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RAPORT VJETOR MBI ECURINË E RADIO TELEVIZIONIT SHQIPTAR 

HYRJE 

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Misioni – Në shërbim të publikut  

Sfida për ndryshimet në RTSH mbetet e hapur dhe vazhdon, jo vetëm si një përgjegjësi publike e 
jona, por edhe si një ambicie profesionale. 

Radio Televizioni Shqiptar gjatë vitit 2019 ka vijuar angazhimin e tij serioz 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 entin informativ.   

Informimi i paanshëm dhe i balancuar, si një motiv udhëheqës në punën e këtij institucioni po 
bën të mundur kthimin e besimit të publikut, por edhe të kërkesave në rritje të tij. Ajo që kemi 
arritur na ka krijuar bindjen se një platformë 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 rrugëtimin tonë të 
vështirë transformues të këtyre viteve që po i referohemi, para së gjithash na është dashur të 
ngulitim bindjen tek ekipi ynë e pastaj të përçojmë në publik që RTSH, jo vetëm që bëhet, por po 
bëhet mirë dhe konkurrues 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 frymë të re. 

Rritja e audiencës është një tregues që dëshmon se prezenca mediatike e RTSH-së nuk ndodh 
vetëm gjatë ngjarjeve të rëndësishme sportive, kulturore dhe artistike. 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. 

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. 

Raporti që paraqesim përpara jush, synon të japë një tablo të punës, arritjeve, por edhe 
problemeve me të cilat është ndeshur Radio Televizioni Shqiptar gjatë vitit 2019 të cilat kanë 
qenë komplekse, por kanë si qëllim  kryesor  përmbushjen e detyrave për të informuar, edukuar e 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë edhe pakicat 
kombëtare.  

Raporti mbi aktivitetin e RTSH-së për vitin 2019 është në përgjigje të kërkesave të ligjit 
nr.97/2013 “Për Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e RTSH-së, në 
Kodin Etik, Parimet Editoriale dhe Standardet Profesionaloe në RTSH dhe në Rezolutën e 
Kuvendit të Shqipërisë të datës 25.04.2019 “Për vlerësimin e veprimtarisë së Radio Televizionit 
Shqiptar (RTSH) për vitin 2018”   
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E drejta e shprehjes dhe e informimit e mbështetur mbi vlerat demokratike dhe parimet bazë të 
Kushtetutës, mbetet baza referenciale e punës së institucionit tonë. 

Materiali që ju keni përpara pasqyron:  

1- Një raport të gjerë e të hollësishëm ekonomiko-financiar;  

2- Raport i njësisë teknike, e cila ka vijuar me investimet në prodhim e transmetim; 

3- Një analizë mbi njësinë e lajmeve dhe të emisioneve tematike në përgjigje të platformës 
editoriale, por edhe kërkesave e shqetësimeve të popullatës.  

4- Një këndvështrim të gjithëanshëm lidhur me programet në kanalet gjeneraliste dhe tematike, 
të cilat gjatë këtij viti, 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 qendrave vendore audiovizive, drejtorive dhe departamenteve të tjera, angazhimi i 
të cilave është harmonizuar gjithnjë e më shumë me njësitë bazë. 

 Edhe gjatë vitit 2019 të adhurat në RTSH janë mbështetur në tre burime kryesore: 
- të ardhura nga tarifa e shërbimit për përdorimin  e  aparatit TV, në vlerën 1,249,405,000 lekë, 
që ka përbërë afërsisht 56 % të totalit të të ardhurave. 
- të ardhura të financuara nga buxheti i shtetit, në vlerën 674,000,000 lekë, që përbëjnë afërsisht 
30 % të totalit të të ardhurave. 
- të ardhura të realizuara nga vetë RTSH, në vlerën 303,227,000 lekë, që përbëjnë afërsisht 14 % 
të totalit të të ardhurave. 
 
Të ardhurat vjetore janë realizuar në masën 91%, ose në një vlerë prej 222,368,000 lekë më pak 
në krahasim me planifikimin.  
Dy janë arsyet kryesore të mosrealizimit:  

- Mungesae e të ardhurave nga tarifa e aparatit TV, pasi niveli i fondeve që janë arkëtuar 
nga OSHEE ka qenë më i vogël gjatë vitit 2019 se sa gjatë vitit 2018. 

- Munges e të ardhurave nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese RTSH, pra nga TV 
rajonale dhe vendore që duhet të mbështeten në rrjetin e transmetimit të RTSH-së, si 
pasojë edhe e shtyrjes së vazhdueshme nga AMA të mbylljes së transmetimeve analoge. 

 
Këto janë dy burimet kryesore financiare që ishin parashikuar si mbështetje e rëndësishme 
financiare në kuadër të nisjes dhe vazhdimësisë së procesit të digjitalizimit. 
 
Të ardhurat gjatë tre viteve të fundit paraqiten me trendin në ulje në total.  

Niveli mesatar i arkëtimit të tarifës së aparatit vetëm për abonentet familjare gjatë tre viteve të 
fundit arrin vlerën 1,245,000,000 lekë. 

Të ardhurat nga financimi buxhetor, kryesisht për investime, qendrojnë në nivele më të ulëta, 
edhe zërat e tjerë të financimit nuk i mbulojnë plotësisht, por vetëm pjesërisht shpenzimet që bën 
RTSH aktualisht. 

Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese, ndonëse paraqiten me rritje nga një 
vit në tjetrin, nuk kanë arritur parashikimin në zbatim të strategjise dhe kontrates së 
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digjitalizimit, si rezultat i vonesave dhe shtyrjeve të vazhdueshme të mbylljes së transmetimeve 
analoge. 

Në kushtet kur RTSH përballet me kostot tepër të larta të procesit të digjitalizimit, shtimit të 
numrit të kanaleve të transmetimit e larmishmërisë së programacionit, mosrealizimi i të 
ardhurave të parashikuara në buxhet ka krijuar vështirësi serioze në aftësinë paguese të RTSH-së. 

Duke vlerësuar mbështetjen e buxhetit të shtetit gjatë tre viteve të fundit, në mënyrë të veçantë 
për vitin 2017, do të theksonim faktin që kjo mbështetje është e domosdoshme për sa kohë: 

• tarifa e aparatit (100 lekë në muaj, ose 1,200 lekë/vit) mbetet e pandryshuar pfrej 10 vitesh, 

• vlera e faturimit të saj nuk është transparente dhe në zbatim të plotë të udhëzimeve ligjore,  

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

Buxheti i viti 2019 ishte pothuajse ne te njejtin nivel me vitin 2018, me një ulje të vogel për 
investimet në teknologji, shpenzimet e tjera operative dhe shpenzimet për interesa e këste kredie. 

Rritjet në zërat e tjerë janë rezultat i ndryshimeve strukturore programore për zërin e 
shpenzimeve të tjera operative (honoraret), projekte filmike e artistike, shpenzime udhëtimi etj. 

Nisur nga ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve, RTSH gjatë gjithë vitit 2019 ka  likuiduar 
vetëm shpenzimet e domosdoshme, si dhe ka ndjekur hap pas hapi situatën, për të realizuar 
detyrimet kontraktore.  

RTSH e mbylli vitin 2019 me detyrime (borxhe) të larta ndaj të tretëve, si rezultat i të ardhurave 
të munguara gjatë tre 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 vitin 2019: 

- këstin e kredisë të vitit 2018 edhe dy kestet e vitit 2019, përafërsisht 490 milion leke. 

- SLA (shërbimi i mirëmbajtjes së rrjetit) për muajt tetor-nëntor 2019 në vlerën përafërisht 42 
milion lekë 

- Investime (përfshire RTSH AGRO), përafërsisht në vlerën 50 milion lekë. 

 Të ardhurat nga Marketingu gjatë vitit 2019 janë ndarë në 2 periudha, në varësi të situatës 
politike dhe ekonomike, Janar – Korrik dhe Gusht – Dhjetor.  
Gjatë këtyre periudhave vihet re një luhatje jo normale e të ardhurave të realizuara nga 
marketingu krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të viteve 2017 dhe 2018.  
Gjatë periudhës 7 mujore,  Janar – Korrik 2019 janë realizuar 27.912.000 lekë, ose 50% e planit 
të parashikuar gjatë kësaj periudhe për vitin 2019. Ky realizim i ulët i të ardhurave ka ardhur 
si pasojë e situatës politike dhe efektit të zgjedhjeve lokale të këtij viti.  
Pavarësisht se nga Drejtoria e Marketingut ishin lidhur kontrata gjatë kësaj periudhe, ato nuk u 
bënë efektive nga ngërçi i krijuar, duke sjellë në këtë mënyrë edhe mungesën e theksuar të të 
ardhurave.  
Gjatë periudhës së dytë, Gusht – Dhjetor 2019, të ardhurat e realizuara janë 52.193.000lekë, ose 
132% e planit të kësaj drejtorie për këtë periudhë. Qetësimi i situatës politike dhe riaktivizimi i 
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kontratave të lidhura në periudhat e mëparshme kanë bërë që të ardhurat të kenë rritje të 
konsiderueshme. Gjithashtu një faktor tjetër që ka ndikuar në këtë rritje është Festivali i 
58-të i Këngës, gjatë të cilit janë realizuar 40% më shumë të ardhura se viti i kaluar.  
 
Nga drejtoritë e rretheve gjatë kësaj periudhe janë si më poshtë: 
• RTSH Korça ka realizuar 2.256.000 lekë, ose 15% më pak se vitit 2018. 
• RTSH Gjirokastra ka realizuar 1.366.400 lekë, ose 57% më shumë se viti 2018.  
 
Në total nga Marketingut në RTSH, gjatë vitit 2019 janë realizuar 83.729.000lekë ose 90% e 
planit për këtë vit. Kriza politike, zgjedhjet vendore dhe tërmeti i ndodhur në periudhën 
kulmore të sezonit televiz kanë qenë disa nga arsyet kryesore të mos realizimit të të 
ardhurave. 
 
 Një nga drejtimet kryesore të Njësisë Teknike në këtë periudhe ka qenë përfundimi i 

ndërtimit të rrjetit digjital të transmetimit DVB-T2.  
Kjo duke patur parasysh edhe vendimet e AMA-s për mbylljen e transmetimeve analoge në 
allotmentin Tirane-Durrës dhe kalimin vetëm në transmetime digjitale për këto zona. Në 
allotmentin Tiranë-Durres kishte mbetur për t’u zgjidhur spostimi i pikws së transmetimit DVB-
T2 të Sarisalltikut (Krujë) në një vend tjeter. Mbas shumë matjesh të sinjalit, trajtimit të 
ankesave të qytetarëve dhe konsultimesh u vendos që të ndërtohej një pikë e re në Spitallë të 
Durresit për të eleminuar mungesën e sinjalit në disa lagje të qytetit Durrës dhe zonën e Gjirit te 
Lalzit.   Me ndwrtimin e këtij stacioni me fuqi 150 W u plotësua një boshllek në hartën e sinjalit 
digjital DVB-T2 të rrjetit te RTSH-së. 
Gjatë vitit 2019 është vënë në punë stacioni Mile me fuqi 500 W që mbulon kryesisht qytetin e 
Sarandës, duke bërë që banorët e këtij qyteti, si dhe turistët e shumtë gjatë sezonit të verës, të 
kishin mundësinë për të parë kanalet e shumta që ofron paketa e RTSH-së. 
Janë marrë masat që edhe stacioni i fundit që ka ngelur për t’u ndezur në Sopot, për zonën e 
Gjirokastrës, të vihet në punë  pasi në këtë allotment do të ndërpriteshin transmetimet analoge në 
fund të muajit Mars sipas vendimit të AMA-s, por që është shtyrë për në qershor 2020. 
Me vënien në punë të ketij stacioni përfundoi ndërtimi i rrjetit numerik DVB-T2 të RTSH-së. 
 
Gjatë vitit 2019 në vijim të zhvillimit të rrjetit transmetues DVB-T2 dhe infrastrukturës që ai 
ofron, është vijuar me afrimin e operatorëve, transmetues lokale dhe rajonalë në të gjithë 
territorin e Shqiperisë, të cilët kanë kërkuar të mbështeten në patformën digjitale DVB-T2 të 
RTSH-së. Në këtë drejtim, RTSH ka suportuar e përfunduar gjithë procesin dhe nënshkrimin e 
kontratave me këta operatorë, duke bërë të mundur nënshkrimin e kontratave të reja gjatë vitit 
2019, në allotmente të ndryshme, sipas zonave ku këta operatorë veprojnë. Në rrjetin e RTSH-së 
janë mbështetur gjatë vitit 2019 këta operatorë: “News 24”, “Fax News”, “IN TV”, “Report TV”, 
“Scan TV”, “IN TV”, “UTV”, “BBF TV”, “TV Berat”, “TV Antena Nord”, “Kukes TV”, “TV 
Premium”, “Club TV”, ‘TV Alpo”, “A2 CNN”, “Media Vizion” (Vizion +), “TV SOT 7”, “Syri 
TV”, “Shijak TV”. 
 
Reformimi i programeve, e në mënyrë specifike, orientimi drejt emisioneve Live vijon të mbetet 
jo thjesht një angazhim i yni, por një pratikë e metodologji që po zgjerohet në vijimësi.   
Emisione dhe evente drejtpërdrejtë kanë transmetuar gjatë gjithë vitit kanalet RTSH 2, RTSH 3, 
RTSH Plus, RTSH Sport, RTSH Kuvend, RTSH Muzikë dhe sigurisht RTSH 24 me specifiken e 
vet dhe misionin e saj për të qenë i pranishëm në çdo event me impakt  të rëndësishëm publik në 
Shqipëri dhe Kosovë.  
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Transmetime të drejtpërdrejta ditore qe u shtuan këtë vit janë emisionet “Ditë të Mbarë”, 
“Fletorja Zyrtare”, “Dimensioni 04”, “Quiz Express” etj. Vlen të theksohet se gjatë këtij viti 
intesiteti i transmetimit është shtuar ndjeshëm në kanalet RTSH Kuvend dhe RTSH 24.  
Më konkretisht, në kanalin RTSH Kuvend përveç seancave parlamentare ka filluar të 
transmetohet aktiviteti i komisioneve të Kuvendit drejtperdrejtë për çdo mbledhje të tyre, 
transmetime që kanë kërkuar impenjim të shtuar të stafit teknik në transmetim, po ashtu dhe 
shfrytëzimin e kapaciteteve teknike (shpeshhere regji me CG) që shfytëzohen për këto qëllime. 
Transmetimet e kanalit RTSH Kuvend vazhdojnë gjate natës dhe përgjate fundjavës me 
ritransmetimin e këtyre seancave sipas programit të kanalit. 
Në ecurine e punes në transmetimin e Kanalit RTSH Kuvend, duhet të nënvizohet fakti që ka 
pasur shpeshhere probleme të kualitetit të imazhit që transmetohet për shkak të llojit të sinjalit që 
serviret nga Kuvendi i Shqipërise, i cili e prodhon me teknologjine e vet sinjalin e mbledhjeve te 
komisioneve. Janë shfaqur gjithashtu dhe disa problematika në organizimin e programacionit të 
ketij kanali. 
Kanali RTSH 24 në vitin 2019 ka filluar transmetimin e edicioneve të lajmeve 3 herë në ditë 
duke rritur njëkohesisht dhe orët e transmetimve live.  
Për këtë qëllim në bashkëpunim me Departamentin Teknik TV, Regjia Nr.2 u rikonceptua dhe u 
shtua në burime sinjalesh per t’iu përshtatur transmetimeve të informacionit. 
Gjatë vitit 2019, në platformat transmetuese janë integruar dhe playout-et e automatizuar për 
kanalet RTSH Fëmijë, RTSH Film dhe RTSH Kukës.  
Sistemi MAM gjatë vitit 2019 është zgjeruar në shumë sektore të RTSH-së qe i lidh kryerja e 
detyrave me këtë sistem. Më konkretisht është vendosur funksionimi i MAM-it në redaksite e 
kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3, RTSH Fëmijë, RTSH Muzikë, RTSH Sport dhe Qendrën 
Audiovizive RTSH Kukësi. Shtrirja e sistemit MAM në keto redaksi është shoqëruar dhe me 
trajnimet e stafeve perkatëse deri ne përvetesimin e tij. 
Radio Tirana tashmë prodhon dhe transmeton emisione dhe materiale per 6 kanalet e radios, si: 
Radio Tirana 1, Radio Tirana 2, Radio Tirana 3, Radio Tirana Internacional, Radio Tirana Klasik 
dhe Radio Tirana Jazz. 
Gjatë vitit 2019, kemi shtuar një kanal te ri, Radio Tirana Jazz, i cili transmeton 24 ore në ditë. 
Nderkohë të gjitha Kanalet e Radios transmetojnë në WEB, OTT, DVB-T2 , DVB-S2, “RTSH 
TANI” në  Android  dhe iPhone, Live Stream në TuneIn,  LiveOnlineRadio,  My tuner, etj. 
Ne Stacionet e Radios që transmetojnë në FM kemi integruar sistemin RDS i cili i  mundëson 
dëgjuesve që të shikojnë në kohë reale të dhëna Metadata si emrin e artistit, titullin e këngës, 
emrin e emisionit që po transmetohet, orën si dhe shumë të dhëna të tjera.  
Kemi implementuar pjesërisht sistemin AF-RDS për programin e parë, i cili mundëson 
autosintonizimin në frekuencat e Radio Tiranës duke i lehtësuar degjuesit e Radios nga kerkimi 
manual i frekuencave dhe mundësuar dëgjimin pa ndërprerje të emisioneve të radios. 
 
 Radio Televizioni Shqiptar transmeton informacion të larmishëm në disa kanale të 
platformës digjitale të tij, duke nisur nga RTSH1, RTSH 2, RTSH 24, RTSH Sport dhe në të 
paktën dy radio, në Radio Tirana 1 me edicionet informative shkurt dhe ato më të zgjeruara, si 
dhe ne Radio Tirana International në shtatë gjuhë të huaja.  
RTSH, përvec informacioneve në gjuhën shqipe, përgatit dhe transmeton lajme në gjuhët e 
minoriteteve në kanalin RTSH 2 dhe në gjuhën e shenjave, po në RTSH 2 dhe në RTSH Kuvend, 
ku seancat plenare transmetohen drejtpërdrejtë dhe në gjuhën e shenjave, ato ritransmetohen 
brenda javës duke i shërbyer një komuniteti të gjërë njerëzish. 
Ngjarjet e rëndësishme kanë patur një pasqyrim të dedikuar në kanalin informative RTSH 24, si 
edhe në edicionet e lajmeve në RTSH 1 dhe RTSH 2. Nën konceptin e një “studioje të hapur”, 
janë plotësuar transmetimet tona të drejtpërdrejta mbi atë çka ka ndodhur përgjatë gjithë vitit 
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2019, duke nisur me protestat e studentëve, klimën e tensionuar politike përgjatë 6 muajve të 
parë të vitit dhe që kulmoi me zgjedhjet vendore të 30 qershorit.  
Vlen për t’u përmendur se për të dytën herë radhazi, transmetimet e rrjetit të RTSH-së kanë 
marrë një vlerësim pozitiv edhe nga raporti i vëzhguesve ndërkombëtar për paanshmërinë dhe 
balancimin e raportimeve. Radio Televizioni Shqiptar mori një tjetër vlerësim edhe nga OSBE-
ODIHR, për paanshmërinë dhe ekulibrin e pasqyrimit të evenimentit elektoral, si në minutazh 
dhe në tone. 
Një sprovë e vërtetë ka qenë situata tragjike e tërmetit të 26 nëntorit. Situata e rëndë e krijuar nga 
tërmeti i 26 nëntorit është ndjekur me gatishmëri të plotë nga Njësia e Informacionit. Prej orëve 
të para të mëngjesit RTSH ka nisur dhe realizuar një transmetim direkt nga data 26 nëntor dhe të 
gjithë ditët në vijim, duk u kthyer në një dritare reale të informimit për të gjithë qytetarët, duke 
realizuar me  profesionalizëm raportimin e ngjarjeve, me të gjithë gazetarët në terren, studio të 
hapur dhe zërin e specialistëve, shkencëtareve dhe ekspertëve të fushës, larg politizimit, panikut 
dhe sa më pranë publikut. Pasqyrimi i ngjarjes së rëndë, pasojave, e përshkrimi i situatave në ato 
ditë të vështira për të gjithë shqiptarët, duke u treguar të matur me devijimin nga etika 
profesionale, shoqëruan pasqyrimin gati 20 ditor të këtyre ngjarjeve. Lidhjet e drejtpërdrejta, 
intervista, sjellja e zërave që kanë ndikim në ndryshimin sadopak pozitiv të situatës, u përcollën 
në RTSH 24. 
Gjatë vitit 2019 u eksperimentua me sukses edhe formati “100 sekonda”, një format i 
transmetimit të lajmit të përmbledhur, i vlefshëm dhe eficent për marrjen e informacionit në 
rrjetet sociale. 
Njësia e Lajmeve dhe emisioneve Tematike në RTSH, gjatë vitit 2019 ka patur një përmirësim të 
dukshëm dhe një rritje të matshme të orëve të transmetimit. Transmetimet në RTSH 24, kanë 
rritur peshën e përcjelljes së informacionit dhe plotësimin e tij me opinionet e personave me 
ndikim në publik. Viti që shkoi mund të konsiderohet shumë më eficent se paraardhësi. Janë 
shtuar ndjeshëm orët e transmetimit të drejtpërdrejtë dhe raportimet korrekte në pasqyrimin e 
ngjarjeve. Gjithashtu është përmirësuar cilësia e lajmeve, në plotësimin e parametrave 
profesionalë. Konsolidimi i kanalit RTSH 24 dhe koordinimi me kanalet e tjera, ka qenë një 
tjetër aspekt që ka patur përmirësim të ndjeshëm në vitin që u mbyll. 
Askush si RTSH SPORT!!! Ngjan jo shumë modeste kjo që kemi nënvizuar, por është një 
realitet pozitiv dhe që po mirëpritet nga publiku. Mjafton të kryesh një studim dhe të hulumtosh 
gjithë transmetuesit publikë, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, ku kanali RTSH Sport 
rezulton si transmetuesi pa pagesë i vetëm që ka një gamë kaq të madhe ekskluzivitetesh 
sportive. Askush në Evropë nuk transmeton dot pa pagesë: Evopianë dhe Botërorë futbolli, 
ndeshjet e gjithë përfasueseve Kombëtare, Kampionatet e ndryshme kombëtare të lojrave me 
dorë, Formula 1, Moto GP, Euroleague (basket), WWE, Copa Del Rey (Kupa e Spanjës), EFL 
Cup (Kupa e Anglisë), Roland Garros, Wimbledon, FIFA Club World Cup, UEFA Europa 
League, Lojërat Olimpike, DFB Cup (Kupa e Gjermanisë), Kampionatet Evropiane dhe Botërore 
të lojrave me dorë, Notit, Peshëngritjes, Atletikës, klubet shqiptare në Evropë në futboll, 
basketboll dhe volejboll, etj etj. RTSH Sport ka shoqëruar të gjitha këto aktivitete me një 
transmetim profesional dhe serioz duke ju afruar më shumë publikut.         

 Radio Televizioni Shqiptar përgjatë vitit 2019 ka pasur prodhimin më të lartë televiziv të 
një dekade, në gjithë rrjetin e tij: emisione, dokumentarë, reportazhe, prodhime orgjinale, ngjarje 
ekskluzive e shumë bashkëpunime si partner mediatik i një sërë ngjarjesh artistike në kryeqytet e 
më gjerë. Duke llogaritur potencialin teknik mund të them që RTSH i ka tejkaluar mundësitë, 
duke sjellë për publikun e gjerë një pafundësi produktesh televizive, me një pjesë të të cilave, 
synon bindshëm të konkurrojë tregun shqiptar. 



7 
 

Kanali RTSH1 është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit të parë në rrafshin 
editorial, duke gjeneruar ide të reja e duke bërë një monitorim të saktë e me rezultate të 
kënaqshme për produktin televiziv.  

Kanalet RTSH2 dhe RTSH 3 kanë përmirësuar ndjeshëm imazhin e tyre, duke vazhduar 
programet e reja që i janë përshtatur kategorive dhe qëllimit të krijimit të këtyre kanaleve.  
Kanali RTSH FËMIJË është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit, duke gjeneruar 
ide të reja. 
Radio Tirana ka përgatitur dhe prodhuar 100% produktin që ajo transmeton, i cili ka shkaktuar 
në vijimësi një impakt pozitiv te dëgjuesi.  
Kanali RTSH FILM & Dokumentar ka vënë të gjitha energjitë e tij në dobi të krijimit të një 
programacioni të larmishëm, duke ndërtuar një programacion bazuar në një strukturë të mirë 
studiuar në mënyrë që t'i afrohet në çdo moment të ditës audiencës dhe grupmoshave të 
interesuara.  
Për kanalin RTSH MUZIKË programacioni është përmirësuar, pasi edhe kanali është pasuruar 
më prurje të reja, si në koncerte të regjistruara në vend, ashtu edhe me koncerte të huaja me të 
drejta transmetimi.  
Gjatë këtij viti janë rritur kërkesat për bashkëpunime me RTSH, për organizmin e shumë 
eventeve në kryeqytet e më gjerë.  
Për Departamentin e Grafikës dhe Departamentin e Prodhimit kjo periudhë ka vazhduar e 
ngarkuar, për arsye të programeve të RTSH2, RTSH3, RTSH Sport, si dhe programeve të 
Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve. 
Përgatitja, partneriteti, përqafimi i koncepteve të reja, adaptimi me ritmet e reja të së sotmes, janë 
fryma e shëndetëshme e çdo programi, që nga mëngjesi radiofonik i Radio Tirana 1, me “Ditë të 
mbarë”, dhe “Ju them mirëmëngjes” në Radio Tirana 2, me një përmbajtje të gjallë, larg 
monotonisë, me tematikë nga e përditshmja, me protagonizëm të publikut, me të ftuar që i 
shërbejnë audiencës.  E deri tek emisionet për fëmijë me misionin themelor edukativ e argëtues, 
në formatin: nga fëmijët për fëmijët, ku Radio Tirana mbetet padyshim e vetmja e llojit të saj në 
vend, dedikuar kësaj grupmoshe. 

 Gjatë vitit 2019, platformës së RTSH-së iu shtua edhe një kanal televiziv, RTSH Kukësi, 
duke u bërë kanali i tretë nga QVA-të, pas Korçës dhe Gjirokastrës.  
Katër qendrat vendore audiovizive të Radio Televizionit Shqiptar (RTSH Gjirokastra, RTSH 
Korça, RTSH Kukësi, RTSH Shkodra) kanë bërë një hap cilësor gjatë vitit 2019 në rritjen e 
profesionalizmit të tyre, si në transmetimet 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 transmetime 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 2019-ës, është shtrirë në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në qarqet 
përkatëse, kjo falë digjitalizimit dhe aplikacionit RTSH TANI. 
Edhe gjatë 2019-ës stacionet e katër radiove lokale të RTSH-së kanë qenë në transmetim 24 orë, 
me një strukturë programore të konceptuar në stilin e një “Radioje magazine”, që përmbledh 
shumë  fusha dhe gjini radiofonike, por baza mbetet gjithmonë informacioni. 

 Gjatë vitit 2019, në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme u mendua si e domosdoshme 
krijimi i Drejtorisë së Promocionit dhe WEB. Në këtë drejtori u bashkua dhe Sektori i WEB-it, i 
cili ishte në varësi të Njesisë së Emisoneve Tematike dhe Lajmeve. Kjo Drejtori ka për detyrë 
kryesore menaxhimin sa më cilësor të imazhit dhe promovimin e të gjithë anës funksionale të 
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Transmetuesit Publik, duke qenë nyja lidhëse që promovon të gjitha kërkesat informative, 
programative, lançuese dhe prodhuese të drejtorive të tjera të RTSH-së. 
Në vazhdim të praktikës së viteve të kaluara dhe gjatë 2019, nën kujdesin e OSCE-së janë 
zhvilluar disa sesione workshop dhe trajnime për grupe të ndryshme gazetarësh. 
RTSH e ka konsideruar komponentin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe trajnimit, si 
prioritetin kryesor në ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Procesi i 
trajnimit të vazhdueshëm funksionon në mënyrë efektive vitet e fundit, duke u përmirësuar në 
vijimësi. 
Numri i vëndeve të punës në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme për vitin 2019 ka qenë 118 
vende pune, për vitin 2018 ka qenë 110 vende pune. Rritja ka ardhur si pasojë e ngritjes së një 
strukture të re për promocionin në rrjetet sociale, facebook, instagram, youtube dhe WEB. 
Gjatë viti 2019, struktura organizative dhe analitike e Njesisë së Programeve të RTSH-së ishte e 
përbërë nga 241 punonjës, ndërsa për vitin 2018 numri i vendeve të punës ishte 254, pra 13 
punonjës më pak. 
Njësia Teknike e RTSH-së ka patur 299 vende pune për vitin 2019, ndërsa për vitin 2018 ka qenë 
303, pra 4 punonjës më pak. 
Për Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve, numri i vendeve të punës për vitin 2019 ka 
qenë 142, për vitin 2018 numri i vendeve të punës ka qenë 144, pra dy vende pune më pak.  
Gjatë vitit 2019, struktura organizative e Orkestrës Simfonike të RTSH-së ka patur 70 vende 
pune, për vitin 2018 ka patur 69. 
Gjatë vitit 2019, me përjashtim të shtimit të 1 vendi pune në Gjirokastër, Qendrat Vendore 
Audiovizive të RTSH-së në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës nuk kanë patur ndryshime ne 
strukturat e tyre organizative. 
Si pasojë e ndryshimeve strukturore të RTSH-së, gjatë 2019 struktura organizative e sistemit të 
RTSH-së figuron me 982 vënde pune.  
Është vënë re se gjatë vitit 2019 ka patur largime me dëshirë (e përkthyer në përqindje 4,5%) 
sidomos nga punonjës të moshës së re. Arsyet më të shumta janë për emigrim, ose për një punë 
më të ardhura me te larta. Ky është një problem për Institucionin tone, pasi po largohet fuqia 
punëtore e moshës së re dhe më të kualifikuar. 
 

*** 

Duke qënë se brenda një harku kohor të shkurtër RTSH arriti të rifutet në treg në atë nivel dhe 
cilësi që është e domosdoshme për trasmetuesin tonë, puna në vitin në vazhdim, por edhe më tej 
do të përqëndrohet në zgjerimin e emisioneve të reja, sigurimin e ekskluziviteteve të tjera 
artistike e sportive, rritjen e cilësisë së figurës dhe efektivitetit teknik. 
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 konkurent implementimi i teknologjisë 
së kohës është domosdoshmëri.  
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Ne e dijmë këtë, por dijmë edhe vështirësitë financiare, që megjithëse janë të njohura e të 
trajtuara, nuk po marrin rrugës së zgjidhjes.Besojmë se do të keni gjithë sensibilitetin dhe 
vullnetin për të na mbështetur në këtë drejtim. 

Besimi i publikut dhe interesi i tij është një obligim i përditshëm, për të cilin ne do punojmë me 
motivim, vizion e përkushtim dhe besojmë se sfidat e reja do i përballojmë suksesshëm. 

*** 

Veprimtaria e RTSH-së mbështetet kryesisht në dy dokumenta ligjorë, ligjin nr.97/2013 “Për 
mediat audiovizizve në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin nr.98/2016 të Kuvendit të 
Shqipërisë “Për miratimin e Statutit të RTSH-së”. 

Në përputhje me përcaktimet e nenit 90, të ligjit 97/2013, Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) 
është person juridik publik, që kryen shërbimet e transmetimit publik në fushën e shërbimeve 
audio dhe audiovizive në Republikën e Shqipërisë.  

Për realizimin e qëllimit të tij RTSH përbëhet nga 3 organet drejtuese kryesore që janë: 

a) Këshilli Drejtues (KDRTSH). 

b) Drejtori i Përgjithshëm. 

c) Bordi i Administrimit. 

Këshilli Drejtues, si një nga 3 organet drejtuese të RTSH-së, i zgjedhur direkt nga Kuvendi i 
Shqipërisë, i ushtron funksionet sipas përcaktimeve të ligjit 97/2013. 

Kuvendi i Shqipërisë në përputhje me përcaktimin e dispozitave të ligjit 97/2013, ka mandatuar 
11 (njëmbëdhjetë) anëtarët, përfshi këtu dhe Kryetarin e Këshillit Drejtues të RTSH-së. Bazuar 
në dispozitën kalimtare të nenit 135 të ligjit 97/2013 dhe Vendim e KDRTSH-së nr.2, datë 
13.5.2015 “Për hedhjen e shortit për përcaktimin e mandatit të anëtarëve të KDRTSH-së”, 
rezulton se në fund të vitit 2019, 9 (dy anëtarë kanë kërkuar dorëheqjen) nga 11 anëtarëve të këtij 
Këshilli u ka përfunduar mandate, ndërsa dy të tjerëve (kryetarit dhe një anëtari) u përfundon në 
fund të muajit prill 2020. 

 *** 

Nuk ka detyrime të posaçme ndërkombëtare për RTSH, gjithsesi detyrimin e marrë përsipër nga 
qeveria shqiptare për kalimin nga transmetimet analoge në ato digjitale, tashmë RTSH e ka 
plotësuar, pasi ka përfunduar ndërtimin e dy rrjeteve të transmetimit digjital DVB-T2 të RTSH-
së dhe aktualisht RTSH transmeton një paketë programore të plotë prej 12 kanalesh TV dhe 6 
kanale radio në njërin rrjet, ndërsa në rrjetin tjetër mbështeten transmetuesit audiovizivë rajonal 
dhe vendor që kanë lidhur kontrata me RTSH për këtë qëllim. 

 *** 

RTSH i ka përmbushur rekomandimet e lëna në “Progresraportin e BE-së për Shqipërinë” në 
kapitullin 10 “Shoqëria e Informacionit dhe Media”, pika 10.3 “Politika Audiovizuale”.  
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RTSH ka vënë në funksion të gjitha stacionet transmetuese për shpërndarjen e sinjalit numerik 
dhe aktualisht transmeton në të gjithë Shqipërinë. Mbyllja e sinjalit analog nuk është detyrë e 
RTSH-së, por e AMA-s.  

Po ashtu, RTSH prej më shumë se tre vitesh ka të miratuar tashmë Statutin e ri dhe ka plotësuar 
të gjithë aktet e tjera nënligjore (rregulloret) për funksionimin normal të institucionit. 

*** 

Nga 16 rekomandimet e lëna në Rezolutën e Kuvendit për veprimtarinë e RTSH-së për vitin 
2018, janë zbatuar plotësisht 12 rekomandime, janë zbatuar pjesërisht 3 dhe nuk është realizuar 
vetëm një rekomandim për mungesë fondesh financiare. 

Më në detaje për nivelin e zbatimit të rekomandimeve po ju informojmë më poshtë: 

- Janë publikur të gjithë vendimet e Këshillit Drejtues në faqen e WEB-it të RTSH-së, në 
funksion të transparencës dhe informimit, duke respektuar kufizimet e legjislacionit të fushës për 
mbrojtjen e të dhënave konfidenciale. 
- RTSH ka përfunduar ndërtimin e rrjetit numerik të shpërndarjes dhe aktualisht 
transmeton në të gjithë vendin me sinjal audioviziv digjital. Rritja e të ardhurave nga shfrytëzimi 
i këtij rrjetit nuk është realizuar plotëisht, pasi shtyrja e vazhdueshme e mbylljes së 
transmetimeve analoge nga AMA (që është organi kompetent në këtë pikë) ka ndikuar në këtë 
drejtim.  
- RTSH ka përfunduar ndërtimin e rrjetit numerik të shpërndarjes dhe aktualisht 
transmeton në të gjithë vendin me sinjal audioviziv digjital, ndërsa vazhdon puna me ritme të 
përshpejtuara për digjitalizimin e materialeve arkivore, por për plotësimin e këtij rekomandimi 
nevojiten investime shtesë.  
- RTSH ka vijuar punën për rinovimin e teknologjisë së prodhimit të programeve duke 
bërë përpjekje për modernizimin e teknologjisë në qendrat vendore audiovizive. Në RTSH eshte 
shnderruar teknologjia e te gjitha studiove te prodhimit nga definicoini SD ne ate HD. Sot, te 
gjitha studiot e RTSH-së funksionojne me pajisje te reja ne definicion HD. Sot, të gjitha kamerat 
e operatoreve te terrenit regjistrojne ne HD. Qendrat lokale audiovizive jane pajisur me kamera 
qe regjistrojne ne definicionin HD per operatoret e terrenit, si hapi i pare i shnderrimit te 
teknologjise se tyre. Ne rrjetin e programeve të RTSH-së, përveç transmetimit me sinjal televiziv 
te dy qendrave lokale, “RTSH Korçë” dhe “RTSH Gjirokaster”, ne tetor 2019 ka filluar 
transmetimet televizive edhe qendra lokale “RTSH Kukes”.  
- RTSH ka ngritur një platformë të plotë televizive tokësore, sipas parashikemeve të 
kontratës së shërbimit të transmetimit publik të nënshkruar me AMA. Mbetet për t’u hapur 
vetëm kanali/programi RTSH Agro (pasi të miratohet nga AMA) për të plotësuar buketën 
programore të RTSH-së të parashikuar në kontratë. 
- RTSH ka mirëmenaxhuar asetet në dispozicion, duke ngritur një strukturë të posaçme për 
këtë qëllim, për të përmirësuar gjendjen e trasheguar ne menaxhimin e aseteve dhe në 
përmbushje të detyrimit ligjor për dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga 
përdorimi të aktiveve me qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimet dhe 
keqpërdorimet. Sektori i regjistrimit dhe administrimit te pronave, ne bashkpunim me njesite e 
tjera administrative, pas një analizë te plote që iu bë gjendjes në fushën e menaxhimit të aseteve 
në njësitë përbërëse të Radio Televizionit Shqiptar dhe në zbatim te kërkesave te Udhëzimit të 
Ministrisë së Financave Nr. 30, datë 27/12/2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në njësitë e 
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sektorit publik“,hartoi dhe u drejtoi te gjithe personave pergjegjes nje udhezim ne te cilin 
percaktoheshin qarte detyrimiet dhe nje plan veprimi qe keta persona duhet te zbatonin per 
permiresimin e gjendjes ne te cilen ndodheshim. Pas inventarizimit te pasurise qe administron, 
RTSH eshte ne procesin e aplikimit per regjistrim prane Agjesise Shteterore te Kadastres per te 
gjitha pasurite e inventarizuara, si ndertesa dhe troje.    
- Realizimi dhe prodhimi i programeve cilësore radio (audio) dhe i programeve cilësore 
televizive (audiovizive), ka kushtëzuar nevojën e vendosjes së standardeve më profesionale, jo 
vetëm në lidhje me aprovimin (miratimin) e projekteve në RTSH (projekteve filmike dhe 
projekteve artistike), por edhe në lidhje me miratimin e programeve që financohen nga fondi i 
prodhimit të pavarur, në kuadër të strukturës programore të RTSH, në zbatim të Ligjit nr.97/2013 
“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. Këshilli Drejtues i RTSH-së, me vendimin 
nr. 66, datë 07.11.2016, miratoi “Rregulloren për përdorimin e fondit të prodhimit të pavarur”, si 
dhe me vendimin nr. 10, datë 26.03.2018, miratoi “Rregulloren për miratimin dhe zbatimin e 
projekteve filmike, artistike dhe të blerjes së të drejtave”. Përmes secilës prej rregulloreve, është 
bërë e mundur që të vendosen rregulla dhe standarde, të cilët i janë përgjigjur zhvillimit dhe 
rritjes së ofertës së programeve radio (audio) dhe programeve televizive (audiovizive) të RTSH-
së, të cilët pasqyrojnë te dëgjuesit dhe shikuesit e të gjitha moshave larminë e jetës shqiptare dhe 
më gjerë, duke pasuruar botën mendore dhe shpirtërore të njerëzve.  
- RTSH ka qenë aktive në të gjitha iniciativat e marra nga AMA dhe Këshilli i Europës për 
të bërë të mundur një matje sa më të besueshme dhe profesionale të audiencës. RTSH është 
transmetuesi audioviziv më i interesuar në treg për një matje sa më profesionale dhe të 
besueshme të audiencës, pasi ka bindjen që shikueshmëria e RTSH-së është shumë më e lartë se 
sa jepet nga të dhënat e kompanisë së vetme që kryen sot matjen e audiencës.  
- Radio Televizioni Shqiptar përgjatë vitit 2019 ka pasur ndoshta prodhimin më të lartë 
televiziv të një dekade, në të gjithë rrjetin e tij: emisione, dokumentarë, reportazhe, prodhime 
orgjinale, ngjarje ekskluzive e shumë bashkëpunime, si partner mediatik i një sërë ngjarjesh 
artistike në kryeqytet e më gjerë. Duke llogaritur potencialin teknik mund të themi që RTSH i ka 
tejkaluar mundësitë, duke sjellë për publikun e gjerë një mori produktesh televizive, me një pjesë 
të të cilave ka konkurruar denjësisht në tregun shqiptar.  
Momentalisht, ajo që është pika jonë më e fortë është gama e gjerë e programeve të të gjitha 
zhanreve, duke filluar nga emisionet me karakter informues, edukativ, kulturor, argëtues, etj. 
Misioni ynë është të sjellim produkte cilësore dhe t’i ofrojmë publikut të të gjitha moshave një 
paketë të pasur me programe e ngjarje ekskluzive.  
Përsa i takon audiencës, duhet një matje e besueshme dhe profesionale për ta përcaktuar ndjekjen 
nga publiku të programeve të RTSH-së. Nga sondazhet tona rezulton se perceptimi dhe besimi i 
publikut është rritur ndjeshëm te RTSH.   
- Në bazë të detyrimeve ligjore Radio Televizioni Shqiptar, Njësia e Emisioneve Tematike 
dhe Lajmeve, brenda së cilës është krijuar dhe funksionon kanali RTSH Kuvend, ka nisur 
transmetimet mbi pasqyrimin dhe informimin e publikut mbi aktivitetet e Institucionit të 
Kuvendit të Shqipërisë. Duke respektuar marreveshjen e lidhur midis Radio Televizionit 
Shqiptar, Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Kombëtare të Njerëzve që nuk 
dëgjojnë (ANAD) për interpretimin e Seancave Plenare në gjuhën e shenjave, informojmë se kjo 
praktikë ka nisur që sesionin e kaluar dhe vazhdon pandërprere deri në momentin që ju 
informojmë. Seancat janë rregjistruar dhe janë transmetuar sipas kushteteve dhe protokollit të 
paravendosur në marrëveshjen e mësipërme, me interpret të posaçem per gjuhen e shenjave. 
Seancat plenare të interpretuara në gjuhën e shenjave transmetohen në RTSH Kuvend, çdo të 
shtunë, ose të dielë. Nga ana tjetër, në punën dhe përditshmërinë e tij, kanali RTSH Kuvend i 
platformës digjitale të RTSH-së transmeton drejtëpërdrejtë çdo ditë Komisionet Parlamentare që 
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kanë më shumë rëndësi, të rregjistruara komisionet e tjera dhe si çdo të enjte seancat plenare të 
plota, apo në ditët e tjera, kur Kuvendi mblidhet në seancë plenare jashtë kalendarit.  
- Sa i takon prodhimit dhe transmetimit të programeve që i kushtohen proçeseve integruese 
të vendit në Bashkimin Europian, deri tani këto programe kanë qenë të përfshira në të gjitha 
edicionet informative, jashtë tyre përmes intervistave të zgjeruara dhe emisioneve speciale. 
Shqipëria është vend kandidat dhe në bazë të kushteve të përmbushura, “Komisioni Europian ka 
pergatitur një rekomandim për hapjen e negociatave të anëtarësimit”. Për shkak se opinoni publik 
ka informacione jo të thelluara mbi proçesin ne tërësi, por edhe segmetet e caktuara që përbëjnë 
interes të vecantë, Radio Televizini Shqiptar ka zhvilluar një eksperiencë të suksesshme me 
transmetimin në Radio Tirana të emisionit “Shqiptarët dhe Europa”.  
- Emisioni i përjavshëm është munduar të trajtojë temat e ndryshme për të cilën ka nevojë 
të informohet publiku shqiptar në proçesin e gjatë të integrimit europian. Përmes këtij emisioni 
është përcjellë për publikun aktualiteti evropian i parë ndryshe dhe me debatet përkatëse, ku 
ekspertë të rinj nga bota akademike dhe nga jashtë kanë diskutuar në një format 60 minutësh në 
lidhje me insertet e parapërgatitura që ishin një esencë e asaj që po zhvillohej dhe shtronin një 
pyetje, e cila më tej debaohej në studio. Te rinj akademike, politologë dhe diplomatw, por edhe  
Delegacioni i Bashkimit Evropian ju bashkuan ketij formati radiofonik. Nisur nga eksperienca e 
parë në Radio, ky emision po shihet që të përshtatet edhe në formatin televiziv, sidomos në 
periudhën aktuale, kur Shqipëria mori sinjalin për hapjen e negociatave të anëtarësimit.  
- Fondi i prodhimit te pavarur parashikuar per vitin 2019 ka qene ne vleren 17 milion leke. 
Ky fond vijon te qendroje ne vlera planifikimi, pasi realizimi i tij nuk eshte bere i mundur as 
gjate kesaj periudhe, pasi mbetet shume i vogel per te terhequr interesin per prodhuesit e pavarur. 
 Duke qenë se ky fond nuk është përdorur gjatë vitit 2019, pasi nuk ka tërhequr interesin e 
prodhuesve të pavarur, nuk ka çfarë të pasqyrojmë në raportin vjetor një përshkrim të detajuar 
për përdorimin e fondit të prodhimit të pavarur dhe efektshmërinë e këtij fondi.  
- Sipas analizave të ndryshme, përafersisht mbi 70% e konsumatorëve potencial i qasen 
internetit për nevoja dhe interese të ndryshme. Këto statistika shtyjnë në nevojën për të qene 
akoma me fuqishem, dhe te aksesueshem ne te gjitha zhanret qe mund te ofrohen online nga 
RTSH. Ndaj për këtë qëllim RTSH ka përgatitur një faqe të re në internet, prezantimi dhe vënia 
në funksion e së cilës është çështje ditësh.  
Facebook 
Momentalisht, kemi arritur të ngremë, të unifikojmë dhe të verifikojmë zyrtarisht faqen e RTSH-
së në Facebook (blue badge). Numri i ndjekësve të faqes së RTSH-së është rritur me mbi 20% 
ndjekës të rinj, dhe aktiviteti (page engagemet është 2-3 fishuar, mbi 200%). Numri i postimeve 
promocionale është 5 deri në 10 postera, ose spote, në dite, gjithashtu dhe lajmet kryesore të 
ditës postohen në këtë faqe. 
Përveç «organic Reaches» në faqe janë përdorur dhe Boost-et, të cilat kanë ndihmuar për të rritur 
shikueshmërinë në videot e tarifës, dekoderit dhe 100 sekonda lajme, si dhe për të rritur numrin e 
“like-ve” në faqe. Gjithashtu, janë caktuar dhe një grup punonjësish teknikë, të cilët përgjigjen 
mesazheve në inbox në lidhje me pyetjete, apo problemet teknike, që ndeshen me dekoderin. 
Instagram 
Me krijimin e Drejtorisë së Promocionit dhe Web, është hapur dhe një llogari në Instagram për 
RTSH. Në të janë paqyruar postera dhe spote në lidhje me programacionin ditor, ose javor, për 
promovim. Numri i ndjekesve dhe vizitoreve është gjithmonë e më shumë në rritje. Janë përdorur 
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boosts për të rritur shikueshmërinë në videot e Dekoderit dhe aplikacionit RTSH TANI. Çdo ditë 
në IGTV hidhet video 100 Sekonda Lajme. 
Youtube 
Kanali në YouTube prej 5 vitesh pasqyron rregullisht të gjitha materialet që prodhohen nga 
njësitë programore dhe këngët e Festivalit të Këngës. Numri i Subscribers (Abonuesve) është 
rritur me 10 mijë ndjekës të rinj. Së fundmi, spotet televizive, emisionet dhe prodhimet e 
kanaleve RTSH 2 dhe RTSH 3 kalohen gjithashtu në YouTube. Produksionet përkatëse sjellin 
materialet e tyre të montuara dhe kalohen me pas në kanalin e YouTube nga drejtoria e 
promocionit. Për kronikat e lajmeve, ka një kanal të veçantë. Ende mbetet për t’u përmirësuar 
pjesa e menaxhimit të të drejtave të videos, bazave muzikore dhe kronikave të lajmeve që kanë 
pamje të njëjta (kryesisht nga politika) me televizionet e tjera. 
FORMATI “100 SEKONDA LAJME”  
Gjatë vitit 2019, RTSH ka hedhur në tregun e mediave on line “100 Sekonda Lajme“, ku në 
mënyrë të përmbledhur, në shumë pak rreshta dhe me pamje video, ndjekësit e mediave on line 
kanë mundësi që të njihen me ngjarjet kryesore të ditës i pershtatur per mobile, TV apo PC dhe 
nepermjet nje kohe shume te shkurter (100 sekonda) vizitori te arrije te marre online lajmet 
kryesore te dites. Gjithsesi, qellimi kryesor eshte terheqja e audiencës së re në moshë me 
informacion sa më cilësor në të gjitha platformat madhore. Ky format mund të vlerësohet mjaft i 
suksesshëm, pasi jo vetëm informon cilësisht e profesionalisht, por ka ndikuar jo pak edhe në 
rritjen e numrit të ndjekësve të RTSH-së në mediat sociale.  
- Puna për miratimin e strategjisë ka nisur në fund të vitit 2017 me synimin për të patur një 
dokument orientimi për një periudhë 3-5 vjeçare. Strategjia është dokumenti i parë i ketij lloji në 
historinë e RTSH-së. Hartimi i kësaj strategjie po bëhet në bashkëpunim të ngushtë me zyrën e 
OSBE-së në Tiranë, me ndihmën e ekspertëvë të EBU-së dhe së fundmi edhe me ekspertizë të 
ekspertëve të BE-së (përmes programit: Ndihma Teknike për Transmetuesit Publik në Ballkanin 
Perëndimor).  
Çfarë është arritur deri më tani ? 
Kapitulli që përcakton vizionin dhe misionin e RTSH-së tashmë ka përfunduar. 
Diskutimet me nivelin drejtues dhe menaxherial kanë bërë të mundur përcaktimin e avantazheve, 
pikave të forta, por edhe mangësive dhe sfidave që përballet institucioni.  
Kapitulli për përcaktimin e strategjisë së programeve ka ende nevojë për shtjellim të mëtejshëm. 
Puna ka nisur mirë për përcaktimin e funksionimit të stategjisë që përfshin protokolle dhe 
standardet, strukturën organizative dhe përcaktimin e roleve të reja për t’u përballur me sfidat e 
mjedisit digjital, racionalizimin e shërbimit dhe prodhimit dhe eventualisht përcaktimin e 
politikave për “outsourcing”, si për shërbime, ashtu edhe për prodhim. 
Hapi tjetër është përfshirja e vlerësimit të kostove bazuar mbi objektivat e strategjisë, kjo do të 
cojë edhe në identifikimin e burimeve financiare dhe propozimet për një reformë në sistemin e 
menaxhimit financiar, një ripërcaktim të përgjegjësive horizontale dhe vertikale të menaxhimit 
dhe rekomandime për të qenë më fleksibël dhe më shumë të orientuar nga menaxhimi 
projekteve. 
Strategjia do të propozojë një kalendar kohor për një sistem modern planifikimi (që ka koncepti 
deri te prodhimi bazuar në strategjinë e miratuar)  
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Për shkak se ky është “ushtrimi” i parë që ndërmerret për hartimin e një strategjie afat-mesme, 
kompleksitetit të problemeve të trashëguara teknike, organizative, nevojave ditore, ngjarjeve me 
rëndësi kombëtare, si dhe për shkak të zhvillimeve të shpejta e të vrullshme teknologjike RTSH 
ka ndërmarrë një qasje hap pas hapi, me synime afatshkurtër, afat mesëm dhe afagjatë.  
Afati i parashikuar per perfundimin e plote te dokumentit eshte gjysma e pare e vitit 2020. 
Plani i Biznesit është një dokument strategjik që lidhet ngushtë me Strategjinë e Zhvillimit të 
RTSH-së dhe pjesë përbërëse e tij, hartimi i tij është në punë e sipër dhe pritet të përfundojë 
brenda 6-mujorit të parë të vitit 2020. 
Në faqen zyrtare të internetit të RTSH-së publikohen rregullisht të gjitha analizat financiare të 
institucionit dhe raportet vjetore. 
- Gjatë vitit 2019, si asnjë vit tjetër në RTSH janë zhvilluar një mori trajnimesh, 
seminaresh, konferencash, vizitash studimore, workshop-esh për të forcuar kapacitetet 
administrative të stafit të institucioni, ku përparësi i është dhënë stafit të gazetarëve, redakorëve, 
teknikës, montazhit, IT etj. 
- RTSH ka zhvilluar 12 trajnime për punonjësit e vet vetëm për temën me temë “Sistemi i 
menaxhimit të aseteve media ETERE”.  
Janë kryer 3 trajnime në bashkëpunim me Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim 
(TIKA), duke dërguar pranë TRT (transmetuesi publik turk në Ankara), tre grupe punonjësish të 
RTSH-së kryesisht nga Njësia Teknike me tematikë “Menaxhimi i dritave/ndriçimit dhe 
programi social”/ “Menaxhim zëri dhe programi social” / “Trajnim për Teknologji informacioni 
të medias vizuale”.  
Në bashkëpunim me EBU janë zhvilluar 2 dy programe trajnimi nga trajnues të huaj në Tiranë 
me punonjës të Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve me tematika “Fake NEWS, 
kontrolli dhe siguria para hedhjes së lajmit në ëeb” / “Training of Trainers”. 
Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar rreth 16 trajnime, seminare dhe vizita studimore nga punonjës të 
ndryshëm të RTSH-së, brenda dhe jashtë vendit për tema, si: për mbeshtetjen nga arkivi, 
prodhimin e programeve per femije dhe te rinj, per zhvillimin e nje mekanizmi ankesash per te 
perforcuar stadardet editorale ne mediat publike, për perditesimin e parimeve editorial, për 
praktikat ne qeverisje, rregullim dhe legjislacion te sherbimit te Mediave Publike, per gazetaret / 
redaktoret e mediave lokale, RTSH Korçë, për financimin e medias publike, për marrëdhëniet me 
publikun / promocionin, web, grafikë dhe IT, per integrimin e newsroom, për funksionin e 
Ombudsman-it ne mediat publike etj, etj. 

*** 

Kuadri kryesor rregullator (ligji dhe statuti) nuk ka patur ndryshime në vitin 2019. Janë miratuar 
në Këshillin Drejtues rregulloret e punës për të gjithë drejtoritë e krijuara rishtazi gjatë vitit të 
fundit. 

*** 

Të gjitha detyrimet ligjore që përcakton ligji dhe statuti janë zbatuar dhe ato janë udhëheqëse në 
veprimtarinë e RTSH-së. 
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REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO-FINANCIAR  

Realizimi i treguesve të mësipërm analizohet duke u bazuar në vendimin nr.1, datë 15 Shkurt 
2019 «Mbi miratimin e buxhetit të RTSH-së » për vitin 2019, Vendimin Nr.38, datë 15.11.2019 
të Këshillit Drejtues RTSH «Për miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e RTSH-së pë vitin 
2019», si edhe Aktit Normativ nr.11, datë 24.12.2019, mbërritur në RTSH më datë 31.12.2019, 
sipas shkresës së  Ministrisë së Financave nr.24136/6, datë 31.12.2019 për shtesë fondi në zërin 
investime kapitale. 
 
Realizimi i të ardhurave gjatë vitit 2019 
 
Në mënyrë të përmbledhur, të ardhurat sipas burimeve të financimit janë realizuar në 
raportet dhe në strukturën e mëposhtme: 
 
- Të ardhura tarifa aparatit TV në vlerën       1,249,405,000 lekë  (~ 56 % ndaj totalit) 
- Të ardhura të financuara nga Buxheti i Shtetit  në vlerën 674,000,000 lekë   (~ 30% ndaj totalit) 
-Të ardhura të vetë RTSH  në vlerën          303,227,000 lekë  (~ 14 % ndaj totalit) 
         
   A.   Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2019 
 

 
Të ardhurat  
 

 
    

Plani 
Buxhetit Realizimi Realizimi 
Viti 2019 Viti 2019 në % 

I. Financimi nga buxheti 674,000,000 674,000,000 100 
Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000,000 240,000,000 100 
Projekte Filmike&Artistike 74,000,000 74,000,000 100 
Orkestra Simfonike RTSH 60,000,000 60,000,000 100 
Shërbim mirëmbajtje rrjeti digj.etj. 200,000,000 200,000,000 100 
Investime në Teknologji 100,000,000 100,000,000 100 
II.Të ardhura nga tarifa ap.tv 1,400,000,000 1,249,405,000 90 
III.Të ardhura të Institucionit 375,000,000 303,227,000 81 
Shfrytëzim infrastrukture transmetimi  147,000,000 85,903,000 58 
Reklama, njoftime etj. 95,000,000 83,824,000 88 
Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000,000 76,000,000 100 
Të ardhura të tjera 57,000,000 57,500,000 100 
TOTALI   I+II+III 2,449,000,000 2,226,632,000 91% 

 
Të ardhurat janë realizuar në masën 91%, ose në vlerën 222,368,000 lekë më pak në krahasim 
me planifikimin, kryesisht nga tarifa e aparatit TV dhe shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese 
RTSH, dy burimet kryesore që ishin parashikuar si mbështetje e rëndësishme financiare në 
kuadër të nisjes dhe vazhdimësisë së procesit të digjitalizimit. 
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Grafiku i të ardhurave RTSH 
 

 
 
 
Në mënyrë analitike realizimi i të ardhurave paraqitet: 
 
I - Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në nivelin e parashikuar. 
 
a) Në Programin e parë «Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor», në zbatim të nenit 116/a, b, 
c të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht 
përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit” perfshin: 
a) shërbimin e transmetimeve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë; 
b) shërbimin e transmetimeve audio për publikun e huaj; 
c) shërbimin e transmetimeve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së 
Shqipërisë;  
ështe tërhequr financimi në vlerën totale 240,000,000 lekë, 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 etj. 
 
b) Në Programin e dyte «Orkestra Simfonike e RTSH-së», në zbatim të nenit 116/dh të ligjit 
nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton 
“Financimi nga Buxheti i Shtetit” përfshin: 
dh) 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. 
 
c) Në Programin « Projekte Filmike e Artistike », në zbatim të nenit 116/d të ligjit nr.97/2013 
“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton “Financimi 
nga Buxheti i Shtetit” përfshin: 
d) Projekte të rëndësishme prodhimi filmik dhe veprimtari artistike të mëdha mbarëkombëtare, të 
prodhuara nga RTSH-ja;  
është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 74,000,000 lekë, nga të cilat vlera 65 milion 
lekë për aktivitetet si vijojnë: Eurosong 2019, Fesivali Junior Eurovision 2019, Festivalin e 57-të 
Këngës në RTSH, Serial TV “Njerka”, seriale radiofonike, programet festive të fundvitit, si edhe 
nje aktivitet i festave të nëntorit dhe dokumentari në kuadër të 100 vjetorit të parlamentarizmit 
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shqiptar, financuar nga buxheti i shtetit në vlerën 9 milion lekë (shtesë e buxhetit gjatë vitit 
2019). 
 
d) Në Programin «Projekteve Teknike per futjen e Teknologjive te reja», në zbatim të nenit 
116/ ç të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili 
shprehimisht përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit” përfshin: 
ç) projekte të rëndësishme teknike për futjen e teknologjive të reja për prodhim dhe transmetim; 
parashikuar si vijon: 
d.1)Investime në Teknologji në vlerën 100,000,000 lekë është realizuar 100%. Investimet e 
parashikuara gjatë vitit 2019 përfshijnë: Investime në Teknologji për furnizim vendosje depozita 
karburanti dhe sisteme monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2 në vlerën 28,6 
milion lekë dhe vlera tjetër është përdorur për të likuiduar detyrimin që mbart RTSH nga viti 
2018 për RTSH AGRO. Në fund të muajit dhjetor 2019, RTSH u financua nga Buxheti me një 
shtesë 50 milion lekë për të likuiduar pjesërisht detyrimin. 
d.2) Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit etj. në vlerën 
200,000,000 lekë, nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e 
mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit gjatë vitit 2019, si edhe likuidimi pjesor i këstit të kredisë 
së digjitalizimit. 
 
Ndonëse të gjithë zerat e financimit janë realizuar 100%, theksojmë ketu se shpenzimet e RTSH-
së për keto programme janë në vlera më të larta dhe përballe faktit të domosdoshmërisë së 
kryerjes së tyre,  RTSH i është dashur ta përballojë nga fondet e të ardhurave të veta diferencat e 
pambuluara nga financimi buxhetor. 
 
II. E ardhura nga tarifa e aparatit TV 
Mosrealizimi në vlerën ~150.6  milion lekë vjen si rezultat i arkëtimit të tarifës jo në nivelin e 
planifikuar.  
 
Tarifa e aparatit televiziv është realizuar në nivelin 90% gjatë vitit 2019, ose e shprehur në vlerë 
absolute 150,595,000 lekë më e ulët nga planifikimi. Arkëtimi i kësaj të ardhure ka përbërë 
burimin kryesor të të ardhurave të RTSH-së, si persa i përket vlerës mujore, ashtu edhe 
kronologjisë së arkëtimit brenda afateve të parashikuara.  
 

 
 
 
Nëpërmjet paraqitjes grafike është pasqyruar arkëtimi në fakt në vitin 2019. Planifikimi i kësaj të 
ardhure u bë në vlerën ~117 milion lekë në muaj, nisur nga numri i abonenteve, si edhe 
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përfshirja e përdoruesve jofamiljare për çdo aparat TV (shërbimet e hotelerisë) siç e kanë të 
përcaktuar aktet nënligjore. Si rezultat i vijimit të të njejtës situate faturimi nga OSHEE, 
megjithë shkresat e derguara nga RTSH, në asnjë muaj vlera e tarifës nuk arriti nivelin e 
planifikuar.Vetëm në muajt Janar e Shtator rezultojnë vlera arkëtimi mbi 110 milion lekë dhe 
muajt Mars, Korrik e Nentor rezultojnë me nivelet më të ulëta të arketimit në vlerat 97-98 milion 
lekë. 
 
III - Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH kanë patur ecurinë si vijon: 
 
1. Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese të RTSH dhe transmetime FM 
janë realizuar në masën ~58%, ose me një mungesë në vlerë absolute ~61milion lekë. 
Kjo mungesë vjen nga mosrealizimi i të ardhurave nga shërbimet në rrjetin numerik: 
- AMA ka shtyrë afatin e mbylljes së transmetimeve analoge tre here brenda vitit 2019, sidomos 
në Tiranë, vlerë e cila ishte parashikuar të realizohej gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2019 dhe 
u realizua vetem ne muajin shtator 2019, e deri ne fund te vitit eshte faturuar sherbimi vetem per 
4 allotmente nga 11 allotmente gjithsej. 
2. Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 88 %, një 
mungesë realizimi në vlerë absolute ~11 milion lekë. Gjatë vitit 2019, realizimi i këtyre të 
ardhurave ka patur problematikat e veta.Vlerat e realizimit të këtij zëri gjatë tremujorit të parë 
dhe në muajin Korrik kanë qenë në kufijtë minimalë 2,4-3,6 milion lekë, ndërkohë që situatat më 
të mira janë ato të muajve gusht, nëntor e dhjetor 2019, me realizime në vlerat 8-17,9 milion 
lekë. Kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga subjektet kabllore , sipas vendimit të Këshillit 
Drejtues të vitit 2018 janë në vlerën 3,566,832 lekë. 
Vlera e kontratave me klering, kundrejt totalit te kontratave realizuar gjate vitit 2019 është ~ 17 
milion lekë. 
3. Në zërin e 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 arkivor,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, shitja e biletave etj.  
4. Të ardhura nga Koorporata e Përgjithshme e Radio-Televizionit të Kinës për bashkëpunim 
Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik. Bazuar në  Kontraten e  RadioBashkëpunimit në valë të 
shkurtra midis Shqiperisë dhe Kinës, është realizuar 100%  vlera e parashikuar në kontratë prej 
700,000 USD gjatë  vitit 2019, përfshirë këtu edhe vlera 150,000 USD në formën e grantit, e cila  
u perdor për pajisje, sipas kërkesave të njësive të vartësisë.  

 
Krahasimi i të ardhurave gjatë tre viteve të fundit     

TE ARDHURAT Viti 2017 Viti 2018 
 

Viti 2019 

I. Financimi nga buxheti 865,000,000 665,000,000 674,000,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 245,000,000 240,000,000 240,000,000 

Prodhime filmike,veprimt.artistike mbarekombetare 63,000,000 65,000,000 74,000,000 

Orkestra Simfonike RTSH-se dhe kinematografise 57,000,000 60,000,000 60,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja 500,000,000 300,000,000 200,000,000 

II. Te ardhura nga tarifa ap.tv 1,282,683,000 1,200,830,000 1,249,405,000 
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Të ardhurat gjatë tre viteve të fundit paraqiten me trendin në ulje në total, rrjedhojë  kjo 
kryesisht  nga rënia e të ardhurave të trashëguara nga vitet e kaluara. Duke zbritur të ardhurat e 
trashëguara në vite, të ardhurat qëndrojnë në të njejtin nivel.  
- Niveli mesatar i arkëtimit të tarifës së aparatit vetëm për abonentet familjare gjatë tre viteve të 
fundit   arrin vlerën 1,245,000,000 lekë. 
- Të ardhurat nga financimi buxhetor, kryesisht për investime, qendrojnë në nivele më të ulëta, 
edhe zërat e tjerë të financimit nuk i mbulojnë plotësisht, por vetëm pjesërisht shpenzimet që 
bën RTSH aktualisht. 
- Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese, ndonëse paraqiten me rritje nga një 
vit në tjetrin, nuk kanë arritur parashikimin në zbatim të strategjise dhe kontrates së 
digjitalizimit, si rezultat i vonesave dhe shtyrjeve të vazhdueshme të mbylljes së transmetimeve 
analoge. 
 
 
Në kushtet kur  RTSH përballet me kostot tepër të larta të procesit të digjitalizimit, shtimit të 
numrit të kanaleve të transmetimit e larmishmërisë së programacionit, mosrealizimi i të ardhurave 
të parashikuara në buxhet krijon vështirësi në aftësinë paguese të RTSH-së. 
Duke vlerësuar mbështetjen e buxhetit të shtetit gjatë tre viteve të fundit, në mënyrë të veçantë për 
vitin 2017, do të theksonim faktin që kjo mbështetje është e domosdoshme për sa kohë: 
• tarifa e aparatit (100 lekë në muaj, ose 1,200 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 vazhdueshme të RTSH-së. 
 
II. Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2019 
 

 
Nr. 

 
 Emërtimi 

Planifikimi 
Viti 2019 

Realizimi 
Viti 2019 

Realizimi 
ne % 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqëror 798,150,000 783,440,000 98% 
2 Materiale,lënde djegëse 66,500,000 64,785,000 97% 
3 Projekte filmike,artist.etj  339,000,000 338,287,000 99 % 

4 Organizma Ndërkombëtarë 87,000,000 86,967,000 99% 

5 Shërbime nga të tretë 235,050,000 233,961,000 99% 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500,000 86,498,000 99% 

7 Shpenzime të tjera operative 61,800,000 60,811,000 98% 

III. Te ardhura te Institucionit 508,865,000 507,490,000 303,227,000 
Te ardh. Shfrytezimi i  InfrastrukturesTransmetuese  44,200,000 60,170,000 85,903,000 

Reklama, njoftime, etj. 76,600,000 205,320,000 83,824,000 

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

Të ardhura nga shitja produkteve te veta dhe te 
ardhura te  tjera 

41,000,000 41,000,000 57,500,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 266,153,000 125,000,000 - 

TOTALI   I+II+III 2,657,460,000 2,373,320,000 2,226,632,000 
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8 Investime  200,000,000 198,684,000 99% 

8.1 Shpenz. Mirëmbajtje rrjeti digjitalizimi 245,000,000 245,000,000 100% 

9 Shpenzime për interesa dhe këste kredie 330,000,000 326,000,000 99 

 TOTALI 2,449,000,000 2,424,433,000 98.9% 
 

Struktura e shpenzimeve në mënyrë grafike në përqindje paraqitet si vijon: 

 

Në tabelën dhe grafikun e mësipërm është përfshirë edhe vlera ~325 milion lekë këste kredje, që u 

likujduan nga Ministria e Financave, si garantuese e kredisë, për shkak të mungesës së aftësisë 

likuiduese të RTSH-së. 

Në mënyre analitike realizimi i çdo zëri shpenzimi paraqitet si vijon: 

• Zëri paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar 99%.  
Gjatë vitit 2019 janë reflektuar ndryshimet strukturore, janë bërë ndryshimet brenda për brenda 
zërave te shpenzimeve per paga, ne zbatim te vendimeve te Keshillit Drejtues RTSH. Niveli i 
pagave sipas kategorive ka mbetur i njejtë. 
Nga muaji Prill i vitit 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 Orkestres, i cili 
ka përfituar një rritje page 13% nga 1 marsi 2017). 
Nga 930 punonjës në fillim të vitit 2019, numri mesatar i punonjësve nëe fund të vitit 2019 ishte 
906. 
RTSH mbajti gjithë kohën nën kontroll çdo ndryshim strukture, si në personel edhe në kategori 
pagash, sipas fondit të planifikuar gjatë vitit 2019. 
Paga mesatare e punonjësve gjate vitit 2019 ishte ~56,170 leke. 
 

• Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale 
ndihmëse, lëndë djegëse (karburant) është realizuar 99%.  
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Realizimi i ketij zeri është në nivelin 99% dhe është kryer nëpërqindjen më të lartë në njësinë 
Teknike dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, duke i shërbyer të gjitha strukturave të 
vartësise në mënyre sa më efikase. 
 

 
 

• Zëri i Projekteve Filmike dhe Artistike & Fondi i Prodhimit të Pavarur. 
Në këtë zë përfshin: 
a) të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, programe 
sportive, artistike, dhe është realizuar 100%  në vlerën e parashikuar 338,000,000 lekë. 
b) shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur, nuk janë realizuar gjatë vitit 2019. Kjo edhe për 
faktin që situata e vështirë financiare bëri që të shfrytezohej kryesisht fondi i projekteve filmike e 
artistike. 

 
Gjatë vitit 2019 janë realizuar blerje të drejtash TV, të drejta transmetimi të programeve e 
aktiviteteve të ndryshme artistike dhe sportive, etj në vlerën 135 milion lekë, si edhe prodhime dhe 
bashkëprodhime në vlerën 203 milion lekë, duke vënë në shërbim të platformave të transmetimit 
RTSH programe cilësore. Aktivitete të rëndësishme të organizuara gjatë vitit 2019 janë: 
Këste Kampionatit Europian te Futbollit, Europa League, Formula 1 etj. 
Gjithashtu perfshihen ketu edhe shumë prodhime e bashkëprodhime, të cilat pjesërisht janë mbuluar 
nga financimi buxhetor e pjesërisht nga të ardhurat e veta. 
 

• Zëri i Organizmave Ndërkombetarë  
Këtu përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj organizmave ndërkombëtare, si Eutelsat, 
Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për pagesat për transmetime në radio, televizion, 
lajme.Gjithashtu, në këtë zë përfshihen edhe pagesat e kuotizacioneve ndaj organizmave të tjerë 
ndërkombëtare, si Circom, Copeam, Fiat, AFP, ERNO etj. Realizimi i këtij zëri gjatë vitit 2019 
është në masën 99%.  
 

• Zëri i Shërbimeve nga të tretë  
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Këtu 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, pagesat për të drejtën e autorit, prodhimin e sinjalit TV, pagesat ndaj AKEP për 
frekuencat, si edhe shpenzime të tjera  për prurësin e reklamës, trajnime, kontrata shërbimi etj. 
Realizimi i këtij zëri është në nivelin 95%. 

 
 

• Zëri i shpenzimeve udhëtimi e dieta është realizuar 99%.  
Në të gjitha njësite e vartësise dhe gjatë vitit 2019 janë bërë edhe ndryshimet brenda strukturave, 
gjithmonë në vlerën e planifikuar në fillim te vitit. 
 

• Zëri i shpenzimeve të tjera operative është realizuar në nivelin 99%.  
Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për pritje dhe percjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, 
shpenzimet për honorare në të gjitha njesitë e sistemit. 
 

• Zëri i shpenzimeve për Investime   
Investime në Teknologji. Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për investime në teknologji për: 
- Blerje e furnizim pajisjesh për nevojat e transmetimit FM ~18 milion lekë. 
- Blerje Led Wall dhe pajisje ndriçimi per studion e lajmeve ~ 41,6 milion leke. 
- Furnizim-Vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi për pikat e transmetimit në rrjetin 
DVB-T2 në vleren ~ 47,6 milion lekë. 
Kjo vlere ishte parashikuar te financohej nga buxheti i shtetit ne total, por u likuidua vetem 50% 
nga fondet e buxhetit, pasi vlera 21 milion leke nga financimi buxhetor u perdor per te likujduar 
detyrim pjesor per praktiken RTSH Agro, me miratimin e Ministrise se Financave. 
- Vlera 50 milion leke shtese nga buxheti i shtetit ne fund te vitit 2019 u perdor per likuidimin e 
investimit RTSH Agro. 
- Vlera 20,4 milion u perdor per UPS ne studion levizese, furnizim për vendosje kabine elektrike ne 
Zvernec, furnizim dhe vendosje gjeneratore per nevojat e RTSH-së, krijimi i Web-it, HDD storage 
ne transmetim etj.  
 

• Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin 100%, ne vleren 
e parashikuar. 
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Financimi buxhetor ka mbuluar vetem 82% te shpenzimeve te ketij zeri, diferenca vijon te 
likuidohet gjate tre viteve te fundit nga te ardhurat e vetë RTSH. 
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 kundrejt detyrimit 
ndaj bankës gjermane për këstet e kredisë 

Kredia është likuiduar tërësisht nga Ministria e Financave. 
 
 
Krahasimi i shpenzimeve të RTSH-së gjatë tre viteve të fundit: 
 

Emertimi VITI 2017 VITI 2018 VITI 2019 
Paga, shpërblime, sigurime shoqerore 788,897,000 782,181,000 783,440,000 
Materiale, lëndë djegëse 49,699,000 65,724,000 64,785,000 
Projekte filmike,artistike, prodhim i pavarur 245,190,000 331,000,000 338,287,000 
Organizma Ndërkombëtare 119,950,000 76,000,000 86,967,000 
Shërbime nga të tretë si energji elektrike, 
ujë, telekom, roje civile etj. 

242,464,000 232,510,000 233,961,000 

Shpenzime  udhëtimi e dieta 78,859,000 75,606,000 86,498,000 
Shpenzime të tjera operative (honorare, pritje 
përcjellje.etj) 

51,308,000 85,207,000 60,811,000 

Shpenzime për investime dhe mirëmbajtje 
rrjeti digjital i transmetimit 

649,029,000 479,000,000 443,684,000 

Shpenzime për interesa e këste kredie 291,000,000 340,000,000 326,000,000 
TOTALI 2,516,396,000 2,467,228,000 2,424,433,000 

 
 
Buxheti i këtij viti qëndron pothuajse ne te njejtin nivel me vitin e kaluar, me një ulje të vogel që 
është për investimet në teknologji, shpenzimet e tjera operative dhe shpenzimet për interesa e këste 
kredie. 
Rritjet në zërat e tjerë janë rezultat i ndryshimeve strukturore programore për zërin e shpenzimeve 
të tjera operative (honoraret), projekte filmike e artistike, shpenzime udhëtimi etj. 
Nisur nga ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve, RTSH gjatë gjithë vitit 2019 ka  likuiduar vetëm 
shpenzimet e domosdoshme, si dhe ka ndjekur hap pas hapi situatën, për të realizuar detyrimet 
kontraktore.  
RTSH e mbylli vititn 2019 me detyrime (borxhe) të larta ndaj të tretëve, si rezultat i të ardhurave të 
munguara gjatë tre 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 vitin 2019: 
- këstin e kredisë të vitit 2018 edhe dy kestet e vitit 2019                   ~490 milion leke 
- SLA e muajve tetor-nëntor 2019 në vlerën                                        ~ 42 milion lekë 
- Investime(përfshire RTSH AGRO) në vlerën                                    ~50 milion lekë 
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MARKETINGU 

Drejtoria e Marketingut si Strukturë e Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-së, është përgjegjëse 
për menaxhimin  dhe shitjen e hapësirës publicitare dhe shërbimeve të tjera për të tretë që ofron 
RTSH.   
Tashmë Drejtoria e Marketingut ka edhe njësitë e marketingut në RTSH Korça dhe RTSH 
Gjirokastra, të cilat funksionojnë në varësi të kanaleve përkatëse. Struktura e re është planifikuar 
që të mbulojë të gjitha  kanalet e reja të paketës së RTSH-së, si dhe të ofrojë shërbime në online 
dhe WEB.  
Gjatë punës së përditshme Drejtoria e Marketingut, gjatë  vitit  2019, ka lidhur me subjekte të 
ndryshme  50  kontrata. Objekti i këtyre kontratave ka qenë transmetimi i publicitetit dhe 
njoftimeve në Televizionin Shqiptar, Radio Tirana, në faqen WEB  si dhe sponsorizimi i 
programeve të ndryshme.  
Analiza e të ardhurave nga Marketingu gjatë këtij viti ndahet në 2 periudha, në varësi të situatës 
politike dhe ekonomike, Janar – Korrik dhe Gusht – Dhjetor.  
Gjatë këtyre periudhave vihet re një luhatje jo normale e të ardhurave të realizuara nga Drejtoria 
e Marketingut krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të viteve 2017 dhe 2018.  
Gjatë periudhës 7 mujore,  Janar – Korrik  2019 janë realizuar 27.912.000 lekë, ose 50% e planit 
të parashikuar gjatë kësaj periudhe për vitin 2019. Ky realizim i ulët i të ardhurave ka ardhur si 
pasojë e situatës politike dhe efektit të zgjedhjeve lokale të këtij viti.  
Pavarësisht se nga Drejtoria e Marketingut ishin lidhur kontrata gjatë kësaj periudhe, ato nuk u 
bënë efektive nga ngërçi i krijuar, duke sjellë në këtë mënyrë edhe mungesën e theksuar të të 
ardhurave.  
Gjatë periudhës  së dytë Gusht – Dhjetor 2019 të ardhurat e realizuara janë 52.193.000lekë, ose 
132% e planit të kësaj drejtorie për këtë periudhë. Qetësimi i situatës politike dhe riaktivizimi i 
kontratave të lidhura në periudhat e mëparshme kanë bërë që të ardhurat të kenë rritje të 
konsiderueshme. Gjithashtu një faktor tjetër që ka ndikuar në këtë rritje është Festivali i 58-të i 
Këngës, gjatë të cilit janë realizuar 40% më shumë të ardhura se viti i kaluar.  
 
Nga drejtoritë e rretheve gjatë kësaj periudhe janë si më poshtë: 
• RTSH Korça ka realizuar 2.256.000 lekë, ose 15% më pak se vitit 2018. 
• RTSH Gjirokastra ka realizuar 1.366.400 lekë, ose 57% më shumë se viti 2018.  
Në total nga Drejtoria e Marketingut në RTSH gjatë vitit 2019 janë realizuar 83.729.000lekë ose 
90% e planit të kësaj Drejtorie për këtë vit.  Kriza politike, Zgjedhjet vendore dhe tërmeti i 
ndodhur në periudhën kulmore të sezonit televiz kanë qenë disa nga arsyet kryesore të mos 
realizimit të të ardhurave. 
 
Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë të detajuar tabelën e të ardhurave të realizuara nga 
Drejtoria e Marketingut për vitin 2019, në krahasim me ato të realizuara në vitin 2018. 
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Tabela 1 

Nr. Muaji  Viti 2018   Viti 2019  

1 Janar           2,004,675               2,580,320     

2 Shkurt           1,526,903               3,042,751     

3 Mars         14,361,847               3,633,375     

4 Prill         39,731,304               4,370,500     

5 Maj         13,957,929               5,338,240     

6 Qershor         43,151,538               6,544,095     

7 Korrik         36,505,900               2,403,640     

8 Gusht         12,071,204               8,281,760     

9 Shtator         15,574,353               4,500,222     

10 Tetor           7,617,710               7,651,149     

11 Nentor           7,302,440             13,875,955     

12 Dhjetor         11,600,958             17,884,561     

 

TOTALI:       205,406,761             83,729,000     

 

Diferenca e madhe e të ardhurave ndërmjet viteve është e ndikuar nga transmetimi i Kampionatit 

Botëror të Futbollit nga i cili janë realizuar 140.000.000lekë. Për të krijuar një pasqyrë më të 

qartë të mbledhjes të të ardhurave gjatë viteve kur RTSH transmeton evente të rëndësishëm 

Sportiv,  po ju paraqesim më poshtë një tabelë me të ardhurat e realizuara gjatë 6 viteve të fundit. 

 

Viti 2014   Viti 2015   Viti 2016   Viti 2017   Viti 2018   Viti 2019  

       

115,550,000     

         

60,127,000     

       

73,186,000     

       

77,305,000     

       

208,589,000     

        

83,729,000     

 

Siç vihet re gjatë Vitit 2014 dhe 2018 janë krijuar të ardhura 2 – 3 herë më të larta se mesatarja 

normale e të ardhurave nga publiciteti në RTSH. 

Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë grafike raportin e të ardhurave të realizuara gjatë Vitit 

2019, në krahasim me ato të vitit 2018.  
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Grafik 1 

 

 

Në një vështrim më të detajuar të të ardhurave të realizuara siç e theksuam edhe më sipër vihet re 

që mungesa më e madhe e të ardhurave në krahasim me planifikimin është në muajt Janar – 

Korrik të vitit 2019.  

Për periudhën në vazhdim Drejtoria e Marketingut ka marrë përsipër rritjen e të ardhurave në 

mënyrë të ndjeshme për të gjithë kanalet e RTSH-së.  

Të ardhurat e planifikuara për vitin 2020 janë 45-50% më të larta se ato të vitit 2019. Është 

ndërtuar një strategji e detajuar për mirëmenaxhimin e eventeve kryesore që do të transmetohen 

në RTSH gjatë këtij vitit, siç janë: UEFA EURO 2020, Formula 1, Lojërat Olimpike, Eurosong 

2020, Festivali i Këngës në RTSH, ndeshjet e Kombëtares Shqiptare të Futbollit në Nations 

League, si dhe UEFA Europa League.  

Krahas këtyre programeve po bëhen përpjekjet maksimale për rritjen e fluksit të reklamave në 

programet e strukturës së RTSH-së, si në kanalin kryesor RTSH 1, ashtu edhe në kanalet e tjera 

RTSH Sport, Film, Fëmijë,  Shqip dhe RTSH 24.  
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NJËSIA TEKNIKE 

Gjatë kësaj periudhe, Njësia Teknike RTSH, ka pasur si synim kryesor futjen e zhvillimeve të 

fundit teknologjike në studiot e prodhimit, fuqizimin e rrjetit të transmetimit FM dhe çuarjen 

drejt përfundimit të proçesit të digjitalizimit të rrjetit DVB-T2.  

Ky relacion bazohet në disa pika kryesore që përbëjne shtyllat e zhvillimeve teknologjike. 

A. Digjitalizimi i rrjetit të transmetim-shpërndarjes. 

B. Lidhja e kontratave me subjektet që duan të shfrytëzojnë rrjetin DVB-T2 të RTSH. 

C. Përmirësime teknologjike në Platformën DVB-T2. 

D. Rritja e performancës në studiot e rregjistrim/transmetimit TV. 

E. Përmirësimi teknologjik dhe shtimi i kanaleve të Radio Tiranës. 

F. Përmirësim të transmetimeve FM të Radio Tiranës. 

G. Përmirësime të rrjetit IT dhe elektrik. 

A. Digjitalizimi i rrjetit të transmetim-shpërndarjes 

Një nga drejtimet kryesore të Njësisë Teknike në këtë periudhe ka qenë çuarja drejt përfundimit 

të ndërtimit të rrjetit digjital DVB-T2. Kjo duke patur parasysh edhe vendimet e AMA-s për 

mbylljen e transmetimeve analoge në Allotmentin Tirane-Durrës dhe kalimin vetëm në 

transmetime digjitale për këto zona. Në allotmentin Tiranë-Durres kishte mbetur për t’u zgjidhur 

spostimi i pikes së transmetimit DVB-T2 të Sarisalltikut (Krujë), (për të cilën nuk ishte arritur te 

sigurohej leja e ndërtimit) në një vend tjeter. Mbas shumë matjesh të sinjalit, trajtimit të 

ankesave të qytetarëve dhe konsultimesh u vendos që të ndërtohej një pikë e re në Spitallë të 

Durresit për të eleminuar mungesën e sinjalit në disa lagje të qytetit Durrës dhe zonën e Gjirit te 

Lalzit.Realizimi i ndërtimit tw stacionit DVB-T2 me fuqi 150 W, plotësoi një boshllek në hartën 

e sinjalit digjital DVB-T2 të rrjetit te RTSH-së. 

Gjatë vitit 2019 është vënë në punë stacioni Mile me fuqi 500 W që mbulon kryesisht qytetin e 

Sarandës, duke bërë që banorët e këtij qyteti, si dhe turistët e shumtë gjatë sezonit të verës, të 

kishin mundësinë për të parë kanalet e shumta që ofron paketa e RTSH-së. 
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Janë marrë masat që edhe stacioni i fundit që ka ngelur për t’u ndezur në Sopot, për zonën e 

Gjirokastrës,  të vihet në punë, pasi në këtë allotment do të ndërpriten transmetimet analoge   

sipas vendimit të AMA-s. 

Me vënien në funksionim të ketij stacioni kompletohet harta e rrjetit numerik e rrjetit DVB-T2. 

Në stacionet e rrjetit numerik DVB-T2, ka vazhduar puna për ndërtimin e sistemit të furnizimit 

me karburant për nevojat e gjeneratoreve për 24 stacione dhe gjithashtu edhe sistemi i 

monitorimit dhe alarmeve për 40 stacione. 

Vënia në punë e tyre ka krijuar shumë avantazhe në punën tonë. Kështu nëpërmjet vendosjes së 

depozitave 3300 litërshe është siguruar punë pa ndërprerje e transmetuesave, rrjedhimisht 

teleshikuesit kanë patur mundësi të kenë sinjalin e paketës së RTSH-së prezent 24 orë në ditë. 

Vënia në funksionim e sistemeve të monitorimit dhe alarmeve në këto stacione na jep mundësine 

të dimë gjendjen e tyre në kohë reale dhe marrjen e masave për eleminimin e problematikave të 

ndryshme. Po keshtu, jep mundësinë e adresimit dhe trajtimit të problematikave sipas sektorëve 

përkates. Gjithashtu na jep: 

• Të dhëna të vazhdueshme dhe në kohë reale  duke na krijuar  mundësinë për të realizuar 

një transmetim të sigurtë dhe të vazhdueshëm, 

• Mundësinë e kontrollit të saktë të shpenzimeve në energji elektrike dhe karburant, 

• Të dhëna të rëndësishme për menaxhimin e pajisjeve ndihmëse si UPS, ATS, 

gjeneratorit, rregullatorit të tensionit,etj. 

 

B. Lidhja e kontratave me subjektet qe duan të shfrytëzojne rrejtin DVB-T2 të RTSH-së. 

Gjatë vitit 2019 në vijim të zhvillimit të rrjetit transmetues DVB-T2 dhe infrastrukturës që ai 

ofron, është vijuar me afrimin e operatorëve, transmetues lokale dhe rajonalë në të gjithë 

territorin e Shqiperisë, të cilët kanë kërkuar të mbështeten në patformën digjitale DVB-T2 të 

RTSH-së. Në këtë drejtim, Njesia Teknike, ka suportuar e përfunduar gjithë procesin dhe 

nënshkrimin e kontratave me këta operatorë, duke bërë të mundur nënshkrimin e kontratave të 

reja gjatë vitit 2019, në allotmente të ndryshme, sipas zonave ku këta operatorë veprojnë. 

  

Nr Subjektet OSHMA 

1 “News 24” 

2 “Fax News” 

3 “IN TV” 
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4 “Report V” 

5 “Scan TV” 

6 “UTV” 

7 “BBF” 

8 “TV Berat” 

9 “TV Antena Nord” 

10 “Kukes TV” 

11 “TV Premium” 

12 “Club TV” 

13 ‘TV Alpo” 

14 “G2 Media” 

16  “Media Vizion” 

17 “TV SOT 7” 

18 “Syri TV” 

19 “Shijak TV” 

 

Gjate vitit 2019 janë mbyllur transnmetimet analoge për Allotmentin Tiranë duke kaluar vetëm 

në transmetime digjitale. Janë suportuar maksimalisht operatoret e mbështetur në këtë allotment. 

Në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike dhe Drejtorinë Juridike wshtw ndjekur ecuria e 

problematikave dhe mbarëvajtjen, në likuidimin dhe realizimin e termave financiarë sipas 

kontratës në realizimin e të ardhurave. 

Duhet thënë se në këtë drejtim ky proçes ka hasur problematika në respektimin e afateve të 

pagesave nga operatorët lokalë, duke çuar në ndërprerje shërbimi dhe me pas në ndjekje 

gjyqësore nga RTSH për ato operatorë lokalë, të cilët nuk kanë shlyer brenda afateve detyrimet e 

tyre kontraktore me RTSH. Gjithashtu ka vijuar rinovimi dhe nënshkrimi i kontratave të qirasë 

me subjekte të ndryshme në shfrytezimin e infrastrukturës teknike në Stacionet Transmetimtuese 

të RTSH-së të ngritura në mbarë vendin.   

C. Përmiresime teknologjie ne Platformen DVB-T2 

Sektori i Transmetimit 

Proçesi i funksionimit të punës gjatë këtij viti ka qenë transmetimi i përditshëm i shumë 

emisioneve “live” të prodhuar në studiot e RTSH-së në kanalet e platformës, sipas kërkesave të 
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programit. Emisione dhe evente drejtpërdrejt kanë transmetuar gjatë gjithë vitit kanalet RTSH 2, 

RTSH 3, RTSH Plus, RTSH Sport, RTSH Kuvend, RTSH Muzikë dhe sigurisht RTSH 24 me 

specifiken e vet dhe misionin e saj për të qenë drejtperdrejtë në çdo event informative të 

pasqyruar nga ky kanal. 

 Vlen të theksohet se gjatë këtij viti intesiteti i transmetimit është shtuar ndjeshëm në kanalet 

RTSH Kuvend dhe RTSH 24.  

 

Kanali RTSH 24 në vitin 2019 ka filluar transmetimin e edicioneve të lajmeve 3 herë në ditë 

duke rritur njëkohesisht dhe orët e transmetimve live.  

Për këtë qëllim në bashkëpunim me Departamentin Teknik TV, Regjia Nr.2 u rikonceptua dhe u 

shtua në burime sinjalesh per t’iu përshtatur transmetimeve të informacionit. Shndërrimi i kesaj 

regjie në funksion të lajmeve ka bërë që të përballohen me sukses dhe cilësi profesionale të lartë 

transmetimet “live” të tejzgjatura të shumë eventeve të rëndesishme ku mbi të gjitha mund te 

përmendim: Protestat e opozitës gjatë vitit 2019, Zgjedhjet Lokale 2019 dhe ngjarjet që pasuan 

tërmetin e muajit Nëntor. 

Sistemi MAM gjatë vitit 2019 është zgjeruar në shumë sektore të RTSH-së qe i lidh kryerja e 

detyrave me këtë sistem. Më konkretisht është vendosur funksionimi i MAM-it në redaksite e 

kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3, RTSH Fëmijë, RTSH Muzikë, RTSH Sport dhe Qendrën 

Audiovizive RTSH Kukësi. Shtrirja e sistemit MAM në keto redaksi është shoqëruar dhe me 

trajnimet e stafeve perkatëse deri ne përvetesimin e tij.  

Kanali RTSH Sport që nga muaji Nëntor hap asete dhe për lajmet e përditëshme. 

 Gjithashtu në bashkepunim me Sektorin IT në TV është ngritur sistemi i punes dhe është bërë 

grafiku i backup-eve të sistemeve kritike dhe të të dhënave që ndodhen në të gjithë storaget e TV 

dhe Platformës në shirita magnetike. Sipas parashikimeve mendohet që në harkun e 2 muajve të 

mbarojë e gjithë proçeduara e kopjimit të të gjithë të dhënave në keto shirita. 

Sektori i Transkoding 

Ky sektor perveç detyrave të përditshme të kontrollit të programeve që janë për transmetim është 

integruar në menyrë aktive në funksionimin e sistemit MAM. Çdo material i kaluar në këtë 

sistem ka nevoje për proçesimin dhe konfirmimin kualitativ të stafit të këtij sektori. Aktualisht 

numri i aseteve të përpunuara i kalon 7600 copë. 

Gjithashu gjate vitit 2019 është kryer hedhja e një numri të konsiderueshëm materialesh arkivore 

nga shiriti magnetik në “file digjital”. 



31 
 

Objektivat 

Optimizimi dhe mirëmbajtja e sistemeve ekzistuese për të mbështetur kërkesat e prodhimit që 

shfaqen gjate veprimtarisë së punës. 

Integrimi dhe zhvillimi i sistemit MAM në sektorë të tjerë të RTSH-së. 

Rritja e kapaciteteve Storage dhe implementimi i “Tape Library”.    

D. Rritja e performancës në Studiot e rregjistrim/transmetimit TV 

Gjate vitit 2019, Departamenti Teknik TV është munduar të përmbushë cilesisht detyrat e 

ngarkuara nga Njesia Teknike. Po ashtu, stafi i këtij departamenti ka plotësuar kërkesat e ardhura 

nga njesitë e tjera për prodhimin e emisioneve, apo programeve, të ndryshme në RTSH. Gjatë 

këtij viti janë shtuar prodhimet e emisioneve, si për kanalin e pare, ashtu edhe për kanalet e tjera 

të platformës së RTSH-së.  

Sektorët e ndryshëm janë angazhuar dhe koordinuar për të pasur një punë të suksesshme në 

shumë ngjarje, evente, apo emisione, të ndryshme. Këtu përmendim mbulimin e zgjedhjeve 

lokale 2019, evente të shumta sportive, Festivali i 58-të i Kenges, etj. 

 

Sektori i Transmetim-Regjistrimit me personelin e vet ka mbuluar të gjitha  transmetimet dhe 

regjistrimet e emisioneve apo eventeve të ndryshme në të gjitha studio e RTSH-së. Për shkak të 

ngarkesës apo mos koordinimit të njësive të tjera, ka pasur raste që personeli i ketij sektori të 

punojë edhe dy turne të njëpasnjëshme duke krijuar probleme në menaxhimin e burimeve. 

Gjate këtij viti programacioni i RTSH 24 është pasuruar duke shtuar lidhjet live edhe edicione 

lajmesh apo biseda në studio në raste të ndryshme si gjatë protestave të opozitës, zgjedhjeve 

lokale, ngjarje që pasuan tërmetet e 21 shtatorit dhe atij të 26 nentorit, etj. Për të pasur një 

transmetim cilësor dhe të kontrolluar, regjia e studios 2 u rikonceptua per t’iu përshtatur 

nevojave të reja.  

Për Sektorin e Sportit, viti 2019 ka qenë viti me produktiv qe nga krijimi i tij. 

Stafi teknik i  këtij sektori gjatë këtij viti ka realizuar rreth 1300 ore live në 5 kanale të 

ndryshme, kryesisht ne RTSH 1, dhe RTSH Sport, por edhe ne RTSH 2, RTSH 3, RTSH Plus. 

Eventet kryesore që janë transmetuar këtë vit janë: 
• Ndeshjet e kombëtares së futbollit 

• Ndeshjet e kombëtares së basketbollit 

• Ndeshjet e kombëtares së volejbollit 

• Formula 1 
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• Moto GP 

• Porsche Supercup 

• UEFA Europa League 

• Kupa e Gjermanise 

• Kupa e Spanjes 

• Kupa e Anglise 

• Europiani U 21 

• Europiani U 19 

• Europiani U 17 

• Boterori i femrave në futboll 

• Boterori i klubeve 

• Euroliga  

• Wrestling 

• Boterori i Basketbollit 

• Superkupa e Shqiperise 

• Ekipet shqiptare ne kupat e Europes 

• Kampionati kombëtar i Volejbollit 

• Kampionati kombëtar i Basketbollit 

• Kategoria e pare e futbollit 

• Kampionati Botëror i futbollit në salle 

• Kampionati Boteror i futbollit në plazh 

• Kampianti Boteror i Peshëngritjes 

• Turneu “Roland Garrous” në tenis 

• Turneu “Wimbledon: në tenis 

• Turnetë ndërkombëtar të atletikës 

 

Emisionet e përjavshme në RTSH SPORT dhe RTSH 1 HD 
• Rubrika Sportive 

• “Ënderr Kuqezi” 

• Studio Europa League 

• “Shtepia e Motoreve” 

• “24 Sekonda” 

• “E Hëna Sportive” 

Numri i eventeve sportive të transmetuara është rritur deri në tre herë krahasuar me vitin 

paraardhës, duke sjelle rrjedhimisht një ngarkesë dhe përgjegjësi më të madhe në realizimin e 

detyrave, por gjithashtu ka nxjerrë në pah dhe problematika të ndryshme, të cilat janë pjesë e 
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përgjegjësisë sonë për t’i zgjidhur në të ardhmen. Ato janë identifikuar si probleme, dhe vënia në 

rrugën e zgjidhjes mbetet një dëtyrim për t’u realizuar në një afat sa më të shpëjtë.  

Stafi teknik i kanalit RTSH Sport është investuar profesionalisht të ruajë standartet e cilesisë që 

janë vendosur deri tani në shumë evente sportive.  

Për këtë arsye, ambjentet e reja teknike të dedikuara vetëm për RTSH Sport janë objektivi 

kryesor i këtij viti. 

Viti 2019 ka qene i ngarkuar dhe për Sektorin e ndriçimit. Stafi i këtij sektori ka punuar duke 

realizuar ndriçimin për shumë emisione të prodhuara në studio dhe jashtë saj. Gjithashtu janë 

ndërruar një pjesë e mire e ndriçuesave të studiove duke futur teknologjinë LED në ndriçim.  

Në Departamentin Teknik TV, duke pasur objektiv ruajtjen e standarteve të cilesisë si në 

prodhimin e emisioneve ashtu edhe në transmetim, problem ngelet trajnimi profesional i 

teknikëve. Ndryshimi i shpejtë i teknologjisë kërkon edhe perditësim të njohurive për 

shfrytezimin sa më të mire e cilësor të pajisjeve TV. 

E. Përmirësimi teknologjik dhe shtimi i kanaleve të Radio Tiranës 

Departamenti Teknik i Radios në Njesinë Teknike tashmë prodhon dhe transmeton emisione dhe 

materiale per 6 kanelet e radios, si: Radio Tirana 1, Radio Tirana 2, Radio Tirana 3, Radio Tirana 

Internacional, Radio Tirana Klasik dhe Radio Tirana Jazz. 

Gjatë vitit 2019, kemi shtuar një kanal te ri, Radio Tirana Jazz, i cili transmeton 24 ore në ditë. 

Realizohen  transmetime në FM këto kanale : Radio Tirana 1, Radio Tirana 2 dhe Radio Tirana 

Klasik. 

Kanali i Parë transmeton në të gjithë territorin e Shqipërisë, Kanali i Dyte në zonën Tiranë, 

Durrës dhe ne Juglindje, ndërsa Radio Tirana Klasik transmeton në zonën Tiranë dhe Durrës .  

Po punojmë për realizimin e projekteve përkatëse qe edhe sinjali i transmetimit për këto dy 

kanalet të shtrihet në të gjithe Shqiperinë. 

Nderkohë të gjitha Kanalet e Radios transmetojnë në WEB, OTT, DVB-T2 , DVB-S2, “RTSH 

TANI” në  Android  dhe iPhone, Live Stream në TuneIn,  LiveOnlineRadio,  My tuner, etj. 

Gjatë vitit 2019, kemi integruar sistemin EPG në OTT dhe DVB-T2  për të cilat janë bërë dhe 

trajnimet e duhura për stafin përkatës, duke qenë të vetmit në Shqipëri që kemi sistemin EPG  në 

“RTSH TANI”  dhë në DVB-T2  në kanalet Radio. 

Kemi implementuar pjesërisht sistemin AF-RDS për programin e parë, i cili mundëson 

autosintonizimin në frekuencat e Radio Tiranës duke i lehtësuar degjuesit e Radios nga kerkimi 

manual i frekuencave dhe mundësuar dëgjimin pa ndërprerje të emisioneve të radios. 
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 Në websitet ku jemi në Live Steam, po integrojmë sistemin METADATA për  kanalet e radios 

Tirana 1 dhe 2, pasi për Radio Tirana Klasik, Radio Tirana 3 dhe Radio Tirana Jazz tashmë janë 

aktive. 

Në muajin Tetor me rastin e 60 vjetorit, në studion Radio Kukesit u benë ndryshime per rritjen e 

cilesisë të trasmetimit. U be zëvendësimi i të gjitha linjave audio më të reja, kontrolli dhe 

rregullimi i sinjaleve hyrëse dhe dalëse duke i vendosur në parametrat e duhura,  si dhe dergimi i 

sinjalit në platformen dixhitale, “RTSH TANI” etj . 

Kemi përmiresuar lidhjet direkte për emisionet, sidomos për emisionin “ Nga Njëra Ndeshje Në 

Tjetrën” pasi kemi vendosur sistemin e transmetimit me OVER- IP nëpermjet pajisjeve 

AUDIOCODEC të një teknologjie të lartë, nderkohë që më parë këto lidhje realizoheshin me 

telefon.  

Kemi unifikuar sistemin e Playout-it në Jazler, duke kaluar nga ai joprofessional në sistem 

playout  profesional. Gjithashtu kemi zevendesuar  disa PC në sistemin e  transmetimit, duke 

vendosur PC WORKSTATION, pasi ato ekzistues nuk ishin ndërruar që prej 10 vitesh. 

Jemi ne perfundim 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 dixhitale. 

Integrimi i saj do të shërbejë për automatizimin e aseteve për arkiven, pasi në të do të hidhen te 

gjitha të dhënat për nje material, si psh:  
• Titull kenge 

• Emri i grupit ose artistit 

• Emri i albumit nga i cili vjen kënga 

• Lloji i muzikës (zhanër) 

• Numri i pjesës së albumit 

• Viti kur u lancua kënga, etj. 

Por do të vlejë edhe për emisionet që janë prodhuar dhe që do të prodhohen nga ne . 

Aktualisht në programin e parë të radios ne transmetojmë emisione “Live”, afërsisht në 4000 orë 

në vit, ose 45 %  të ditës, kurse në program të dytë, afërsisht 1600 ore emisione “Live” në vit, 

ose 17% të ditës. Në kanalin e parë që është dhe me i ngarkuari, emisionet të cilat perdorin 

telefonatat “live” janë afërsisht 2000 ore në vit, kurse në kanalin e dytë keto emisionet janë 

afërsisht 1500 orë në vit. 
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Në muajin Dhjetor 2019, Radio Tirana 3 kaloi në transmetim me emisione dhe materiale me 

vehte të prodhuara nga Radio dhe të dedikuara për radio, pasi deri në këtë periudhe 

ritransmetonte sinjalin e RTSH 3. 

Janë bërë ndryshime të dukshme përsa i perket cilesisë dhe  kualitetit të transmetimeve audio si 

rezultat i standarteve të vendosura nga Njësia Teknike. 

Është e nevojshme bërja e një Studio të re për Radio Tirana 2, kjo sepse studio ekzistuese ka mbi 

18 vjet dhe pajisjet e saj janë amortizuar dhe kane shumë probleme.  

Gjithashtu duhet një Studio për Radio Tirana 3, pasi do të kalohet me transmetime Live dhe 

pajisjet aktuale nuk e sigurojnë një gjë të tillë. 

Nevojiten edhe investime për blerjen e disa pajisjeve në APQ, pasi janë të domosdoshme si 

rezultat i shtimit të kanaleve të reja dhe për ato që do të hapen në të ardhmen . 

Rregullimi i ambjenteve të studiove është i domosdoshem si për cilesinë e transmetimit ashtu dhe 

për personelin teknik. 

F. Përmirësime të transmetimeve FM të Radio Tiranës 

Një nga drejtimet e rëndësishme për vitin 2019 ka qenë edhe përmirësimi i transmetimeve audio 

në FM të Radio Tiranës. Për të realizuar këtë gjë u be evidentimi i gjendjes së transmetimit në 

gjithë territorin e Shqipërisë. Më pas u bë projekti për instalimin e transmetuesave dhe sistemeve 

të antenave. Si hap i parë u vlerësua investimi atje ku ishte tej mase e domosdoshme, pra ku 

sinjali ishte i dobët dhe me probleme të theksuara.  

U realizua blerja dhe instalimi i 4 Transmetuesave FM 1 kW me RDS të integruar për stacionet: 

• Lurth (Mirdite). Ky stacion është pjesë e rrjetit DVB T2 dhe instalohet për here të parë 

një transmetues FM që bën të mundur mbulimin me sinjal të një pjese të konsiderueshme 

të “Rrugës së Kombit”, zonë kjo që më parë ishte pothuajse pa sinjal FM te RTSH-së.  

• Zvernec (Vlore). Ky stacion mbulon kryesisht qytetin e Vlorës me sinjal FM por gjendja 

e transmetimit ishte tej mase e dobët pasi transmetuesi ishte shumë i vjeter dhe me fuqi te 

ulët. Me vendosjen e transmetuesit të ri dhe shume modern, tashmë në qytetin e Vlores 

sinjali i Radio Tiranes është shume cilesor. 

• Petresh (Elbasan). Ky stacion mbulon me sinjal kryesisht qytetin e Elbasanit. Nderkohë 

që transmetuesi ishte tej mase i vjetër dhe në gjendje të keqe teknike. Me vendosjen e 

transmetuesit të ri sinjali FM në këtë qytet dhe rrethinat është përmiresuar ndjeshëm. 
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• Cervenakë. Në këtë stacion i cili ka nje zonë të gjerë mbulimi me sinjal FM, u instalua 

për herë të parë një transmetues FM për kanalin e dytë të Radio Tiranes. Ky instalim 

është në kuader të shtrirjes së transmetimeve FM të tre kanaleve në të gjithë Shqipërinë. 

 

Krahas blerjes dhe instalimit të transmetuesave u bë edhe projektimi dhe instalimi i 3 sistemeve 

antenash FM për transmetuesit FM ne Arapaj (Peshkopi), Tregtan (Kukës) për spostimin e 

transmetuesit të Radio Kukësit (rritje e zonës së mbulimit) dhe Lurth (Mirditë). Instalimi i këtyre 

sistemeve ka siguruar rritje të zones së mbulimit në zonat ku janë instaluar. 

Gjithashtu po punojmë për ndryshimin e transmetimeve në FM nga sistemi “një transmetues një 

antene” në atë “tre ose me shumë transmetues në një antene të vetme” duke mundësur kështu 

lirimin e kullave nga ngarkesat, uljen e kostove të mirëmbajtjes së antenave dhe specializim të 

personelit teknik të mirembatjes. 

G. Përmirësime të rrjetit IT dhe elektrik  

- Disa pika kryesore që përmbledhin në menyrë të përgjithshme punën e Sektorit IT gjatë këtij 

viti janë: 

• Rikonfigurimi dhe përmirësimi i rrjetit kompjuterik. 

• Zëvendësimi i kompjuterave të vjetër me të rinj.  

• Shpërndarja e aksesit në sistemin MAM (Etere). 

• Suport teknik për punonjësit e RTSH. 

• Ngritja e Sistemit të Backup-eve dhe Shtimi i kapaciteteve të Serverave në TV. 

• Vënia në funksionim e sistemit për aksesin në dhomën e serverave . 

• Vënia në funksionim e sistemit të njoftimit në kohë reale për problemet ne dhomën e 

serverave. 

• Sigurimi i aksesit të vazhdueshëm në internet. 

• Mirëmbajtje dhe përmiresime ne serverin e postës elektronike. 

• Vendosja e platformës së bashkëpunimit me RTK. 

• Objektivat. 

 

1. Rikonfigurimi dhe përmirësimi i rrjetit kompjuterik 
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Gjatë kësaj periudhe, Sektori IT ka pasur si synim kryesor përmirësime ne rrjetin kompjuterik 

duke qënë se ai përbën një pjesë shumë të rëndësishme në mbarëvajtjen e punës dhe në raste të 

veçanta është një pikë kyçe.  

Deri ne vitin 2018, në RTSH, rrjeti kompjuterik ka funksionuar i ndarë në dy rrjete të veçanta: 
• Rrjeti i prodhimit ku përfshiheshin transmetimi, montazhi, grafika dhe arkiva. 

• Rrjeti i internetit. 

Gjatë vitit 2019 u morën masat për bashkimin e rrjeteve në një të vetëm duke patur parasysh 

nevojat që paraqiteshin 

Në infrastrukturën e përgjithshme të rrjetit u nisën dhe janë në proçes disa ndryshime të 

topologjisë së rrjetit duke përdorur si nyje kryesore paisjet e reja të vendosura në dhomën e 

serverave. Kjo sjell lehtësi nga ana teknike duke bërë që trafiku i internetit të mos krijojë 

pengesë për atë te prodhim-transmetimit. 

 

2. Zëvendësimi i kompjuterave të vjetër me të rinj 

Në institucionin tonë një problem më vete përbën edhe vjetërsia e kompjuterave. Duke qënë se 

zëvendësimi i tyre te gjithë njëherësh ka një kosto shumë e madhe është synuar që të bëhet 

zëvendësimi i tyre me pjesë. Nevoja për të përdorur edhe sistemin MAM sjell domosdoshmëri 

edhe më të medha për rifreskimin e kompjuterave. Pikat më të rendësishme ku është synuar të 

ndërhyhet me zevendesimin jane: 

• Dhoma e Lajmeve ne Televizion dhe Radio 

• Pikat ku punohet me sistemin MAM 

 

3. Suport teknik për punojnësit e RTSH-së 

Në Sektorin IT suporti teknik për punonjësit e RTSH-së zë pjesën më të madhe të kohës së punës 

së specialistëve. Nevoja për suport në vendin e punës është rritur gjithashtu edhe për shkak të 

shtimit të pikave ku punohet me sistemin MAM por edhe me sistemin EPG. Përdorimi i tyre ka 

nxjerrë në pah edhe nevojën per trajnim të punonjësve që punojnë me këto sisteme. Edhe pas 

trajnimit të përgjithshëm që është bërë nga bashkëpunimi i Sektorit IT me inxhinjerët e Njesisë 

Teknike shpeshherë ka lindur nevoja për mbeshtetje shtesë mbi përdorimin e këtyre dy sistemve.  
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Risi në procesin e suportit teknik është edhe qasja e re që u eksperimentua në vitin 2019 e cila 

bën të mundur që secili nga punonjësit e RTSH të bëjë një kërkesë për suport duke dërguar një e-

mail të thjeshtë në adresen itgroup@rtsh.al.  

4. Ngritja e sistemit të Backup-ve dhe shtimi i kapaciteteve të serverave në TV 

 Ngritja e një sistemi backup-i është bërë e domosdoshme sidomos pas implementimit të sistemit 

MAM.  

Serverat në të cilët mbështetet transmetimi i emisioneve dhe lajmeve në televizion janë rifreskuar 

me hard disqe të reja jo vetëm për shkak të konsumimit te këtyre të fundit, por edhe për shtimin e 

kapaciteteve mbajtëse dhe sigurisë së informacionit në to. Nga kapaciteti 40 TB është kaluar në 

100 TB për çdo server. 

5. Vënia në funksionim e sistemit për aksesin në dhomën e serverave 

Gjate vitit 2019 u bë e mundur përshtatja e sistemit të aksesit në institucion me atë të aksesist në 

dhomën e serverave.  Kjo gjë bën të mundur dhënien e të drejtës për të aksesuar në dhomën e 

serverave secilit punonjës nga sektorë të ndryshëm  të Njesisë Teknike, të cilit i lind nevoja te 

punojë në të.  

6. Vënia në funksionim e sistemit të njoftimit në kohë reale për problemet në dhomën e 

serverave 

Dhoma e serverave është e pajisur me një numër të madh sensorësh të cilët matin parametra të 

ndryshëm të ambjentit dhe paisjeve si psh: lagështirë, temperaturë, sensorë zjarri etj. Gjatë këtij 

viti u bë e mundur vënia në funksionim e sistemit në menyre qe këta sensorë të raportojnë në 

kohë reale për problemet në dhomën e serverave. Njoftimet përcillen përmes e-mailit në adresat 

e personave të paracaktuar . 

7. Sigurimi i aksesit të vazhdueshëm në internet 

Aksesi në internet është bërë një domosdoshmëri në ditët tona. Sigurimi i aksesit në internet 

është një nga detyrat e vazhdueshme që kryen Sektori IT. Për të patur lidhje të vazhdueshme dhe 

pa ndërprerje Sektori IT përdor dy linja të veçanta interneti nga burime të ndryshme në mënyrë 

që edhe në rast shkëputjeje të njërës prej tyre përdoruesit të arrijne të dalin në internet. Aksesi në 

mailto:itgroup@rtsh.al
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internet është bërë shumë i domosdoshëm pasi shumë shërbime që ne ofrojme ose perdorim 

bazohen në të.  

Shembuj janë:  
• Transferimet e ndryshme të pamjeve nëpermjet internetit. 

• Publikime në rrjetet sociale. 

• Transmetime direkte në rrjete sociale. 

• Mirëmbajtja e faqes www.rtsh.al dhe festivali.rtsh.al. 

• Mirëmbajtja e kanalit të RTSH-së në Youtube. 

• Transmetimet direkte në internet të kanaleve të Radiove tona. 

• Lidhja e pikave në rrethe me zyrat qëndrore etj. 

8. Mirëmbajtje dhe përmirësime në serverin e postës elektronike 

Serveri i postës elektronike është pjesë e rendësishme e infrastruktures kompjuterike të RTSH-

se. Duke qënë se numri i përdoruesve të ketij shërbimi rritet gati çdo ditë janë marrë masat për 

shtimin e kapaciteteve të përdoruesve dhe ruajtjes së e-mail-eve. Aktualisht serveri i postës 

elektronike ka rreth 400 përdorues.   

 

.9. Vendosja e platformës së bashkëpunimit me RTK 

Platforma e shkëmbimit të materialeve me Radio Televizionin e Kosovës është një tjetër detyrë e 

përfunduar me sukses në vitin 2019. Në bashkëpunim me drejtori dhe sektorë të tjerë në RTSH si 

Drejtoria e Mardhënieve me Jashtë, Njesia e Prodhimit, Njesia e Lajmeve, Sektori i 

Transkodimit shkëmbimet e prodhimeve televizive dhe informacionit mes dy institucioneve janë 

bërë më të thjeshta. 

10. Objektivat 

Objektivat e Sektorit IT në RTSH për vitin 2020 jane: 

• Shtimi i kapacitetit të linjave të internetit në të paktën 500Mbit/s. 

• Fillimi i një studimi për dhomat teknike në godinat kryesore të institucionit. 

• Përmiresimi i rrjetit kompjuterik. 

• Ngritja e një infrastrukture virtuale. 

• Ngritja e një sistemi telefonie mbi IP. 

• Suport për përdoruesit. 

http://www.rtsh.al/
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• Mirëmbajtja e sistemeve që kemi aktualisht në përdorim. 

 

- Sektorit elektrik gjatë vitit 2019 i ka kushtuar rëndesi furnizimit me energji elektrike 

stacioneve të reja dhe atyre ekzistuese të rrjetit DVB-T2.  

Ka  përfunduar preventivi dhe projekti për kalimin e furnizimit me energji elektrike nga rrjeti 6 

kV në atë 20 kV për stacionet Ksamil dhe Shashice. Kjo jo vetëm si kërkesë e kohës. por edhe 

për shkak se është një detyrim i dhënë nga OSHEE, pasi furnizimi me energji elektrike nga rrjeti 

6 kV do të ndërpritet brenda vitit 2020. 

Është kryer sistemimi e rrjetit shpërndarës nëpër stacionet transmetuese ekzistuese, si në 

stacionin Mide, Cervenake dhe Tarabosh, ku nga investimi i kryer në vitin 2017 janë instaluar 

panelet e reja të komandimit.  

Ka  përfunduar instalimi i impiantit elektrik dhe furnizimi me UPS për dy studiot e reja 

Kamerale 1&2, të cilat u futën në funksion në fillim të vitit. Gjithashtu kemi përfunduar 

instalimin e impiantit elektrik dhe për studion e re të sportit. 

Zëvendësuam me linje të re UPS, zyrat e Grafikes dhe regjistrimit në godinen e TV-së.  

Problematikë mbetet riparimi i linjave në rast difektesh nga ana e OSHEE-së, pasi sipas 

pretendimit të tyre  nuk janë asete të veta dhe nuk mund të bëjnë remonte, apo sherbime për to. 

Vetem pas kontaktesh me drejtuesit e OSHEE-së të zonave bëhet ndërhyrja për riparimin e 

defekteve 
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NJËSIA TEMATIKE DHE E LAJMEVE 

Radio Televizioni Shqiptar transmeton informacion të larmishëm në disa kanale të platformës 

digjitale të tij, duke nisur nga RTSH1, RTSH 2, RTSH 24, RTSH Sport dhe në të paktën dy 

radio, në Radio Tirana 1 me edicionet informative shkurt dhe ato më të zgjeruara, si dhe ne 

Radio Tirana International në shtatë gjuhë të huaja.  

RTSH, përvec informacioneve në gjuhën shqipe, përgatit dhe transmeton lajme në gjuhët e 

minoriteteve në kanalin RTSH 2 dhe në gjuhën e shenjave, po në RTSH 2 dhe në RTSH Kuvend, 

ku seancat plenare transmetohen drejtpërdrejtë dhe në gjuhën e shenjave, ato ritransmetohen 

brenda javës duke i shërbyer një komuniteti të gjërë njerëzish. 

Për të përcjellë te publiku informacion dhe analiza të paanshme, Njësia e Emisioneve Tematike 

dhe Lajmeve ka ndërtuar ndër vite dhe vijon transmetimin e programeve të dedikuara të debatit 

politik, si “Përballë”, analizës së ngjarjeve kryesore të ditës siç është emisioni i përjavshëm 

“Java”, investigimit dhe thellimit të ngjarjeve dhe fenomeneve që shpesh nuk na i rrok syri, në 

zemër të kryeqytetit, apo çdo cep të Shqipërisë, përmes programeve të aktualitetit, si “31 

Minuta” dhe “Target”, por edhe risive siç është vështrimi i thelluar për ngjarjet që kanë shënuar 

historinë e Shqipërisë gjatë 100 viteve të fundit. I tillë ka qenë cikli i emisioneve televizive “Në 

anën e duhur të historisë”, një cikël ideuar dhe drejtuar nga Profesor Paskal Milo, që ka hedhur 

dritë përmes dokumenteve, fotove, filmimimeve të rralla dhe debatit profsional të studiuesve dhe 

historianëve mbi shumë aspekteve të historisë shqiptare, duke nisur nga cikli i emisioneve për 75 

vjetorin e çlirimit të vendit, apo ai për 100 vjetorin e Kongresit të Lushnjes, që shënoi fillimet e 

parlamentarizmit në Shqipëri. 

Plagët sociale dhe sidomos çështja e marrëdhënieve në familje, dhuna ndaj grave kanë marrë 

vëmendje, duke u trajtuar përmes zërave të ndryshëm të shoqërisë, pushtetit, apo komunitetit të 

specialistëve, në një emision tjetër të ri, “Kohë të tjera”. 

“Autor” është një cikël dokumentarësh periodikë, i cili sjell në ekran dhe në vëmëndje të 

publikut personalitete dhe figura shpesh të harruara e më pak të njohura përtej fushës së tyre të 

kjompetencës, tashmë në moshën e tretë, por që me kontributin dhe punën e tyre kanë shënuar 

shumë aspekte të jetës gjatë dekadave të rindërtimit dhe zhvillimit të vendit, autorë dhe 

protagonistë të veprave të mëdha që janë ndërtuar ndër vite, pionierë të shkencës dhe 

emancipimit shoqëror të Shqipërisë. 
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Arsimi i të gjitha cikleve është një cështje që shqetëson një komunitet të gjerë, prindër-nxënës-

mësues dhe që gjen një hapësirë të madhë në hapësirën e transmetimeve të RTSH. “Auditor 

Arsimi” është një emision emblematik, me një histori të gjatë dhe që vijon të përgatitet e 

transmetohet më shumë dashuri dhe pasion, pavarësisht problematikave që shoqërojnë realizimin 

e tij dhe që lidhen me kushtet e transmetimit, mjetet e kufizuara dhe mungesën e një studio 

permanente. “Auditor Arsimi”, duke u zhvendosur aty ku problematikat janë më të mëdha, në një 

auditor universiteti, një shkollë të braktisur apo të dëmtuar, apo kudo ku ka shqetësim nga secili 

nga komponentët e interesuar, qoftë pedagogët dhe mësuesit, prindërit apo dhe vetë nxënësit. 

Bujqësia dhe problemet e saj vijnë çdo javë në kanalet RTSH 1 dhe RTSH 24 përmes një 

emisioni të konsoliduar në dekada siç është ai “Hapësirë e Blertë”. Çfarë problemesh kanë 

fermerët shqiptarë sot, prodhuesit, rritësit dhe blegtorët, pemëtarët dhe të gjithë ata që jetën e tyre 

e kanë lidhur me tokën dhe fshatin? problematikat, shqetësimet, dështimet dhe arritjet jemi  

munduar t’i sjellim cdo javë përmes emisioneve tona në ekranin e transmetuesit publik. Në të 

njëjtën mënyrë, “Qyteti Im” është përpjekur të përcjellë jetën e shqiptarëve, traditat, historinë, të 

shkuarën dhe të tashmen, kontrastin mes jetës dikur dhe asaj tani, ndryshimet e qyteteve dhe 

qendrave të banuara dhe ccfarë ofron Shqipëria në rradhë të parë për vetë shqiptarët 

Gjatë vitit 2019, Njësia e Lajmeve dhe Tematikave ka patur një angazhim intensiv, jo vetëm për 

dinamikën e zhvillimit të ngjarjeve në Shqipëri, por edhe përsa i përket parametrave 

profesionalë. 

Ngjarjet e rëndësishme kanë patur një pasqyrim të dedikuar në kanalin informative RTSH 24, si 

edhe në edicionet e lajmeve në RTSH 1 dhe RTSH 2. Nën konceptin e një “studioje të hapur”, 

janë plotësuar transmetimet tona të drejtpërdrejta mbi atë çka ka ndodhur përgjatë gjithë vitit 

2019, duke nisur me protestat e studentëve, klimën e tensionuar politike përgjatë 6 muajve të 

parë të vitit dhe që kulmoi me zgjedhjet vendore të 30 qershorit. 

Përcjellja e informacioneve mbi mundësinë që Shqipëria kishte për hapjen e negociatave me BE-

në, u përcoll në mënyrë rigoroze, me informacione të drejtpërdrejta nga Brukseli, me transmetim 

në kohë reale të të gjithë zhvillimeve që shoqëruan këtë proces gjatë gjithë muajve dhe javëve 

kur Shqipëria diskutohej në kanceleritë e mëdha dhe në kryeqendrën e Bashkimit Europian, në 

Bruksel, përmes emisioneve të posaçme maratonë me studio të hapur. ku ju dha zë të gjithë 

komponentëve të shoqërise, ekspertë, gazetarë, komentues politikanë dhe diplomatë. 
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Situata konfliktuale politike dhe një lloj ngërçi që u krijua që para zgjedhjeve të 30 qershorit, 

është pasqyruar hap pas hapi, me informacione që kanë patur rëndësi për opinionin publik.  

Zgjedhjet vendore të 30 qershorit, pavarësisht mënyrës së pazakontë të zhvillimit, për shkak të 

tërheqjes nga garimi të opozitës jo-parlamentare, u ndoqën me të gjithë intensitetin që imponon 

një zhvillim i tillë politik. Transmetimet e drejtpërdrejta nga çdo qytet, informacionet në kohë 

reale, ndjekja e zhvillimeve me të ftuar në studio, në një transmetim tjetër maratonë, plotësuan 

pasqyrimin e kësaj ngjarjeje. Vlen për t’u përmendur se për të dytën herë radhazi, transmetimet e 

rrjetit të RTSH-së kanë marrë një vlerësim pozitiv edhe nga raporti i vëzhguesve ndërkombëtar 

për paanshmërinë dhe balancimin e raportimeve. Radio Televizioni Shqiptar mori një tjetër 

vlerësim edhe nga OSBE-ODIHR, për paanshmërinë dhe ekulibrin e pasqyrimit të evenimentit 

elektoral, si në minutazh dhe në tone. 

Një sprovë e vërtetë ka qenë situata tragjike e tërmetit të 26 nëntorit. Situata e rëndë e krijuar nga 

tërmeti i 26 nëntorit është ndjekur me gatishmëri të plotë nga Njësia e Informacionit. Prej orëve 

të para të mëngjesit RTSH ka nisur dhe realizuar një transmetim direkt nga data 26 nëntor dhe të 

gjithë ditët në vijim, duk u kthyer në një dritare reale të informimit për të gjithë qytetarët, duke 

realizuar me sa më shumë profesionalizëm raportimin e ngjarjeve, me të gjithë gazetarët në 

terren, studio të hapur dhe zërin e specialistëve, shkencëtareve dhe ekspertëve të fushës, larg 

politizimit, panikut dhe sa më pranë publikut. Pasqyrimi i ngjarjes së rëndë, pasojave, e 

përshkrimi i situatave në ato ditë të vështira për të gjithë shqiptarët, duke u treguar të matur me 

devijimin nga etika profesionale, shoqëruan pasqyrimin gati 20 ditor të këtyre ngjarjeve. Lidhjet 

e drejtpërdrejta, intervista, sjellja e zërave që kanë ndikim në ndryshimin sadopak pozitiv të 

situatës, u përcollën në RTSH 24. 

Njësia ka realizuar me tempizëm edhe prodhimet e tjera që varen prej saj. Gjatë vitit 2019 u 

eksperimentua me sukses edhe formati “100 sekonda”, një format i transmetimit të lajmit të 

përmbledhur, i vlefshëm dhe eficent për marrjen e informacionit në rrjetet sociale.  

Problematikat:  

Pavarësisht nga sa më sipër, puna gjatë vitit 2019 ka patur edhe problematikat e saj. Disa aspekte 

të cilat nuk u realizuan siç kërkon politika redaksionale e që mund të përmirësohen gjatë vitit 

2020, kanë të bëjnë kryesisht me: 
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• Rritjen e përgjegjshmërisë së gazetarëve, për edicionet informative. Në disa raste, teoria e 

“vjetëruar” e përfundimit të orarit të punës, ka krijuar vështirësi në administrimin e 

edicioneve informative.  

• Rritjen e “nervit professional”, për të konkurruar me lajmet e kolegëve, sipas fushës që 

mbulojnë. 

• “Zhdërvjelltësinë” për të arritur në kohë informacionin, pavarësisht formës së 

transmetimit të tij. 

• Bonsensin për të ndihmuar kolegët e redaksisë, nëse ata kanë një ngarkesë të caktuar, apo 

nëse kanë patur një impenjim për një tjetër produkt të Njësisë.  

• Mungesën e vullnetit për të dalë në transmetime “live” për RTSH 24, para, gjatë, apo pas, 

përfundimit të ngjarjes, sipas sektorit që secili mbulon. 

  

Konkluzion: 

Përgjithësisht Njësia e Lajmeve dhe Tematikave, gjatë vitit 2019 ka patur një përmirësim të 

dukshëm dhe një rritje të matshme të orëve të transmetimit. Transmetimet në RTSH 24, kanë 

rritur peshën e përcjelljes së informacionit dhe plotësimin e tij me opinionet e personave me 

ndikim në publik. Viti që shkoi mund të konsiderohet shumë më eficent se paraardhësi. Janë 

shtuar ndjeshëm orët e transmetimit të drejtpërdrejtë dhe raportimet korrekte në pasqyrimin e 

ngjarjeve. Gjithashtu është përmirësuar cilësia e lajmeve, në plotësimin e parametrave 

profesionalë. Konsolidimi i kanalit RTSH 24 dhe koordinimi me kanalet e tjera, ka qenë një 

tjetër aspekt që ka patur përmirësim të ndjeshëm në vitin që u mbyll. 

 
INFORMACIONI NË RADIO TIRANA 
 

Viti 2019 ka qenë një vit me ngarkesë pune në pjesën më të madhe të tij. Redaksinë e 

informacionit për shkak të natyrës së punës kërkon angazhim pa orar dhe kjo bëhet me shumë 

evidente edhe për shkak të ngjarjeve që shoqëruan këtë vit përgjatë gjithë kohëzgjatjes.  

Përqendrimi i linjës editorial në interesin e qytetarëve të thjeshtë ka ndihmuar edhe më shumë në 

distancimin e gazetarëve dhe redaktorëve nga autocensuara që është një fenomen edhe më shumë 
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i rrezikshëm se sa censura, por që mbetet prezent në forma dhe për arsye të ndryshme të gjitha 

mediat shqiptare, e cila nga viti në vit është minimizuar.  

Zhvillimet politike në edicionet tona informative kanë kaluar në vend të dytë për nga rëndësia 

pasi jemi fokusuar tek qytetarët. Shumica e flash-ve informative dhe edicioneve të lajmeve gjatë 

këtij viti janë hapur dhe mbajtur me ato që mund t’i cilësojmë të gjitha bashkë, si “zëra kundër”.  

Duke qenë radio kombëtare, misioni i punës sonë është interesi i publikut dhe për këtë arsye e 

kemi fokusuar punën tonë në këtë aspekt. Shqetësimet e grave, fëmijëve, fermerëve, punëtorëve, 

të cilët kërkojnë zgjidhje nga pushteti vendor, por edhe nga ai qendror, kanë qenë kryefjala e 

edicioneve informativë të Radio Tiranës.  

Pas tërmetit të 26 nëntorit, çdo ditë në edicionet tona janë transetuar shqetësimin e banorëve të 

mbetur të pastrehë, si me histori kolektive, ashtu edhe me histori personale të tyre. Radio është 

një instrument që shkon në të gjitha familjet shqiptare, apo tek çdo person në forma dhe mënyra 

nga më të ndryshme dhe dhënia zë e shqetësimit qytetar, apo problematikave të shoqërisë, është 

një aspekt shumë i rëndësishëm në punën e përditshme të gazetarëve të Radio Tiranës. Tërmeti i 

26 nëntori, por jo vetëm, ishin ngjarje që e dëshmuan këtë.  

Në ndryshim nga mediat tradicionale dhe media e re, ku në shumë raste publikohen fenomenet 

dhe steriotipet negative shqiptare, apo të natyrës tonë, ne në Radio Tirana jemi treguar mjaft 

racionalë në këtë fushë. Kemi prezantuar në vazhdimësi zhvillimet pozitive ne vendin tonë, që 

nga ato të turizmit e deri te nismat personale të njerëzve të zakonshëm, të thjeshtë dhe të 

suksesshëm, për të kontribuar në minimizimin e pesimizmit te dëgjuesit, si edhe stimulimin 

kryesisht të të rinjve për mos u larguar nga vendi.  

Çdo zhvillim i rëndësishëm, kryesisht ata që kanë të bëjnë me interesin publik, është ndjekur nga 

gazetarët e Radio Tiranës.  

Përmes valëve të Radios kanë marrë zë shume nga shqetësimet dhe dramat sociale, që nga 

protesta e banorëve tek unaza së madhe, protestat e punonjësve të rafinerisë së naftës dhe 

ndërmarrjeve në varësi për të drejtat e punës dhe pagave.  

Po ashtu, shqetësimet e banorëve të zonave të thella për mungesën e infrastrukturës që 

vështirëson jetesën e tyre. Tërheqja e vëmendjes së bashkive dhe institucioneve të tjera për 

përirësimin e ujësjellësave dhe rrugëve janë transmetuar në vazhdimësi në lajmet e Radio 

Tiranës  

Një minutash të konsiderueshëm iu kemi kushtuar zhvillimeve brenda institucionit tone, si edhe 

produksioneve tona të rëndësishme, si Festivali në RTSH.   
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Riformatimi i sistemit të drejtësisë në vend, një çështje me interes të lartë për qytetarët, për shkak 

të proceseve të tejzgjatura për shumë çështje të tyre, ka zënë një minutash të rëndësishëm në 

lajmet e radios. Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve është transmetuar që në njoftimin e parë të 

datës së zhvillimit të seancës për çdo punonjës të drejtësisë dhe deri te dhënia e vendimit 

përfundimtar për të. Formimi i organeve të reja të drejtësisë KLP, KLGJ dhe SPAK në tërësi 

është ndjekur në të gjithë rrugëtimin e tij, si një çështje me mjaft interes për shumicën e 

qytetarëve të cilët presin një sistem drejtësie funksional.  

Nuk kemi lënë jashtë vëmendjes as zhvillimet politike. Ngjarjet për formimin e opozitës së re 

parlamentare, reformën zgjedhore, zgjedhjet lokale, dekretet e presidentit, procesi i integrimit 

dhe negociatat me Bashkimin Europian, apo edhe hetimet e politikanëve dhe zyratrëve të lartë. 

Së fundi, sfida më e madhe dhe e dhimbshme e gazetarëve ishte tërmeti i 26 nëntorit. Përpos 

stresit të lartë psikologjik dhe ndarjes nga familja dhe fëmijët, gazetarët e radios kanë qëndruar 

në redaksi pa limit, duke mbledhur e transmetuar me orë të zgjatura informacione për dëgjuesit. 

Shqetësim per redaksinë tonë vijojnë të mbetet cënimi i orarit të edicioneve informative, 

kryesisht gjate fundjaves edhe për shkak të transmetimeve sportive të emisionit “Nga njëra 

ndeshje në tjetrën”. Orari i edicionit të lajmeve për këtë shkak ndryshon disa herë në javë. 
 
DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA  

Radio Tirana është një zë që vjen, jo vetëm për publikun shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, por 

edhe për atë të huaj përmes transmetimeve në gjuhë të ndryshme. Radio Tirana International 

transmeton programe radiofonike nga e hëna deri të shtunën në 7 gjuhë të huaja dhe konkretisht 

në Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Turqisht, Greqisht dhe Serbisht. 

Të gjitha emisionet transmetohen në internet nga 7 herë në 24 orë, por edhe në valët satelitore 

dhe në aplikacionin RTSH TANI. Kjo ka rritur shumë spektrin e mundësive për të dëgjuar Radio 

Tiranën në gjuhë të huaja. 

Viti që sapo mbyllëm ka qënë një vit i ngjeshur me ngjarje historike, politike, diplomatike, por 

edhe kulturore, sportive edhe tragjike, në shtator dhe nëntor të vitit që lamë pas, ngjarje të cilat 

ne jemi munduar t’i përcjellim te dëgjuesi sa më shpejt dhe me një nivel të lartë gazetaresk e 

përkthimi. 
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Në emisionet tona janë të përjavshme rubrikat mbi integrimin e Shqipërisë në BE, zhvillimet 

ekonomike, turizmi, por edhe politika, muzika dhe sporti, ngjarjet dhe figurat historike, pa folur 

për edicionet e lajmeve, që kanë përfshirë të gjithë tematikën e ditës. 

Gjatë vitit 2019 kemi përcjellë të gjitha ngjarjet me karakter kombëtar, ku në epiqëndër kanë 

qënë informacionet mbi reformën në drejtësi, procesi i vetingut, përpjekjet diplomatike në rrugën 

drejt Bashkimit Europian, lufta politike në vend dhe kërkesat e opozitës. Sezoni turistik, 

mikpritja shqiptare, bukuritë e natyrës kanë qënë në fokusin e emisioneve tona, përfshi këtu 

informacionet mbi marrëdhëniet dyplëshe, sipas gjuhëve respektive, mbajtja e kontakteve me 

dëgjuesit e shumë të tjera. 

Faqja jonë web: www.rti.rtsh.al për 7 gjuhët, jashtë çdo modestie mbetet ndër më të mirat në 

Radio Televizionin Shqiptar. Ajo ka rritur edhe më tepër përgjegjësinë profesionale të kolegëve 

dhe kolegëve, të cilët janë ndër të parët me informacionin në gjuhët respektive lidhur me lajmin e 

ri, duke demonstruar disiplinë të lartë profesionale. 

Lajmet nga dhe për Shqipërinë mbeten prioritet i punës sonë, duke shtuar numrin dhe tematikën 

e tyre, jo vetëm ato politike, por edhe  temat sociale dhe integruese. Kjo ka sjellë që të zgjerohet 

dëgjueshmëria e emisioneve tona në aspektin gjeografik. Janë shtuar dëgjuesit nga Amerika 

Latine, India, Kina dhe Japonia. Kjo edhe si rrjedhojë e mundësisë së mire që jep internet për një 

dëgjueshmëri sa më cilësore. 

Me interes të veçantë ndiqet muzika shqiptare, e lehtë, popullore dhe klasike dhe përsëri kemi 

rast të përcjellim më shumë informacion dhe muzikë shqiptare. 

Një rubrikë që është pritur me interes është ajo që flet për shqiptarët që bëjnë karrierë jashtë 

vendit, në muzikë dhe sport. Edhe gjatë këtij viti prezantuam personalitete nga diaspora, 

bashkëkombas që jetojnë e punojnë në vende tëndryshme, të cilëtkanë bërë emër, si Ermonela 

Jaho, Saimir Pirgu etj, por edhe sportistë, mbasi interesi i dëgjuesëve tanë për sportin po rritet. 

Marrëdhëniet Shqiperi-Kosovë, por edhe ato me fqinjët, me BE dhe SHBA, si dhe me secilin 

vend respektiv që i drejtohemi në gjuhën e tij, mbetet në qendër të rubrikave tona. 

http://www.rti.rtsh.al/
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Sigurisht përballimi me sukses dhe seriozitet profesional i punës tonë kërkon angazhim të 

vazhdueshëm, por edhe disiplinë profesionale dhe administrative, ku kemi patur edhe ndonjë rast 

që nuk duhet përsëritur. 

 
RTSH SPORT 
 
RTSH SPORT edhe gjatë vitit 2019 ka realizuar transmetime të shumëllojshme, jo vetëm për të 

informuar dhe argëtuar publikun, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe pakicat kombëtare, 

por edhe për t’i edukuar të ushtrojnë sport dhe të jetojnë në mënyrë të shëndetshme. RTSH Sport 

si kanal tematik i platformës digjitale të transmetuesit publik synon të arrijë nivelet më të larta të 

shërbimit ndaj audiences, për të zbatuar vlerat themelore të shërbimit publik: 

 

• Gjithëpërfshirja – për të arritur të gjithë, kudo. 

• Besueshmëria – për të qenë një prodhues lajmesh e programesh i besueshëm. 

• Përsosmëria – të veprojë me integritet dhe profesionalizëm. 

• Diversiteti – për të pasur një qasje pluraliste. 

• Llogaridhënia – për të dëgjuar audiencën dhe për t’u angazhuar në debat kuptimplotë. 

• Inovacioni – për të qenë një forcë lëvizësepër risi dhe krijimtari. 

• Paanshmëria – për të ofruar informim objektiv, të plotë dhe të padiferencuar, jashtë 

çdo ndikimi ideologjik, politik, social, fetar, financiar, kulturor. 
 

Departamenti i Sportit, pjesë e vizionit të transmetuesit publik, ka ndërtuar një strukturë 

programore gjatë vitit 2019 për kanalin RTSH Sport, e cila është miratuar nga Këshilli Drejtues i 

RTSH-së dhe në bazë të kësaj strukture është realizuar një tjetër vit i suksesshëm transmetimesh, 

duke zgjeruar gamën e tyre. 

 

RTSH SPORT ka nënshkruar disa kontrata të rëndësishme afatgjata në lidhje me të drejtat 

televizive dhe ka transmetuar në standartet e kërkuara nga tregu mediatik shumë prej eventeve të 

rëndësishme evropiane dhe botërorë, duke përmbushur një tjetër mision të tij dhe të transmetuesit 

publik: rritjen e Audiencës nëpërmjet transmetimit të eventeve sportive “premium” të cilat 

janë të vështira të gjenden në vende të tjera nëpërmjet televizioneve pa pagesë (free). 
 

Askush si RTSH SPORT!!! Mjafton të kryesh një studim dhe të hulumtosh gjithë transmetuesit 



49 
 

publikë, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, ku kanali RTSH Sport rezulton si transmetuesi 

pa pagesë i vetëm që ka një gamë kaq të madhe ekskluzivitetesh sportive. Askush në Evropë nuk 

transmeton dot pa pagesë: Evopianë dhe Botërorë futbolli, ndeshjet e gjithë përfasueseve 

Kombëtare, Kampionatet e ndryshme kombëtare të lojrave me dorë, Formula 1, Moto GP, 

Euroleague (basket), WWE, Copa Del Rey (Kupa e Spanjës), EFL Cup (Kupa e Anglisë), 

Roland Garros, Wimbledon, FIFA Club World Cup, UEFA Europa League, Lojërat Olimpike, 

DFB Cup (Kupa e Gjermanisë), Kampionatet Evropiane dhe Botërore të lojrave me dorë, Notit, 

Peshëngritjes, Atletikës, klubet shqiptare në Evropë në futboll, basketboll dhe volejboll, etj etj. 

RTSH Sport ka shoqëruar të gjitha këto aktivitete me një transmetim profesional dhe serioz duke 

ju afruar më shumë publikut.             
 

RTSH SPORT ndryshe nga kanalet e tjera të platformës së Radio Televizionit Shqiptar, 

planifikimin e strukturës programore e ka të bazuar në sezonet sportive, dhe jo me vit kalendarik. 

Sezonet sportive fillojnë në shtator dhe mbyllen në maj. Edhe viti 2019 ka sjellë në ekran sporte 

të veçanta dhe speciale që nuk janë transmetuar asnjëherë më parë në vendin tone, si Kampionati 

Botëror i Dansit Sportiv duke marrë edhe falenderime të veçanta nga Federata Botërore e Dansit 

sportive.  
 

Viti 2019 ishte viti i konfirmimit të kanalit RTSH Sport, jo vetëm si një partner mediatik dhe 

transmetues i të gjitha evenimenteve Kombëtare të rëndësishme, por edhe si një faktor serioz i 

tregut të eventeve sportive botërore. Gjatë këtij viti, RTSH Sport arriti të lidhte kontrata të 

rëndësishme të drejtash televizive pa shpenzuar mjete të konsiderueshme financiare. Kontratë me 

FSHF, duke përfituar ekskluzivitete si: Kombëtarja U21, Kombëtarja e Femrave, gjithë ndeshjet 

e moshave U17, U19, U 20, si për femra, ashtu edhe për meshkuj. Të gjitha këto evente janë 

trasnmetuar gjatë këtij viti në RTSH Sport, duke sjellë në ekran, jo vetëm shikueshmërinë, por 

edhe afrimin e femrave (të gjitha ndeshjet e femrave U-17, U-19, Kombëtarja A), sikur edhe 

vetëm nëpërmjet familjarëve të tyre. Tjetër arritje ishte kthimi i RTSH Sport në partner mediatik 

për Federatën e Volejbollit, Basketbollit, Dansit Sportiv, MMA, Boksit, Çiklizmit, të cilat 

organizuan evente ndërkombëtare në vendin tonë dhe RTSH Sport ishte transmetuesi dhe 

prodhuesi i sinjalit për federatat ndërkombëtare, të cilat në shumë raste kanë shkëmbyer 

transmtimet kur ekipet tona luanin jashtë Shqipërisë. Të gjtiha këto kontrata të drejtash televizive 

janë lidhur pa harxhuar mjete monetare. Në të njëjtën linjë, kemi bashkëpunuar edhe me gjithë 

klubet shqiptare, duke përfituar të drejta sportive të rëndësishme pa pagesë.  
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Aventurat në Champions League, apo Europa League, të klubeve shqiptare kanë qënë të gjitha në 

ekranin e RTSH Sport (Kukësi, Partizani, Laçi, Teuta). Kjo ka ndodhur edhe në sporte të tjera si 

Partizanin dhe Erzenin në volejboll, apo Vllazninë e Teutën në basketboll. 

    

Viti 2019 ka qënë edhe viti më impenjativ sidomos në periudhën e verës, ku RTSH Sport arriti të 

transmetoj njëkohësisht dhe në shumë kanale njëherësh: Kampionatin Botëror të femrave në 

futboll, Kampionatin Evropian U-21 futboll, Turneun e tenisit Wimbledon, Kampionatin 

Evropian U-17 në futboll etj.    

Duke qënë se të drejtat televizive të futbollit kombëtar janë kthyer thuajse në një monopol, 

RTSH Sport gjatë vitit 2019 ndryshoi strategji duke nënshkruar disa kontrata të drejtash 

televizive sportive ekskluzive elitare që afrojnë audiencën me këtë kanal. Prania në ekran 

nëpërmjet ndeshjeve “LIVE” të ekipeve të tilla, si Barcelona e Real Madrid në Spanjë, 

Manchester United, Manchester City e Liverpool në Angli, apo Bayern e Borussia Dortmund në 

Gjermani kanë sjellë një tjetër vëmendje të shtuar për RTSH Sport gjatë vitit 2019.   
 

RTSH Sport është i vetmi ekran sportiv që në edicionet informative sjellë një gjeografi të 

konsiderueshme duke afruar çdo qytet. Viti që lamë prapa ka sjellë disa reportazhe speciale nga 

qytete, si Tropoja, Dibra e Madhe, Peshkopia, Saranda e shumë qytete të tjera, të cilat nuk gjejnë 

hapësira në mediat e tjera.  
 

Edicioni Informativ ka patur edhe shumë shumë evente “LIVE”, duke transmetuar në kohë reale 

konferencat e shtypit të ekipeve më të rëndësishme, të ekipit kombëtar etj. 

Lajmet e prodhuara nga RTSH Sport gjatë vitit 2019 kanë vazhduar edhe ditën e shtunë dhe të 

dielë, duke arritur deri në 20% të transmetimeve ditore të Kanalit RTSH Sport. Një prodhim 

televiziv prej 1500 orësh në vit. 
 

“Endërr Kuq e Zi” eshtë emisioni që shoqëron krenarinë e futbollit shqiptar, Kombëtaren. Ai 

nisi më 22 mars dhe u mbyll më 17 nëntor në “Arenën Kombëtare”, stadiumin më të ri 

futbollistik në Shqipëri, në ndeshjen e fundit kualifikuese për Euro 2020, përballë Francës. 

Emisioni i fundit ishte edhe më domethënësi me transmetimin direkt nga stadium në prag 

ndeshje dhe përfundim të saj.  
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Fakti që ishte një ditë e veçantë dhe që inagurohej stadium i ri Kombëtar, solli në mikrofonat e 

RTSH shumë prej legjendave të futbollit shqiptar, disa prej ish-lojtarëve të Italisë shpallur 

kampionë Bote që ishin të pranishëm në stadium, por për herë të parë kishte një pikë transmetimi 

edhe nga vendi ku janë të vendosur tifozat Kuq e Zi, duke sjellë në emision edhe opinionet e 

tyre.   

 “Ëndërr Kuqezi” shoqëroi si zakonisht të gjitha ndeshjet e ekipit kombëtar, si në Shqipëri, edhe 

jashtë saj, me 10 seri referuar 10 ndeshjeve të luajtura. Vazhdoi tradita e emisioneve të 

drejtpërdrejta nga stadiumet ku ndeshjet zhvilloheshin. Me 5 apo 6 pika transmetimi për 

emisionet rreth sfidave të zhvilluara në Shqipëri, ku natyrisht nuk munguan këndvështrimet e 

njerëzve të njohur të sportit, para dhe pas ndeshjeve, po ashtu I përhershëm ka qenë për publikun 

mendimi i trajnerit të ekipit kombëtar dhe lojtarëve protagonistë të tij në fund të ndeshjeve.  

RTSH është një partner i vazhdueshëm i FSHF-së për sa u përket ekipeve kombëtare të moshave 

dhe femrave. Jo vetëm janë transmetuar, por edhe duke prodhuar sinjalin e transmetimit për 

ndeshjet e këtyre ekipeve, miqësore apo zyrtare, që lidheshin me fushatat kualifikuese në të cilat 

ato morën pjesë. Bëhet fjalë për ekipet e moshave deri në 21, 19 dhe 17 vjeç.  

Brenda të njëjtit bashkëpunim janë transmetuar edhe ndeshjet e ekipit kombëtar të femrave të 

zhvilluara në vitin 2019. 
 

“Rubrika Sportive” eshte emri më i rëndësishëm i emisioneve sportive në vend vazhdoi 

natyrshëm traditën e analizimit të futbollit vendas, kryesisht rreth kategorisë më të lartë të tij, 

duke shfaqur problematikat,  javë pas jave me të ftuar në studio emra shumë të njohur të futbollit 

shqiptar në vite dhe të kohëve të sotme. Intervista me protagonistë, presidentë klubesh, trajnerë 

apo lojtarë nëpërmjet lidhjeve direkt. 

Rubrika Sportive ka vazhduar të jetë një nga emisionet më të suksesshme dhe më të ndjekura në 

vend duke nisur që me fillimin e vitit dhe diskutimin rreth ndryshimeve në organikat e 

skuadrave, të cilat RTSH 1 afroi më shumë me publikun nëpërmjet informacioneve të 

konfirmuara dhe koherente, të diskutuara me analistë të përhershëm dhe të ftuar specialë.  
 

Rubrika Sportive gjatë vitit 2019 do të mbahet mend edhe për një standart të ri që vendosi, duke 

shpallur 11 lojtarët më të mirë të vitit. Me përzgjedhjen e trajnerëve të studios, Rubrika do të 

ketë një risi që nuk ekzistonte në tregun e mediave sportive shqiptare; shpalljen e lojtarëve më të 

mirë. Ky transmetim është pritur shumë mirë si nga publiku i gjerë ashtu edhe nga protagonistët 

të cilët promovuan cmimin e dhënë nga RTSH Sport si një arritje të madhe në karrierën e tyre. 
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45 emisione me rreth 90 orë transmetim për emisionin më të vjetër sportiv në Shqipëri dhe një 

nga më të ndjekurit edhe aktualisht. 
 

“E hëna sportive” eshtë emisioni sportiv 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 respektive kanë të vetmen mundësi për t’i ndjekur, 

nëpërmjet ekranit të RTSH-së. Ky është emisioni i vetëm në tregun mediatik që është i dedikuar 

për këtë kategori. RTSH ka të drejtën televizive të këtij aktiviteti dhe kjo ka rritur padyshim edhe 

shikueshmërinë për këtë kategori. Fakti që në këtë ligë të futbollit janë pjesë ekipe me traditë dhe 

me histori në këtë sport, si: Vllaznia, Bylis, Dinamo, Besa, Besëlidhja, Kastrioti, Apolonia, 

Lushnja etj, bën që edhe faktet që trajtohen në këtë emision të jenë interesante për publikun. 

Me transmetimin e këtij emisioni, RTSH përmbush edhe një mision tjetër të rëndësishëm, 

zhvillimi i sportit të futbollit nëpërmjet pasqyrimit të tij në ekran. Rubrika “legjionarët” 

gjithashtu u shtua për të sjellë në vëmendje parqitjete e elementëve shqiptarë nëpër Botë dhe 

arritjeve të tyre. 

26 emisione të transmetuara dhe afërsisht 49 orë transmetim kanë afruar publikun me nivelin e 

dytë të futbollit vendas.  

Pas konfirmimit të vazhdimit të transmetimit të Uefa Europa League, kompeticionit të dytë më të 

rëndësishëm evropian për klube në futboll, vazhdoi edhe organizimi dhe transmetimi i emisionit 

“Studio Europa League”. RTSH ka të drejtën e transmetimit të këtij kompeticioni minimalisht 

deri në vitin 2021 dhe të gjitha ndeshjet e transmetuara, të enjteve, kur ky kompeticion 

zhvillohej, u shoqëruan, si zakonisht, me emisionin përkatës, në të cilin nuk mungoi analiza e 

specializuar edhe për të gjitha ndeshjet e tjera që luheshin në të njëjtin realitet.  

RTSH Sport ishte i vetmi kanal televiziv që lidhi kontrata të drejtash televizive me klubet 

shqiptare që morën pjesë në Uefa Champions League dhe Uefa Europa League. RTSH mori 

përsipër prodhimin e ndeshjeve të cilat janë transmetuar në standartin që kërkon UEFA për 

ndeshje të tilla.    

RTSH SPORT i ka kushtuar një hapësirë të madhe dhe të veçantë, jo vetëm futbollit, por edhe 

sporteve të tjera që nuk kanë të njëjtin interes nga media tradicionale private, duke realizuar 

kështu një tjetër shërbim publik. Transmetimet e përjavshme të kampionateve të lojrave më dorë, 

basketboll dhe volejboll kanë sjellë rritjen profesionale të këtyre dy sporteve, zgjimin e interesit 

të publikut sidomos moshave të vogla dhe të reja. 
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Një hapësirë të rëndësishme, gjatë 2019, në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar, ka pasur edhe 

sporti i boksit. Boksierët shqiptar të momentit janë ngjitur në ring gjatë 12 muajve të fundit 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 tituj evropian dhe botëror dhe 

për të përfunduar me përballjet e fundvitit në kikboks, një mori duelesh kanë pasur pasqyrën e 

tyre në RTSH.  

Kampionati kombëtar i peshwngritjes për të rritur dhe të rinj, kampionati evropian dhe ai botëror 

kanë gjetur një pasqyrim te plotë në ekranin e RTSH-së gjatë vitit 2019, duke e konfirmuar edhe 

një herë tjetër rëndësinë e peshëngritjes në panoramën sportive të vendit, që ka gjetur te RTSH-ja 

partnerin ideal për të promovuar disiplinën më të suksesshme në rang evropian dhe botëror.  

Gjithashtu një mbulim i gjerë i është bërë edhe përfaqësimin ndërkombëtar të peshëngritësve 

shqiptarë si në arenën evropiane, por edhe atë botërore.  

Një impenjim madhor, financiar dhe human,  i RTSH-së për këtë sport, në mënyrë që një nga 

burimet e pakta të suksesshme në sportin shqiptar të ketë një jehonë sa më të më gjerë në 

publikun shqiptar. 

Rrethi i 76-të çiklistik i Shqipërisë, zhvilluar nga 21 deri më 25 maj, u përcoll në mënyrë të 

zgjeruar edhe në ekranin e RTSH-së, përmbledhja e fazave më pikante të etapës ditorë, gjeti 

pasqyrim në programacionin ditor të RTSH Sport, duke e ndihmuar këtë sport të gjejë një 

pasqyrim sa më të gjerë të aktivitet të tij në vendin tonë.  

Kampionati botëror i Dansit Sportiv, zhvilluar në Tiranë më 15 dhe 16 qershor, pa një mbulim të 

gjerë edhe në ekranin e RTSH Sport.  Për herë të parë në Shqipëri u prodhua dhe u transmetua 

një kampionat Botëror për Dansin Sportiv dhe RTSH Sport ka marrë falenderime të vecanta nga 

Federata Ndërkombëtare e Dansit Spotiv. 

Edhë gjatë vitit 2019, RTSH Sport ka transmetuar një tjetër veprimtari ndërkombëtare të 

Aeronautikës. 4 ditë transmetime të drejtpërdrejta nga qyteti i Vlorës kanë sjellë për shikuesit jo 

vetëm emocionet e garës sportive, por edhe bukurinë e bregdetit shqiptar. 
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NJËSIA E PROGRAMEVE 

Në një vështrim të përgjithshëm, mund të themi se viti 2019 ka qenë një periudhë e mirë për 

Njësinë e Programeve. 

Kanali RTSH1 është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit të parë në rrafshin 

editorial, duke gjeneruar ide të reja e duke bërë një monitorim të saktë e me rezultate të 

kënaqshme për produktin televiziv.  

Kanalet RTSH2 dhe RTSH 3 kanë përmirësuar ndjeshëm imazhin e tyre, duke vazhduar 

programet e reja që i janë përshtatur kategorive dhe qëllimit të krijimit të këtyre kanaleve.  

Kanali RTSH FËMIJË është impenjuar për të përmirësuar strukturën e kanalit, duke gjeneruar 

ide të reja. 

Radio Tirana ka përgatitur dhe prodhuar 100% produktin që ajo transmeton, i cili ka shkaktuar 

në vijimësi një impakt pozitiv te dëgjuesi.  

Kanali RTSH FILM & Dokumentar ka vënë të gjitha energjitë e tij në dobi të krijimit të një 

programacioni të larmishëm, duke ndërtuar një programacion bazuar në një strukturë të mirë 

studiuar në mënyrë që t'i afrohet në çdo moment të ditës audiencës dhe grupmoshave të 

interesuara.  

Për kanalin RTSH MUZIKË programacioni është përmirësuar, pasi edhe kanali është pasuruar 

më prurje të reja, si në koncerte të regjistruara në vend, ashtu edhe me koncerte të huaja me të 

drejta transmetimi.  

Gjatë këtij viti janë rritur kërkesat për bashkëpunime me RTSH, për organizmin e shumë 

eventeve në kryeqytet e më gjerë.  

Për Departamentin e Grafikës dhe Departamentin e Prodhimit kjo periudhë ka vazhduar e 

ngarkuar, për arsye të programeve të RTSH2, RTSH3, RTSH Sport, si dhe programeve të 

Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve. 

Më poshtë po japim një raport më të detajuar të punës për vitin 2019 sipas strukturave të 

Njësisë të Programeve: 

 
RTSH 1  



55 
 

Radio Televizioni Shqiptar përgjatë vitit 2019 ka pasur prodhimin më të lartë televiziv të një 

dekade, në gjithë rrjetin e tij: emisione, dokumentarë, reportazhe, prodhime orgjinale, ngjarje 

ekskluzive e shumë bashkëpunime si partner mediatik i një sërë ngjarjesh artistike në kryeqytet e 

më gjerë. Duke llogaritur potencialin teknik mund të them që RTSH i ka tejkaluar mundësitë, 

duke sjellë për publikun e gjerë një pafundësi produktesh televizive, me një pjesë të të cilave, 

synon bindshëm të konkurrojë tregun shqiptar. 

 Qëllimi ynë është të rrisim cilësinë e prodhimeve, të shtojmë interesin për t’i marketuar ato dhe 

të krijojmë një fond të vlefshëm për të ardhmen me produkte origjinale. 

Momentalisht, ajo që është pika jonë më e fortë është gama e gjerë e programeve të të gjitha 

zhanreve, duke filluar nga emisionet me karakter informues, edukativ, kulturor, argëtues, etj. 

Misioni ynë është të prodhojmë produkte cilësore dhe t’i ofrojmë publikut të të gjitha moshave 

një paketë të pasur me programe e ngjarje ekskluzive. 

- Risitë e RTSH 1 përgjatë vitit 2019 

Që prej janarit të vitit 2019, kanali i parë gjeneralist ka sjellë për publikun një sërë prodhimesh 

ekskluzive që kanë marrë vëmendjen e publikut. Por le të marrim me rradhë pikat më të forta të 

këtij sezoni televiziv: 

Informacion / aktualitet 

- Emisioni i përditshëm “Mirëmëngjes Shqipëri” në fashën e tij prej 3 orësh e gjysmë vazhdon 

misionin e tij të përditshëm me tema të aktualitetit, sociale, kulturore e argëtuese. Momentalisht 

në treg, ky është i vetmi emision mëngjesi i llojit maratonë, gjithnjë drejtpërdrejt me publikun, i 

cili ofron një pafundësi temash, të ftuarish e problematikash. Përgjatë një dite të vetme, në 

studion e mëngjesit kalojnë 10-15 të ftuar në ditë, të cilët sjellin të rejat më të fundit në çdo fushë 

të përditshëmrisë shqiptare. Formula me 3 prezantues për fasha të ndryshme orare është aplikuar 

pikërisht për ta bërë emisionin më pak monoton dhe të ndarë sipas rubrikave të ndryshme, duke i 

dhënë mundësi publikut që në fasha të ndryshme orare të gjejnë tematikën që u intereson. 

- Emisioni “JAVA”/ “Përballë”/ “On Target”’/ “31 Minuta” 

Katër kolonat kryesore ku bazohet aktualiteti politik shqiptar dhe problematikat jetike janë 

pikërisht këto emisione, misioni i të cilave është të sjellë zhvillimet më të fundit të politikës në 
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vend dhe t’i shërbejë publikut duke informuar dhe duke investiguar. Ashtu sikundër “Përballë” 

prej disa kohësh analizon me të ftuar ekskluzivë dhe nën pyetësorët finë të Lutfi Dervishit, 

“Java” me Lorenc Vangjelin dhe Preç Zogajn hedh dritë mbi ngjarjet më të rëndësishme të javës. 

Tanimë prej disa javësh, programi vazhdon deri në mesnatë, për të trajtuar edhe më gjerësisht 

temat më të nxehta të javës në vend. 

- Dy programe që janë kthyer tashmë në brand për RTSH1 janë “On Target” dhe “31 Minuta” 

janë dy emisione të karakterit problematik e investigativ që i vijnë pranë publikut me 

problematikat e jetës shqiptare, pasqyrime të ngjarjeve të rëndësishme, investigime mbi çështje 

të karaktereve të ndryshme. Të dyja këto ngrenë pikëpyetje dhe tentojnë të japin zgjidhje, gjë që 

e bën misionin e tyre tejet të rëndësishëm. 

- Cikli i emisioneve të Paskal Milos “Në anën e duhur të historisë”, solli një risi në televizionet 

shqiptare, duke ofruar 9 emisione me tematika që lidhen me Shqipërinë në Luftën e Dytë 

Botërore. Ky emision rezultoi mjaft i suksesshëm dhe si rrjedhojë është menduar dhe një tjetër 

cikël për vitin 2020, me tematikë që lidhen me 80-vjetorin e Kongresit të Lushnjës. 

Spektakël / argëtim 

- Ngjarjet më të rëndësishme artistike të vitit pasqyrohen në RTSH1, duke mos harruar dhe 

vlerën e shtuar të bashkëpunimeve me institucionet e kulturës në vend, ku RTSH është partner 

mediatik.  

- Ngjarja më e madhe muzikore e vitit, “Festivali i Këngës në Radio Televizionin Shqiptar” solli 

këtë vit një risi në tregun muzikore, duke prezantuar 20 artistë mjaft të njohur për publikun dhe 

duke zgjedhur një këngë fituese që u pëlqye mjaft nga publiku. Misioni i festivali  u përmbush, 

duke krijuar një jehonë të madhe mediatike e duke sjellë materiale muzikore që u dëgjuan dhe 

përcollën gjerësisht nga publiku. 

- Si çdo vit, RTSH1 organizon “Eurovision Junior Song”, ku fituesi shqiptar zgjidhet në një 

spektakël madhështor të organizuar enkas për kurorëzimin e tij. Më pas kemi ekskluzivitetin e 

“Festivalit të Këngës në RTSH”, “Eurovision Song Contest”, Koncertet e Vijenës, Sanremon, 

Festivalin e Fëmijëve, bashkëpunimet me TKOBAP, etj. 

- Pa diskutim risitë e sezonit ishin spektakli “Gjyshet Milionere” dhe quiz show “N’Kokë”, i cili 

vazhdoi për 26 emisione rresht.  
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“Gjyshet Milionere” ishte i pari spektakël i këtij lloji në Shqipëri, me karakter kulinar dhe 

argëtues, i cili mblodhi para ekranit të madh e të vogël për të mësuar recetat e gjysheve dhe për 

t’u argëtuar me elementet e spektaklit.  

Nga ana tjetër, quiz show “N”kokë” bëri të lumtur, jo vetëm shikuesit me formulën e tij 

argëtuese për të luajtur, por edhe shumë shqiptarë që fituan produkte të ndryshme nëpërmjet 

lojrave zbavitëse. 

- Një sërë filmash artistikë e serialesh për fëmijë kanë spikatur në sezonin e ri televiziv, bashkë 

me shumë dokumentarë shqiptarë e të huaj, që janë transmetuar ekskluzivisht në RTSH1. Vlen 

për t’u theksuar bashkëpunimi me RTK e Kosovës për të sjellë për 6 javë rresht serialin për 

adoleshentë “iStar”, i cili do të vazhdojnë edhe me sezonet e tjera. 

- Festivali i Këngës në Radio Televizion, Gala e madhe “Alles Walzer”, Spektakli i Vitit të Ri 

me Gjyshet Milionere, koncerte të ndryshme reciatale, bashkëpunime të shumta, kanë qenë 

vetëm një pjesë e eventeve të mëdha që zunë vend në programacionin e RTSH1 për vitin 2019. 

- Synimet për sezonin e ri 2020 

1. Synimi primar i RTSH 1 për 2020-ën është prodhimi i më shumë programeve për fëmijë dhe 

për adoleshentë, në mënyrë që ata të kenë më shumë sesa një fashë të dedikuar me filma të 

animuar e artistikë. 

2. Një tjetër ambicie që mendojmë ta kthejmë në realitet për sezonin e ri 2020 është prodhimi i 

një emisioni të fundjavës me tema “soft”, dedikuar kohës së lirë, udhëtimit, arredimi i shtëpisë, 

ushqimit, show bizz-it etj. 

3. Gjyshet Milionere ka filluar rrugëtimin për vitin 2020, me një sezon prej 10 episodesh, ku 9 

gjyshe garojnë për çmimin e madh. Sezoni i dytë premton surpriza dhe të tjera gatime të 

mrekullueshme nga duart e gjysheve. 

RTSH 2  

Redaksia e RTSH 2 përgjatë vitit 2019 ka qënë në angazhim të plotë për vazhdimësinë e 

emisioneve të dedikuara sipas platformës që kanali përfaqëson. Duke parë ecurinë e emisioneve 

të cilat startuan në Janar të këtij viti, që prej fillimit e deri në fundin e sezonit, reagimet kanë 

qënë të mjaft të mira, kjo pë faktin që shumë grupe janë përfishirë në realizimin e tyre. 
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Minoritetet etnike dhe kulturore kanë qënë të angazhuar drejtpërdrejtë në realizimin jo vetëm të 

lajmeve në gjuhët përkatëse, por edhe në realizimin dhe transmetimin e reportazheve dhe 

dokumentarëve që kanë ardhur si rezultat i bashkëpunimeve të shumta të institucioneve dhe 

shoqatave në mbështetje dhe RTSH 2. 

Emisioni “NE” ka qënë një ndër emisionet më të ndjekura, i cili ka bërë bashkë çdo javë 

përfaqësues të shumë institucioneve, në mbrojtje të të drejtave të njeriut. Eshtë vënë re rritje e 

angazhimit të grupeve të margjinalizuara në shoqëri, të cilët kanë pasur hapësirën e tyre 

televizive çdo javë.  

Emisioni i kushtohet, traditave, zakoneve, gjuhës dhe "shkrirjes" në një, të bashkëjetesës mes 

komuniteteve e popullsisë vendase që nga përzgjedhja e Shqipërisë si "streha" e tyre, 

bashkëpunimi me shqiptarët, kalimi i kohës së lirë, por edhe problematikat e hasura. 

Sezoni i parë i emisionit “NE” ju dedikua traditave, zakoneve, bashkëjetesës mes komuniteteve e 

popullsisë vendase, LGBT, Mosha e Trete, Grupet e Margjinalizuara në shoqëri etj. Biseda në 

studio dhe ilustrime me reportazhe nga jeta dhe aktiviteti i tyre.  

Për sezonin e ardhshëm televiziv 2019-2020, emisioni “NE” do të fokusohet ne disa nga temat që 

gjykojmë se paraqesin më shumë interes dhe janë më afër problemeve e shqetësimeve të këtyrë 

komuniteteve:  

1.1. Zonat me rrezikshmeri nga permbytjet. 

1.2. Zonat me rrezikshmeri nga zjarret prej shkaqeve natyrore dhe dora e njeriut. 

1.3. Zonat e kërcënuara nga ndotja si shkak i industrializimit, shfrytëzimit të burimeve natyrore.  

2. Arsimi në zonat me përqëndrim të popullsisë nga minoritetet: 

2.1. Kontributi dhe ndikimi i qeverive të vendeve të origjinës për minoritetet. 

2.2. Reciprociteti në marrëdheniet shtetërore mes vendeve të origjinës së minoriteteve dhe 

qeverisë shqiptare (respektimi dhe trajtimi i pakicave apo komuniteteve shqiptare në keto vende. 

3. Aktiviteti dhe puna konkrete e institucioneve dhe shoqatave përgjegjese ne lidhje me te drejtat 

per personat me aftesi te kufizuar. 

3.1. Kushtet social ekonomike dhe kulturore te ketij komuniteti. 
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3.2. Aktivizimi dhe aksesueshmeria e pare konkretisht në terren për personat me aftësi të 

kufizuar. 

3.3. Zbatueshmeria e legjislacionit për personat me aftësi te kufizuar (psh: plotësimi i kushteve 

specifike përshtatur per kete kategori te shoqerise, per te perfituar te gjitha sherbimet e ofruara 

sipas ligjeve ne fuqi). 

4. Një këndvështrim e trajtim më të gjërë do të zënë problemet që dalin përpara shoqërisë në 

dhunën që ushtrohet ndaj grave, si një problem që ka marrë përmasa shqetësuese.  

4.1. Puna për riintegrimin në jetën e përditshme si pjesë e të gjithë shoqërisë. 

4.2. Përgatitja profesionale si domosdoshmëri e luftes kundër diskriminimit, paragjykimit apo 

përjashtimit nga aktivitet të cdo lloji në shoqëri. 

4.3. Organizimi hierarkik i te gjitha kategorive të sipërpërmendura për vetëorganizimin, duke i 

trajtuar si të mireinformuarit dhe si perfituesit dhe të prekurit e drejtperdrejtë nga problemet që i 

shqetësojnë dhe pengojnë integrimin si pjesë integrale e shoqërisë 

RTSH2, me emisionin “DITË TË MBARË”, ka realizuar një këndvështrim të ri përmes një 

konceptimi origjinal të autorëve realizues, emision qe trajtohet nga e hëna deri të premten, nga 

ora 07:00 deri ne 10:00.  

Një implementim i programit radiofonik, Radio Tirana 2 që është me bazë muzikore me kërkesa 

nga publiku dhe ndërthuret me kuriozitete, të ftuar në studio dhe lidhje direkte. Trasmetimi fillon 

në orën 07:00 deri në orën 10:00. Përgjatë emisionit të mëngjesit kamerat e mbulimit 

përqëndrohen në zona të ndryshme të Tiranës duke na ofruar një panoramë të qytetit dhe një 

prezantim me njerëzit e mengjeseve duke i treguar publikut çdo ditë nisjen e një dite nga 

profesione të ndryshme.  

Ndërkohe përgjatë muajit gusht është krijuar edhe plani i ri për sezonin e ri, duke implementuar 

tema të reja dhe shtimin e stafit sipas nevojave të cilat janë shfaqur përgjatë realizimit të tij si dhe 

në shtimin e kontentit për ta berë atë më tërheqës nga publiku. 

Janë menduar inserte të reja për sezonin e ri: 

1. Shqipëria Turistike 
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Një herë në javë, informacion rreth një qyteti apo destinacioni turistik në Shqipëri.  

2. Vox Pop-e, 10 vox pop-e lidhur me temën e ditës.  

3. Karaoke – Luajmë me miqtë që na ndjekin duke sjellë tinguj muzikor. 

4. Në Kuzhinë – Një herë në javë sillet një pjatë si sugjerim për amvisat. 

5. Bio – Një herë në javë, një informacion për frutat, agrumet, bujqësi, blegtori. 

6. Shëndet – Një herë në javë, një informacion për shëndetin. 

7. Titujt e rinj të librave  

8. Showbizz në një javë – Përmbledhje e lajmeve rozë të javës. 

9. Teknologji – Një herë në javë, një informacion për të rejat më të fundit nga teknologjia. 

“Transkulturë”, emision kulturor i cili u mbyll me sukses nga realizuesit dhe duke i ofruar 

publikut personalitete nga me të shquarit pë tema shumë delikate që shqetësojnë shoqërinë në 

ditët e sotme. 

Një emision për Transkulturën në Shqipëri, si një metodë që ndihmon si të shohësh te tjetri për 

më shumë njohje dhe përqasje. Debat dhe ide për kulturën tonë, për të rritur lidhjet e saj të 

brendshme dhe të jashtme, për të rritur informacionin, etikën e përceptimit si dhe kapacitetin e 

realizmit të mundësive organizative e produktive të të gjitha potencialeve në shtresa të shoqërisë. 

Një tjetër emision mjaft i ndjekur, për shkak edhe të temës mjaft të rëndësishme që trajton dhe që 

qytetarët përballen çdo ditë me problematika nga më të ndryshmet, është ajo e Sigurimeve 

Shoqërore. “Fletore zyrtare”, ku trajtohen tematika mbi sigurimet shoqerore dhe njohja me ligjet 

mbi proceset e dokumentacioneve. 

Prej muajit prill 2019, RTSH 2 realizon emisionin “ME BLEDIN”. 

Ky program që trasmetohet çdo të premte ora 21:30 për rreth 90 minuta, synon të sjellë në 

vëmendje njerëz të spikatur e të sukseshsëm në fusha të ndryshme të jetës, të cilët do të rrëfejnë 

jetën e tyre në mënyrën më spontane të mundshme e në konfidencë të plotë. I ndërtuar si një 

bisedë e çiltër mes miqsh, programi përqendrohet në momentet kryesore të jetës së tyre.  

Sezoni 2019 - 2020 në RTSH 2 ka startuar me emisionet e reja. 
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“Perspektivë” është një program televiziv, emisionet e të cilit janë të ndërtuara në studion e 

RTSH 2. Në këtë program, të rinjtë diskutojnë me ekspertë të fushave të caktuara, në lidhje me 

ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve dhe praktikave, në fushat e legjislacionit, 

ekonomisë, drejtësisë, arsimit, rendit, biznesit, financave, reformave institucionale, politikave 

kulturore, aktualitetit, mbrojtjes së mjedisit, zhvillimi i politikave dhe nismave për rininë, 

programeve të ndryshme mbi partneritetin dhe perspektivat e së ardhmes, etj., me të cilat ndeshet 

kjo pjesë e shoqërisë shqiptare, si pjesë e shoqërisë evropiane.  

Shtrimi i rrjetit televiziv të RTSH-së dhe funksionimi i televizioneve rajonale në Korçë, 

Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës, mundëson një kualitet më të lartë të këtyre lidhjeve, duke 

krijuar kështu një “studio të lëvizshme”, e cila mund të realizohet në mjedise të caktuara 

arsimore që kanë lidhje të drejtpërdrejtë edhe me tematikën për të cilën diskutohet 

”Rrënjët e Ushqimit Tënd” është një tjetër risi në kanalin e dytë, në shërbim të fermerit. 

Agronomi në përgjigje të fermerëve. Emision “LIVE” me telefonata ku jepen keshilla për 

publikun, fermerët dhe të apasionuarit në bujqësi. 

“Klubi i te rinjve” është një hapësirë e re për të rinjtë dhe adoleshentët. Ky emision zhvillohet 

nëpër ambjentet e shkollave të mesme të Tiranës dhe të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Dy të rinj 

të cilët përgjatë një dite janë vizitore të një gjimnazi të përzgjedhur. Temat janë nga me të 

ndryshmet, nga sporti, mësimet, orët e hapura të mësimit, nxënësit e shkelqyer, olimpiadat, 

plotësimi i formularit për shkollën e lartë, përzgjedhja e shkollës së lartë etj.  

RTSH2 ka startuar lajmet në gjuhën e shenjave për personat që nuk dëgjojnë në Shqipëri, të cilat 

do të vazhdojnë të jenë pjesë e informimit të kësaj kategorie në RTSH 2. Sikurse prej krijimit të 

saj, lajmet vijnë edhe në gjuhën e 8 minoriteteve në Shqipëri.  

RTSH 3 

RTSH 3 e ka shumë të qartë fokusin e tij programor me problemet e shumta që rrokin  jetën 

bashkëatdhetarëve tanë. 

U vendos qe brenda ketij viti ta benim te njohur RTSH 3 si televizion i dedikuar për  

bashkëatdhetarët, me një strukturë programore që i përshtatet natyrës, kërkesave dhe  nevojave të 

tyre në lidhjet e qënësishme me  Shqipërinë,  dhe konstatojmë me kenaqësi që  hapat në këtë 
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drejtim të profilizimit të këtij kanali janë të sigurt dhe shpresëdhënës për një stacion që krijon 

urën e domosdoshme të komunikimit.  

Cilësia e programacionit te RTSH 3, si nga emisionet e prodhuara nga redaktoret, ashtu edhe nga 

arkivi dhe prurjet e bashkepunetoreve ka qënë e mirë dhe ka patur nje vemendje të shtuar te ana e 

përmbatjes, dinamikat në montazh e deri tek  faqosja. 

Nuk ka qënë e lehtë, por mund të pohojmë me kenaqësi se është arritur të krijohet  nje rrjet i 

bashkepunetoreve  të  bashkatdhetareve në te gjithe boten.  

Ne programacionin e RTSH 3 janë perfshire emisione e programe të prodhuara nga 

bashkeatdhetaret. Gjatë vitit 2019 janë realizuar produksione  të suksesëshme si:  

- Kanadaja “Pasqyra Shqiptare”;  

- Athina “Kafe me Julin”;   

- SHBA, “Fokus”;   

- Suedi, nga Albse Tv, me personazhe dhe emisione per femijet; 

- Disa emisione nga Albtv UK, me pranine e bashkeatdhetareve te suksesshem qe jetojne e 

punojne ne Mbretërinë e Bashkuar.  

Kemi bere pjese te emisioni URA rrjetet e Mesuesve te Diaspores, te cilet prezantojne punen e 

tyre çdo jave ne prani te nxenesve. 

Jane bere pjese e programeve te RTSH 3 me emisionin URA dhe reportazhet rrjeti i bizneseve te 

shqiptareve ne Gjermani, Austri, Zvicer, SHBA, Itali,Turqi. 

Ne baze te ketyre arritjeve është  planifikuar nje programacion i  plote me prodhime te RTSH 3 

dhe bashkepunetoreve te tij per 2020 me nje prodhim ditor prej 7 (shtate) oresh ne dite 

Gjatë vitit 2019 RTSH 3 ka  prodhuar rreth 330 programe “live”, apo reportazhe, duke perfshire 

ne keto rreth 850  personazhe nga bashkeatdhetaret .  

 

RTSH FËMIJË 



63 
 

Kanali ka filluar trasmetimin e tij “on-air” me datë 1 Qershor 2018. Me gjithë problematikat, 

kanali ditë pas dite ka krijuar një programacion të stabilizuar dhe i kushtuar tërësisht grupmoshës 

2-7 vjeç. 

Emisioni ”Na ishte një herë”, ka qënë  më i ndjekuri, sigurisht edhe për faktin se është produkt i 

RTSH me perosonazhe qe janë në studio ose mjedise të tjera dhe sjellin një atmosferë realiste e 

të gjallë të grupmoshës së cilës iu referuam. 

Krahas këtij emisioni me një audiencë të lartë, janë realizuar edhe tre bashkëprodhime të RTSH-

së: 

- “Të mësojmë me Ogin”; 

- “Roza me Rudin”;  

- “Reaksion”. 

Gjithashtu ka filluar investimi për marrjen dhe dublimin e filmave dhe serialeve për fëmijë  në 

bashkëpunim me studion “Dodona”, i cili i ka dhënë një një dimension tjetër këtij kanali që 

tashmë po përpiqet të flasë vetëm SHQIP.  

Objektivat 

Objektivi për vitin e ardhshëm është që kanali të kthehet në një kanal të mirëfilltë, me një staf të 

plotë dhe që të punojë vetëm për kanalin me qëllim realizimin e programeve për fëmijë. 

Gjithashtu një objektiv tjetër është dhe hapja e kanalit të dytë të fëmijëve “Junior”, por që do të 

mbetet për t’u parë në varësi të investimit, si atij material, ashtu dhe atij njerëzor. 

RTSH FILM & RTSH SHQIP 

Redaksia e kanaleve RTSH FILM dhe RTSH SHQIP që prej 15 prillit të 2019-ës janë shkrirë në 

një të vetme, gjë që ka vënë në funksion strukturimin e ri me një ndarje të re detyrash në mënyrë 

që i gjithë stafi të jetë i angazhuar në realizimin e detyrave të dhe angazhimeve që kanë të dyja 

kanalet.  

Kanalet RTSH FILM dhe RTSH SHQIP janë konceptuar si dy kanale të cilat i dedikohen 

tërësisht publikut të apasionuar pas filmit dhe kinemasë së huaj dhe asaj shqiptare, duke synuar 

për t’u kthyer në dritaren kryesore të kinematografisë. 
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Duke qenë i vetmi në platformën digjitale, kanali RTSH FILM është një kanal gjeneralist filmi 

ndaj gjithë përfshirja e zhanreve, metrazheve dhe formave të ndryshme të filmit, apo 

dokumentarëve, është e domosdoshme dhe e pashmangshme.  

Filmi me metrazh të gjatë është në qendër të këtij kanali dhe elementi kryesor në hartimin e 

programacionit ditor e javor. Transmetimi dhe ritransmetimi i çdo filmi bëhet mbi filozofinë që 

t'i përshtatet orareve jetësore të audiencës së këtij filmi, dhe që audienca e interesuar për të, të 

mos e humbasë. 

Duke qenë i lidhur ngushtë me kinemanë, një tjetër element i rëndësishëm dhe që nuk mund t’i 

mungojë këtij kanali është dhe filmi dokumentar i cili vjen në gjitha gjinitë dhe metrazhet të cilët 

ndërthuren natyrshëm me programin ditor filmik të kanalit.  

Serialet televizivë janë po ashtu pjesë integrale e programacionit ditor të këtij kanali duke 

përmbushur kështu kërkesat gjithnjë e në rritje të shikuesit për këtë gjini filmike, aq më tepër që 

prodhimet e fundit, të cilat transmetohen në këtë kanal janë të një cilësie të lartë si në përmbajtje 

ashtu edhe në realizim. Fokusi është kryesisht tek 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 (feature), filmin artistik televiziv, filmin serial artistik, 

filmin serial televiziv, si edhe të gjitha zhanret e tjera të prodhimit filmik, përfshirë dokumentarin 

historik, kulturor, hulumtues, shkencor, docufiction etj,.  

RTSH SHQIP është një kanal i dedikuar tërësisht prodhimeve të kinematografisë artistike 

shqiptare. Përfshirë këtu, jo vetëm filmat artistik shqiptar, por edhe dokumentarët shqiptarë, 

teatrot, komeditë, kinokomeditë dhe serialet.  

Audienca e këtij kanali është e ndarë sipas kategorive të përcaktuara, në varësi të moshës, 

shpërndarjes gjeografike dhe preferencave programore.  

Qëllimi i kanalit RTSH SHQIP është jo vetëm të prezantojë prodhimet artistike shqiptare të 

shtrira në zhanre të ndryshme të filmit, teatrove, komedisë, dokumentarëve, serialeve e 

telekomedive, por gjithashtu edhe të pasqyrojë realizimet më të fundit, duke e bërë këtë kanal 

edhe më të pasur në përmbajtje. Fokusi qëndron në synimin e prodhimeve cilësore, duke mbajtur 

një ekuilibër mes filmit “nostalgji” dhe atij komerçial.  

Kanali RTSH SHQIP e shtrin skaletën e programacionit të tij në zhanër të ndryshëm, duke mos 

lënë pa përmendur: rrëfimet biografi, nostalgjinë e pelikulës së vjetër, historinë, dramën 

familjare të viteve ’70 - ’90, veprat më të realizuara të vëna në skenën e teatrit, komedi ndër vite 

e shumë të tjera.  RTSH SHQIP është një pasqyrë e prodhimtarisë së kinemasë shqiptare ndër 
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vite, duke sjellë në vëmendjen e audiencës prodhime kult të cilat kanë shkruar historinë e 

kinemasë dhe teatrit shqiptar. Dhe sikundër është nënvizuar gjithmonë, nuk janë vetëm filmat me 

metrazh të gjatë në qendër të programacionit të këtij kanali. Por, edhe filmat me metrazh të 

shkurtër dhe zhanër të tjerë të prodhimtarisë artistike shqiptare. RTSH SHQIP është një kanal i 

cili përfshin të gjitha gjinitë e prodhimeve artistike shqiptare dhe padyshim nuk lë mënjanë edhe 

gjininë e “serialit dhe telenovelës”. Serialet më të mira televizive, të realizuara ndër vite, janë 

pjesë e padiskutueshme e programacionit ditor të këtij kanali. 

Qëllimi i kanalit RTSH SHQIP është jo vetëm të prezantojë prodhimet artistike shqiptare por 

edhe të sigurojë në transmetim të gjitha materialet e nevojshme të cilat përmbushin sa më mirë 

nevojat e audiencës, duke respektuar gjuhën dhe larminë e traditave 

 Programi ditor i RTSH FILM dhe RTSH SHQIP konsiston në një playlist-ë të studiuar filmash 

artistikë, dokumentarësh, serialesh e teatrosh të cilët shfaqen sipas një fashorare të paracaktuar.  

Me një fond filmik i cili rritet periodikisht, me afro 500 titujsh me filma të huaj artistikë dhe 

televizivë, 7 seriale si dhe 240 dokumentarë të tematikave të larmishme, kanali RTSH Film ka 

synuar t’i ofrojë publikut një program të pasur dedikuar të gjitha grupmoshave duke respektuar 

pashmangshmërisht fashë-oraret për tematika dhe zhanre të ndryshme. 

RTSH SHQIP ka një fond filmik me afro 250 filmash. 100 teatro dhe telekomedi si dhe 7 seriale.   

Për të përfshirë të gjithë zhanret e lartpërmendura në programin ditor, është ndërtuar një 

strukturë e mirëfilltë programore javore e cila parashikon shpërndarjen e zhanreve të ndryshëm 

sipas ditëve dhe orareve të përshtatshme ditore.  

Kjo strukturë është ndërtuar duke u bazuar në përvojën dhe shembullin e platformave më të 

suksesshme ndërkombëtare televizive duke u përpjekur që t’i afrohemi sa më shumë kërkesave të 

një publiku i cili sa vjen e është më i edukuar dhe më kërkues me programacionet televizive, e 

duke mos harruar edhe tregun e konkurrencës që sa vjen e bëhet më i vështirë. 

Përgjatë një jave në të dy kanalet e filmit transmetohen mesatarisht 85 filma, të cilët përzgjidhen 

sipas zhanrit që i përshtatet fashë-orarit të caktuar. Kështu, gjatë paradites shfaqen tituj që i 

përkasin zhanrit komedi dhe familjarë, apo edhe të animuar (kryesisht gjatë fundjavës). Gjatë 

pasdites transmetohen tituj që i përkasin zhanrit biografi, dramë-romancë, komedi-romancë apo 

fantazi dhe aksion.  

Mbrëmja kryesisht i dedikohet premierave dhe filmit autor me tematika të ndryshme.  Nga ora 

18:30 e deri në orën 20:00 transmetimet tona i janë dedikuar serialeve, duke e gjykuar si orarin 

më të përshtatshëm për audiencën e interesuar.  
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Me pasurimin e fondit filmik që RTSH FILM bëri në mesin e 2019-ës, pas përpunimit të të 

dhënave dhe zbardhjes së skedave të secilit prej titujve të paketës, programacioni i RTSH FILM, 

ka ndryshuar dhe është përshtatur me transmetimin e këtyre titujve të rinj përgjatë javës, duke 

kombinuar titujt premierë me titujt për ritransmetim.  

Ndërkohë edhe fondi filmik i RTSH SHQIP është pasuruar në fundin e 2019-tës me tituj të rinj, 

bashkëprodhime të Radio Televizionit dhe Qendrës së Filmit, duke patur kështu në arkivin e saj 

prodhimtarinë më të fundit të kinematografisë shqiptare dhe emrat më të rëndësishëm të 

regjisorëve dhe aktorëve.  

Theksi në programacionin e të dy kanaleve i vihet padyshim filmit prime-time i cili është 

menduar të zërë fashë orarin 20:00 – 22:00 çdo ditë.  Përzgjedhja e titujve prime-time, bëhet 

kryesisht e përqendruar tek:  

1. Autorët 

2. Protagonistët 

3. Vlerësimet dhe çmimet e fituara 

4. Shpërndarja sa më e gjerë dhe jehona e filmit 

5. Perceptimi i publikut më të gjerë (edhe sipas fashës orare të dedikuar) mbi temën dhe 

subjektin e trajtuar në veprën filmike 

6. Perceptimit të vetë kanalit në lidhje me shijet dhe kërkesat e publikut për filmin prime-

time, etj. 

 
 
NATA DOK 

Duke mos qenë ende një kanal prodhues, RTSH FILM nuk ka ende një paketë programore te 

realizuar nga vetë kanali. Si rrjedhim për momentin ka vetëm një program i cili i dedikohet 

dokumentarëve i cili transmetohet 2 herë në një 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 DW, por edhe tituj që vijnë nga festivale dhe kompeticione prestigjioze 

ndërkombëtare. 

Është menduar që shfaqja e dokumentarëve të mos vijë thjesht në vazhdën e një playliste, por të 

ketë një program që i dedikohet tërësisht gjinisë së dokumentarëve me tematike të ndryshme si 

psh. histori, shkencë dhe teknologji, qytetërim, kulturë, biografi, politikë, etj.  
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“Nata Dok” është një takim special me dokumentarin ku të apasionuareve 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 tillë që ta mbajë 

publikun e interesuar para ekranit deri në fund të këtij takim. Duke qenë se janë dy takime në 

javë është menduar që dita e hënë të ketë dokumentarë me profil historik dhe biografik dhe dita e 

enjte të jetë me profil kulturor, qytetërime të ndryshme, 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.  

 
KINOTEKA 
Është një rubrikë e cila është menduar paraprirë premierën e një filmi apo dokumentarie cila vjen 

në formën e një specialeje. Në varësi të tematikës apo ciklit të paracaktuar do të shfaqet një film i 

mirë dhe si i tillë do t’i vijë publikut me një prezantim të dedikuar. Një skedë e plotë e filmit ku 

do të gërshetohen infot kryesore me kuriozitete dhe të pathëna rreth realizimit të filmi, plane 

backstage, intervista me aktorët, regjisorët . 

Si kanal përgjegjës për transmetimin e filmit të huaj, artistik, televiziv, serial, të animuar dhe 

dokumentar, RTSH FILM, është kujdesur me seriozitet të realizojë spotet promovuese për filmat 

e rinj premierë, serialet dhe dokumentarët që shfaqen në kanalin kryesor, RTSH 1.  

Ndërkohë edhe RTSH SHQIP si kanal përgjegjës për transmetimin e filmit artistik shqiptar, është 

kujdesur gjithmonë të realizojë spotet promovuese për filmat e rinj “premierë” dhe dokumentarët 

që shfaqen në kanalin gjeneralist, RTSH 1 HD.  

Me blerjen e paketave të reja filmike, fondi i RTSH FILM është pasuruar me tituj të rinj të cilët 

kanë shtuar larminë e zhanreve dhe autorëve në programacionin ditor. Paketat e reja me rreth 100 

tituj 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 festivale dhe që i drejtohen një audience të kulturuar dhe ekzigjente.  

Këtë vit risi ka patur dhe bashkëpunimi me Ambasadën Hungareze në Shqipëri e cila nënshkroi 

një marrëveshje me RTSH për transmetimin e 6 filmave, të përzgjedhur si tituj shumë të mirë, të 

kinemasë hungarezë. Të gjitha premierat e filmave u shfaqen në RTSH FILM, çdo të mërkurë në 

ciklin “Ditët e kulturës Hungareze”.  

Përsa u përket titujve premierë në RTSH SHQIP, për fat të keq kanë qenë më të pakta në numër 

për shkak se ka një mungesë të madhe në prodhimtari të produkteve vendase. 
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Gjatë vitit 2019, RTSH SHQIP ka bashkëpunuar sërish ngushtë me skenën teatrale shqiptare 

duke regjistruar veprat e vëna në skenë në Teatrin Kombëtar dhe në Teatrin e metropolit. 

Përgjatë vitit 2019 janë vënë në transmetim premierë teatrot e mëposhtme: 

KUMARXHIU 

NATËN MA 

SHIRLI VALENTINA 

SOT 8 DITË 

 

Premierë gjithashtu ka qënë dhe filmi satirë me 3 pjesë “Rrokullisja” nga Leka Bungo si  dhe 

seriali i cili është bashkëprodhim me Radio Televizionin e Kosovës RTK, “iStar”  

Duke qenë një kanal gjeneralist filmi dhe prodhimesh ndërkombëtare kinematografike, audienca 

e synuar e kanalit RTSH FILM është detyrimisht e gjerë.  

Programacioni hartohet sipas fashë orareve të caktuara në mënyrë që të afrojë në çdo moment të 

ditës publikun e interesuar.  

Sikundër të gjitha kanalet televizive, edhe kanali RTSH SHQIP është i interesuar në një synim 

qendror: të arrijë 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, pavarësisht klasifikimeve të ndryshme, 

synimi është që secila fashë-orari të ketë audiencën më të madhe. Kështu në varësi të fashë 

orareve ka audienca më gjithëpërfshirëse, sikundër edhe orare ku audienca e synuar është për 

moshat mbi 13 vjeç. 

RTSH FILM duke qenë një kanal gjeneralist do të përfshijë në te të gjitha gjinitë e 

kinematografisë dhe padyshim nuk mund të lerë mënjanë edhe gjininë tek e cila për momentin 

është orientuar gjithë bota e produksionit televiziv që është seriali. Serialet e mira televizive, të 

realizuara me standarde filmi kinemaje, do të jenë pjesë e padiskutueshme e programacionit ditor 

të kanalit.  

Do të synohet kryesisht në seriale prodhime amerikane dhe angleze dhe njëkohësisht, do të 

propozohen edhe seriale të reja bashkëkohore e me cilësi të lartë, të nivelit të “The Crown”, 

“Westworld”, “The following” “The Blacklist” etj. 

Zhanre të ndryshme që nga historikët, biografitë, dramatikë, komedi, familjar, fantazi, serialet 

televizive janë një domosdoshmëri për të mbajtur publikun e mbërthyer pas ekranit.  
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Gjithashtu, serialet epike si “Oktapodi”, “Nëse një ditë do të trokasësh në portën time”, 

“Përgjithmonë Xhulia”, “Skllavja Izaura”, “Dombi e i Biri”, “Shigjeta e Zezë”, “Ana në rrjedhën 

e Viteve”, etj etj., që kanë qenë dhe janë seriale kult të disa brezave të audiencës shqiptare do të 

rikthehen në këtë kanal duke afruar kështu një audiencë që ka qenë besnike e RTSH-së.  

Në fokus do jenë dhe prodhimet e kinemasë së rajonit, Ballkanike dhe të Evropës Lindore si 

Maqedoni, Greqi, Bullgari, Turqi, Serbi, Rumani vende të cilat kanë një prodhimtari të lartë të 

filmit me metrazh të gjatë, por edhe seriale. Kinemaja e këtyre vendeve trajton kryesisht tema të 

cilat për publikun shqiptar janë shumë familjare dhe të prekshme ndaj audienca e këtyre 

prodhimeve do të jetë padiskutim e lartë. 

 

Programe të parashikuara nga RTSH Film  dhe RTSH Shqip : 

Movie Mag, është një revistë e përjavshme mbi aktualitetin kinematografik. Në plan të parë do të 

jenë filmat e rinj që do të shfaqen gjatë asaj javë në kinematë e vendit, informacion që do të 

shoqërohet me backstage dhe intervista me aktorët dhe regjisorët e filmit ndërthurur dhe me 

materiale arkivi.  

Ky program i dedikohet veçanërisht edhe premierave filmike apo të dokumentarëve që 

parashikon në programacion kanali RTSH 1 dhe RTSH FILM. Me një informacion më të 

zgjeruar për filmin dhe protagonistët e tij duke i bërë një promovim të denjë titujve të rinj. 

Fokus të veçantë do të kenë dhe ndarjet e përvitshme të çmimeve filmike apo televizive, me 

materiale dhe speciale të zgjeruara. Festivalet e filmit e të dokumentarit të cilët zhvillohen në 

periudha të ndryshme do të jenë gjithashtu në fokus. Aktivitetet e këtyre festivaleve do të 

pasqyrohen në një rubrikë të veçantë. 

Gjithashtu në Movie Mag shikuesi do të prezantohet dhe me titujt e progmacionit javor të 

platformës kur përfshihen filma e dokumentarë të huaj që shfaqen në kanalin RTSH 1 dhe  

RTSH FILM për javën në vijim, në mënyrë që publiku të informohet për ditët dhe oraret kur do 

të shfaqen titujt e përzgjedhur. Ky informacion shoqërohet edhe me skedën e secilit film .  

 

SEKTORI I RIVITALIZIMIT TË ARKIVIT 

Arkiva e Radio Televizionit Shqiptar ka qenë dhe mbetet një pasuri kombëtare që disponon 
materiale të ndryshme të cilat përfshijnë të gjitha zhanret e krijimtarisë artistike shqiptare të 
prodhuara ndër vite nga RadioTelevizioni Shqiptar.  
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Për të risjellë në jetë këtë pasuri të fondit tonë është parë nevoja e krijimit të një strukture që do 

të jetë e domosdoshme në ndihmë të digjitalizimit të Radio Televizionit Shqiptar, për të gjitha 

kanalet e platformës RTSH, duke sjellë në këtë mënyrë në vëmendjen e audiencës gjithçka të 

harruar në kohë.  

Grupi i punës, i cili do të angazhohet me kohë të plotë për realizimin e këtij rijetësimi është i 

përbërë nga 1 (një) Pergjegjes Sektori dhe 4 (katër) regjisorë, te cilet janë jo vetëm njohës të 

fondit të arkivës së RTSH-së, por edhe kontribues ndër vite të kësaj pasurie kombëtare. 

Eksperienca e tyre do të jetë një aset i vyer për zbardhjen e bazës së të dhënave të arkivës dhe 

rijetësimin e saj në ekranin e RTSH-së. 

Për vitin 2019 është punuar dhe jane realizuar dokumentarët: 

 “Historiku i bonifikimeve në Shqipëri” - “Jeta e çifteve në Shqipëri - “Pervjetori i teatrit 

Migjeni” - “Përvjetori i estradës Shkodër” - Kongresi i Lushnjes. 

 
RTSH MUZIKË 

Nepërmjet kanalit RTSH MUZIKË janë përcjellë deri në transmetim, të gjithë ngjarjet muzikore, 

të cilat kanë ardhur si bashkëpunime me institucione dhe palë të tjera.  

Këto ngjarje kanë ardhur në cilësinë dhe përmbajtje të kënaqshme, duke pasur parasysh kushtet 

në të cilat realizohen këto koncerte. Këto kanë vlejtur edhe për të pasuruar programacionin e 3 

kanaleve gjeneraliste të platformës RTSH, RTSH 1HD, RTSH 2, RTSH 3 

Po ashtu ky vit ka pasur prurje të reja me muzikë të huaj, e cila e ka pasuruar arkivin dhe 

transmetimin e kanalit RTSH MUZIKË.  

Kanali RTSH MUZIKË prej 3 vjetësh menaxhon “Stinën Koncertore” të Orkestrës Simfonike të 

RTSH-së.  

Në programacionin e kanalit RTSH Muzikë bëjnë pjesë koncerte shqiptare dhe të huaja, të 

prodhuara nga RTSH, ose me të drejta transmetimi. Përmbajtja programore është e bazuar në 

titujt dhe zhanret muzikore tashmë pjesë e arkivit të RTSH-së dhe programet me të drejtë 

transmetimi dhuruar nga institucionet bashkëpunuese me RTSH.  
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EVENTE, FESTIVALE, KONCERTE  
- BASHKËPRODHIME SHQIPTARE 2019 
 

Përveç funksionit si kanal i dedikuar krejtësisht muzikës është punuar për të ndihmuar dhe 

kanalet e tjera përsa i përket përzgjedhjes dhe nevojave të tyre në pasurimin e programeve 

muzikore. 

 

 

 Stina Koncertore e Orkestrës Simfonike të RTSH-së – 21 koncerte 

 Festivali i këngës qytetare në Shkodër “Luleborë” – 1 natë 

 Aulona Folk-Festival 2019 në Vlorë – 3 netë 

 Festivali i Instrumentistëve të vegjël Fushë-Arrëz – 3 netë 

 Festivali i 57-të mbarëkombëtar i këngës për fëmijë në Shkodër – 3 netë  

 Shkodra Jazz Festival – 1 natë 

 Junior Fest Albania 2019 – 1 natë 

 Konkursi i parë ndërkombëtar i dirigjentëve- 1 natë 

 Koncert Recital Merita Halili -1 natë 

 Oda dibrane- edicioni i 10-të- 2 netë 

 Koncert-Violina më shumë se unë - Zeqir Sulkuqi dhe Miqtë 

 Festivali tipologjik i valleve Lushnje - 2 netë 

 Festivali i Shoqatave Kulturore dhe Artistike Kavajë- 2 netë 

 3 Tenorët 

 Festivali Takimet muzikore të dy botëve - Edicioni 13 - 2 netë 

 Koncert - Cesar Benito - Muzikë Filmash 

 Festivali i 58-të i Këngës në RTSH -3 netë 

 Koncerti Festiv në festat e fundvitit “Alles Walzer” – 1 natë 

 Koncert - Fuqia e Dashurisë - Gaqo Apostoli dhe Miqtë  

 Koncerti Faleminderit për Muzikën (Tingujt e Luftës) 

 Opera Opening Countdown  

 Opera Opening Countdown-Eurofolk  

  Koncert Recital i kitaristit Petrit Çeku 

 

Koncert - E Lucevan Le Stelle- Armaldo Kllogjeri 

Koncert - Fabrika e peisazheve muzikore, Soliste Abigeila  

Voshtina, Dirgjent - Giovanni Pompeo 
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Trasmetimi i koncerteve live 

 

EMISIONE TË PLANIFIKUARA 

 

Koncerte - Prurje të huaja 

 

 

Këngët e Liqenit - Recital i Këngëtarit Arben Duro  

Koncerti - Harku i Triumfit të Qerimajve 

Koncert - Hitet e veriut 2019 

Festivali i Tunxhit 2019 - Nata Finale  

100 - Vjet Muzikë Kulte në Korçë - Dirigjent Eno Koço 

Koncert i Ansamblit të Valleve Vangeloff 

 

 

 

Koncerte festive me rastin e fundvitit – 10 koncerte + 50 videoklipe muzikore, Montazh, EPG 

Eurovision Junior Song Contest -1 natë 

Koncerti i Vjenës Schonbrunn 2019 

Eurovision Song Contest - 3 netë  

Koncerti i Vjenës - 1 natë 

Festivali i këngës Italiane “Sanremo” – 5 netë 

 

 

 

Koncerti i Vjenës - 1 natë 

Festivali i këngës Italiane “Sanremo” – 5 netë 

Eurovision Song Contest - 3 netë  

Fest Albania Junior 2019 - 1 natë 

Konkursi i parë ndërkombëtar i dirigjentëve- 1 natë 

Eurovision Junior Song Contest - 1 natë 

Koncerti i Vjenës Schonbrunn 2019 

 

Emisioni i mëngjesit “RREZE” Nga e Hëna në të Diel,  ora 06:55-09:00, Programi 
i Mëngjesit, bashkëpunim me Radio Tiranën. 
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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 ftuar të fushës së muzikës dhe 

informacione muzikore të ndara në rubrika. Gjithashtu pjesë e këtij programi do të jetë një QUIZ 

muzikor i cili nëse do të rezultojë i suksesshëm mund të jetë një program më vehte.  

EMISIONI I PËRJAVSHËM, “ADAGIO” E MËRKURË, ORA 19:00-20:00 

Emision muzikor që sjell pranë teleshikuesit informacionin dhe argëtimin muzikor. Ky emision 

do të ketë në përmbajtje të tij materiale infomuese për figurat më të shquara të muzikës botërore 

dhe shqiptare si kompozitorë, dirigjentë, instrumentistë dhe këngëtarë të muzikës klasike.  

Do të flitet gjithashtu edhe për teatrot më njohur botërorë si dhe për muzikën në përgjithësi dhe 

rolin që luan ajo në shoqëri. Është menduar që brenda minutazhit të këtij emisioni t’i dedikohet 

një rubrikë edhe muzikës moderne dhe përfaqësuesve të saj siç janë këngëtare 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 institucioni jonë ka marrëveshje për të drejta transmetimi.  

RTSH SATELIT & RTSH PLUS 

Gjatë vitit të kaluar, redaksia e transmetimeve satelitore ka operuar në dy kanale televizive: 

- RTSH Satelit (bazuar në RTSH 1); 

- RTSH Plus (që plotësohet rishtasi çdo ditë në formatin e vet).  

 

Puna  e këtyre kanaleve  ka konsistuar:  

-  Në kanalin RTSH Satelit janë zëvendësuar të gjitha ato materiale për të cilat nuk kemi të drejta 

transmetimi jashtë vendit. Por nga ana tjetër, nga Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë është marrë 

informacioni i nevojshëm për trasmetimin e atyre materialeve, kontratat e të cilave na lejojnë 

mundësi përdorimi. 

Në koordinim me kanalet e tjera televizive, eshte ndertuar një frymë bashkëpunimi krijues për të 

realizuar një përzgjedhje sa më të përshtatëshme programesh të cilat kalojnë pastaj edhe në 

trasmetimin satelitor.  
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-  Në hartimin e programit të transmetimit ditor për RTSH Plus (e njëjta gjë edhe në RTSH 

Satelit), i jemi përmbajtur parimit që materialet të sjellin zhvillimin e vendit në qendrat kryesore 

dhe ato rurale, traditën dhe kulturën e popullit tonë nga e kaluara në të sotmen, ndjenjën e 

patriotizmit dhe të qytetarisë etj., nëpërmjet dokumentarëve, reportazheve, apo portretizimeve të 

personazheve të njohur. 

 Këto dy kanale kanë një staf modest, por pavarësisht kësaj është punuar edhe për dokumentarë e 

prodhime të reja.Kështu vitin e kaluar, u realizua dokumentari artistik “Luan Hajdaraga - Miku i 

të gjithëve” (50 min) dhe dokumentari “Në rrjedhën e viteve” (30 min). 

Në pragun e festave të fundvitit u realizua një spektakël televiziv nën siglën e RTSH Plus: 

Përzgjedhje humori të shoqëruara sipas radhës me këngët fituese të festivaleve në vite, një 

program i cili me efektet e grafikat e punuara tingëlloi këndshëm dhe zgjati rreth 8 orë në 

mbrëmjen e 31 dhjetorit dhe po aq ditën e nesërme.  

Me mundësitë e kufizuara që ka redaksia e kanaleve satelitore ka prodhuar vitin e kaluar edhe 30 

intervale të shoqëruara me fotomontazhe nga zonat turistike, monumentet e kultures, apo qendrat 

e banuara. Edhe pse të shkurtëra, nga 3-15 min ato përmblidhen në rreth 3 orë.   

 

RADIO TIRANA  

Vitit 2019 u shoqërua nga risitë dhe investimi mbi synimet, pritshmëritë dhe realizimet, e nuk 

është e tepërt të theksohet se rezultati është: ridimensionim i Radios, që përkthehet në rritje të 

nivelit të dëgjueshmërisë, por edhe në rritje të numrit të radiove. 

Sot flasim:  

• për mirorganizim të çdo hallke, që sjell të harmonizuar përmbajtjen në një mozaik 

programor. 

• për gazetarë të profilizuar qw ofrojnë produkt për të pesë radiot,  

• për sasi dhe për cilësi pra për efikasitet të kontributit. 

Sot flasim: 

• për rijetësim të arkivës.  

• për risjellje të vlerave artistike të prodhimeve për fëmijë.  

 

Përgatitja,  partneriteti,  përqafimi i koncepteve të reja, adaptimi me ritmet e reja të së sotmes, 

janë fryma e shëndetëshme e çdo programi, që nga mëngjesi radiofonik i Radio Tirana 1, me 

“Ditë të mbarë”, dhe “ Ju them mirëmëngjes”, në Radio Tirana 2,  me një përmbajtje të gjallë, 
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larg monotonisë, me tematikë nga e përditshmja, me protagonizëm të publikut, me të ftuar që i 

shërbejnë audiencës.  E deri tek emisionet për  fëmijë me misionin themelor edukativ e argëtues, 

në formatin: nga fëmijët për fëmijët, ku Radio Tirana mbetet padyshim e vetmja e llojit të saj në 

vend, dedikuar  kësaj grupmoshe.  

• Risi e vitit që shkoi ishte nisja e Radio Tirana 3, dedikuar bashkatdhetarëve tanë kudo që 

ndodhen. 

• Risisë i takon çdo përmbajtje e produktit nga mëngjesi në mbrëmje në të gjitha formatet.  

 “60’ në fushën time” solli pranë radios kampionët e sportit shqiptar. “Mentori i suksesit”, 

profilizoi  portretin e individit që rrëfen se çfarë do të thotë “të jesh i suksesshëm”. Cikli 

“Fletorja zyrtare në Radio Tirana” për shqetësimet e qytetarëve rreth problematikave të 

sigurimeve shoqërore dhe “Ditë të mbarë” vijojnë të jenë dy produktet radiotelevizive që i 

shërbejnë misionit argëtim dhe në shërbim të publikut. “Emergjenca gjuhësore”, mbetet nga të 

rrallat programe që ofrojnë mediat sot, me një kontribut modest, por të vyer për gjuhën shqipe. 

Njeriu i thjeshtë, por mjeshtër për atë që di të bëjë është zëri i radios me një hapësirë të dedikuar 

si “Alfabeti jetësor i një mjeshtri”. Gjatë vitit 2019, Radio Tirana ka ofruar një galeri 

personazhesh, në shërbim të publikut, me programet për shëndetin, “Mjeku në shtëpi”, me 

pjesëmarrjen e specialistëve të çdo specialiteti. Po kështu referuar problematikave sociale i 

përjavshmi “Individi dhe shoqëria” është paneli ku u trajtua e përditshmja shqiptare. Programeve 

të radios, gjatë Vitit 2019, nuk i mungoi hapësira referuar artit e kulturës, me emisionet: 

“Bibliotekë”, “Faqe libri”, “Takimi i mbrëmjes së shtunë”, “Parajsa e artit te fjalës”. Programeve 

të radios nuk i mungoi pasqyrimi i  vështirësive të të jetuarit, por edhe sakrificat dhe arritjet, e 

individëve “Larg dhe afër” Shqipërisë. Vijojë suksesshëm, emisioni “Pa kufij”, “ura” e 

komunikimit ndërqytetar mes Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut - network Tiranë-

Prishtinë-Shkup, me dimension rajonal, fokusuar në sfidat e integrimit europian.  

Viti 2019  iu përgjigj interesit të publikut me transmetimet sportive dhe programet për çdo 

eveniment sportiv.  

Treguam vëmendje për emisionet dedikuar muzikës dhe protagonistëve të saj. Formatet “Në 

botën e muzikës”, “Visare folklorike”, “Unë dhe Bluz-i”, “Një datë, një histori, një kuriozitet”, 

“Dimensioni Soul” “Muzika dhe kujtimet” vlerësuar rolin dominant të muzikës duke u 

mbështetur në: 

o “Festivalet e këngës për fëmijë”,  

o Muzika tonë popullore,  

o 58 Festivale të muzikës së lehtë,  
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o “Këngët e stinës”,  

o “Maratonën e muzikës sonë të lehtë”,  

o “Kolonat zanore të filmit shqiptar”,  

o “Muzika më e mirë botërore”.  

 

Programet janë informative, edukuese, argëtuese dhe në dëgjim mund të jetë çdo moshë.  

Ndër programet e dedikuara sjell në vëmendje ciklet për gruan, “Jam grua”, për të rinjtë “Të 

rinjtë për të rinjtë”, për moshën e tretë “Një jetë mbi supe”.  

 

Forumet radiofonike mbeten hapësira ku dëgjuesi e gjen veten. Ai e pëlqen sensin protagonist 

dhe njëherësh radio e vlerësoi pjesëmarrjen e drejtëpërdrejtë të audiencës, si matësi më i mirë 

duke synuar vlerë. Kështu sondazhi në formatin “Në radio”, fiton angazhim të frekuentuesit në 

rrjete sociale duke konsideruar mendimin e tij dhe duke e ftuar të mbetet në dëgjim të radios që 

flet pë të. 

 

Jemi kudo, në përballje me problematikat, ofrojmë statistika, informacione, konsulencë për 

dëgjuesin e interesuar, vlerësojmë personat në nevojë në formatin “Unë mundem”, “Duke pritur 

vetëm një fjalë” (I ri ky i fundit dedikuar autizmit), sensibilizojmë përmes ofrimit të përvojave 

integruese,  sjellim në vëmendje vlerën,  kultivojmë ndjenjën e vetëvlerësimit dhe vlerësimit për 

të tjerët, formësojmë elemente të domosdoshëm të mirërritjes, promovojmë artin shqiptar dhe 

nxisim kritikën, edukojmë motivet që kultivojnë triumfin e vlerave njerëzore, argëtojmë dhe 

kontribuojmë në mënyrë domethënëse në favor të balancave sociale dhe gjinore.  

Kjo është hapësira e hapur  radiofonike për Radio Tirana 1, 2019, ku ishte gjithçka por ku vlen të 

retushojmë disa element të domosdoshëm:  

• Vlerësojmë se grupimi i të ftuarve në radio, që në më të shumtën e herës i takon botës së 

biznesit do konsideruar partner,  për mbështetjen financiare të hapësirave të veçanta apo 

radiove derivate 2, 3, Klasik, Jazz. 

• Vlerësojmë gadishmërinë e njerëzve të profesioneve për të rrëfyer në radio por, njeriu i 

thjeshtë, lajmi, e vërteta është në terren. Nuk mund të jemi ajo që pretendojmë nëse 

presim të vijë lajmi te ne. Larg gazetarisë së studiove dhe analizave të gjithologëve, larg 

fobisë së jo-s, që nuk do përkthyer si refuzim i gjithëhershëm, por do konsideruar si etapë 

ku secili gazetar me distancimin nga audienca, po merr reston që me keqardhje i referohet 
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më pas institucionit ku kontribuon. Investimi për cilësinë e programit, për brand-in, 

automatikisht ndërton dinjitetin e gazetarit që lidhet vetëm me profesionalizmin. 

• Vlerësojmë se duhet të standardizohet transmetimi sportiv “Nga njëra ndeshje në tjetrën”, 

përmes unifikimit të aparatëve të telefonëve celularë, kufjeve cilësore profesionale me 

mikrofon dhe kartave Sim dedikuar këtij transmetimi. Kjo do t’i priste rrugën lidhjeve të 

patransmetueshme teknikisht. 

 
Ndalesa tjetër në vlerësim është: 

 RADIO TIRANA 2, e cila  transmeton 24 orë në 24, në frekuencën 95.8 FM dhe në 

platformën satelitore të RTSH-së.  

Radio Tirana 2, është platforma e muzikës më të mirë shqiptare, nën sloganin” Dua muzikë shqip 

dëgjoj Radio Tirana 2”. Në Radio Tirana 2, në 95.8, me synimin: për t’u bërë tërheqës përmes 

argëtimit, vijon “Radio quiz”.  Pjesëmarrës bëhen dëgjues të përhershëm, por edhe rastësorë, që 

vijon i shtohet radios edhe pse pa asnjë stimul, vetëm për të zgjedhur një këngë.  

Risia e kësaj radioje është që tashmë ajo është shtrirë në dëgjim edhe në zonën Jug-lindore duke 

pretenduar të gjithë territorin. Duke e vlerësuar konkurencën dhe duke pretenduar që të 

mbërrijmë dëgjuesin përmes çdo formati që përcjell vlerë dhe respekton normat e etikës në 25 

dhjetor startuam me emisionin e ri të mengjesit “Ju them mirëmëngjes”, ai ka dy element shumë 

specifik që e bëjnë konkurencial, realizimin nga katër të rinj ndër të cilët njëri është artist, 

këngëtar që luan në kitarë dhe performon live duke improvizuar gjatë programit.  

 

 Ndalesa e tretë është RADIO TIRANA 3, dedikuar bashkatdhetarëve tanë kudo në botë. 

Ndryshe nga një kohë tjetër kur ishte thjesht propaganduese, sot percjell Shqipërinë në një 

revistë informative që ndalet në zhvillime aktuale, kulturë, traditë, turizëm. Në strukturën e saj 

programore bëjnë vend: etnografia, arkeologjia, historia e artit shqiptar, zhvillimi i 100 fshatrave, 

tradita dhe ruajtja e saj, botimet dhe njerëzit e letrave shqipe. Pritshmëritë janë pretendimi për 

dalje live të programit të tretë, që do t’i mundësonte publikut prekjen e radios përmes 

pjesëmarrjes së tij të drejtpërdrejtë në të.  

 

 Një tjetër stacion është, RADIO TIRANA KLASIK, që transmeton 24 orë në 24 në 

frekuencën 101.2 FM dhe pa asnjë pagesë, në platformën satelitore të RTSH-së, vetëm muzikë 

klasike.  
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Transmetimi me cilësi të lartë dëgjimi, është shtrirë deri më sot në zonën Tiranë-Durrës, së 

shpejti për t’u shtrirë në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë. E kërkuar dhe e ndjekur, Radio 

Tirana Klasik, është vlerësuar zgjedhje, jo vetëm nga dëgjuesit e pretenduar në nisje të kësaj 

iniciative, por edhe më gjerë. Impakti i dëgjuesit të saj, po rrit ndjeshëm sugjerimin për të. Ajo 

është kthyer në terapi që kultivon, përveçse relakson.  Obligim mbetet të synuarit e një radioje që 

ofron klasiken, kontemporanen, shqiptaren, botëroren, me një harmonizim të përkryer siç e 

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 në vite, dhe së 

fundmi me materiale origjinale ofruar nga Kompozitorë, Muzikologë, Instrumentistë dhe 

Koncerte të Orkestrave Prestigjioze në botë.  

 

Ndalesa e fundit: 

 RADIO TIRANA JAZZ-Radio Tirana Jazz , prej 12 dhjetor 2019, ofron për 

radiodëgjuesin shqiptar në Platformën Digjitale Tokësore DVBT2, Platformën Digjitale 

Satelitore DVBS2 dhe në Aplikacionin RTSH TANI, jazz, muzikën e preferuar të çdo kohe. Si 

fillim kemi krijuar një fond muzikor të bollshëm, nëpërmjet të cilit mbulojmë rreth 30 ditë 24 

orëshe me muzikë të re (pa qenë nevoja për ripërsëritje); 

- Gjate transmetimit preken të gjitha zhanret e jazz-it:  

Standard, Funk, Soul, Blues, Bebop, etj, freskuar me produksionet më cilësore dhe serioze të vitit 

2019, europiane dhe botërore, duke krijuar një standard të lartë muzikor; 

Ndërkohë, synohet:  

- Ideimi dhe startimi i një fushate promocionale, si dhe realizimi i saj; 

- Krijimi i një emisioni cilësor me të ftuar nga fusha e jazz-it, për të pasuruar programacionin në 

radio; 

- Menaxhimi i faqes së radios në rrjete sociale; 

 

*** 

Në fund të këtij panoramimi, theksojmë se transmetimit radiofonik i gjigandit mediatik RTSH, 

tashmë është një paketë ku tërësia tematike solli edhe pretendimet për transmetime specifike, që 

realizohen falë angazhimit me përkushtim të stafit të gazetarëve 
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Departamenti i Prodhimit 

Përgjatë vitit 2019 ky departament ka patur shumë problematika të cilat lidhen ngushtë me 

kushtet e punës në të cilat punojnë sektorët. Situata në muajt Tetor - Dhjetor 2019 ka qënë  më e 

vështirë pasi në këtë periudhë ngarkesa është edhe më e madhe. 

Departamenti i Prodhimit është një nga departamentet  më të rëndësishëm në strukturat e një 

televizioni, pasi mosfunksionimi i tij reflekton gjithçka në ekran. Ky departament është 

rikonceptuar, ka një harmonizim ndryshe dhe më efektiv me të gjitha departamentet e tjera dhe 

gjykojmë se është në një riformatim qe do sjellë ndryshimet e nevojëshme për t’iu përgjigjur 

sfidave dhe ngarkesës në rritje të punëve.  

1. Grafika  

Sektori i grafikës është një sektor kyc dhe përbën vitrinën e një televizioni, ngacmimin e  
teleshikuesit dhe inspirimin për të ndjekur produktet e reja. Po japim përmes shifrash vetëm disa 
nga   realizimet gjatë vititi 2019  në zërat: Faqosje emisionesh / paketë grafike dhe spote të 
kanaleve televizivë në RTSH. 

Numri i spoteve të prodhuara për vitin 2019 në Departamentin e Grafikës (RTSH): 

Gjithsej 750 copë, mesatarisht 35 sekonda / spoti, ose 26,250 sekonda, e shprehur në minuta 
437.5 minuta, e shprehur në orë 7.292 orë. 

Ndërprerje publicitare në ditë 30 copë, mesatarisht1.6 min / ndërprerja publicitare 48:00 min.  

Grafikë brenda emisioneve 15 minuta. Mesatarisht gjatë një dite 1 orë e 30 orë kohë televizive, 
gjatë një muaji 31 orë 30 minuta kohë televizive, gjatë një viti 372 orë kohë televizive, ose 15,50 
ditë kohë televizive. Gjatë një vitit gjithsej faqosje / paketë grafike 74 copë. 

Shifrat janë të ngurta dhe shpesh herë është vështirë të zbërthesh përmbajtjen e tyre, por sekondat 
e një spoti apo reklame, kërkojnë ditë të tëra për t’u konceptuar, realizuar e dërguar pasatj në 
trasmetim që të realizojnë efektin e tyre  ngacmues dhe inspirues. Ajo që duhet nënvizuar është 
fakti se grafika në RTSH ka pësuar këto vite një hop të ndjeshëm cilësor dhe është në pararojë të 
konkurrencës. 

2. Sektori i montazhit 

Gjate vitit 2019 puna ne Sektorin e Montazhit ka vijuar normalisht. Prurjet e formateve te reja 
televizive kane shtuar ne menyre te ndjeshme fluksin e punes ne sektorin e montazhit, por nga 
ana tjeter u ka dhene montazhiereve mundesine te tregojne veten  profesionalisht. 
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Sektori i montazhit numeron 42 montazhiere. Ne kete sektor u shtua numri i montazhiereve 
paralel me hapjen e kanaleve te reja dhe rritjen e volumit te punes. Krijimi i nje piramide te tille 
ka lehtesuar menaxhimin korrekt te ketij sektori. 

Ne fillimet e ristrukturimit u mundesua zevendesimi i kompjuterave te montazhit me kompjutera 
Z 820, shume te domosdoshem gjate procesit te montazhit me formatet e fundit HD. 

Gama e prodhimtarise se montazhit ne RTSH eshte shume e gjere, duke filluar qe nga kronikat e 
edicioneve informative, sportive, specialet, reportazhet, dokumentaret, emisionet ne studio, 
teatrot dhe koncertet. Sektori i montazhit sjell produkte per te gjitha kanalet e RTSH-së. 

Çdo program i transmetuar ne kanalet e RTSH-së, pervec programeve te blera, kalon me pare ne 
studiot e montazhit. 

3. Sektori i Studios 

Studiot televizive janë 6 dhe disa nga emisionet janë të përditshëm, live, ndërsa disa të tjerë kanë 
regjistrim 1 apo 2 herë në javë. Si numër ato nuk janë pak, por trashëgojnë probleme të mëdha  
dhe megjithë ndërhyrjet vitet e fundit, nevojat në këtë sektor janë të mëdha.Paisjet e reja në 
shtëpinë e vjetër të gjithë e dijmë se nuk rrijën mirë. Duhet një  investim shumë i fuqishëm, por  
mundësitë RTSH i ka të kufizuara. 

4. Sektori i Regjisoreve 

Sektori i Regjisorëve ka kryer të gjitha detyrat e ngarkuara, duke qenë të gatshëm për të prodhuar 
të gjitha emisionet dhe programet në studio dhe jashtë saj në lidhje direkte. Ky sektor ka në 
përbërje 14 regjisorë, të cilët kanë patur ngarkesë të madhe pune gjatë vitit 2019, duke patur 
paarsysh se prodhimi në RTSH është rritur ndjeshëm në sasi dhe në cilësi. 

 
5. Sektori i Përkthimit 
Sektori i Përkthimeve në Njësinë e Programeve tradicionalisht ka qënë nga sektorët më të 
rëndësishëm të Departamentit të Prodhimit.  

Gjatë vitit 2019, Sektori i Përkthimit ka bërë një punë shumë të mire duke ndikuar ndjeshëm në 
rritjen e shikueshmerisë dhe duke i kthyer RTSH-së audiencën e saj. Janë përkthyer e 
transmetuar shumë filma artistikë, seriale dhe dokumentarë duke zënë kësisoj një pjesë të 
konsiderueshme të transmetimit.   

Përfundoi seriali  “Alo, alo”. Puna për përkthimin e tij ka zënë gjithë vitin. Gjithsej 85 seri. 

Gjatë gjithë vitit 2019, janë marre paketa prodhimesh filmike të cilat janë përkthyer e përgatitur 
për transmetim  nga bashkëpuntorë të jashtëm  përkthyes, duke siguruar mbulimin cilësisht të një 
pjesë të madhe të hapësirës televizive.   

Janë përgatitur e transmetuar nga paketa e filmave Warner Bross, paketa e dytë me filma 
europianë, gjithsej 140 filma artistikë dhe 15 te tjere jane ne proces, paketa e Vitit të Ri 2020 
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përbërë prej 15 filmash artistikë, filma për femije 96 seri, dokumentarë për Departamentin e 
Sportit 4 pjesë nga 60 – 80 minuta,  5 dokumentarë të  vegjel nga Explore Japan, 5 filma 
hungareze, 50  filma dokumentare me kohwzgjatje 60 – 150 min. Eshte realizuar njw punw 
voluminoze, por edhe cilwsore me standarte profesionale  për përgatitjen e dokumentarëve të 
ardhur në mënyrë të vazhdueshme , të përjavshme nga DW-  (5 dokumentarë në javë ). 
Gjithashtu eshte perkthyer dhe transmetuar një cikël dokumentarësh për RTSH 2, gjithsej 14 
dokumentarë : seriali “Lumturisht të divorcuar”  20 min, gjithsej 26 seri etj. 

Po ashtu janë bere përkthime simultane për programe te ndryshme te mengjesit dhe te pasdites.  

6. Sektori i operatoreve 

Ky sektor ka perballuar nje pune voluminoze gjate vitit 2019.  

Emisionet e perditshme ne te cilat eshte aktivizuar nga 1 operator çdo dite, ne secilin prej tyre, 
jane: “Miremengjes Shqiperi”; “Dite te mbare”; “Pasditja ime” 

Emisionet e perjavshme, te realizuara ne terren, jane: 

1. “Trupi dhe shendeti”, 2. “Ne tempull”; 3. “Auditor arsimi”; 4. “Autor”; 5. “Perspektive” (i cili 
ka filluar ne Tetor) Emisionet e mesiperme filmohen ne terren me nga dy operatore secili dhe me 
nje operator zeri, secili prej tyre dy here ne jave.  

6. “Me Bledin” ; 7. “Ne” ; 8. “Semafor” ; 9. “Siluete” ; 10. “Kohe te tjera11. “Ura”  

12. “Dimensioni i katert” ; 13. “Klubi i te rinjve” ; 14“Java” ; 15. “Artes”; 16. Emisioni “Aperi 
Fest” ; 17. “Biblioteke”; 18. Emisioni “Per femijen tim” . 

Dokumentaret, telereportazhet, festivalet dhe koncertet, filmimet e te cilave i ka realizur ky 
sektor jane: 
Dokumentari per Kongresin e Lushnjes; Dokumentari “Radio Tirana”; Dokumentari 
“Parlamentarizmi shqiptar”; Dokumentari mbi 70 vjetorin e Teatrit Migjeni; Dokumentari 
“Historia e çifteve shqiptare”; Dokumentar per bonifikimet ne Shqiperi.  
Telereportazhi “Arti ne hapesirat publike”; Telereportazh per polifonine; Telereportazh per 
festivalin e teatrove ne Gjirokaster; Telereportazh “Sazet e Permetit”; Telereportazh per 
festivalin e piktures, ne Berat, Fier, Apolloni; Telereportazh per festivalin “Aulona Fest”; 
Telereportazh ne festivalin europian ne Izrael; Telereportazhet e festivalit Netet e Klipi; 
Telereportazhet e spektaklit Mis Shqiperia; Festivali i teatrit ne Fier; Telereportazh ne qytetin e 
Patosit. Enurmeracioni i realizimeve është shumë i gjatë, vecuam vetëm disa, për të krijuar 
thjesht një opinion mbi ngarkesën e punës së këtij sektori. 
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QENDRAT VENDORE AUDIOVIZIVE 

Katër qendrat vendore audiovizive të Radio Televizionit Shqiptar (RTSH Gjirokastra, RTSH 

Korça, RTSH Kukësi, RTSH Shkodra) kanë bërë një hap cilësor gjatë vitit 2019 në rritjen e 

profesionalizmit të tyre, si në transmetimet 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 transmetime 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 2019-ës, është shtrirë në të gjithë Shqipërinë,  jo vetëm në qarqet 

përkatëse, kjo falë digjitalizimit dhe  aplikacionit  RTSH TANI. 

Edhe gjatë 2019-ës stacionet e katër radiove lokale të RTSH-së kanë qenë në transmetim 24 orë, 

me një strukturë programore të konceptuar në stilin e një “Radioje magazine”, që përmbledh 

shumë  fusha dhe gjini radiofonike,  por që baza mbetet gjithmonë informacioni.  

Gjatë vitit 2019 katër Qendrat Vendore Audiovizive (Korçë, Gjirokastër, Shkodër, Kukës) kanë patur një 

vëmendje më të madhe nga Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së, çka ka ndikuar pozitivisht edhe në 

rritjen e përgjegjësive të stafeve të tyre. 

Shndërrimet e 2-3 viteve të fundit në Radio Televizionin Shqiptar, me rritjen e numrit të kanaleve 

televizive dhe zgjerimin e programacionit, kanë sjellë detyrimisht edhe rritjen e volumit të punës së këtyre 

qendrave për kronika, informacione, apo pjesë të programeve, që mbulojnë hapësirat gjeografike të tyre.  

Gjatë vitit 2019, platformës së RTSH-së iu shtua edhe një kanal televiziv, RTSH Kukësi, duke u bërë 

kanali i tretë nga QVA-të, pas Korçës dhe Gjirokastrës.  

Koordinimi me programacionin e këtyre kanaleve brenda Radio Televizionit Shqiptar, si dhe zgjerimi i 

hapësirës së shikueshmërisë ka zgjuar nevojën e pasurimit të programacionit të vetë këtyre qendrave. Kjo 

është kuptuar më mirë nga stafi i RTSH Korça, që gjatë vitit 2019 ka rritur numrin e programeve të 

prodhuara nga vetë gazetarët dhe bashkëpunëtorët e këtij program lokal të RTSH-së. Me emisionet 

“Mirëmëngjes” që transmetohet 5 ditë të javës nga ora 8.00 – 10.00, “Unë jam” 5 ditë në javë ora 15.30-
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16.30, ”Studio sport”, e hënë, ora 20.00-21.30, “Pasdite ndryshe”, e martë, ora 17.00-18.00, “Refleks”, e 

mërkurë, ora 20.30-21.30, “Autor”, e enjte, ora 17.00-18.00, “Kujdesi për shëndetin”, e premte 17.00-

18.00, “Koha për fëmijët”, e shtunë 17.00-18.00, “Ritmi i së dielës”, e diel, 17.15-18.00, si dhe dy 

programet e lajmeve në gjuhën rome dhe në gjuhën maqedone që jepen në fundjavë, RTSH Korça ia ka 

dalë të ketë çdo ditë disa orë prodhim emisionesh e programesh të stafit të gazetarëve dhe 

bashkëpunëtorëve. 

  Kurse RTSH Gjirokastra përpiqet të plotësojë programacionin me prodhime emisionesh 

“Mirëmëngjes”, “Retrospektivë”, “Rubrika sportive”, “Rrugëtim”, “Pasditja ime”, “Dedikuar ty” si dhe 

dy emisionet për pakicat në gjuhën greke “Duke udhëtuar në tokën tonë” dhe në gjuhën arumune “Tradita 

dhe kultura arumune”.  Mungesa e investimeve të studiove, skenografisë ka ndikuar edhe në mungesën e 

zgjerimit të programeve të prodhuara nga stafi i RTSH Gjirokastra. Kanali televiziv RTSH Kukësi ka 

filluar transmetimet nga gjysma e tetorit 2019, kështu që prodhimi ka qenë krejt i pakët. RTSH Shkodra 

nuk ka filluar akoma transmetimet televizive,po ky është një objektiv i afërt brenda këtij viti. 

Në programacionin e transmetimeve radiofonike një vëmendje më të madhe ka patur stafi i RTSH 

Shkodra, duke qenë se mungon studio televizive. Janë realizuar programet “Mirëmëngjes Shkodër”, 

“Studio sport”, “Udhëtim në botën e fëmijëve”, “Histori, kulturë, personazhe”, “Diagnozë”, “Pop 

kulturë”, “Përtej fasadës”, “Facebook”, “Kënga juaj”, “Hit parade”, “Radio song”, “Emocione Shkodre”, 

“Thuaje në radio”,shumica e të cilave janë transmetuar live në facebook. 

Në emisionet në përgjithësi është synuar dhe arritur sigurimi i një informacioni të gjërë për problematikat 

që trajtohen nëpërmjet intervistave, të ftuarve në studio, materialeve të mbledhura nga gazetari që drejton 

emisionin. Por ajo që bie në sy kur i ndjek nga java në javë është se shumica e tyre trajtojnë probleme të 

kulturës së përgjithshme, muzikës, sportit, teatrit, artit në përgjithësi, apo sillen rreth personazheve të 

qytetit përkatës, duke ndërtuar një bashkëbisedim në format të njëjtë nga njëri individ te tjetri. Mungojnë 

pothuajse fare temat e guximshme sociale, problemet që shqetësojnë qytetet apo fshatrat sipas zonave 

përkatëse ku është qendra vendore audiovizive 

Edicionet e lajmeve televizive në RTSH Korça dhe RTSH Gjirokastra kanë ardhur duke e zgjeruar 

gjeografinë e mbulimit me lajme, kronika, telereportazhe. Tani lëvizjet e gazetarëve në kërkim të temave 

dhe problematikave në secilën qendër kanë përfshirë, jo vetëm qytetin apo edhe prefekturën përkatëse, 

por shtrihen në 5-6 bashki të ndryshme. Në këto edicione sigurimi i lajmit bëhet nga burime konkrete, të 

besueshme dhe serioze. Ka patur përpjekje të vazhdueshme nga stafi i gazetarëve dhe operatorëve për 

ngritjen profesionale, për të realizuar çdo material duke respektuar Parimet Editoriale të Radio 
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Televizionit Shqiptar, si dhe rregullat dhe etikën e gazetarisë profesioniste. Përgjithësisht, ngjarjet e 

ndodhura janë kapur dhe pasqyruar në kohë reale.  

Natyrisht në fushën e profesionalizmit për informacionet,kronikat dhe lajmet mbetet shumë për të bërë. 

Një pjesë e mire e stafeve të gazetarëve kanë përvojë, jo më tepër se 2-3 vjeçare në këto qendra 

audiovizive dhe në punën e përditshme vazhdojnë të ndeshen me problematika që kërkojnë përqëndrim 

dhe thellim, saktësi në hartimin e pyetjeve në intervista, apo vox pop-e, daljen në stand-up me fjali 

konçize që shprehin thelbin e ngjarjes.  

Qendrat Vendore Audiovizive Shkodër dhe Kukës i kushtojnë rëndësi edicioneve të lajmeve radiofonike, 

pasi nuk kanë edicione të tilla televizive (Kukësi këto ditë do të dalë me informacione dhe kronika të 

përditshme). Janë përpjekur të mbulojnë hapësirën e programacionit, jo vetëm me edicionet kryesore të 

lajmeve, por edhe me flash-e informative gjatë gjithë ditës.  

Përveç transmetimeve në kanalet televizive dhe radiofonike përkatëse, stafet e katër qendrave vendore 

audiovizive (gazetarë, operatorë) kanë pjesë të punës së tyre të përditshme bashkëpunimin me kanalet 

kryesore të RTSH-së për mbulimin e problematikave të rajoneve të tyre. Kryesisht në RTSH 1, ashtu 

edhe në RTSH Sport apo RTSH 24 kanë qenë të pranishëm disa herë në javë të katër QVA-të përmes 

informacioneve, kronikave, reportazheve, apo edhe transmetimeve të drejtëpërdrejta, ku janë pasqyruar 

ngjarjet, veprimtaritë dhe probleme e tematika të ndryshme.  

Pas fillimit të transmetimit të kanalit RTSH Kukësi gjatë vitit 2019, deri në fund të gjysmës së parë të 

2020 platformës së RTSH-së do t’i shtohet edhe një kanal i ri televiziv: RTSH Shkodra. 

Po punohet për rregullimin e ndriçimit, paisjes me materiale dhe skenografisë së studiove në të katër 

qendrat vendore audiovizive. 

Shtrirja e sinjalit dhe dalja në transmetim në formatin digjital për të katër QVA-të ka nxjerrë si 

domosdoshmëri plotësimin me paisje të teknologjisë së re, duke mundësuar njësimin e përdorimit 

teknologjik me gjithë sistemin e RTSH-së. Kjo është një sfidë e stafit drejtues të RTSH-së. 

Nevojitet realizimi i programeve të avancuara të montazhit, duke u pajisur me kompjutera që i pranojnë 

këto programe dhe duke kualifikuar stafin në përdorimin e tyre. Procesi i kualifikimit të stafit sapo ka 

nisur në montazh me RTSH Kukësin dhe më pas me stafet e tjera. 

Forcimi i rolit të qendrave vendore audiovizive, një iniciativë që shkon paralelisht me forcimin e gjithë 

sistemit të RTSH-së, po merr forma të qarta me fillimin e këtij viti.  
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ARKIVI 

Arkivi mbetet nje aset shumë i vyer për institucionin 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 drejtimeve ku është përqëndruar puna, por edhe 

të volumeve që kryhen.   

Puna e bërë nga redaktorët e TV-së: 

Që prej muajit qershor 2018, redaktorët e TV-së së Arkivit kanë realizuar fillimisht një  plan 

mujor prej 1200 minutash në platformën ETER (MAM), dhe me pas ne vitin 2019 ky plan mujor 

është rritur gradualisht në 2500 minuta. Janë zbardhur dhe redaktuar emisionet me tematika të 

ndryshme si: ekonomike,artistike ,muzikore,shkencore..  

Ky program mundëson zbardhjen, redaktimin dhe futjen e materialeve në Arkiv, në formatin 

digjital në kohë reale nga momenti që janë transmetuar nga kanalet e RTSH-së. 

Gjithsej, në platformën MAM (ETERE) janë hedhur 6521 materiale. Nga të cilat 57% e tyre janë 

zbardhur dhe redaktuar nga redaktoret e Arkivit. Materialet i përkasin gjinive të ndryshme si: 

emisione politike, ekonomike, artistike, muzikore, dhe shkencore. Në platformën Etere aktualisht 

janë redaktuar 3721 emisione, ndërsa të pa redaktuara janë 2800 emisione. 

Proçesi i punës së Redaktorëve të Arkivit TV   

• Përpunojnë materialet arkivore, sipas një plani mujor pune të përcaktuar nga Drejtori i 

Arkivit ne programin ETER (MAM). 

Redaktorët që punojnë në platformë janë të ndarë në dy grupe pune, ku njëri grup 

redaktorësh punon me emisione dhe programe të ndryshme të prapambetura në kohë të 

cilat hidhen gradualisht në platformë ku minuatazhi i planit të punës mujore i tyre është 

2500 min, ndërsa grupi tjetër i redaktoreve të arkivit punojnë me redaktimin e emisioneve 

që hidhen në kohë reale në ETER (dmth emisioni i një dite më parë redaktohet të 

nesërmen që është transmetuar, ky grup redaktorësh e ka planin mujor të punës 4500 min 

në  platformën ETER (MAM). 
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Përpunimi i këtyre materialeve bëhen mbi bazën e konceptit audioviziv, në përputhje me 

rregulloren e përcaktuar sipas te gjitha kërkesave klasifikuese, në mënyrë të detajuar me 

plane, sinkrone dhe minutazhe, të vlefshme për shfrytëzim.  

• Redaktorët kanë riklasifikuar dhe nxjerrë statistika të herë pas hershme për programet 

artistike-kulturore-politike të realizuara në RTSH, sipas periudhave kohore të kërkuara.  

• Gjatë periudhës Shtator - Tetor 2019, u realizua inventarizimi fizik i materialeve që 

ndodhen ne arkiv. 

•  Inventarizimi përfshiu :  

- Përcaktimin e llojit te formatit të materialit audioviziv që ndodhet në arkivin e TVSH-së 

nga viti 1974 - 2014 (Ampex, Bosch, Sonny, Beta, DVCam, DVD.)  

      2- Arkivi i Filmit: 

Në arkivin e filmit përpunuesja e materialeve arkivore, bën përpunimin dhe restaurimin  e 

materialeve në formatin film i cili konsiston në ajrosje, ngjitjen, pastrim dhe sistemimin në fond 

kundrejt një norme ditore 400 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 vitit 2019 

përpunuesja e materialeve ka arritur të bëjë nga 300 metra film që ishte norma në vitin 

2018 në 400 metra film + pistë në ditë në vitin 2019.                                 

- Është përgatitur lista me materiale DVCAM 2007 - 2014 të cilat mendohen të hidhen në 

server. Është përgatitur katalogu i filmave shqiptarë që ndodhen në Arkiv nga viti 1969 – 

2019. 

- Është përgatitur katalogu i filmave të huaj artistikë që ndodhen në Arkiv 1969-2019. 

 

Puna e bërë nga redaktorët e RT në sektorin e materialeve arkivore muzikore audio: 

Fondi i materialeve muzikore audio ështe shumë i vjetër, rreth 70-vjeçar, ndaj për këtë arsye 

kërkon punë dhe vëmendje. Kryesorja ështe të plotësojë kërkesat e Drejtorisë së Programacionit 

dhe të gazetarëve të tjerë në kohën e duhur . Materialet dëgjohen nga redaktorja përkatëse, para 

dhënies së materialit dhe pas kthimit në Arkiv.  
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Arkivi i Lajmeve: 

1. Arkivistet e lajmeve gjatë kohës së procesit të punës së tyre angazhohen dhe bashkëpunojnë 

me gazetarët për gjetjen e planeve për realizimin e edicionit të lajmeve, si dhe janë pikë kontakti 

për stafin dhe dhënien e informacioneve të kërkuara nga gazetarët e Drejtorisë së Informacionit 

dhe Drejtorisë së Programacionit (informacione për emisione të ndryshme sport, kulturë, arsim, 

politike.) 

 2. Arkivistet e lajmeve tërheqin materialet bruto të xhiruara nga kameramanët nga rrjeti i 

përgjithshëm dhe i sistemojnë në pjesën Storage të Arkivit të Përgjithshëm me titull “Lajme të 

Përkohshme”, duke bërë njëkohësisht edhe zbardhjen e plotë, ose të pjesshme të tyre, vëmendje 

të veçantë merr arkivimi dhe ruajtja nga redaktorët e seancave plenare të Kuvendit të Shqipërise 

dhe materialet bruto qe ruhen në storixhin e Arkivit.   

3. Për periudhën Janar - Dhjetor 2019 janë zbardhur 15,120 kronika të edicioneve të lajmeve 

ditore me një kapacitet 1,36 TB,  nëpërmjet identifikimit të lajmeve në serverin ''Lajme Ditore"  

dhe kalimi në serverin e Arkivimit të Lajmeve. 

 

Puna me burimet njerezore 

RTSH e ka konsideruar menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore si njw sector me rwndwsi të 
procesit drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe progresiv institucional.  
Me perspektivën e pamjes se nje ekrani elite, duhet dhe eshte e drejtë që t’i kushtohet vëmendje 
burimit me te vlefshem, personelit njerëzor, prej te cilit varet zhvillimi dhe e ardhmja e 
institucionit tone. Kjo gje eshte bere duke duke forcuar politikat e brendeshme (duke zbatuar 
rregulloret dhe duke rritur ndjeshem komunikimin e brendshem), si dhe duke udhezuar se si 
duhen trajtuar burimet njerezore, çfare te drejtash e detyrash kane ata. 
Ne kete kuader gjate ketij viti qe sapo lame pas, puna e Burimeve Njerezore ka qene e madhe 
dhe e vazhdueshme ne te gjitha drejtimet, duke bashkerenduar punën mbështetur në 
legjislacionin shqiptar, Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, Ligjin për Mediat 
Audiovizive, Statutin e RTSH-së, si dhe në gjithë vendimet e një pas njëshme të Këshillit 
Drejtues dhe vendimet e urdhrat e nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH. 
 
- Gjatë vitit 2019 në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme, u mendua si e domosdoshme krijimi 
i Drejtorisë së Promocionit dhe WEB me 17 vende pune. Në këtë drejtori u bashkua dhe Sektori i 
WEB-it, i cili ishte në varësi të Njesisë së Emisoneve Tematike dhe Lajmeve. Kjo Drejtori ka për 
detyrë kryesore menaxhimin sa më cilësor të imazhit dhe promovimin e të gjithë anës 
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funksionale të Transmetuesit Publik, duke qenë nyja lidhëse që promovon të gjitha kërkesat 
informative, programative, lançuese dhe prodhuese të drejtorive të tjera të RTSH-së. 
 
Numri i vëndeve të punës në Strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme për vitin 2019 ka qenë 118 
vende pune, për vitin 2018 ka qenë 110 vende pune. Kjo strukturë ka funksionuar shumë mirë 
dhe ka qenë hallka kryesore e gjithë strukturës së RTSH-së, ku për rrjedhojë ka patur emërime 
(gjithsej 21), ose lëvizje paralele, brenda për brenda sistemit të RTSH-së, largime me dëshirë dhe 
pensione (gjithësej 10 punonjës), 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 Drejtorinë Ekonomike, si dhe duke vënë në dijeni drejtoritë përkatëse.  
Aktualisht numri i vendeve të punës në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH është 118. 
 
 Çdo 3 muaj, Drejtoria e Burimeve Njerëzore bën rakordimet përkatëse me strukturat analitike 
dhe dorëzon të plotësuar Formularin e detajuar të Deklarimit tё Punonjёsve të RTSH-së, nё 
Zyrёn e Punёs, si dhe nё Inspektoriatin Qendror tё Punёs. 
 
- Në kuadër të ndryshimeve strukturore në RTSH, ka patur prurje të elementit të ri nga jashtë 
institucionit dhe si rrjedhojë është rritur shumë puna informuese me ta, si dhe janë shtuar 
kontaktet e herëpasherëshme, në mënyrë që t’iu 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 produktivitetit dhe cilësisë së 
programeve që ofron RTSH, është shumë e rëndësishme të stimulohet dhe kontributi që çdo 
punonjës mund t'i japë institucionit. Mirëpo ngërçi financiar nuk na ka mundësuar që të bëjmë 
vlerësimin e punonjësve të mirë nëpërmjet shpërblimeve financiare, zë i cili duhet të llogaritet në 
buxhetin e vitit që vjen. 
 
- Gjatë vitit 2019, Njësia Teknike në bashkëpunim me Njesinë e Programeve ka organizuar 
trajnimet, në lidhje me njohuritë për sistemin ETERE, me pjesëmarrjen e Kryeredaktorëve të 
kanaleve të platformës së RTSH-së, si dhe me redaktorët hartues të programacionit.  
 
- Në vazhdim të praktikës së viteve të kaluara dhe gjatë 2019, nën kujdesin e OSCE-së janë 
zhvilluar disa sesione workshop dhe trajnime për grupe të ndryshme gazetarësh. 
RTSH e ka konsideruar komponentin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe trajnimit, si 
prioritetin kryesor në ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Procesi i 
trajnimit të vazhdueshëm funksionon në mënyrë efektive vitet e fundit, duke u përmirësuar në 
vijimësi. 
Domosdoshmëria për trajnim punonjësish duhet të shtrihet edhe më gjërë, në shumë sektorë të 
tjerë të institucionit 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 patur 
parasysh që prioritet për punësim të ketë gjithmonë elementi më i kualifikuar dhe më kreativ. 
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- Një punë voluminoze gjatë gjithë vitit 2019 zë menaxhimi i kontratës së sigurimit të jetës dhe 
shëndetit ofruar nga kompania “Sicred”, për punonjësit e institucionit tonë, ku në vazhdimësi, 
duhen bërë kordinimet përkatëse, Kompani-Punonjës-Spital, rast pas rasti për të gjithë punonjësit 
e RTSH-së sa herë ata e kanë të nevojshme për të kryer check-up vjetor. 
 
- Në prani të një mjedisi gjithnjë e më konkurrues përsa i përket produktivitetit dhe cilësisë së 
produkteve që ofron RTSH, është shumë e rëndësishme të stimulohet kontributi që çdo punonjës 
mund t'i japë institucionit. Prandaj lind nevoja që për të vlerësuar, inkurajuar dhe zhvilluar 
kontributin individual të punonjësve më të mirë, duhet të shtojmë masën e shpërblimeve 
financiare për ta. 
 

- NJËSIA E PROGRAMEVE 
Gjatë viti 2019, struktura organizative dhe analitike e Njesisë së Programeve të RTSH-së, është 
miratuar me Vendimin nr. 14 të Këshillit Drejtues datë 01.04.2019 dhe numri i vendeve të punës 
për 2019 ka qenë 241, ndërsa për vitin 2018 numri i vëndeve të punës ishte 254. 
Në strukturën organizative të Njesisë së Programeve të RTSH-së pati këto lëvizje: 
Është ristrukturuar Kanali Film Dokumentar në Kanalin Film Dokumentar dhe Shqip me 5 vende 
pune. 
Katër vende pune në emërtesën “Gazetar I” në Kanalin Radio Tirana 1, 2 dhe Klasik kanë kaluar 
në emërtesën Redaktor Muzike. 
Tre vende pune me emërtesë “Regjisor lajme” në Strukturën e Sektorit te Regjisorëve janë 
shkurtuar dhe kanë kaluar në Njesinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve të RTSH-së. 
- Gjatë vitit 2019 ka patur ndryshime dhe në Librin e Pagave të Njesisë së Programeve të RTSH-
së, ku për rrjedhojë ka patur emërime (gjithsej 10), largime me dëshirë (gjithsej 16 punonjës), 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 titullarin.   
Aktualisht numri i vendeve të punës në Njesinë e Programeve të RTSH është 241. 
 
Domosdoshmëria për trajnim punonjësish duhet të shtrihet edhe më gjerë në Njesinë 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 elementi më i kualifikuar dhe më kreativ. 
 

- NJËSIA TEKNIKE 
Gjatë këtij viti, struktura organizative dhe analitike e Njesisë Teknike të RTSH-së është miratuar 
me vendim nr. 15 të Këshillit Drejtues me datë 01.04.2019, ku numri i vëndeve të punës për 
2019 ka qenë 299, ndërsa për vitin 2018 ka qenë 303. 
Gjatë vitit 2019 në Strukturën Analitike të Njesisë Teknike të RTSH-së pati këto lëvizje: 
- Janë kryer gjithsej 57 emërime dhe lëvizje punonjësish. 
- Janë marrë në punë gjithsej 28 punonjës të rinj dhe që të gjithë janë marrë me kontratë pune 
individuale, sipas rregullave me vendim të Drejtorit të Pergjithshëm. Kontrata e parë është bërë 3 
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mujore (periudhë prove) dhe më pas është bërë rinovimi i kontratës në bazë të vlerësimeve të 
përgjegjësave të sektorëve.  
- Largime me dëshirë dhe pensione, gjithsej 19 punonjës. 
- Për mbarëvajtjen e punës dhe transmetimeve dhe në vijim të implementimit të projektit të 
digjitalizimit për ndërtimin e rrjetit të transmetimeve numerike të RTSH-së, kemi 51 punonjës 
me të cilët është lidhur kontratë shërbimi, të cilët janë kujdestarë për pikat e reja të transmetimit. 
Si pasojë e mbylljes së transmetimeve analoge, doli e nevojshme mbyllja e stacioneve 
transmetuese me valë të mesme dhe valë të shkurtra në mënyrë qe ky transmetim të kalojë në 
format moderne (digjitale) dhe më ekonomike. 
Gjithsej u shkurtuan 23 vende pune, nga të cilat 15 prej tyre u sistemuan po brenda Njesisë 
Teknike. 
Për pjesën tjetër të punonjësve të cilëve iu suprimua vendi i punës Drejtoria e Burimeve 
Njerëzore ndoqi të gjithë proçedurën bazuar në Kontratën e Punës dhe në Kodin e Punës të 
Republikës së Shqiperisë.  
Është plotësuar dhe dorëzuar i gjithë dokumentacioni në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, sipas 
propozimeve të bëra nga Drejtuesi i Njesisë, për kontrata 3 (tre), 6 (gjashtë mujore), dhe 1 (një) 
vjeçare, në varësi të rastit. 
 
- Pagesa e vështirësisë së turneve dhe mbi koha për vitin 2019, nuk është tejkaluar nga 
planifikimi i buxhetit për Njesinë Teknike të RTSH-së, ku afërsisht paguhen 250 punonjës ne 
muaj. 
 Për një vijueshmëri më të mirë në punë dhe ngritjen profesionale të punonjësve, në kuadër te 
planit vjetor të zyrës së Burimeve Njerëzore, si dhe për të matur performancën në punë të 
punonjësve në fillim të vitit janë plotësuar vlerësimet e punës. Punonjësit janë vlerësuar në bazë 
të frekuentimit në punë, zbatimit të detyrës që kanë në ngarkim, si dhe në zbatimin e rregullores 
së brendshme të Njesisë Teknike. 
Në fund të vitit 2019, numri i vendeve vakante për këtë Njësi ka qenë 32. 
 

- NJËSIA E LAJMEVE 
Në funksion të punës, struktura organizative dhe analitike ka pësuar disa ndryshime gjatë vitit 
2019, ku për rrjedhojë, janë berë emërime të reja (gjithsej 8), lëvizje paralele brenda për brenda 
sistemit të RTSH-së, si dhe 2 largime me dëshirë. Doli e nevojshme që për mbarëvajtjen e Punës 
ne kete Njesi 2 vende me emërtesë “Promterist” të shkurtohen nga Njësia Teknike dhe të shtohen 
në Njesinë e Lajmeve, si dhe u shtua nje vend tjeter po me kete emertese.  
Gjithashtu për një vijueshmëri më të mirë të proçesit të punës 3 vende pune me emërtesë 
“Regjisor lajme” nga Njesia e Programeve kalojnë në Njesinë e Lajmeve. 
Në stukturën e re të miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues nr.13, datë 01.04.2019 pati 
ndryshime në disa emërtesa, si dhe u krijuan struktura të reja të cilat u konceptuan për të qenë në 
funksion të linjës së transmetive të RTSH-së. Si pasojë e krijimit të Drejtorisë së Promocionit 
dhe Web-it në Drejtorinë e Përgjithshme u shkurtua Sektori i Web-it në ketë Njësi.  
Të gjitha këto janë pasqyruar në mënyrë të rregullt, në strukturat e mbajtura hap pas hapi duke 
bërë rakordimet përkatëse me Sektorin e Finances, si dhe duke vënë në dijeni titullarin. 
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- Gjatë vitit 2019 për ngritjen profesionale të gazetarëve janë bërë trajnime sporadike si brënda 
dhe jashtë Shqiperisë, te cilet pjeserisht kane sjelle informacion per trajnimet e bera brenda 
Institucionit. 
Numri i vëndeve të punës për këtë Njësi për vitin 2019 ka qenë 142, për vitin 2018 numri i 
vendeve të punës ka qenë 144. Numri i vendeve vakant deri ne 31.12.2019 ka qene 12. 
Është plotësuar dhe dorëzuar i gjithë dokumentacioni në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, sipas 
propozimeve të bëra nga Drejtuesi i Njesisë, për kontrata 3 (tre), 6 (gjashtë mujore), dhe 1 (një) 
vjeçare, në varësi të rastit. 
 

- Orkestra Simfonike 
 
- Gjatë vitit 2019, struktura organizative e Orkestrës Simfonike të RTSH-së është miratuar me 
vendim te Keshillit Drejtues Nr. 11, date 01.04.2019, ku u shtua nje vend pune. Vendet e punës 
gjatë vitit 2019 kanë qenë 70, për vitin 2018 ka qenë 69. 
Gjatë vitit 2019 janë larguar me dëshirë 5 punonjës  

Gjatë këtij viti, Orkestra Simfonike e RTSH ka realizuar aktivitetin e saj artistik te organizuar 
sipas stines koncertore per vititn 2019. 

- Për një vijueshmëri më të mirë në punë dhe ngritjen profesionale të punonjësve, në kuadër te 
planit vjetor të zyrës së Burimeve Njerëzore, si dhe për të matur performancën në punë të 
punonjësve në fillim të vitit janë plotësuar vlerësimet e punës. Punonjësit janë vlerësuar në bazë 
të frekuentimit në punë, zbatimit të detyrës që kanë në ngarkim, si dhe në zbatimin e rregullores 
së brendshme të Orkestres Simfonike. 
 
Në fund të vitit 2019 numri i vendeve vakante ka qenë 7. 
 

- Qendrat Vendore Audiovizive (Korçë, Gjirokastër, Shkodër, Kukës) 

- Gjatë vitit 2019, me përjashtim të shtimit të 1 vendi pune në Gjirokastër, Qendrat Vendore 
Audiovizive të RTSH-së në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës nuk kanë patur ndryshime ne 
strukturat e tyre organizative. 

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 kenaqshem, gje e cila vlen per t’u theksuar.  

- RTSH Korça     27 vende pune 
- RTSH Gjirokastra    24 vende pune 
- RTSH Shkodra    24 vende pune 
- RTSH Kukësi    18 vende pune 
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Si pasojë e ndryshimeve strukturore të RTSH-së, gjatë 2019 struktura organizative e sistemit të 
RTSH-së figuron me 982 vënde pune.  
 
- Për të gjitha këto ndryshime të bëra në institucionin tonë (dhe për çdo njesi në veçanti) janë 
përpiluar vendime, si dhe janë lidhur kontratat e punës (3 mujore, 1 vjeçare dhe me afat të 
pacaktuar) të cilat më pas janë pasqyruar në Regjistrat Themeltar dhe në Librezat e punës, gjë e 
cila ka çuar në rritjen e madhe të volumit shkresor të punës në këtë Drejtori. 
 
Për një vijueshmëri më të mirë në punë dhe ngritjen profesionale të punonjësve, në kuadër të 
planit vjetor të zyrës së Burimeve Njerëzore, për performancën e punonjësve gjatë këtij viti, 
vlerësimet e punës janë berë nga ana e Drejtorëve, Kryeredaktorëve, Redaktorëve Përgjegjës dhe 
Përgjegjësave të Sektorëve në mënyrë korrekte. Të gjithë punonjësit janë vlerësuar në bazë të 
frekuentimit, në punë, dhe zbatimit të detyrës funksionale, dhe zbatimi i rregullores së 
brëndshme të Institucionit tone. 
 
Është vënë re se gjatë vitit 2019 ka patur largime me dëshirë (e përkthyer në përqindje 4,5%) 
sidomos nga punonjës të moshës së re. Arsyet më të shumta janë për emigrim, ose për një punë 
më të ardhura me te larta. Ky është një problem për Institucionin tone, pasi po largohet fuqia 
punëtore e moshës së re dhe më të kualifikuar. 
 
Marrëdhëniet ligjore të RTSH-së  

Gjatë vitit 2019, Drejtoria Juridike ka pasur disa përparësi në punën e saj, por në veçanti spikat 
puna e kryer për plotësimin e kornizës ligjore që rregullon veprimtarinë e Radio Televizionit 
Shqiptar, sidomos të rregulloreve të brendshme të strukturave organizative në sistemin e RTSH-
së.  

Kështu, gjatë këtij vitit janë përgatitur dhe miratuar më pas në Këshillin Drejtues të gjitha 
rregulloret e brendshme të drejtorive në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-së që 
kishin mbetur ende pa i miratuar rregulloret e tyre, si dhe të qendrës vendore audiovizive Kukës.  

Drejtoria Juridike ka qenë pjesëmarrëse e rregullt, aktive dhe kanë dhënë kontributin e vet në 
grupet e punës për hartimin e Planit të Biznesit, dokument që ende nuk ka përfunduar së hartuari 
dhe së miratuari. 

Drejtori i Drejtorisë Juridike ka qenë pjesë e takimeve të vazhdueshme të grupeve të punës me 
përfaqësues të OSBE-së në Tiranë dhe të EBU-së.  

Gjatë vitit 2019, Drejtoria Juridike ka vazhduar të marrë pjesë dhe ka dhënë kontributin e vet në 
GNP (grupet ndërinstitucionale të punës) për zbatimin e marrëveshjes së asociim-stabilizimit 
(MSA) dhe progres-raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, në lidhje me kapitullin 10 
“Shoqëria e informacionit dhe media”. 

Procesi i digjitalizimit të sistemit të transmetimit 



93 
 

Edhe gjatë vitit 2019 Drejtoria Juridike ka vazhduar të jetë pjesë e Programit të Specializuar për 
Koordinimin, Ndjekjen dhe Zbatimin e projektit të digjitalizimit të sistemit të shpërndarjes së 
sinjalit të RTSH-së, që nga momenti i miratimit të këtij programi me vendimin e Këshillit 
Drejtues RTSH nr.14, datë 29.06.2015. 

Gjatë vitit 2019 është përfunduar nënshkrimi i kontratave të qirave me pronarët privatë të tokave 
ku u ndërtuan pikat e reja të transmetimit për fazën e dytë të zbatimit të projektit, si në Tamarrë-
Rapsh dhe Kodër Durrës. Po ashtu, gjatë këtij vitit ka vazhduar puna për përgatitjen e raporteve 
të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) nga eksperti i marrë në punë për këtë qëllim, është 
bërë dërgimi dhe aplikimi në Ministrinë e Mjedisit dhe Agjensinë Kombetar të Mjedisit, duke 
nxjerrë 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 këtij programi, kanë qenë pjesë aktive e punës për zbatimin 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 qenë aktive në procesin e shlyerjes së detyrimeve të operatorëve 
audiovizivë që janë mbështetur në rrjetin e dytë të transmetimit numerik të RTSH-së për 
allotmentin e Tiranës, sidomos pas muajit tetor, kur u mbyllën transmetimet analoge në këtë 
allotment. 

Regjistrimi i logove zyrtare të RTSH-së 

Në datën 14.05.2019 është depozituar pranë Drejtorisë së Pronesisë Industriale kërkesa e RTSH-
së për regjistrimin e markës aktuale:  

                                   

me numër aplikimi AL/T/2019/455           me numër aplikimi  AL/T/2019/454 

Dëshmia e depozitimit ka mbërritur në RTSH në datën 06.06.2019. 

Në datën 11/07/2019 është depozituar pranë Drejtorisë së Pronesisë Industriale kërkesa e RTSH-
së për regjistrimin e markës së mëparshme:    

                                        

me numër aplikimi AL/T/2019/ 636                    me numër aplikimi    AL/T/2019/ 635    
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Dëshmia e depozitimit mbi markat e mësipërme mban datën 18.07.2019. 

Blerja e të drejtave ekskluzive të transmetimit dhe zbatimi i tyre 

Krahas përfshirjes aktive në procesin e digjitalizimit, gjatë vitit 2019, Drejtoria Juridike ka 
zhvilluar edhe veprimtarinë e zakonshme vjetore siç është përgatitja e dokumentacionit, kqyrja, 
zbatimi i kontratave dhe mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me partnerët ndërkombëtarë, si 
EBU, FIFA, UEFA dhe CAA 11 për prodhimin e sinjalit ndërkombëtar dhe transmetimin me 
sukses të ndeshjeve të kombëtares shqiptare të futbollit të vlefshme për European Qualifiers 
2019/2020 për UEFA EURO 2020. 

Drejtoria Juridike ka luajtur një rol aktiv në hartimin, kqyrjen dhe zbatimin e marrëveshjeve me 
Team Marketing AG, shoqëri e licensuar nga UEFA, për blerjen e të drejtave ekskluzive të 
transmetimit për tre sezone, 2018-2021, të UEFA Europa League.  

Veçanërisht gjatë vitit 2019, Drejtoria Juridike ka përgatitur 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 Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit, si dhe transmetimin me sukses të 
ndeshjeve të Kombëtares shqiptare të futbollit në kuadër të European Qualifers 2019/2020.  

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 transmetimit të turneut 
grand slam të tenisit, Roland Garros 2019/21 (French Open).  

Proceset gjyqësore 

Drejtoria Juridike ka qenë e angazhuar në shumë procese civile dhe administrative që janë nisur 
nga RTSH, në cilësinë e palës paditëse, apo RTSH ka qenë në cilësinë e palës së paditur. 

Në lidhje me debitorët e hershëm, operatorët e ndryshëm radiotelevizivë, duhet thënë se gjatë 
vitit 2019 ka vazhduar zbatimi i marrëveshje noteriale për ekzekutimin vullnetar të vendimeve 
gjyqësor të formës së prerë, si me “Radio +2”, sipas së cilës RTSH ka mundur të këmbejë 
detyrimin me sherbimin e internetit nepermjet shoqerise “Abissnet”, marrëveshje që është 
mbyllur tashmë.  

Nga debitorët radiotelevizivë kanë përfunduar ne favor të RTSH-se të gjithë proceset gjyqesore 
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 
aktivitetin e tyre.  

Kontrata, marrëveshje dhe protokolle bashkëpunimi 

Lidhja e marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit, kontratave dypalëshe ka qenë një 
tjetër pjesë e rëndësishme e punës rutinë të Drejtorisë Juridike gjatë vitit 2019.  
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Mbi të gjitha spikasin nënshkrimi i marrëveshjeve të shumta të ritransmetimit të programeve të 
RTSH-së me dhjetra operatorë të ndryshëm kabllorë në të gjithë Shqipërinë, që ka sjellë një të 
ardhur prej 3,566,832 lekësh në vit për RTSH. 

E drejta e autorit 

Drejtoria Juridike ka qenë pjesë aktive në procesin gjyqësor administrative kundër vendimit nr.3, 
datë 04.08.2017 të Këshillit Kombëtar për të Drejtat e Autorit (KKDA), lidhur me tarifat dhe 
metodologjinë mbi të cilat subjektet përdoruese të veprave që mbrohen nga e drejta e autorit do 
të duhet të paguajnë për përdorimin e këtyre të drejtave, në zbatim të ligjit nr. 35/2016 “Për të 
drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.  

Ky vendim është kundërshtuar fillimisht nga të gjithë operatorët e shërbimit mediatik audioviziv 
dhe vetë KKDA ka bërë disa ndryshime mbi këtë vendim, por sërish RTSH nuk është dakord me 
metodollogjinë e zgjedhur dhe veçanërisht me përcaktimin e zërave të të ardhurave që do të 
merren parasysh për të llogaritur më pas tarifën për të drejtat e autorit. 

Me vendimin nr. 145(86-2019-2047), datë 11.06.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit është 
vendosur rrëzimi i padisë. 

RTSH ka paraqitur ankim ndaj vendimit të mësipërm dhe çështja pritet të shqyrtohet nga Kolegji 
Adminisrativ i Gjykatës së Lartë. 

Pas problemeve të shkaktuara nga Albautor / SUADA me mbylljen e faqes zyrtare në You Tube 
të RTSH-së, Drejtoria Juridike ka përgatitur dhe ka depozituar në gjykatë një kërkesë padi mbi 
autoren e këngës fituese të Festivalit të 57-të të Këngës për shpërblimin e dëmit material dhe 
moral të shkaktuar për prishjen e njëanshme te kontratës. 

AKADEMIA 

Krijimi i Drejtorise se Akademise, si nje moment me rendesi ne vizionin e ri per nje menaxhim 
sa me efektiv te Radio Televizionit shqiptar, perben nje pedane te rendesishme lidhur me nje 
qasje ndryshe ne rritjen e performances se gjithsecilit punonjes, por ne veçanti ne sektoret kyç. 

Sigurisht qe krijimi i nje strukture te re kerkon kohen e vet te maturimit si organizativ, ashtu 
edhe profesional, por pavaresisht kesaj, nje fryme e re, domosdo krijon edhe gjurmet e veta. 

Radio Televizioni Shqiptar ka krijuar pergjate dekadave krahas te tjerash edhe nje pervoje pune 
qe me te drejte konsiderohet shkolle ne sistemin radioteleviziv. 

Sfidat e sotme teknologjike, por edhe kendveshtrimet e reja dhe qasjet ndryshe ne gazetarine 
radiotelevizive, te mbeshtetura ne pervojen shume te pasur te brezave te tere krujuesish, 
vendosin perpara  akademise nevojen per nje sistem te menaxhuar mire ne avancimin profesional 
te punonjesve. 

Radio Televizioni shqiptar duke qene se po leviz me shpejtesi dhe me ndryshime te prekshme, ka 
nevoje gjithnje e me shume per futjen e teknologjive dhe sistemeve te reja. 
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Sistemi ETERE i cili po futet gjeresisisht ne te gjithe linjen radiotelevizive, padyshim eshte nje 
kapercim madhor ne sistemin e punes dhe te trasmetimit ne RTSH. Me implementimin e plote te 
tij, RTSH ben nje hap sfidues dhe ecen perkrah radiotelevizioneve me te perparuara 

Sigurisht qe trajnimet dhe implementimi i tij do kalojne ne disa faza, por pavaresisht kesaj, ajo 
qe eshte arritur deri tani, shenojne nje moment kthese te rendesishme, ne ecurine pozitive te 
transformimit te ketij mediumi publik. 

Ajo qe eshte realizuar vitin e kaluar nga Njesia Teknike dhe ndjekur me shume vemendje nga 
Drejtoria e Akademise ne procesin e trainimit, sigurisht qe eshte nje linje e  cila do te vijoje edhe 
kete vit. 

Trainimet dhe specializimet e vazhdueshme te punonjesve jane fokusi kryesor ku ne do vijojme 
te perqendrojme vemendjen, por ne te njejten kohe do te paraqesim gjithe nevojat qe jane ne kete 
drejtim. 

Sigurisht qe duke shfrytezuar marreveshjet dhe pranine e RTSH me institucione homologe dhe 
ente te tjera radiotelevizive, eshte bere e mundur qe gjate vitit 2019 te kryhen disa trainime te 
rendesishme jashte vendit. 

Keshtu ne periudhen prill - maj u realizuan 4 trainimeve audiovizive per 16 punonjes nga TRT 
ne  Ankara te Turqise. 

Ne muajin korrik ORF, realizoi ne Austri nje trainim per nje grup punonjesish . 

Ne dhjetor te vitit 2019, Departamenti i Sportit realizoi nje trainim nen kujdesin e RAI- t ne 
Peruxhia te Italise. 

Ne vitin 2019, ne komunikim me OSBE jane identifikuar disa drejtime te rendesishme pune 
lidhur me trainime e specializime te stafit te gazetareve dhe teknikeve. Nga ana jone si drejtori, 
mbeshtetur ne platformen e Drejtorit te Pergjithshem dhe ne bashkepunim me Drejtorine e 
Maredhnieve me Jashte dhe Burimet Njerezore jane percaktuar prioritetet e ketyre 
trainimeve,sigurisht ne perputhje kjo me ato drejtime qe ofron OSBE. 

Traseja e shtruar me vitin 2019 eshte ne funksion te nje programi te gjere trainimesh qe do te 
realizohen me trainere vendas e te huaj gjate vitit 2020. 

Ne vitin 2019 doli ne trasmetim televiziv qendra audiovizive ne Kukes dhe gjate vitit 2020 po 
punohet per te realizuar nje gje te tille edhe ne Shkoder. 

Kjo kerkon qe stafi, veçanerisht teknik te specializohet. Kushtet dhe mundesite jane qe nje gje e 
tille kryhet ne studiot e Televizionit nga inxhinieret e tekniket tane. Mbeshtetur mbi kerkesat e 
qendrave audivizive dhe ne komunikim e bashkepunim me to dhe me sektoret perkates ne  
qender,po punohet per te harmonizuar e realizuar keto kerkesa. 

Ne te njejten kohe, edhe nga mbeshtetja qe do jape OSBE, ne qendrat audiovizive ne Korçe, 
Gjirokaster, Shkoder dhe Kukes do te realizohen trainime me stafet e gazetareve. 
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Viti 2020 paraqet sfida te reja dhe Akademia sigurisht qe ka gjithe angazhimin e nevojshem te 
realizimit te detyrave qe dalin, duke harmonizuar punen e saj me te gjithe njesite e drejtorite ne 
sistemin e RTSH-se. 

 

MARRËDHËNIET ME JASHTË  

Gjatë vitit 2019 Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë në RTSH, ka zhvilluar aktivitetin e vet 

funksional, në permbushje të detyrave dhe kompetencave të ngarkuara, ku peshën më të madhe 

në këtë drejtim e kanë mbajtur pikat e mëposhtme:   

Në kuadër të EBU-së 

Janë përmbushur të gjitha deryrimet në lidhje me pjesëmarrjet në dy asambletë e përgjithsme 

vjetore të EBU-së, si edhe pjesëmarrjet në të gjitha asambletë specifike për secilin sektor.  

Në kuadër të eventeve të EBU-së, edhe këtë vit sektori jonë koordinoi pjesëmarrjen me sukses 

në tre eventet më të mëdha të EBU-së: 

 Pjesëmarrje në Eurovision Song Contest 2019 – Tel Aviv – Maj 2019;  

 Pjesëmarrje në Junior Eurovision Song Contest – Poloni – Nëntor 2019.   

Në kuadër të RAI-t  

 Në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit me RAI-n, u finalizuan disa trajnime 

për punonjësit e RTSH-së pranë Studiove të Rai-t në Perugia – Itali.  

 

Në kuadër të COPEAM 

 

 U përgatit dhe u koordinua nga Sektori ynë, pjesëmarrja në Asamblenë e 

Përgjithshme të kësaj organizate në Maj 2019 në Split – Kroaci.   

 

Memorandumet e bashkëpunimit 

 

Nënshkrimi i memorandumeve të ndryshme të bashkëpunimit ku përmendim:  

• Marrëveshje bashkëpunimi me transmetuesin kinez për dhurimin e disa serialeve të 

animuar për fëmijë.  
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• Bashkëpunimi me Japan Foundation Broadcasting për ofrimin e programeve të ndryshme 

si filma, dokumetarë, serial, nëpërmjet Ambasadës së Japonisë në Tiranë.  

• Bashkëpunim me Ambasadën e Japonisë në Shqipëri për dhurimin e shumë serive të 

animuara për fëmijë. 

• Nënshkrimi i marrëveshjes me BNT – televizionin kombëtar të Bullgarisë për disa forma 

bashkëpunimi, kryesisht programe.  

 

Përfaqësitë e Huaja Diplomatike 

 

Mbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Përfaqësitë e Huaja Diplomatike, ku 

midis të tjerave do të përmendnin si më të ftytshme marrëdhëniet me Ambasadën e Kinës, Italisë, 

Francës, Bullgarisë, Japonisë.  

 

Trajnimet  

 

Organizimi i disa trajnimeve gjatë vitit 2019 për gazetarët e RTSH-së ku ndër më të 

rëndësishmet do të përmendim.  

• 23 - 24 Janar 2019, trajnim mbi raportimin e zgjedhjeve, organizuar nga USAID; 

• 12-13 Shkurt 2019, Seminar rajonal ne Shkup, Maqedonia e Veriut lidhur me programet 

për fëmijë e të rinj;  

• Mars 2019 – Seminar mbi parimet editoriale, nën drejtimin e Muriel Hanot, Drejtor i 

Belgian Press Council, 

• Prill – Maj 2019 – 4 trajnime për audio dhe video të organizuara nga TRT në Ankara për 

16 punonjës të RTSH, 

• Korrik 2019 – Organizimi i një trajnimi për punonjësit e RTSh pranë ORF – Radio 

Televizioni Austriak.  

• Dhjetor 2019 – trajnim për sportin i organizuar nga RAI në Perugia – Itali për punonjësit 

e RTSH-së. 

• Tetor 2019 – Organizimi i një vizite njohëse me punën e RTSH-së e studentëve të 

Komandes së Doktrinës dhe Stërvitjes e Forcave të Armatosura.  

 

Të Tjera 
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• Asistencë për organizimin e disa tryezave - debate të organizuara nga OSBE, në muajt 

nëntor dhe dhjetor 2019.  

• Asistencë për mbarëvajtjen e Festivalit të 58-të të Këngës në RTSH, në lidhje me 

pjesëmarrjen e artistëve të huaj në të, si edhe stafit të huaj.  

Këshilli për Dëgjuesit dhe Shikuesit 

Gjate vitit 2019, Këshilli për Dëgjuesit dhe Shikuesit në RTSH ka diskutuar dhe ka dhënë 

sugjerime lidhur me strukturen programore te RTSH-ë në teresi, si dhe trajtimin ne veçanti te 

tematikave dhe mënyrës së trajtimit të problemeve të disa target grupeve, si të fëmijëve, moshës 

së tretë, rinisë dhe gruas në programet e RTSH-së.  

Këshilli ka vlerësuar programe të realizuar me sukses nga RTSH si programet edukative 

argëtuese “Miku im më i mirë”, “Me duart e Vogla”, rikthimin e emisionit “Troç”, etj. Përsa i 

përket moshës së tretë vlerësohet si një program i suksesshëm tashmë i realizuar, program 

“Gjyshet milionere”, si një program që ka patur një audiencë të lartë.   

Megjithatë lidhur me programet per fëmijë, opinion i përgjithshem i Këshillit për vitin 2019 ka 

qënë mungesa e hapësirave televizive për fëmijët. Për këtë qëllim nga këshilli është sugjeruar 

realizimi i më shumë emisioneve për fëmijë siç mund të jene emisionet për fëmijë të talentuar, 

apo konkurset për fëmijë që i kanë munguar ekranit të RTSH-së. Në këtë drejtim është sugjeruar 

përfshirja në programet televizive të RTSH-së edhe të rubrikave informative për fëmijët siç 

mund te jetë përfshirja në programin “Bibliotekë” të një rubrike informative lidhur me 

shkrimtarët për fëmijë. 

Lidhur me grupmoshen e fëmijeve 0-6 vjeç është sugjeruar mundësia e ofrimit të programeve 

kreative argëtuese të mirëstrukturuara, krahas filmave vizatimore.  

Përsa i përket fëmijëve të grupmoshës 6-14, apo 18 vjeç është sugjeruar mundësia e realizimit të 

emisioneve edukative 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 

Zonave të Mbrojtura me degët e saj rajonale, e cila e ka në objektivat e veprimtarisë së saj 

promovimin e zonave të mbrojtura. Kjo do të ishte një ndihmesë në realizimin e një cikli të tillë 
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emisionesh edukative dhe argetuese duke plotësuar boshllëkun e informacionit që kanë në ditët e 

sotme fëmijët lidhur me natyrën, apo elementë të saj.  

Duke vlerësuar programin televiziv “Master Chef Junior” për vlerat edukative dhe argëtuese që 

ai ka, u sugjerua edhe realizimi i një cikli emisionesh me i thjeshtë për t’i mësuar fëmijët si të 

gatuajnë, gatime të thjeshta në kushtet e shtëpisë. 

Përsa i përket grupmoshës së të rinjve, adoleshentëve (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 “3 minute science”). Kryerja e eksperimenteve të tilla në praktikë mungon edhe ne 

programin shkollor. Për këtë arsye realizimi i një cikli të ngjashëm emisionesh do të mund ta 

plotësonte këtë boshllëk.  

Gjithashtu lidhur me emisionet që trajtojnë tematikat për të rinjtë është sugjeruar 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, u propozua mundësia e realizimit të një cikli 

emisionesh që përfshijnë familjen në tërësi.  

Lidhur me tematikat për gruan është sugjeruar mundësia e realizimit të një cikli emisionesh ku të 

trajtohet gruaja në profesione të ndyshme, jeta e saj dhe ndërtimi i një profil të caktuar. Janë të 

shumta rastet e intervistimit të grave të suksesshme në karrierën politike, apo artistike, po 

mungojnë emisione për gruan e shtresës së mesme. Fokusi i këtij emisioni të jetë te thyerja e 

steriotipeve.  

Opinioni i përgjithshëm i Këshillit është gjithashtu që në strukturën programore të RTSH-së 

mungojnë dokumentarët në terren, të cilat janë zëvendësuar nga kryesisht nga emisionet në 

studio. Këshilli ka sugjeruar realizimin e dokumentarëve ku do të gjejë pasqyrim jeta shqiptare. 

Së fundmi, një sugjerim i Këshillit për Dëgjuesit dhe Shikuesit në RTSH është realizimi i 

emisioneve që kanë në fokus edukimin ligjor të publikut. Jemi në momentet e para të 

implementimit të strategjisë së edukimit ligjor miratuar në prill 2019, si një ndër shtyllat 

kryesore të reformës në drejtësi. Realizimi i programeve lidhur me edukimin ligjor të publikut 

përkon me qëllimin dhe objektivat e RTSH-së. Edukimi ligjor i publikut është shumë i gjërë dhe 
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përfshin tema në fushat e ndryshme të jetës shqiptare, si dhe paraqet interes për të gjithë 

grupmoshat e shoqërisë shqiptare. 

Gjatë diskutimeve lidhur me buxhetin në dispozicion për realizimin e programeve, duke u bazuar 

edhe në projektin buxhetor afatmesëm 2020-2022 që i është  dërguar për konsultim Këshillit ka 

sugjeruar që një vemendje e veçantë t’i kushtohet kërkesave shtesë buxhetore për realizimin e 

programeve që kanë interes të veçantë kombetar, duke patur parasysh se RTSH ka detyrim në 

deklaratën e qëllimit të veprimtarisë së tij realizimin e programeve që synojnë informimin, 

edukimin dhe argëtimin e publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, 

përfshirë dhe pakicat kombëtare. Këto programe duhet të pasqyrojnë te dëgjuesit dhe shikuesit e 

të gjitha moshave larminë e jetës shqiptare. Duke patur parasysh këtë fakt, këshilli ka mbështetur 

propozimet e paraqitura për mbështetjen buxhetore të kërkuar nga institucioni. 
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