogova, Poliçani, Çorovoda, Moravë (Çardhak Korçë), Pepellash, 

Tushemishti, Leskoviku, Asim Zeneli (Gjirokastër), Përmeti, Tepelena, Çarshova, Shën 

Vasili (Himarë), Ksamili.

 

 

Përpara nisjes së Kampionatit Botëror të Futbollit, janë vënë në funksionim stacionet e 

mëposhtme:

• Çervenaka (Pogradec), Petreshi (Elbasan), Dobrenj (Tropojë), Qafë Prush (Kukës), Plan 

Bardhë (Bulqizë), Selcë Tamare (Malësi e Madhe), Shashicë (Vlorë), Gjuzaj (Elbasan), 

Zvernec (Vlorë), Tarabosh (Shkodër).
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Kjo ka siguruar një cilësi transmetimi të lartë dhe një mbulim më të madh me sinjal DVB-T2 të 

qyteteve te Shqipërisë, si: Shkodër, Pogradec, Bajram Curri, Kukës, Bulqizë, Koplik, Vlorë, si 

dhe shumë zonave rurale në këto rrethe.

 

Gjatë muajve korrik –

 

gusht 2018 janë vënë në funksionim stacionet:

 

•

 

Gllavë, që mbulon qytetin Memaliaj dhe shumë zona rurale në Qarkun e Beratit dhe 

zonën e Tepelenës.

 

•

 

Mida, që mbulon kryesisht qytetin Pukë dhe zonat rurale të Pukës, Tropojës, Kukësit, etj.

 

•

 

Sopoti (pjesërisht), që mbulon zonën e Delvinës dhe zonën e Gjirokastrës, Dropullit, etj.

 

Gjithashtu, gjatë muajit shtator 2018, u vunë në funksionim stacionet e mëposhtme:

 

•

 
Llogora (Vlorë), që mbulon fshatrat e Bregut, si Dhërmi, Himarën me gjithë fshatra, etj. 

Për këtë stacion po bashkëpunojmë me OSSHE, për ndërtimin e linjës elektrike 20 KV që 

do të zgjidhë problemin e furnizimit me energji të këtij stacioni.
 

•
 

Hadëraj (Vlorë), stacion i cili u vu në funksionim mbas një investimi të kryer nga RTSH 

me vendosjen e një linje të tensionit të mesëm. Me vënien në funksionim të këtij stacioni u 

bë mbulimi me sinjal për zonën e Selenicës dhe të fshatrave, si Kocul, Treblovë, Armen, 

Peshkëpi, Vllahinë, Novoselë, Sevastër, etj.  

Po punojmë që gjatë vitit 2019 të vihen në punë:  
•

 
stacioni

 
Mile,
 

që mbulon kryesisht qytetin e Sarandës
 

•
 

Stacioni Sopot (transmetuesat e allotmentit Gjirokastër), që mbulon një pjesë të 

konsiderueshme të qytetit Gjirokastër dhe fshatrave të Dropullit.
 

Me vënien në funksionim të këtyre dy stacioneve kompletohet edhe ndërtimi i rrjetit numerik i 

shpërndarjes DVB T2 të RTSH-së.

 
Gjatë gjithë kësaj periudhës tranzitore të kalimit të transmetimeve nga analoge në ato digjitale, 

RTSH është e detyruar të sigurojë edhe sinjal analog audioviziv për publikun dhe kjo ka kërkuar 

një angazhim të gjithanshëm për të pasur sinjal të pandërprerë e cilësor, gjë që është arritur.

 
Duke iu referuar zonave konkrete, theksojmë se ka pasur një përmirësim të dukshëm të 

transmetimeve të kanaleve analoge të RTSH 1 në qytetin e Vlorës, duke rritur zonën

 

e mbulimit 

me sinjal, si dhe e shoqëruar me përmirësimin e kualitetit të figurës së transmetuar.

 

Në rrethin e Tropojës, nëpërmjet një rishpërndarjeje së transmetuesave TV, instaluam një 

transmetues TV 1 Kw UHF për herë të parë.
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Njësia Teknike është në fazën e studimit të nevojave për transmetimet FM në radio, duke pasur 

parasysh spostimin e transmetuesave pranë pikave të reja transmetuese digjitale DVB-T2 dhe 

fuqizimin e transmetuesve për të rritur cilësinë dhe zonën e mbulimit në të gjithë vendin.

 

Gjithashtu, po studiojmë dhe përcaktojmë kostot përkatëse për ndryshimin e transmetimeve në 

FM, nga sistemi “një transmetues një antenë” në atë “tri, ose me shumë transmetues, në një 

antenë të vetme”, duke mundësuar kështu lirimin e kullave nga ngarkesat, uljen e

 

kostove të 

mirëmbajtjes së antenave dhe specializim të personelit teknik të mirëmbajtjes.

 

 

•

 

Të synojë konkurencë reale mediatike dhe shtimin e të ardhurave nga mënyra e 

organizimit, prodhimit të progameve dhe shitjen e tyre, tërheqjen e sa më shumë 

reklamave, njoftimeve, arkëtimin e debitorëve,

 

rezultate konkrete lidhur me të 

ardhurat që rrjedhin nga shfrytëzimi i sistemit të digjitalizimit, investimet e duhura që 

synojnë përmirësimin e cilësisë së programeve dhe miratimin e një Plan Biznesi  që të 

mundësojë një administrim më efektiv të RTSH-së;
 

Gjatë vitit 2018, të ardhurat e realizuara nga reklamat dhe njoftimet e ndryshme janë rritur 14% 
në krahasim me planifikimin e vitit 2018 dhe me 168% krahasuar me realizimin e vitit 2017.  
Në këtë tejkalim ka patur ndikimin pozitiv transmetimi ekskluziv nga RTSH i Kampionatit 
Botëror të Futbollit, Rusi 2018, të ardhura këto që zënë 70% ndaj totalit të të ardhurave të 
realizuara gjatë vitit 2018.

 
Të ardhurat e realizuara gjatë 2018 janë ne nivelin 55% më të larta se të ardhurat e realizuara 
gjatë vitit 2014 (vit në të cilin u zhvilluar botërori i fundit), po të analizojme rritjen edhe si efekt i 
transmetimit të kampionateve botërore të dy periudhave të fundit.

 Realizimi i këtyre të ardhurave në vitin 2018 ka arritur vlerën më të lartë të të gjithë viteve.

 Gjatë vitit 2018 janë miratur tarifat për ritransmetimin e programeve të RTSH-së nga subjektet 
kabllore, të cilat bashke me të ardhurat nga klikimet e kanaleve të RTSH në Youtube dhe shitjen 
e  materialeve arkivore ishin burime të tjera të të ardhurave të veta që realizoi RTSH.

 
Realizimi i të ardhurave nga shfrytëzimi i rrjetit numerik të transmetimit ka pësuar një rritje prej 
36% krahasuar me vitin 2017. Ndërsa krahasuar me planifikimin për vitin 2018, të ardhurat nga 
shfrytëzimi i rrjetit të ri digjital të transmetimit praqiten të realizuara në nivelin 67%. Ky 
mosrealizimn ka ardhur si rezultat i shtyrjes së panumërt nga AMA të afatit të mbylljes së 
transmetimeve analoge, sidomos në allotmentin e Tiranës.

 

RTSH ka lidhur kontratat me operatoret rajonalë dhe lokalë, që mbështeten në rrjetin numerik të 
trasmetimit të RTSH-së, por mosrimbursimi i pagesave nga AMA (si pasojë edhe e moszbatimit 
të ligjit nr.

 

34/2017 “Për lirimin e frekuencave të digjital-dividentit”) ka çuar në krijimin e 
borxheve të këtyre OSHMA-ve ndaj RTSH, si edhe në ndërprerje të disa kontratave të shërbimit, 
si rezultat i mungesës së aftësisë paguese të subjekteve. Kjo solli si pasojë edhe rritjen e 
detyrimeve të këtij zëri në vitin 2018 në nivelin 37% krahasuar me vitin 2017.

 

Krahas realizimit të të ardhurave, RTSH ka ndjekur hap pas hapi edhe detyrimet që subjektet 
debitore kanë ndaj RTSH-së.
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Ndërsa gjatë vitit 2017 detyrimet e subjekteve debitore përbënin rreth 71%  ndaj totalit të të 
ardhurave të realizuara, në vitin 2018 kjo përqindje ka rënë në 43%. 

 

Gjithashtu, edhe detyrimet e subjektve debitore të cilat po ndiqen në rrugë gjygjësore janë ulur 
me 40% krahasuar me detyrimet në vitin 2017.

 

Gjatë vitit 2018 ka nisur edhe hartimi i planit te biznesit, i cili parashikohet të përfundojë brenda 

vitit 2019.

 

 

•

 

Përdorimin e të ardhurave kryesisht në procesin e investimit në teknologji dhe 

mbulimit me sinjal të programacionit kombëtar të RTSH RTSH.

 

Edhe gjatë vitit 2018, të ardhurat e RTSH-së janë përdorur kryesisht për investime në teknologji 
dhe mbulimin me sinjal të platformës programore kombëtare të RTSH -së.

 

Në buxhetin e RTSH-së për vitit 2018, përqindjen më të lartë e zënë shpenzimet direkte që lidhen 
me procesin e digjitalizimit, me mbi 45% të shpenzimeve, shpenzimet që lidhen me prodhimin 
dhe përmirësimin e cilësisë së programeve zënë ~21%, ndërkohë që shpenzimet për paga 
personeli vijojnë në nivelin 34%.

 

Investimet në teknologji gjatë vitit 2018 janë 26% më të ulëta se ne vititn 2017, kjo si rezultat i 
pakësimit të financimit buxhetor në vlerën 200 milion lekë në vitin 2018 krahasuar me vitin 
2017. 

Një rëndësi e veçantë i është kushtuar investimeve në teknologji, kalimit të transmetimeve nga 
teknologjia me definicion standard SD, në atë me definicion të lartë HD (High Definition),  si 
edhe investime të domosdoshme në pikat transmetuese të RTSH-së.  
Me qëllim vijueshmërinë dhe mosndërprerjen e transmetimeve digjitale janë ndërtuar 11 
depozita karburanti për pikat transmetuese, proces që do të vijoje edhe në vitin 2019 për pikat e 
tjera. Ndërtimi i këtyre sistemeve të furnizimit dhe monitorimit krijon lehtësi në gatishmërinë e 
këtyre stacioneve në çdo moment (duke patur këtu parasysh kushtet e vështira atmosferike 
sidomos në periudhën e dimrit), si edhe në ulen e kostove të furnizimit me karburant, duke 
eleminuar lëvizjet e shumta të automjeteve dhe të personelit teknik.

 
 

•

 

Koordinim të ngushtë me AMA dhe operatorët  e tjerë privat lokalë  duke  përfunduar 

të gjithë procesin e digjitalizimit;

 

 
RTSH është transmetuesi i vetëm në Shqipëri që ka qenë i gatshëm që në dhjetor 2016 për të 

mbyllur transmetimet analoge në allotmentin e Tiranës (qarqet Tiranë dhe Durrës), që përbën 

më shumë se 1/3 e popullsisë së Shqipërisë. 

 
RTSH ka qenë e gatshme që në

 

dhjetor 2016 të transmetojë në MUX-in 2 të vet edhe të gjithë 

programet e operatorëve rajonalë dhe lokalë në allotmentin e Tiranës.
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RTSH ka qenë gjithnjë në koordinim me AMA për mbylljen me sukses të procesit të digjitalizimit 

dhe vazhdon të bashkëpunojë me të gjithë aktorët kryesore në këtë proces.

 

Aktualisht, RTSH është e gatshme të mbyllë transmetimet analoge në të gjithë vendin, pasi rrjeti 

digjital i saj i shpërndarjes DVB-T2 është i përfunduar dhe sipas parashikimeve kontraktore 

duhet të mbulojë 96,5

 

% të popullsisë, por kjo duhet të vërtetohet pas matjeve në terren.

 

 

•

 

Rezultate konkrete të matshme në rritjen e cilësisë dhe të ofertës televizive, përmes  

vijimit të ofrimit të programeve dhe shërbimeve të synuara nga RTSH përmes një 

qasje pluraliste, të

 

padiferencuar dhe informim të plotë e të paanshëm;

 

Suksesi më i madh i 2018-ës, për të gjithë RTSH-në ka qenë transmetimi i Kupës së Botës, Rusi 

2018, ku Departamenti i Sportit përballoi maratonën e gjatë një mujore të kësaj feste të madhe 

sportive me transmetime të drejtpërdrejta, si në kanalin e parë të RTSH -së, RTSH 1 HD, edhe në 

RTSH Sport, përgjatë gjithë ditës, me orë të zgjatura të transmetimit direkt të emisioneve dhe 

ndeshjeve, duke përcjell sa më të plotë atmosferën e evenimentit më të rëndësishëm të futbollit në 

botë për të gjithë shikuesit shqiptar.
 

Rritja maksimale e audiencës gjatë transmetimit të Kupës së Botës Rusi 2018 nuk ishte thjesht 

rastësi dhe si pasojë vetëm e një eventi, por është një tregues që dëshmon se prezenca mediatike 

e RTSH-së nuk ndodhi vetëm gjatë kampionatit botëror të futbollit (ku normalisht dhe në mënyrë 

të arsyeshme kurba ishte shumë e lartë), por edhe në periudhën që pasoi e në vazhdim. Është 

produkti artistik në rritje, balanca dhe pavarësia editoriale, emisionet historike dhe 

investigative, debati i hapur dhe i drejtëpërdrejtë, që po krijojnë çdo ditë e më shumë bindjen se 

tashmë kemi të bëjmë me një medie që vijon sfidën transformuese mbështetur mbi ato çfarë 

kërkon publiku sot.

 
Tjetër veprimtari sportive, pjesë e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun, që u 

transmetua ekskluzivisht në RTSH gjatë vitit 2018 ishte Olimpiada Dimërore “PyeongChang 

2018”. Komentet e gazetareve femra (një risi për RTSH) për patinazhin artistik, por edhe të 

gazetarëve pjesë të

 

RTSH Sport kanë sjellë për publikun për 16 ditë me radhë, në 4 ekrane 

paralelisht (RTSH 1, RTSH Sport, RTSH 2 dhe RTSH 24) një nga eventet sportivë më të 

rëndësishëm të vitit.    

 
Viti 2018 shënoi edhe rikthimin e Formula 1 në ekranin e Radio Televizionit

 

Shqiptar. Për 21 

fundjava, duke filluar nga 25 marsi deri më 25 nëntor, sportdashësit shqiptar kanë pasur 

mundësi të ndjekin garat e shpejtësisë së makinave. 90 orë transmetimi, midis kualifikueseve dhe 

garave, të përcjella te publiku me profesionalizëm dhe përkushtim, duke munduar të krijojë te 

teleshikuesi një kulturë më të pasur për një nga sportet më të ndjekura botërore.
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Prej qershorit të vitit 2018, Njësia e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH ka përgatitur 

dhe ka nisur transmetimet e kanalit informativ të lajmeve, RTSH 24, të platformës programore 

digjitale të Radio Televizionit Shqiptar. Duke iu bashkëngjitur idesë për të plotësuar 

kanalet/programet e një platforme që formëzohej për herë të parë në Shqipëri, RTSH 24, si pjesë 

e Njësisë së Lajmeve e Tematikave në RTSH, mori përsipër misionin e informimit publik, sipas 

formatit neës. 

 

RTSH 24 shërben edhe si vitrinë për ritransmetimin e produksioneve që Njësia e Lajmeve dhe 

Tematikave prodhon gjatë javës. Në këtë kanal, ritransmetohen produksione, si: Target, 31 

minuta, Qyteti im, Hapësirë e Blertë, Auditor, etj.  

 

Lajmet e RTSH-së, emisionet politike, por edhe ndjekja e ngjarjeve më të rëndësishme të ditës që 

kanë konotacion politik, shikohen si objektive, të paanshme, informuese, moderne e të shpejta. 

Kjo ka rritur integritetin dhe kreditet publike të njërit prej emisioneve bazike të një trasmetuesi, 

siç është edicioni i lajmeve. 

 

Po kështu, në vitin 2018 dhe që vazhdon në mënyrë më të theksuar këtë vit, është krijuar një 

hapsirë më e madhe me informacione të përditëshme për ngjarjet në Kosovë, gjë që rrit interesin 

e teleshikuesve, si në rrjetin tokësor, ashtu edhe satelitor. Më shumë informacione, po edhe 

emisione të dedikuara ka patur edhe nga trevat shqiptare në Maqedoni, gjë që i jep RTSH 

profilin e një medie mbarëkombëtare serioze. 

Më datë 1 qershor 2018 ka filluar trasmetimin e tij kanali/programi më i ri i paketës programore 

të RTSH-së, RTSH Fëmijë. Me gjithë problematikat e para, kanali ditë pas dite ka krijuar një 

programacion të stabilizuar përsa i përket fashave të orareve sipas grupmoshave, duke ndjekur 

një logjikë të rritjes së target-grupit që finalizohet me filmin e darkës. Me këtë program, RTSH, 

jo vetëm ka përmbushur një detyrim ligjor, por ka plotësuar edhe detyrimet e mar ra përsipër në 

kontratën e shërbimit të transmerimit publik me AMA-n.

 
Në programin e parë, RTSH 1 HD, është rritur ndjeshëm cilësia  e produkteve televizive, me 

programet ekskluzive, si “Master Chef Junior”, “Gjyshet Milionere”, “Pasditja ime e kuqe” e 

ditës së premte, “N’Kokë”, dhe kemi arritur që në emisionin “Mirëmëngjes Shqipëri” të sjellim 

një numër të konsiderueshëm të ftuarish.

 Është realizuar brenda mundësive “PR” (marrëdhënie me publikun) dhe monitorim i saktë dhe 

cilësor për të gjitha programet dhe eventet më të rëndësishme në RTSH, si “Festivali i Këngës”, 

programi “Tok Tok”, “MasterChef Junior”, eventet muzikore, koncerte, aktivitete, ku jemi 

partnerë, duke i pasqyruar gjerësisht në programet e strukturës.

 
Programi RTSH 2 ka pasur gjatë vititi 2018 një trend rritjeje në lidhje me audiencën, që ka 

ardhur si rezultat i një strukture programore që është më dinamike dhe më e pasuruar. RTSH 2 

tashmë prej gati dy vitesh transmeton edicionet informative shkurt në shqip dhe në gjuhët e 

minoriteteve. 
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Emisioni “URA” në RTSH 3 është konceptuar si një urë lidhëse mes Shqipërisë e shqiptarëve në 

diasporë. Ndaj audienca i ka kaluar kufijtë e vendit. Kurrë më parë në ekranin e RTSH-së nuk i 

është dhënë kaq hapësirë problematikave të diasporës shqiptare dhe jetës

 

së tyre jashtë vendit.

 

 

•

 

RTSH të zhvillojë programacion të dedikuar edukimit ligjor dhe proceseve integruese 

të vendit në kuadër të çeljes së negociateve me BE;

 

Procesit të integrimit evropian të vendit i është dhënë një minutazh i konsiderueshëm në 

programet e RTSH-së për shkak të peshës dhe rëndësisë që ka për qytetarët shqiptarë. Natyrisht 

që temë dominuese ka qenë pritshmëria për çeljen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në 

BE dhe parakushtet e plotësimit të këtij procesi. Si të tillë, RTSH ka trajtuar me vëmendje të 

veçantë realizimin e reformave të kërkuara nga institucionet e Bashkimit Evropian, duke pasur 

në fokus reformën në drejtësi jo vetëm si një kusht për Evropën, por edhe si një fushë me interes 

për të gjithë shqiptarët. 
 

 

• KDRTSH të zhvillojë transparencën institucionale bazuar në detyrimet e Statutit duke 

pasuruar faqen zyrtare të internetit me botime periodike dhe testime mbi veprimtarinë 

e RTSH-së, si dhe të krijojë këndin e vendimarrjeve të rëndësishme të Këshillit 

Drejtues. 

 
Në faqen zyrtare të RTSH-së në internet, www.rtsh.al, prej disa vitesh është e mundur që të 

aksesohen dokumentat kryesorë ku mbështetet veprimtaria e RTSH-së, si Statuti i RTSH-së, 

Organigrama e RTSH-së pë vitin 2018, Raporti vjetor ekonomiko-financiar, Njoftime për hapjen 

e konkurrimeve publike për programe të ndryshme, Këndi i transparencës (vendimmarrjet e 

organeve drejtuese të RTSH-së) etj.

 

 
•

 

Vitin e ardhshëm RTSH të pasqyrojë në raport te dedikuar për aktivitetin e Këshillit 

për Shikuesit dhe Dëgjuesit, lidhur me vëzhgimet dhe gjetjet në lidhje me ndjekjen e 

shërbimeve të transmetimeve nga ana të miturve dhe të rinjve, të moshuarve dhe 

kategorive të tjera të veçanta të shoqërisë.

 
Këshilli për Shikuesit dhe Dëgjuesit ka zhvilluar një veprimtari normale gjatë vitit 2018. Ky 

këshill ka zhvilluar mbledhje të rregullta ku janë diskutuar kryesisht strukturat programore të 
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Përsa i përket grup-moshës së të rinjve, adoleshëntëve (14-18 vjeç) mund të realizohet një 

emision me eksperimentime të gjërave praktike, jo vetëm reaksioneve kimike, siç përmban 

emisioni “Reaksion”. Mund të jenë eksperimente në kushtet e shtëpisë (të ngjashëm me formatet 

e BBC-së “3 minute science”). Kryerja e eksperimenteve të tilla në praktikë mungon edhe në 

programin shkollor. Për këtë arsye, realizimi i një cikli të ngjashëm emisionesh do të mund ta 

plotësonte këtë boshllëk. 

 

Anëtarët e këshillit kanë përshëndetur idenë e bashkëpunimin me fondacionin Soros për 

realizimin e ciklit të emisioneve formati konkurs show “Debat”. Është një program që është 

realizuar edhe me parë dhe ka shfaqur shumë interes te grup-mosha e femijëve 16-18 vjeç për 

vlerat edukative dhe informative që ka.

 

Gjithashtu lidhur me emisionet që trajtojnë tematikat për të rinjtë u propozua mundësia e 

realizimit të emisioneve që kanë në fokus aktivizimin e të rinjve në komunitet, trajtimi i tyre 

përtej mureve të shkollës.

 

Krahas realizimit të programeve për fëmijë, këshilli ka propozuar mundësinë e realizimit të një 

cikli emisionesh që përfshijnë familjen në tërësi. Lidhur me emisionet për arsimin u kërkua që të 

ndryshojnë ditët e transmetimit të tyre mundësisht në mesjavë për të patur shikueshmëri më të 

lartë.  Në funksion të emisioneve më cilësore u sugjerua gjithashtu edhe përzgjedhja më e mirë e 

moderatorëve dhe e të ftuarve në studio.  

Lidhur me tematikat për gruan këshilli ka propozuar mundësinë e realizimit të një cikli 

emisionesh ku të trajtohet gruaja në profesione të ndyshme, jeta e saj dhe ndërtimi i një profili të 

caktuar. Janë të shumta rastet e intervistimit të grave të suksessh me në karrierën politike, apo 

artistike, por mungojnë emisionet për gruan e shtresës së mesme. Disa anëtarë të këshillit kanë 

hedhur idenë që fokusi i këtij emsioni të jetë te thyerja e steriotipeve. Eshtë propozuar që 

emisioni të realizohet, jo vetem me gra, por dhe burra intelektualë të shtresës së mesme, e cila 

adresohet shumë pak në emisionet televizive në të gjitha kanalet audiovizive. 

 Duke patur parasysh këto fakte, këshill ka mbështetur propozimet e paraqitura nga RTSH mbi 

tematikat dhe mënyrën e trajtimit të problemeve të fëmijëve, moshës së tretë, rinisë dhe gruas në 

programet e RTSH. 

 

 
•

 

Për vitin 2018, Kuvendi i kërkon RTSH të hartojë një plan veprimesh per zbatimin e 

strategjisë dhe detyrimet kontraktuale për kalimin në transmetimet numerike të 

kërkuara edhe në kuadër të procesit të integrimit dhe mënyrën e menaxhimit të risive 

teknologjike.
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Gjatë vitit 2018, RTSH ka përfunduar ndërtimin e rrjetit të ri të transmetimit numerik DVB-T2, 

duke përmbushur detyrimet kontraktuale dhe duke zbatuar strategjinë për kalimin nga 

transmetimet analoge në ato numerike (që tashmë është e tejkaluar në kohë). 

 

Në çdo moment, RTSH është e gatshme për të vijuar me mbylljen e transmetimeve analoge në të 

gjithë Shqipërinë dhe kalimin në transmetimet numerike, që është edhe qëllimi kryesor i 

strategjisë. Aktualisht, RTSH transmeton në teknologjinë digjitale në të gjithë vendin, duke 

mbuluar mbi 90 % të popullsisë.

 

Kalimi i prodhimeve të RTSH-së nga teknologjia me definicion standard (SD) në atë me 

definicion të lartë (HD)

 

ka qenë përparësi e punës së RTSH-së për vitin 2018, në kuadër të 

përshtatjes me risitë teknologjike të kohës. 

 

Në muajin Mars 2018 u realizua kalimi i transmetimit të kanalit te parë, RTSH 1, tërësisht në 

formatin HD.

 

Në muajin Maj 2018 është hapur një kanal i ri në High Definition: RTSH24, i cili transmeton 

kryesisht lajme nga gjithë vendi, duke pasuruar jetën dhe ndodhitë në vend dhe botë.
 

Ndërkohë në fillim të kampionatit botëror të futbollit, është ndryshuar formati i RTSH Sport nga 

Standard Definition (SD) në High Definition (HD), duke bërë që transmetimet sportive të 

shikohen me një cilesi të lartë dhe me standarde bashkëkohore.  

Konsiderojmë se investim i rëndësishëm dhe efikas për një cilësi të lartë trasmetimi është edhe 

blerja e kamerave Full HD për Njësinë e Programeve Tematike dhe Lajmeve, duke bërë që 

materialet që vijne nga terreni të jenë të gjitha në cilësinë HD. Për këtë arsye janë furnizuar me 

9 (nëntë) copë kamera Full HD me sensor 1/3 inch Exmor CMOS.
 

Në muajin shtator 2018, kanali RTSH Shqip ka kaluar në transmetim të automatizuar. Kjo u bë e 

mundur falë vënies në efiçensë të playout-it të Sistemit Etere, si pjesë e sistemit MAM në RTSH. 

Ngritja nga e para dhe vënia në efiçensë të plotë e Sektorit të Transkoding ka bërë të mundur 

impenjimin në veçanti të implementimin në workflow të sistemit te ri MAM (media asset 

management). Deri më sot janë kontrolluar për cilësi dhe bashkëngjitur metadatat në afërsisht 

2600 asete të RTSH-së

 

dhe po vazhdon puna për rritjen e transkodimit të aseteve dhe

 

sasinë e 

tyre. 

 Të gjitha kanalet e Radio Tiranës, pëtveç transmetimit tradicional në FM, gjatë vitit 2018 kanë 

transmetuar edhe në WEB, OTT, DVB-T2, DVB-S2, RTSH TANI (Android  dhe  iPhone), Live 

Stream në TuneIn, Live Online Radio, My tuner etj, pra në të gjitha platformat e teknologjisë më 

të fundit të transmetimit.

 

Për vitin 2018, një drejtim i rëndësishëm i punës së Njësisë Teknike RTSH ka qenë edhe 

nderhyrja në studio TV dhe Radio të Qendrave Vendore Audiovizive. 
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Kamerat në studiot lokale të tyre ishin të teknologjisë analoge, ashtu si edhe sistemi i riprodhimit 

të materialeve, i cili ishte i bazuar në shirit. Sistemet e prodhimit ishin shumë të vjetëruar dhe 

aspak të përshtatshëm për standardet dhe kërkesat aktuale. Kjo ndikonte te cilësia e materialeve 

që prodhonin dhe të transmetimeve që kryenin për RTSH-në.

 

Për të përmirësuar këtë situate është mundësuar furnizmi i studiove lokale me kamera të 

standartit HD. Kështu janë furnizuar:

 

•

 

Qendra Vendore Audiovizive Korçë, me 3 (tre) copë kamera full HD me

 

sensor 1/3 inch 

Exmor CMOS;

 

•

 

Qendra Vendore Audiovizive Shkodër, me 1(një) copë kamera full HD me sensor 1/3 inch 

Exmor CMOS;

 

•

 

Qendra Vendore Audiovizive Kukës, me 1(një) copë kamera full HD me sensor 1/3 inch 

Exmor CMOS;

 

•
 

Qendra Vendore Audiovizive Gjirokastër është furnizuar me kamera të standardit SD.
 

Po mundësohet edhe realizimi i serverave për transmetim në radio, furnizimi i tyre me software 

të përshtatshëm për këtë lloj transmetimi, duke e unifikuar me transmetimin e Radio Tiranës, si 

dhe trajnimi i personelit për përdorimin e tyre në Radio Shkodra, Radio Gjirokastra dhe Radio 

Korça. 

Gjithashtu, Njësia Teknike ka kryer instalimin e pajisjeve të studiove në qendrat lokale televizive, 

duke rritur cilësinë e sinjalit. Gjatë vitit 2018 është realizuar edhe lidhja nepërmjet rrjetit 

digjital në katër qendrat lokale.
 

 
•

 

Kuvendi i Shqipërisë dhe Qeveria të kenë në fokus monitorimin e zhvillimit të 

RTSH-së dhe të sigurojnë mbështetjen e duhur financiare gjatë procesit të rinovimit 

teknologjik të

 

RTSH-së.

 

 Mbulimi me sinjal në më shumë se 97 % të popullsisë dhe digjitalizimi, funksionimi shumë i mirë 

i aplikacionit RTSH Tani, por edhe RTSH-Online, ku jemi live streaming me cilësi të shkëlqyer, 

kanë patur dhe kanë koston e tyre, jo vetëm të realizimit teknik, por edhe të mirëmbajtjes. 

 
Po kështu sfida të tjera teknologjike na presin në një sërë procesesh, sfida që janë të 

domosdoshme për t'u fituar, pasi konkurrenca rritet dhe çdo ditë që kalon është një kërkese në 

rritje më shumë. Për t'u fituar këto sfida dhe për të qënë konkurrent implementimi i teknologjisë 

së kohës është domosdoshmëri. Ne e dijmë këtë, por dijmë edhe vishtirësitë financiare, që 

megjithëse janë të njohura e të trajtuara, nuk po marrin rrugën e zgjidhjes. Besojmë se Kuvendi 

do të ketë të gjithë sensibilitetin dhe vullnetin për të na mbështetur në këtë drejtim.
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