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1.

FJALA E KRYETARIT TË BORDIT TË RADIOTELEVIZIONIT TË KOSOVËS
Viti 2020 qe një ndër vitet më të vështira për mbarë njerëzimin, meqë ballafaqimi me pandeminë,
përkatësisht me virusin COVID-19 ka sjellë një realitet të ri dhe mjaft tronditës, pothuajse, për tërë botën.
Në rrethana të tilla, edhe transmetuesi i vetëm publik, pra Radiotelevizioni i Kosovës, është përpjekur dhe
ka arritur me sukses ta zhvillojë veprimtarinë e vet, duke iu përshtatur rrethanave të imponuara nga prania
e koronavirusit.
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës është organ kolegjial, i cili e zhvillon veprimtarinë e vet dhe kompetencat e vendimmarrjes në përputhje të plotë me dispozitat ligjore dhe statutin e RTK-së. Siç është
përcaktuar me ligj RTK është transmetues publik, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i
cili detyrë parësore ka të sigurojë autonomi institucionale, pavarësi redaktuese dhe financim adekuat për
ofrimin e shërbimit publik.
Meqenëse në periudhën dhjetor 2019 deri në gusht 2020, Radiotelevizioni i Kosovës nuk ka pasur bord
funksional, një pjesë e madhe e veprimtarisë dhe e aktiviteteve nuk kanë arritur të zhvillohen ashtu siç
ishin planifikuar, ngase vendimmarrjet e Bordit kanë qenë të pamundshme, për shkak të mungesës së
kuorumit, prandaj në këtë periudhë nuk u plotësuan edhe pozitat e tjera të larta udhëheqëse në këtë
medium publik.
Pavarësisht këtij fakti, komunikimi i anëtarëve të Bordit me Drejtorin e Përgjithshëm të Radiotelevizionit
të Kosovës ka qenë i rregullt, kryesisht përmes komisioneve të caktuara, që janë në kuadër të Bordit,
kështu që është arritur zhvillimi dhe avancimi i fushëveprimtarisë kryesore që ka të bëjë me misionin
kryesor të Radiotelevizionit të Kosovës.
Pas kompletimit të organit kolegjial, prapë jo në përbërje të plotë, duke filluar nga shtatori i këtij viti,
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës si organ kolegjial, ka arritur të marrë vendime të rëndësishme për
mbarëvajtjen dhe zhvillimin e këtij institucioni, siç janë: miratimi i projeksionit buxhetor, miratimi i
skemës programore me risi të shumta të programeve informative, edukative, dokumentare, argëtuese, për
fëmijë, etj., bashkëpunimi me EBU-në, pastaj raportimi në Komisionin për Buxhet dhe Transfere dhe në
Komisionin për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Medie, etj.
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës, nëpërmjet raporteve të rregullta, në vazhdimësi ka mbikëqyrur dhe
ka kërkuar llogaridhënie nga Menaxhmenti i Radiotelevizionit të Kosovës, sikur që e ka mbështetur për
udhëheqje profesionale, për kursimet e arsyeshme të buxhetit, për orientim të saktë të të hyrave, por edhe
për shlyerjen e borxheve të shumta, të cilat kanë qenë të grumbulluara me vite të tëra. Kjo është arritur,
falë përkushtimit, angazhimit dhe profesionalizmit të tyre, por bashkëpunimit të frytshëm midis Bordit
dhe Menaxhmentit të Radiotelevizionit të Kosovës.
Po kështu, Radiotelevizioni i Kosovës në këtë vit është ballafaquar edhe me shkurtime të buxhetit dhe për
disa muaj më radhë është vështirësuar veprimtaria e tij në përgjithësi, derisa i janë kthyer mjetet financiare të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Radiotelevizioni i Kosovës edhe më tutje, si në vitet e mëparshme, vazhdon t’i ketë prioritetet kryesore,
siç janë: qëndrueshmëria financiare, çështja e pronësisë së ndërtesave, apo ndërtimi i objektit të ri,
përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese për të punësuarit, miratimi i ligjit të ri për transmetuesin publik
që është në proces, përmes së cilit propozohet edhe mënyra e re e financimit, sfidat e përhershme me
procesin e digjitalizimit, etj.
Zhvillimi i mëtutjeshëm i Radiotelevizionit të Kosovës është në interes të zhvillimit të vendit, por edhe të
parimeve demokratike të një shoqërie.

Bordi i tanishëm i Radiotelevizionit të Kosovës është i përkushtuar dhe i vendosur në respektimin e
ligjeve dhe rregulloreve për fushëveprimtarinë e vet. Në këtë drejtim, shikueshmëria dhe besueshmëria e
një Transmetuesi Publik, siç është Radiotelevizioni i Kosovës, e nënkupton edhe dijen, profesionalizmin,
pavarësinë editoriale, zhvillimin e programeve, por edhe transparencën, përgjegjësinë, avancimin e
teknologjisë sipas standardeve më të reja ndërkombëtare, etj.
Bordi i tanishëm i Radiotelevizionit të Kosovës do t’i mbështesë dhe do t’i promovojë në vazhdimësi
projektet e rëndësishme, që i ofron mediumi i vetëm publik në Kosovë për të gjithë qytetarët e vendit.

Sali Bashota
Kryetar i Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës

2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE - DREJTORI I PËRGJITHSHËM
RTK, përgjatë vitit 2020 e ka përmbushur misionin e vet ligjor si transmetues publik,
përkundër vështirësive dhe sfidave që ka sjellë ky vit.
Funksionimi pa menaxhment të plotë, si pasojë e vonesave në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit,
ka bërë që RTK të funksionojë me persona të autorizuar deri në muajin nëntor, pra pothuajse tërë
vitin. Ndërkaq, në bazë të procedurave të parapara me ligj, në nëntor janë zgjedhur dy
zëvendësdrejtorët e përgjithshëm, drejtori i RTK-TV 1,3,4, Drejtori i RTK2 dhe Drejtori i
Radios. Ndërkaq në dhjetor është përmbyllur me sukses edhe konkursi për përzgjedhjen e
Udhëheqësit të Shërbimeve të Përbashkëta në RTK.
Ndër problemet kryesore të vitit që lamë pas ka qenë situata financiare, pasi institucionet
përkatëse kishin vendosur shkurtim buxhetor për RTK-në, ani pse ishte miratuar buxheti me
projeksion buxhetor. Ky shkurtim prej 2.3 milionë eurosh i ka shkaktuar RTK-së telashe të
mëdha në funksionim. Ky buxhet, RTK-së iu kthye pas periudhës 4-muajshe, por la pasoja duke
pasur parasysh borxhet e trashëguara. Ajo që është edhe më shqetësuese është tendenca për
ndërhyrje në RTK nga themeluesi përmes Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Transfere, që
e ka obliguar RTK-në që të bëjë raportim 3-mujor nga Drejtori i Përgjithshëm, edhe pse
komunikimi i Kuvendit me Menaxhmentin duhet të bëhet përmes kryetarit të bordit. Ky
raportim, përveç se është tendencë për ndërhyrje direkt në punën e transmetuesit, është edhe
kundër parimeve të përbashkëta për qeverisjen / mbikëqyrjen e transmetuesve publik në
Ballkanin Perëndimor dhe kundër parimeve të përbashkëta për financimin e transmetuesve
publikë në Ballkanin Perëndimor.
Këtë vit edhe më tej e ka vështirësuar situata me pandeminë globale Covid19. RTK ka
zbatuar në përpikëri të gjitha protokollet shtetërore dhe botërore për t’u përballur me pandeminë,
si dhe ka dedikuar një kanal të posaçëm (RTK 4) për mësimin online, përfshirë edhe stafin teknik
për t’i realizuar emisionet arsimore. Ndërsa në RTK2 ka ofruar program me përmbajtje arsimore
për komunitetin turk dhe boshnjak.
Gjatë kohës së pandemisë ishte në interes të të gjithëve, që të informohen shpejt dhe saktë për
numrat rreth Covid-19. Ne kemi ofruar në ueb-faqe një seksion ku shfaqen informatat se sa ka të
infektuar, të shëruar dhe të vdekur, për secilin prej shteteve të botës.
Gjatë vitit 2020, si Drejtor i Përgjithshëm kam kthyer sasi të konsiderueshme të borxheve, kam
vazhduar të bëj reduktimet e nevojshme dhe të domosdoshme për të ulur shpenzimet e
udhëtimeve; punësimeve; shfrytëzimin racional të produksioneve të jashtme, kryesisht përmes
kompensimit me marketing për të përmbushur kuotën e përqindjes të paraparë me ligj;
reduktimin e avancimeve të stafit të brendshëm; uljen e shpenzimeve për menaxhment për dreka
dhe darka zyrtare.
Pas funksionalizimit të Menaxhmentit, kam filluar me stabilizimin e Skemës Programore
duke e pasuruar atë me emisione e që më vonë është aprovuar në Bordin e Drejtorëve. Zhvillimet
politike kanë ndikuar që skema në Prime Time t’i përshtatet kryesisht aktualitetit politik dhe
situatës me pandeminë.
Është dashur të bëhen riorganizime dhe përshtatje të përmbajtjeve programore në bazë të
kërkesave të reja të audiencës, për shkak të rrethanave të pandemisë.
Skemën e kemi pasuruar edhe me emisione të reja si ato për vikend, për agro-bujqësi dhe
prodhues vendorë dhe për gastronomi.
RTK aktualisht realizon dy emisione hulumtuese javore, të cilat kanë sjellë hulumtime mjaft të
rëndësishme për zhvillimet dhe problemet shoqërore.

Pandemia ka ndikuar që Kampionati Evropian në futboll “Euro 2020” dhe Lojërat Olimpike
Botërore të shtyhen për vitin 2021, ku presim mbulueshmëri të madhe dhe patjetër edhe
shikueshmëri të madhe pasi e kemi ekskluzivitetin e Lojërave Olimpike në Tokio.
Përmes përpjekjeve të vazhdueshme, shikuesve kemi arritur t’ju sigurojmë edhe 2 ngjarje të
rëndësishme sportive, si CONMEBOL - kualifikimet e botërorit në Amerikën Jugore, njëra prej
ngjarjeve me interesante të futbollit pas atij evropian dhe Copa del Rey - ndeshjet e Kupës së
Mbretit në Spanjë, ngjarje e futbollit me interes për dashamirët e futbollit në përgjithësi.
Përkundër vështirësive të mëdha financiare dhe mungesës së mbështetjes nga ana e shtetit për
investime kapitale, krahasuar me shtetet e rajonit, RTK ka arritur që të furnizohet me encoderë të
rinj për distribuimin e kanaleve të RTK-së në formatin HD dhe kështu është ngritur cilësia e
transmetimit të kanaleve RTK2 dhe RTK4 - HD në të gjitha platformat kabllore.
Ndërsa, ndër investimet më jetike ka qenë edhe riparimi i veturës së
reportazhit/xhirimeve, e cila ka qenë e amortizuar prej vitit 2000. Ky mjet tashmë është i
standardeve globale të transmetimit.
RTK është pajisur edhe me 7 kamera të reja të terrenit dhe me sistem të ri të grafikëve, të cilët do
të instalohen dhe do të jenë të gatshëm për përdorim në vitin 2021.
Pas fillimit të kthimit të borxheve dhe reduktimit të tyre ndaj KTTN-së, ka filluar investimi nga
ana e tyre në rrjet dhe në vitin 2021 presim që të kemi një forcim të sinjalit të radios dhe shtrirje
sa më të madhe.
Programi premierë i transmetuar përgjatë vitit 2020 në RTK është për rreth 5 për qind më
i lartë në krahasim me programin e transmetuar përgjatë vitit 2019.
Për vitin 2021, RTK si sfidë kryesore do të ketë Ligjin e RTK-së, i cili pati kaluar në leximin e
parë por tashmë mbetet e paqartë nëse do të vazhdojë ku ka mbetur ose do të kthehet në pikën
zero, e që përmes tij synon të gjejë zgjidhjen e financimit të qëndrueshëm.

Ngadhnjim Kastrati,
Drejtor i Përgjithshëm i RTK-së

3. KORNIZA LIGJORE
Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin.
Radiotelevizioni i Kosovës rregullohet me Ligjin e RTK-së 04/L-046, Statutin e RTK-së,
Standardet Profesionale dhe Parimet Etike të Gazetarisë në programet e Radiotelevizionit të
Kosovës.
Ligjet e tjera me të cilat punon Transmetuesi Publik janë:
1.
Ligji i Punës Nr. 03/L-212;
2.
Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe shëndetin në punë;
3.
Ligji Nr. 04 /L - 44 për Komisionin e Pavarur për Medie;
4.
Kodi Penal i Republikës të Kosovës;
5.
Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës;
6.
Ligji Nr. 02/L-065 civil kundër shpifjes dhe fyerjes;
7.
Ligji Nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë;
8.
Ligji Nr. 04/L-194 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësitë;
9.
Ligji 03/L-006 për Procedurën kontestimore;
10.
Ligji 04/L-077 për Marrëdhëniet detyrimore;
11.
Ligji 04/L-139 për Procedurën përmbarimore;
12.
Ligji Nr. 02/L-28, për Procedure administrative;
13.
Ligji 03/L-202 për Konfliktet administrative;
14.
Ligji për qasjen në dokumentet publike Nr. 03/L-215;
15.
Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta Nr. 04/L-065;
16.
Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë Nr. 04/L-137;
17.
Ligji për Prokurimin Publik;
Dhe, sipas nevojës, konsultohemi me të gjitha ligjet të aplikueshme në Republikën e Kosovës.

•

Aktet nënligjore:

1. Udhëzimi Administrativ nr. 14/2011 për Rregullimin e procedurave për themelimin e
marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 05/2014 për
ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit administrativ;
2. Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2011 për përcaktimin e punëve me ndikim të dëmshëm për të
punësuarit si parakusht për kohëzgjatjen e pushimit vjetor;
3. Udhëzimi administrative Nr. 11/2011 për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme, të
cilat dëmtojnë shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse;
4. KPM 2014/ 03 - Rregullore për nivelin dhe mënyrën e pagesës së taksës për licencë;
5. KPM 2013 -01 - Rregullore për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale
audio –vizuale;
6. KPM 2013-02 - Rregullore për të drejtat e autorit;
7. KPM 2013-03 - Rregullore për Komunikime komerciale audio –vizuale;
8. KPM 2010/01 - Kodi i Sjelljes për shërbimet mediale audio - vizuale në Republikën e
Kosovës; si dhe
9. Të gjitha aktet e tjera nënligjore, të cilat rregullojnë funksionimin e sektorit publik në Kosovë.
•

Aktet e brendshme nënligjore të institucionit:

1.
Rregullorja për organizim të brendshëm;
2.
Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës;
3.
Rregullorja për kompetencat dhe përgjegjësitë;
4.
Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;
5.
Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK;
6.
Rregullorja për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuale të
producentëve të pavarur;
7.
Rregullorja për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;
8.
Rregullorja për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore;
9.
Rregullorja për mbrojtje nga zjarri;
10.
Rregullorja për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik;
11.
Rregullorja për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në RTK;
12.
Rregullorja për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta vjetore të Udhëheqësit me
bashkëpunëtorë;
13.
Rregullorja për avancim;
14.
Rregullorja e rendit shtëpiak;
15.
Rregullorja e Prokurimit në RTK;
16.
Marrëveshja Kolektive (e cila është e gatshme për zbatim, por që për shkak se njëra nga
sindikatat e RTK-së - SPRTK nuk e ka nënshkruar, ka mbetur pezull).

4. PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT

Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) është transmetues publik i Kosovës. RTK është person juridik
jo profitabil me status të institucionit të pavarur publik me rëndësi të posaçme, i cili i ofron
shërbim publikut në fushën e veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet e tjera
përkatëse ligjore dhe nënligjore.
Aktualisht Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga:
- Dy (2) kanale të radios të Kosovës dhe
- Katër (4) kanale televizive, prej të cilave kanali i dytë (RTK TV2)
është kanal televiziv në gjuhën serbe.
Kanali televiziv RTK TV 1 dhe RTK TV 2 janë të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë për qind
(15 për qind) të skemës së tyre programore për gjuhët e komuniteteve të tjera të Kosovës. RTK
ofron edhe programe satelitore për kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.
Transmetuesi Publik i Kosovës ka mision informues, edukues, kulturor dhe
argëtues dhe detyrohet që:
- të nxisë, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkëprodhojë të gjitha modalitetet dhe përmbajtjet e
krijimtarisë audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të kulturës, artit,
shkencës dhe të gjitha vlerave të tjera sublime të qytetarëve të Kosovës dhe t’i afirmojë ato vlera
jashtë Kosovës;
- të sigurojë kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë audiovizuale;
- të përgatisë dhe të emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, me të arritura
profesionale dhe etike, që janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të
gazetarisë hulumtuese, objektive, të lirë dhe të pavarur;
- t’i kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të harmonisë e
koekzistencës në Kosovë dhe më gjerë;
- të kultivojë respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; nderit dhe
mirëqenies socio-ekonomike të tij/saj;
- të sigurojë të drejtën e përgjigjes së qytetarëve të interesuar;
- të mos transmetojë programe me intonacione, qoftë edhe diskrete dhe as dykuptimëshe,
sidomos të natyrës, animit dhe karakterit propagandues politik, fetar dhe /ose etnik;
- të veprojë sipas detyrimeve të përcaktuara me ligje të veçanta.

5. FUSHËVEPRIMI QË E MBULON INSTITUCIONI
Radiotelevizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes, që janë Bordi i
Radiotelevizionit të Kosovës dhe Drejtori i Përgjithshëm.
5.1 Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës është organ kolegjial - drejtues i Radiotelevizionit të
Kosovës dhe përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë. Anëtarët e Bordit të Radiotelevizionit të
Kosovës zgjidhen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të procedurave të hapura dhe
transparente, të cilat janë të përcaktuara me Ligjin për RTK-në, 2012/04-L-046. Përbërja e Bordit
të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës.
Anëtarët e Bordit të RTK-së janë:
1.Sali Bashota
2.Marijana Adamovic-Simiq
3.Lirim Geci
4.Agron Gashi
5.Fadil Miftari
6.Petrit Musolli
7.Albinot Maloku
8.Bajram Mjeku
9.Ilir Bytyçi

15.10.2018-15.10.2021
15.03.2018-15.03.2021
15.10.2018-15.10.2021
15.10.2018-15.10.2021
14.08.2020-14.08.2024
14.08.2020-14.08.2024
14.08.2020-14.08.2022
14.08.2020-14.08.2024
14.08.2020-14.08.2022

5.2 Kompetencat e Bordit
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e Ligjit
dhe të Statutit të Radiotelevizionit të Kosovës.
Kompetencat e Bordit të RTK-së, sipas ligjit të RTK-së, konkretisht nenit 29, janë:
 E aprovon statutin e RTK-së;
 E aprovon Rregulloren e punës së Bordit, si dhe rregulloret e tjera të përcaktuara me
Statut;
 Shqyrton dhe miraton programet, bazat dhe standardet programore në përputhje me
politikën programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të informimit publik sipas
propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm;
 Shqyrton dhe miraton projekt-programin e produksionit të RTK-së, i cili duhet të jetë në
përputhje me mundësitë financiare të RTK-së;
 Shqyrton dhe miraton Skemën e përgjithshme programore;
 Emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së,
 Emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm, drejtorët e radiove dhe
televizioneve dhe udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta me shumicë të thjeshtë
votash, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm;
 Miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së;

 Shqyrton dhe miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e Menaxhmentit dhe të
personelit tjetër dhe siguron që shpenzimet e RTK-së nuk i tejkalojnë burimet e tyre
financiare. Buxheti i RTK-së është dokument publik, i cili pas shqyrtimit në Bord i
adresohet themeluesit për shqyrtim dhe miratim;
 Shqyrton dhe publikon, më së largu deri më 31 mars të çdo viti, raportin financiar vjetor
të të hyrave dhe të shpenzimeve për vitin paraprak të përgatitur nga Menaxhmenti i RTKsë, i cili i nënshtrohet një auditimi të jashtëm të pavarur. Raporti në fjalë më pas i
dërgohet Themeluesit për trajtim dhe veprim;
 Miraton plan programin vjetor, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, në
përputhshmëri me ligjin dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e RTK-së, siç është
përcaktuar me këtë ligj;
 Miraton Kodin e Mirësjelljes për RTK-në dhe siguron zbatimin efektiv të saj;
 Mbikëqyr paanshmërinë, objektivitetin dhe saktësinë e informacionit në programin e
RTK-së;
 Miraton kriteret kryesore profesionale për punësimin e personelit, politikave dhe
procedurave të vlerësimit të përmbushjes së detyrave;
 Siguron që janë ndërmarrë masat korrigjuese pas konstatimit nga ana e tij ose KPM-së se
ka pasur shkelje të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve të aplikueshme; dhe
 Vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet dhe
kompetencat që ka me ligj dhe statut.
5.3 Funksionalizimi
Bordi i Radiotelevizioni të Kosovës, si organ drejtues-kolegjial, vepron në përputhshmëri me
kompetencat e përcaktuara me Ligj dhe Statut të RTK-së, ku janë të përshkruara edhe mënyra e
punës dhe marrjes së vendimeve, konkluzave dhe rekomandimeve.
Gjatë këtij viti raportues, në funksion të përmbushjes së objektivave, Bordi ka marrë veprime
adekuate në aspektin e përmbajtjes programore, në respektimin e standardeve profesionale dhe
parimeve etike gazetareske, në shfrytëzimin sa më racional të parasë publike, në fuqizimin e
sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe në shtimin e efikasitetit të punës së stafit.
Bordi ka bërë raportime të rregullta tremujore me komisionet përkatëse të Kuvendit të Kosovës,
si dhe para çdo tremujori ka dorëzuar planin e shpenzimeve të planifikuara.
Bordi, për këtë periudhë, punën e vet e ka mbështetur mbi Planin e punës së Bordit për vitin
2020.
Veprimtaria e rregullt zhvillohet në mbledhjet e Bordit dhe takimet e komisioneve, që veprojnë
në kuadër të Bordit, si dhe të grupeve punuese ad-hoc për çështje të caktuara. Gjatë këtij viti,
janë mbajtur dhjetëra takime të Bordit, komisioneve dhe grupeve punuese. Anëtarët e
komisioneve dhe grupeve punuese kanë mbajtur edhe shumë takime konsultative në zyrat e
Bordit.

(Pasqyra tabelore e pjesëmarrjes së anëtarëve në mbledhje të Bordit dhe takimet e komisioneve
dhe grupeve punuese:

Emrat e anëtarëve

Mbledhjet
gjatë vitit Komisionet Punuese
2020

K.
Auditi
m
SaliBashota

Marijana
Adamovic-Simiq

9/9

8/9

9/9
Lirim Geci
9/9

K.
Teknologji
K. Çështje dhe
Programore Zhvillim

Grupet Punuese

K.ad-hoc
rekrutimin
anëtarëve
GKP-së
1/1

4/4

1/1

4/4

0/4

Agron Gashi
7/9
Fadil Miftari
8/9

0/1

Ilir Bytyçi
9/9
Bajram Mjeku

9/9

Petrit Musolli
Albinot Maloku

9/9

1/1

për
e
të

Siç dihet gjatë periudhës janar-gusht 2020, Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës ka qenë
jofunksional për shkak të mos zgjedhjes së anëtarëve të rinj nga Kuvendi i Kosovës. Mos
kompletimi i Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës pamundësoi komplet aktivitetet
vendimmarrëse në Bord.
Pas zgjedhjes së anëtarëve të rinj të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës dhe krijimit të
kushteve për vendimmarrje, gjatë periudhës raportuese, siç është e përcaktuar me Ligj dhe Statut,
nga mbledhjet e mbajtura të Bordit, janë marrë vendime për detyrat dhe përgjegjësitë, pastaj janë
shqyrtuar propozimet e Drejtorit të Përgjithshëm, duke u siguruar edhe në zbatueshmërinë e
vendimeve dhe rekomandimeve nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm.
Bordi i RTK-së, brenda fushëveprimtarisë që ka, në vitin 2020, ka nxjerrë vendime, konkluza
dhe rekomandime, disa nga cilat do t’i listojmë më poshtë:
5.4. Vendimet/ konkluzat/ rekomandimet e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës gjatë vitit
2020


Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur, më 04.09.2020, zgjodhi
Sali Bashotën, kryetar të ri të Bordit të RTK-së.



Bordi i RTK-së, më 09.09.2020, mori vendim që të rishpallet konkursi publik për këto
pozita të larta udhëheqëse:
1. Dy zëvendësdrejtorë të përgjithshëm të RTK-së
2. Drejtor i RTK1 TV
3. Drejtor i RTK 2 TV
4. Drejtor RTK-Radio
5. Udhëheqës i Shërbimeve të Përbashkëta

Ky vendim u mor si rrjedhojë e një procesi të mëhershëm, ku kishin kaluar afatet ligjore,
pikërisht si rezultat i mungesës së kuorumit të Bordit të RTK-së.


Bordi i RTK-së, më 09.09.2020, miratoi plotësimin e komisioneve me anëtarë të rinj të
Bordit:
1. Komisioni për Çështje Programore
2. Komisioni për Teknologji dhe Zhvillim
3. Komisioni për Auditim



Bordi i RTK-së, më 09.09.2020, vendosi në bazë të nenit 36 të Ligjit për RTK-në dhe
nenit 29 të Statutit të RTK-së, që të shpallë konkurs publik për Grupin Këshillues të
Publikut.



Bordi i RTK-së, më 30.09.2020, në bazë të nenit 13, pika 10, të Rregullores për punën e
Bordit të RTK-së themeloi komisionin ad-hocpër procesin e përzgjedhjes së Grupit
Këshillues të Publikut.



Bordi i RTK-së, më 30.09.2020, bazuar në Ligjin e RTK-së nr.04/L-046, Neni 35,
paragrafi 1.2, Bordi i RTK-së themeloi Grupin Punues për përzgjedhjen e Drejtorit të
Kanalit Televiziv në gjuhën serbe.



Bordi i RTK-së, më 22.10.2020, bazuar në Ligjin nr.04/L-046, Neni 29, pika 2.9, miratoi
Projeksionin Buxhetor për vitin 2021;



Bordi i RTK-së, më 22.10.2020, mori vendim që të rishpallë konkursin për pozitën
Udhëheqës i Shërbimeve të Përbashkëta, në mungesë të mosplotësimit të kushteve dhe
kritereve të parapara nga konkursi i mëhershëm.



Bordi i RTK-së, më 03.11.2020, bazuar në Nenin 29 paragrafi 2.7, Nenin 34, paragrafi 1,
Nenin 35, paragrafi 1 dhe paragrafi 9 të Ligjit të Radiotelevizionit të Kosovës, nr.04/L046 dhe në bazë të propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, zgjodhi:
 Mentor Shala - Zëvendësdrejtor të Përgjithshëm
 Lorik Arifaj - Zëvendësdrejtor të Përgjithshëm
 Festim Kabashi - Drejtor të kanalit televiziv në gjuhën shqipe (TV1)
 Ernest Luma - Drejtor të Radios
 Željko Tvrdisić - Drejtor të kanalit televiziv në gjuhën serbe (TV2)



Bordi i RTK-së, më 03.12.2020, bazuar në nenin 29, paragrafi 2.7 dhe në nenin 35,
paragrafi 9, të Ligjit të Radiotelevizionit të Kosovës nr.04/L-046, si dhe në bazë të
propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së zgjodhi Driton Morinën, Udhëheqës të
Shërbimeve të Përbashkëta



Bordi i RTK-së, 03.12.2020, formoi grupin punues për hartimin e Planit të Punës së
Bordit për vitin 2021



Bordi i RTK-së, më 10.12.2020, miratoi Skemën Programore për vitin 2021



Bordi i RTK-së, më 10.12.2020, miratoi Planin e Punës së Bordit për vitin 2021



Bordi i RTK-së, më 10.12.2020, miratoi Planin e Auditimit të Njësisë së Auditimit të
Brendshëm për vitin 2021

Komisioni për Auditim i ka shqyrtuar dhe i ka përcjellë për miratim në Bord, katër raporte të
NjAB-it.
Rekomandimet e Grupit Këshillues të Publikut, si rrjedhojë e vërejtjeve dhe sugjerimeve të
marra nga publiku, Bordi i RTK-së i ka adresuar të Drejtori i Përgjithshëm, duke u siguruar që
nga Transmetuesi Publik të merret parasysh mendimi i publikut.
5.5. Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB)
RTK ka themeluar Njësinë e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në qershor të vitit 2016, të përbërë
nga tre (3) auditorë, e cila ushtron funksionin e saj në pajtim me Ligjin dhe Statutin e RTK-së,
Ligjin për Auditim të Brendshëm, si dhe me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të
Brendshëm.
NjAB i raporton Bordit, përmes Komisionit të Auditimit (KA), i përbërë nga tre (3) anëtarë.
NjAB ka për qëllim t’i ndihmojë RTK-së në përmbushjen e objektivave përmes ofrimit të
shërbimeve të cilësisë së lartë, duke siguruar zbatimin e ligjshmërisë, përmirësimin e qeverisjes
kooperative dhe duke inkurajuar zbatimin e menaxhimit të rrezikut, si dhe përdorimit ekonomik
dhe efikas të resurseve, qoftë njerëzore apo financiare, të cilat janë në dispozicion.
NjAB organizon punën bazuar në Planin Strategjik të auditimit si dhe Planet Vjetore, që të gjitha
këto të miratuara në Komisionin e Auditimit dhe në Bord.
Gjatë vitit 2020, NjAB ka kryer këto auditime. Auditimi është kryer në këto departamente:
Departamenti i Prokurimit, Departamenti i Marketingut dhe Departamenti i Administratës dhe
Burimeve Njerëzore.
5.6 Grupi Këshillues i Publikut
Grupi Këshillues i Publikut, në një procedurë të rregullt e transparente, është themeluar në tetor
të vitit 2016, si një trup kolegjial, i përbërë nga 5 (pesë) anëtarë profesionistë të fushës dhe me
përfaqësim të dy anëtarëve nga komunitetet, siç parashihet edhe me Ligjin për Radiotelevizionin
e Kosovës.
Gjatë periudhës raportuese, GPK ka mbajtur takimet e rregullta, ashtu siç është e paraparë më
ligjet dhe rregulloret e RTK-së (4 herë në vit), në të cilat ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e
grupit, ndërkaq për çdo tre muaj është përpiluar raporti me vërejtjet dhe sugjerimet e publikut, i
cili është paraqitur para Bordit të RTK-së.
Grupi Këshillues i Publikut ka vepruar sipas Planit të Punës, i hartuar për vitin 2018. Në raportet
tremujore të Grupi Këshillues të Publikut, janë nxjerrë përfundimet, por edhe janë dhënë
propozime dhe rekomandime për Bordin e RTK-së. Fillimisht, Grupi Këshillues i Publikut është
përballur me vështirësitë e fillimit, por më kalimin e kohës vështirësitë janë zbutur, sidomos pas
emetimit të spotit promovues për Grupin Këshillues të Publikut në të gjitha kanalet e RTK-së, si
një adresë adekuate për adresimin e vërejtjeve dhe sugjerimeve të publikut, ka filluar të
funksionojë normalisht.
Grupi Këshillues i Publikut e ka linkun zyrtar https://www.rtklive.com/sq/page.php?ID=23, të
hapur për publikun të titulluar “Mendimi i Publikut në Transmetuesin Publik”, nëpërmjet të cilit
qytetarët, në këtë rast shikuesit e dëgjuesit e RTK-së, mund t’i bëjnë vërejtjet dhe sugjerimet e
veta, të cilat, fillimisht trajtohen në takimet e rregullta të GKP-së dhe më pas i adresohen Bordit.

Grupi Këshillues i Publikut ka hapur edhe llogarinë e vetë zyrtare në rrjetet sociale (Facebook).
Grupi Këshillues i Publikut është mbështetur nga Bordi i RTK-së, që raportet dhe puna e tij të
jenë sa më efikase.
Nga muaji shtator i vitit 2020, Grupi Këshillues i Publikut është jofunksional, edhe përkundër
faktit se është bërë ftesa publike për zgjedhjen e anëtarëve të rinj.
5.7 Drejtori i Përgjithshëm
Drejtorin e përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit esipas procedurave
të caktuara, të parapara me konkurs publik. Drejtori i përgjithshëm i RTK-se emërohet dhe
shkarkohet me 2/3 e votave të anëtarëve të Bordit. Mandati i tij është tri (3) vjet me mundësi të
rizgjedhjes në bazë të konkursit, vetëm edhe për një mandat pasues.
Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe, Drejtorin e Kanalit
Televiziv në gjuhën serbe, Drejtorin e Radios dhe Udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta, në
bazë të kualifikimeve profesionale pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke
marrë në konsiderim rekomandimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.
5.8 Drejtorët
Drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe
drejtori i radios e udhëheqin pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizojnë
punën e kryeredaktorit dhe zgjidhen për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes.
5.9 Kryeredaktorët
Secili kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në bazë të konkursit
publik dhe sipas rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorit të
kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtorit të radios. Kryeredaktorët e RTK-së shkarkohen
nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në pajtim me procedurat e përcaktuara me Statut. Drejtori i
Përgjithshëm i RTK-së i raporton Bordit në mënyrë të detajuar lidhur me procedurat dhe
mënyrën e emërimit të Kryeredaktorit.
5.10 Redaktorët
Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë përkatëse
programore, e zgjedh dhe e shkarkon drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i
kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios, me miratimin e Drejtorit të përgjithshëm
në pajtim me procedurat e përcaktuara me këtë ligj dhe statutin e RTK-së.

Nivelet organizative:
1

2

3

4

5

SHËRBIMI PUBLIK
RADIO DHE TELEVIZIONI
KOSOVËS
NJËSIA PROGRAMORE
SEKTORI
PROGRAMI
SHËRBIMI
REDAKSIA
GRUPI, NJËSIA
VENDI I PUNËS

NIVELI I PARË
RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe
organizative, e cila e kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radio programit dhe të
atij televiziv me rëndësi për qytetarët e Kosovës, të përcaktuar në Ligjin për RTK-në. Drejtori i
Përgjithshëm, në përputhje me ligjin, me këtë rregullore dhe aktet e tjera, e organizon dhe e
udhëheq procesin e punës dhe punët e RTK-së.
NIVELI I DYTË
Njësia programore është një tërësi programore, punuese dhe funksionalisht e rrumbullakuar, në
të cilën kryhen punët e ndërlidhura dhe të ndërvarura, të cilat e sigurojnë realizimin e programit
dhe të funksioneve të tjera të përcaktuara me Ligjin për RTK-në.
Njësia programore është njësia redaktuese-programore, e përbërë nga dy kanalet e Radios dhe
katër kanalet e Televizionit, në të cilën, sipas rregullave, përfshihen fushat programore, siç janë
programet dhe redaksitë.

I

Në Sektor janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta, ku hyjnë sektori i financave, burimet
njerëzore, administrata dhe zyra ligjore.
NIVELI I TRETË
Programi është tërësia, në përbërje të njësisë punuese, e cila e siguron realizimin e programit të
llojit dhe tematikës së caktuar. Programin mund ta përbëjnë disa redaksi. Në nivel të njësisë
programore janë të organizuara shërbimi programor, produksioni, teknika dhe mirëmbajtja. Në
përbërjen e tyre janë sektorët apo grupet punuese.
NIVELI I KATËRT
Redaksia është një tërësi programore që siguron realizimin e emisioneve të llojit të caktuar të
lëmit tematik. Redaksia, në përbërjen e saj, mund të ketë më shumë rubrika - lëmi tematike.
NIVELI I PESTË
Vendi i punës është niveli themelor i procesit të punës, përmbajtja e të cilit përcaktohet me
tërësinë e detyrave të punës. Të gjitha vendet e punës janë të përshkruara me saktësi në
Katalogun e vendeve të punës, i cili është pjesë përbërëse e Aktit mbi sistematizimin.

6. AKTIVITETET NË PERIUDHËN RAPORTUESE
RTK1, RTK2, RTK3, RTK4, RTK SAT

6.1 RTK 1

Programi i RTK1 gjatë vitit 2020 ka vazhduar me skemën që është përcjellë nga viti 2019, me
disa projekte të reja programore, të cilat e kanë pasuruar edhe më shumë volumin programor të
RTK-së.
RTK edhe gjatë këtij viti është përpjekur maksimalisht që ta përmbushë misionin dhe obligimet e
tij që dalin edhe nga ligji i RTK-së, duke i përshtatur maksimalisht përmbajtjet programore edhe
me kërkesat e audiencës.
Si në të gjitha sferat shoqërore, ky vit ka qenë ndryshe edhe për RTK-në, për shkak të përballjes
me pandeminë Covid-19 dhe funksionimit në rrethana të reja.
Është dashur të bëhen riorganizime dhe përshtatje të përmbajtjeve programore në bazë të
kërkesave të reja të audiencës, për shkak të rrethanave të pandemisë.
Një prej strategjive të aplikuara gjatë kësaj kohe ka qenë edhe prezenca më e madhe e
programeve kulturore dhe artistike gjatë kohës kur pothuajse të gjithë njerëzit ishin të mbyllur
për shkak të aplikimit të masave qeveritare për ta luftuar virusin.
Megjithatë, gjatë kësaj kohe ka pasur edhe shumë programe të veçanta, një përmbledhje të të
cilave dhe përmbajtjes së tyre i sjell raporti përmbledhës për secilën redaksi veç e veç.
6.2 PROGRAMET E PËRBASHKËTA
6.2.1 Programi i Mëngjesit
Programi i Mëngjesit, edhe gjatë vitit 2020, pavarësisht situatës me pandeminë Covid-19, ka
vazhduar me dinamikë të njëjtë, duke sjellë tek audienca informacionet nga sfera të ndryshme të
jetës në Kosovë por edhe në botë. Si emision, me të cilin fillon dita, gjithmonë jemi kujdesur që
t’i sjellim audiencës materiale të llojllojshme, të cilat janë të përshtatshme për natyrën e këtij
programi.

Kryesisht gjatë këtij viti, redaksia e Programit të Mëngjesit ka luajtur një rol të rëndësishëm në
informimin e audiencës për situatën me virusin Korona, duke trajtuar kronika informative por
edhe duke bashkëbiseduar me ekspertë shëndetësorë.
Përgjatë vitit 2020, shikuesit e Programit të Mëngjesit, kanë pasur mundësi që të informohen
edhe për më të rejat nga fusha të ndryshme, përfshirë shou biznesin në vend por edhe në botë.
Edhe gjatë vitit 2020, redaksia e Programit të Mëngjesit një vëmendje të veçantë i ka kushtuar
fushës së kulturës dhe aktiviteteve kryesore të performuesve artistikë, të cilët kanë arritur suksese
në profesionin e tyre, pavarësisht sfidave që ka pasur kjo kategori si rezultat i situatës së krijuar
nga Covid-19.
Nuk kanë munguar as prezantimet e artistëve të cilët ushtrojnë veprimtarinë jashtë vendit, e që
përmes lidhjeve me Skype dhe forma të tjera të komunikimit teknologjik, kemi arritur t’i bëjmë
pjesë të emisionit.

“Mirëmëngjesi Kosovë”, edhe gjatë 2020 - s ka realizuar rubrikën “Ciceroni kulturor”, përmes së
cilës kemi njoftuar shikuesit për ngjarjet kulturore të organizuara nga institucionet e kulturës, e
që kanë pasur mundësi t’i shohin. Përgjatë 2020 - s, kemi bërë përpjekje që ta freskojmë
emisionin me rubrika të reja, të cilat kemi konsideruar që janë me interes për opinionin publik.
Meqë viti 2020 është karakterizuar kryesisht me probleme shëndetësore, vëmendje të veçantë
redaksia i ka kushtuar të ushqyerit të shëndetshëm, ku përmes kronikave janë dhënë këshilla se
s’i duhet forcuar sistemin imunitar por edhe problemet e tjera shëndetësore.
Edhe trendët e fundit në fushën e modës kanë qenë të përfshira në Programin e Mëngjesit,
respektivisht në rubrikën ‘N’ trend’. Kemi realizuar kronika me disenjatorë vendorë, ku audienca
ka pasur mundësi që të marrë më shumë informacione për këtë sektor.
Përveç pjesës argëtuese, rekreative, në Programin e Mëngjesit kemi realizuar dhe transmetuar
kronika me tematikë politike, sociale, ekonomike (mbi 300 kronika).
Të gjitha zhvillimet e rëndësishme politike në vend janë trajtuar përmes kronikave të realizuara
nga gazetarët, por njëkohësisht kemi trajtuar edhe çështje të ndryshme sociale dhe tema për
problemet me të cilat ballafaqohet sektori i ekonomisë, shëndetësisë dhe i arsimit. Krahas
kronikave dhe materialeve të realizuara nga bota, në Program të Mëngjesit një vend të
rëndësishëm zënë edhe mysafirët e ftuar në studio. Gjatë vitit 2020, në studion e emisionit kanë
qenë të ftuar më shumë se 1000 mysafirë, me të cilët është diskutuar për tema të ndryshme dhe
zhvillime të cilat kanë karakterizuar vitin që kemi lënë pas.
Lidhjet e drejtpërdrejta janë një pjesë tejet e veçantë, të cilat i kanë dhënë dinamikë emisionit.
Gazetarët e redaksisë kanë qenë direkt nga të gjitha komunat e Kosovës, kanë raportuar edhe për
situatën me pandeminë nga klinikat e QKUK-së, por edhe spitalet rajonale. Falë bashkëpunimit
të ndërtuar me vite me drejtues të policisë, ujësjellësit, QKUK-së, KEDS - it dhe Aeroportit, çdo
ditë audienca jonë është njoftuar për shërbimet publike. Edhe gjatë këtij viti, ka vazhduar

bashkëpunimi me kolegët nga Deutsche Welle, ku bashkëbisedohet për zhvillime të ndryshme në
Bashkimin Evropian, posaçërisht ato që kanë ndikim në rajonin e Ballkanit, përfshirë këtu
Kosovën.

6.2.2 Programi i Pasdites (IMAZH)
Viti 2020 ka qenë me plot aktivitete, të cilat janë mbuluar nga emisioni IMAZH çdo ditë pune.
Si zakonisht, emisioni IMAZH, ka trajtuar temat kryesore në vend dhe në fillim të vitit kanë
dominuar ato politike, pasi që në janar bisedimet LVV - LDK kanë qenë tema kryesore. Vizita e
ish - ambasadorit të SHBA-së në Gjermani, Grenell, i cili ishte edhe i deleguar i presidentit
Trump në bisedimet Kosovë - Serbi, dhe takimet e tij me ish - presidentin Thaçi, me kreun e VVsë, Albin Kurti, dhe me atë të LDK-së, Isa Mustafa janë trajtuar në IMAZH me analistë të
ndryshëm.
Po ashtu, marrëveshja e linjës ajrore Prishtinë - Beograd, por edhe takimi në Berlin mes
përfaqësuesve të Kosovës dhe atyre të Serbisë për hekurudhat është trajtuar në IMAZH. Padia që
kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i ka bërë kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj ka qenë
një tjetër temë e trajtuar në emisionin e pasdites. Masakra e Reçakut, zbritja e pagave në
Telekom e tema të tjera janë trajtuar po ashtu gjatë kësaj periudhe në pjesën e parë të IMAZH it.
Edhe gjatë muajit shkurt, kryesisht ka dominuar politika, pasi që në fillim të këtij muaji u votua
qeveria, dhe për këtë ka pasur debate e intervista të shumta në IMAZH. Të gjitha partitë politike
kanë qenë të përfaqësuara në këtë magazinë të pasdites, qoftë në formë ballafaqimi në debat,
qoftë në intervista. Ndërkohë, duke parë zhvillimet që ndodhnin në raport me SHBA - të dhe
përplasjet mes ish - partnerëve të koalicionit, atëherë kemi vazhduar ta trajtojmë këtë temë duke
pasur të gjitha palët në program.
Analiza të shumta janë bërë gjatë kësaj kohe qoftë për raportet VV - LDK, qoftë për relacionet
me SHBA - të, për të cilën çështje ka pasur një debat të madh në Kosovë. Ndërkohë nga muaji
mars, kur edhe nisën infektimet e para me Covid-19, e gjithë puna e bërë në IMAZH është
koncentruar në informacionet për këtë virus dhe ballafaqimin me të. Gjatë kësaj kohe, duke qenë
se na është kërkuar të punojmë vazhdimisht, në jemi përqendruar si staf që të kemi lidhje të
shumta të drejtpërdrejta me njerëz të ndryshëm qofshin politik, staf shëndetësor, mësimdhënës,
nxënës, psikolog, ekonomist, afarist e shumë të tjerë. Vazhdimisht kemi qenë në hap me
zhvillimet e fundit sa i përket virusit, duke ofruar mundësi për shikuesit që të mësojnë se si ta
përballojnë më lehtë këtë situatë, kuptohet duke marrë këshilla nga njerëz profesionistë të fushës.
Krahas kësaj, raportimeve për Covid-19, situata politike nisi të bëhet shumë dramatike pasi që u
iniciua mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, dhe duke parë këtë në pjesën e parë kryesisht
kemi trajtuar këtë temë, ndërkaq në pjesën e dytë jemi marrë me Korona virusin.
Debati për gjendjen e jashtëzakonshme, rrëzimi i qeverisë, akuzat e ndërsjella dhe të gjitha
zhvillimet politike kanë qenë të trajtuara në IMAZH. Pakoja ekonomike, kriza financiare,
humbja e vendeve të punës e çështje të tjera po ashtu janë trajtuar, derisa shkarkimet që u
bëheshin anëtarëve të bordeve të ndryshme janë trajtuar gjithashtu në IMAZH, duke pasur në
studio të shkarkuarit por edhe përfaqësues të pushtetit. Zhvillimet politike për qeverinë e re, dhe
ftesat që presidenti ia bënte VV-së dhe Albin Kurtit janë trajtuar shpesh pasi që lajme të reja në

këtë aspekt ka pasur gati çdo ditë. Zhvillimet për krijimin e qeverisë së re, padyshim kanë qenë
fokus, pasi që vendi po kalonte në një krizë institucionale. Shumë ekspertë të kushtetueses kanë
qenë pjesë e IMAZH-it për të dhënë mendimet e tyre për dekretin e presidentit.

Karantinimi dhe rasti tragjik me vdekjen e një qytetari të Kosovës, po ashtu është trajtuar në
IMAZH, dhe për këtë në studio është folur edhe me përfaqësues të pushtetit por edhe familjarë të
të ndjerit.
Zhvillimet e tjera, siç ishte heqja e rrethojave të qeveria, test protesta e ngjarje të tjera janë
trajtuar në IMAZH.
Muajin në vazhdim, po ashtu ka vazhduar puna me një intensitet të lartë pasi që përballja me
pandeminë COVID-19 vazhdonte, ka qenë tema kryesore me të cilën jemi marrë edhe gjatë
korrikut në emisionin e pasdites IMAZH.
Por, nuk kanë munguar as zhvillimet e tjera kryesore qofshin ato politike, ekonomike apo edhe të
fushave të tjera. Shfuqizimi i ligjit të pagave nga Gjykata Kushtetuese, për të cilin vendim ka
pasur shumë reagime, është trajtuar në IMAZH, me aktorë të ndryshëm nga shëndetësia, arsimi
dhe qeveria. Sfidat e mësimit online, jeta kulturore në kohë pandemie, mbijetesa ekonomike në
këtë periudhë, përpjekjet e diasporës për të ardhur në Kosovë në këtë kohë dhe dilemat e tyre
nëse do të duhej të vinin gjatë pandemisë, shkarkimi i Komisionit Shtetëror për Mirëmbajtjen e
Kufirit nga Qeveria Hoti, shkarkimi i Basri Sejdiut nga pozita e drejtorit menaxhues të
SHSKUK-së, emërimi i Skender Hysenit për koordinator të bisedimeve mes Kosovës dhe
Serbisë, protestat për ndërtimin e Xhamisë së madhe në Prishtinë, përpjekjet për zhbërjen e
Gjykatës Speciale, Hetimi i Privatizimit e tema të tjera që kanë ndodhur në këtë periudhë, janë
trajtuar po ashtu në emisionin IMAZH.
Emisioni i pasdites ka trajtuar edhe krijimin e Qeverisë së Re në Maqedoninë Veriore dhe për
këtë kemi pas intervistë me tashmë zv/kryeministrin Artan Grubin. Një temë tjetër e trajtuar ka
qenë edhe ajo e ndërprerjes së punimeve të rrugës Deçan - Plavë, dhe për këtë kemi sjellë
reportazhe nga atje, dhe intervistë me kryetarin e Deçanit, Bashkim Ramosaj, por edhe me
zyrtarë të qeverisë. Monitorimi i çmimeve për testet COVID-19, mobilizimi i komunave për
fillimin e mësimit, shkarkimi i bordeve nga qeveria Hoti, inicimi i mocionit nga LVV, zgjedhjet
në Mal të Zi, intervistë ekskluzive me politikanin shqiptar të Malit të Zi Dritan Abazoviq, ligji
për vlerat e luftës e tema të tjera janë trajtuar në IMAZH. Edhe gjatë shtatorit, IMAZH ka
mbuluar zhvillimet kryesore. Politika kryesisht ka dominuar për shkak të zhvillimeve që kanë
ndodhë gjatë atij muaji, procesi mësimor, arrestimet e speciales, përballja me pandeminë,
bisedimet Kosovë - Serbi, takimi në SHBA e të tjera zhvillime që kanë qenë të rëndësishme janë

trajtuar në IMAZH. Gjatë kësaj kohe ka pas edhe debate politike mes deputetësh të partive të
ndryshme, si dhe janë trajtuar edhe probleme të komunave meqë disa prej tyre kanë pas edhe
miratim buxheti.
Pas shtatorit po ashtu kemi vazhduar për të trajtuar arrestimet e Gjykatës Speciale dhe zhvillimet
që lidheshin me ketë. Kanë qenë tema që janë trajtuar gjatë muajit nëntor, pasi që ka pas seanca
të cilat pastaj janë trajtuar qoftë në aspektin politik por edhe atë të drejtësisë. Nëntori, po ashtu,
është përcjellë edhe me zhvillime të shumta politike, siç ishte debati për zgjedhjen e presidentit,
debatet në Kuvend që shpesh përfundonin pa asnjë rezultat për shkak të mungesës së kuorumit.
Duke qenë se nëntori është me festa të rëndësishme kombëtare, IMAZH - i ka pasur reportazhe e
lidhje të drejtpërdrejta nga FSK e Prekazi. Tema që janë trajtuar po ashtu kanë qenë edhe
zgjedhjet në Podujevë, debati për shkarkimin e konsujve, vendimi i KK të Prishtinës për
subvencionim të të prekurve me Covid-19, kërkesa e ish - kryegjykatësit të EULEX - it Simmons
për të raportuar në Kuvendin e Kosovës, problemet me vaksinat kundër gripit sezonal, debati për
deklaratat e zv/kryeministrit Driton Selmanaj për të pagjeturit, protesta e sindikatës së Telekomit,
pakoja ekonomike e të tjera.
Fundi i vitit, po ashtu ka qenë më shumë zhvillime dhe të gjitha janë trajtuar në IMAZH, qoftë
më debate e intervista në studio, qoftë më lidhje të drejtpërdrejta. Zhvillimet politike, pakoja
ekonomike, debate për presidentin e vendimi i Kushtetueses për të shkuar në zgjedhje kanë qenë
temat kryesore, por edhe shumë aktualitete të tjera janë trajtuar në këtë periudhë. Gjatë vitit
2020, ka pas shumë kronika e reportazhe të cilat janë trajtuar në IMAZH, që shumica prej tyre
kanë qenë të ndërlidhura me temat që janë trajtuar në studio.
6.2.3

Programet e Përbashkëta (Të tjera)

Gjatë këtij viti, në kuadër të programeve të përbashkëta, RTK ka filluar dhe ka vijuar edhe me
disa emisione të reja me të cilat jemi mundur të përmbushim interesin e audiencës.
- Emisioni “Natën me Fatmir Spahiun”, ka qenë një program që ka vijuar gjatë gjithë vitit
me mysafirë të shumtë nga sfera e politikës, medies, kulturës dhe artit. Në këtë emision
jemi munduar që të krijojmë një qasje tjetër të intervistimit të personave publik, duke
përdorur ironinë dhe sarkazmin por edhe qasjen sa më argëtuese. Ky emision
konsiderohet se ka pasur një audiencë të gjerë dhe ka qenë shpeshherë i përmendur dhe i
cituar edhe në mediet e tjera dhe në rrjete sociale.
- Emisioni “Dy ditë”, që ka filluar të transmetohet çdo fundjavë para dite, pra të shtunën
dhe të dielën, ka sjellë shumë argëtim të audienca, duke sjellë para tyre personazhe të
njohura të muzikës e sferave të tjera shoqërore. Po ashtu, në kuadër të këtij emisioni ka
pasur edhe rubrika humoristike, të cilat e kanë pasuruar këtë produkt programor.
- Emisioni “Divers”, që ka filluar të realizohet dhe transmetohet në RTK gjatë vitit 2020,
është emision debatues ku trajtohen tema sociale, për familjen, profesionet, shëndetin
fizik dhe mental, mënyrën e jetesës, mbrojtjen e ambientit, çështjet arsimore dhe
shëndetësore, sportin e shumë tema tjera me interes për audiencën. Përveç debatit në
studio, në çdo emision transmetohen kronika nga terreni dhe lidhje të drejtpërdrejta që
lidhen me temën për të cilën diskutohet në studio
- Sekrete Kuzhine është emision argëtues, familjar dhe edukativ, i cili ka filluar të
transmetohet në RTK gjatë vitit 2020 ku janë përfshirë mysafirë të ndryshëm, kryesisht
fytyra publike, të cilët kanë zhvilluar lojëra dhe sfida të karakterit edukativo - argëtues,
receta interesante, kronikë informative mbi përfitimet e ushqimeve të ndryshme etj. Në

çdo emision zakonisht ka pasur dy të ftuar, të cilët gatuajnë ushqimet e tyre të preferuara
duke ndarë kështu me shikuesit aftësitë e tyre, madje edhe ndonjë “sekret kuzhine”.

6.2.4

Redaksia e Aktualiteteve

Gjatë vitit 2020 në kuadër të tri redaksive (politike, ekonomike, sociale) që janë sipas
organogramit të RTK-së, në Departamentin e Aktualiteteve, janë prodhuar dhe transmetuar
përmbajtje të ndryshme programore.
Emisionet gjatë kësaj periudhe kanë qenë si vijon: Debat (emision politik), N’ Kuvend
(emision për Kuvendin), Subvencion (emision për ekonominë), Në vëzhgim (emision
hulumtues, me tema nga shëndetësia etj.), Agro (emision për bujqësinë), Bujku (emisioni
tradicional i RTK-së për bujqësinë), Kosova Prodhon (emision që promovon prodhuesit
vendor), New Bugajski Hour (emision analitik me aktorë të rëndësishëm të politikës
ndërkombëtare). Përveç emisioneve të rregullta, janë realizuar edhe emisione speciale për
ngjarje e tema me rëndësi për shoqërinë kosovare.
Ka pasur edhe transmetime të ndryshme të ngjarjeve me peshë në aktualitetin politik,
ekonomik e social. Gjatë sezonit veror ndryshimet në skemën programore i kanë pezulluar
edhe emisionet e Aktualitetit. Gjatë kësaj periudhe është realizuar edhe një emision i
veçantë argëtues “Vera RTK”, e cila ka mbuluar hapësirat e transmetimit të emisioneve që
kanë pushuar. Brenda mundësive dhe kapaciteteve të RTK-së, është mbuluar aktualiteti me
kapacitetet e kufizuara që kemi në tre sektorët e Departamentit, në ekonomi, politikë dhe
sociale. Kryesisht edhe gjatë vitit 2020, kanë dominuar emisione foljore, pra të realizuara në
studio në formën e intervistave apo debateve.
Politika redaktuese dhe standardet e mediumit publik janë respektuar dhe nuk kemi pasur
ndonjë lëshim në këtë aspekt. Kryesisht kemi pasur koordinim mes drejtuesve të
emisioneve, redaktorëve, producentëve dhe kryeredaktorit. Emisionet i janë përmbajtur
formatit të tyre, me përjashtime sporadike, kur nuk ka qenë e mundur një gjë e tillë për

shkaqe objektive (mungesë mysafirësh, pengesa teknike etj.). Departamenti i Aktualitetit,
brenda mundësive të tij, ka dhënë një kontribut të mirë në programin e RTK-së.
Emisioni “Debat” i ka kushtuar një hapësirë të konsiderueshme zhvillimeve politike ku edhe
gjatë kësaj periudhe kanë defiluar përfaqësues politik dhe institucional. Emisioni “Debat”
është realizuar të paktën tre herë gjatë javës, e ndonjëherë edhe në 5 ditë të javës, për shkak
të zhvillimeve e ngjarjeve politike. Ndërsa, një hapësirë i është kushtuar analizave politike
me opinionistë dhe analistë në studio.

6.2.5. Redaksia Hulumtuese
Redaksia hulumtuese e emisionit “Udhëve”, ka trajtuar tema si në aspektin e sigurisë,
shëndetësor dhe atë social. Shumica e temave të trajtuara në vitin 2020 kanë zgjuar reagime të
mëdha në shoqëri. Në të shumtën e rasteve emisioni “Udhëve” është cituar nga media vendore
dhe rajonale. Ndërsa, gjatë vitit 2020 kjo redaksi ka realizuar 26 emisione.

- Best Of 2019, (10.01.2020)
- RRËFEN E KTHYERA NGA SIRIA, (17.01.2020)
- TRAUMATIZIMI BREZ PAS BREZI, (24.01.2020)
- MOTELET E VDEKJES, (07.02.2020)
- PEDOFILËT NË LIRI, (14.02.2020)
- RREZET E KANCERIT, (28.02.2020)
- PEDOFILËT NË LIRI - pjesa II, (06.03.2020)
- NUSE PËR 7 MIJË EURO, (29.05.2020)
- MENAXHIMI I PANDEMISË, (05.06.2020)
- DHUNË NË KOHË PANDEMIE, (12.06.2020)
- LUGINA E BASHKUAR, (19.06.2020)
- KOMPLOTI RUS DHE KOSOVA, (26.06.2020)
- KRIMET E SERBISË - FATI i UKSHIN HOTIT, (21.08. 2020)
- FAKTE TË REJA - MASAKRA E DUBRAVËS, (28.08. 2020)
- KRIMET E ORGANIZUARA SERBE, (11.09.2020)
- KU MBETI LETRA E VALBONËS ?, (18.09.2020)
- TERRORI SERB NË PRISHTINË, (25.09.2020)
- LISTA SEKRETE E LIKUIDIMEVE, (02.10.2020)
- FLETARRESTET E SERBISË, (09.10.2020)
- FSHEHJA E KRIMEVE SERBE, (16.10.2020)
- NDIKIMI i PANDEMISË të GASTRONOMËT, (23.10.2020)
- FSHEHJA E KRIMIT NË IZBICË, (30. 10.2020)
- DERA E MBYLLUR, (20.11.2020)
- KRIMET SERBE DHE JURIDIKSIONI NDËRKOMBËTAR, (27.11.2020)
- MASAKRA E ZHEGRËS DHE INTERVISTË ME BURRIN E PËRDHUNUAR GJATË
LUFTËS”, (18.12.2020)
- RREZIKSHMËRIA NGA BARNAT PA AFAT DHE QEVERIA SHTYN VENDIMIN PËR
TË DREJTËN E AUTORIT, (25.12.2020)
6.2.6. Programi Kulturor Edukativ Arsimor (PKEA)
Programi Kulturor, Edukativ, Arsimor dhe i Dokumentarëve në kuadër të RTK 1, gjatë vitit 2020
ka realizuar të gjitha objektivat pavarësisht situatës pandemike me të cilën është përballur.
PKAE ka zgjeruar programin me produkte të reja ndërsa ka arritur të mbulojë me programe
premierë të gjitha terminet e rezervuara për PKAE në kuadër të programit të përgjithshëm të
RTK-së. Përveç kësaj, PKAE, respektivisht Redaksia për Fëmijë dhe të rinj dhe ajo e
Dokumentarëve ka arritur të realizojë edhe projekte në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar
si EBU dhe OSBE.
6.2.7. Redaksia Dokumentare
Përgjatë vitit 2020, janë realizuar këto emisione dokumentare dhe reportazhe:
1. Dok. “Adem Gashi - Poeti i jetës dhe i dashurisë”
2. Dok. “12 VJET PAVARËSI”
3. Dok. “Viktimat e Harruara”
4. Reportazh - “Shëndeti mendor dhe Covid-19”

5. Reportazh - “BAC GJURMËT PO ZHDUKEN”
6. Dok. “Ruajtja e gjurmëve”
7. Dok. “Haku i humbur”
8. Reportazh - “Fabrikat dikur”
9. Reportazh - “Pand - Art”
10. Reportazh - “Goditja ekonomike nga Covid-19”
11. Reportazh - “Testet për Covid-19”
12. Reportazh - “Kosto e shpenzimeve për Covid-19”
13. Reportazh - “Ekonomia post Covid-19”
14. Memorie - “Pranvera Badivuku”
15. Memorie - “Rexhep Sopi”
16. Reportazh - “Arsimi në kohe pandemie”
17. Reportazh - “N ‘shërbim t’atdheut”
18. Reportazh - “Gazetarët gjatë Pandemisë”
19. Reportazh - “ Shkolla po fillon...”
20. Memorie - “Një jete me tinguj”
21. Dok. “Mjeket e Luftës”
22. Dok. “Plagët që kërkojnë drejtësi”
23. Reportazh - Qendra Kulturore “Hasan Prishtina”, Hartford.
24. Reportazh - “Qendra Rinore në Greenvich Connecticut”
25. Reportazh - “Shqiptaro - amerikanet pasardhës të denjë të rilindësve”
26. Reportazh - “Integrimi i familjeve shqiptare në SHBA”
27. Reportazh - “ Ekspozita shqiptare në SHBA, Stamford”
28. Reportazh - “Komuniteti Shqiptar në Dallas/Fort worth”
29. Reportazh - “ Tradita e verimeve në bjeshke - Bjeshka e Strellcit”
30. Reportazh - “ Ditët e trashëgimisë evropiane - Trashëgimia e Rugovës”
31. Reportazh - “Bjeshka e Gjeravicës”
32. Reportazh - “Krishtlindjet në SHBA”
33. Dokumentar - “Helmimet”
34. Reportazh - “Istogu - Burimi i Dardanisë”
35. Reportazh - “Portreti i një disidenti” Jevrem Brkovic
Gjatë vitit, respektivisht në kohën e mbylljes si pasojë e Pandemisë, RTK ka pranuar si
mbështetje nga EBU programe televizive, kryesisht dokumentar të cilët i ka përkthyer dhe
transmetuar. Përgjatë këtij viti, redaksia dokumentare i ka sinkronizuar në shqip gjashtë (6)
emisione dokumentare me titull: “Republika”, nga 50 min., gjithashtu janë pranuar dhe
kontrolluar, 110 dokumentarë të huaj, të dubluar në shqip. Në 2020 Redaksia e Dokumentarëve
ka fituar projektin e OSBE-së në thirrje publike për realizimin e 4 debateve televizive me temat:
Fuqizimi i grave në politikë, Ligji për Zgjedhjet, Projekt Kodi Civil dhe Ligji për Fondet
Publike. Po ashtu, në bashkëpunim me OSBE - në ka realizuar debatin me fokus sensibilizimin e
opinionit publik në Ditën Ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave.
Edhe gjatë këtij viti, kemi mbuluar transmetime të drejtpërdrejta të ngjarjeve fetare e tjera.

6.2.8. Redaksia për Fëmijë dhe të Rinj
Viti i karakterizuar me pandeminë globale preku sektorin e Arsimit duke diktuar mbylljen e
shkollave dhe izolimin e fëmijëve. Kjo ka ndikuar në plan programin e Redaksisë. Megjithëkëtë
pavarësisht situatës, redaksia për fëmijë dhe të rinj ka vazhduar punën në realizimin e
emisioneve dedikuar grup moshave të ndryshme, madje duke realizuar emisione të reja. Në
kuadër të kësaj redaksie janë realizuar dhe transmetuar 90 emisione premierë.
Janë realizuar dhe transmetuar këto emisione:
1. “Kuizi 1, 2, 3…Fillo” - Ky program i karakterit garues dhe edukues është transmetuar nga
janari deri në fund të prillit. Janë realizuar dhe transmetuar gjithsej 16 emisione, premierë.
Për pasojë të pandemisë nuk është përmbyllur gjashtë mujori i paraparë me shkollën fituese. Pra,
programi është realizuar deri në gjysmëfinale. Ky program pritet të rifillojë realizimin dhe
transmetimin gjatë vitit 2021.
2. “Aventurat tona” - Emisioni i ri i redaksisë për fëmijë, për mosha më të vogla, i cili ka filluar
të realizohet dhe transmetohet gjatë muajit korrik. Emisioni është i rregullt dhe transmetohet çdo
javë me një kohëzgjatje prej 25 deri në 30 minuta. Gjatë vitit 2020 janë realizuar dhe transmetuar
gjithsej 16 emisione premierë.

3. “Kutia Magjike” - Është rikthyer realizimi dhe transmetimi i këtij emisioni si emision i rregullt
javor. Emisioni ka karakter edukues dhe promovues për talentet e reja, kryesisht të ciklit të ulët
të arsimit. Emisioni është rikthyer në ekranin e RTK-së që nga muaji shtator dhe janë realizuar
gjithsej 13 emisione premierë.
4. “NE” - Ky emision i dedikuar adoleshentëve, ka vazhduar transmetimin duke trajtuar tema të
ndryshme edukuese. Gjatë vitit 2020 janë realizuar dhe transmetuar 20 emisione premierë.
Stafi i emisionit “Ne” gjatë vitit 2020, respektivisht në muajin tetor dhe nëntor është angazhuar
në projektin e EBU-së kundër bullizmit, me ç ‘rast Kosova përmes RTK-së ka arritur të
përfaqësohet në këtë fushatë si shtet i barabartë me të drejta të plota, me të gjitha shtetet anëtare
të EBU-së. RTK përmes këtij projekti ishte pjesë e kampanjës “Say Hi” nën ombrellën e EBUsë, e cila kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes kolektive kundër ngacmimeve si fenomen
shoqëror, e ku RTK është përfaqësuar suksesshëm me të drejta të barabarta me të gjitha vendet
pjesëmarrëse.

5. “Tingujt Magjik” - kjo hapësirë programore u dedikohet festivaleve të organizuara nga
institucionet qendrore dhe lokale. Redaksia për Fëmijë gjatë vitit 2020 ka përcjellë shtatë
Festivale për fëmijë, të organizuara nga Komunat dhe Ministria për Kulturë Rini dhe Sport.
Pjesë e punës së Redaksisë për Fëmijë dhe të Rinj është realizimi i Emisioneve Festive për Vitin
e Ri. Përkundër situatës, Kjo redaksi në kuadër të PKAE-së ka realizuar 4 emisione premierë për
festat e fund vitit dhe pa asnjë kosto financiare.
Në kuadër të programit edukativ dhe Arsimor, RTK gjatë mbylljes totale të vendit për shkak të
pandemisë, ka ritransmetuar emisionet për fëmijë “Alfabeti Magjik” me gjithsej 36 njësi.
6.2.9. Redaksia e Kulturës
Gjatë vitit që lamë pas, redaksia e Kulturës pranë PKEA-së ka funksionuar në bazë të
objektivave të parashtruara në fillim të vitit. Ka vazhduar puna me dy emisionet e përhershme,
pjesë e skemës programore: Art Tema dhe Qyteti i librave, i pari emetohet të shtunave rreth orës
21:00, ndërsa emisioni i dytë emetohet, një herë në dy javë, të shtunave në orën 15:15!
Gjatë vitit 2020 u realizuan gjithsej 40 emisione, prej të cilave, katër në Janar, katër edhe në
Shkurt, në Mars vetëm dy për shkak të futjes në karantinë, për çka gjatë prillit nuk u realizua
asnjë emision, në maj u realizua vetëm një emision për të vazhduar me punën e rregullt në
qershor ku u realizuan katër emisione, po aq edhe në korrik. Në gusht dhe shtator u realizuan po
nga katër emisione, në Tetor pesë emisione për ta përmbyllur nëntorin dhe dhjetorin me nga
katër emisione. Edhe gjatë vitit 2020 Art Tema është konceptuar dhe realizuar si një magazinë
kulturore, në të cilën janë trajtuar dhe pasqyruar ngjarjet kulturore të një jave, duke përfshirë,
festivale, shfaqje teatrore, ekspozita pikturash, filma, portrete artistësh të ndryshëm, prezantimin
e kulturës sonë në botë nga artistë tanë të suksesshëm, koncerte muzikore etj, etj.
Emisioni “Qyteti i librit” gjatë vitit ka realizuar dhe emetuar gjithsej 21 emisione, vetëm në
muajin prill nuk është realizuar asnjë emision, ndërsa në mars vetëm një për shkak të mbylljes së
programit nga futja në karantinë. Emisioni është rikthyer në realizim dhe transmetim gjatë muajit
maj, sipas orarit të rregullt. Emisioni “Qyteti i librave” është emision që i kushtohet ekskluzivisht
librit, botimeve dhe problematikave rreth tyre. Ai nuk është i konceptuar sipas një skeme të
ngurtë, por ai merr përsipër të dalloj që nga portretet e shkrimtarëve, gjuhëtarëve apo
albanologëve të ndryshëm, deri të promovimi i librave të rinj, duke përfshirë këtu edhe intervista
me shkrimtarë e akademikë si dhe trajtimin e temave të ndryshme që kanë të bëjnë me
problematikën e librit dhe botimeve. P.sh., gjatë vitit 2020 në “Qytetin e librit” janë realizuar
pesë portrete shkrimtarësh e filologësh, duke nisur nga Azem Shkreli, shkrimtari për fëmijë,
Ymer Elshani, i vrarë bashkë me familjen nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, gjuhëtari i
madh, Eqrem Çabej, i cili edhe konsiderohet si babai i gjuhësisë shqipe etj. Po ashtu, gjatë vitit
që lamë pas, një emision i “Qytetit të librave” ka realizuar një intervistë me kryetarin e
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe shkrimtarin Mehmet Kraja, ndërkohë janë
trajtuar tema që kanë të bëjnë me problematikën e mbijetesës së revistave letrare në Kosovë apo
edhe specifikat e romanit shqiptar në fillim shekullin XXI. Po ashtu një sërë emisionesh janë
konceptuar si vitrina të librave të rinj dhe në to janë prezantuar librat më reprezentativë të
botuara në Kosovë gjatë vitit 2020, duke përfshirë botimet e ASHAK-ut, Institutit Albanologjik,
botuesve nga Kosova dhe Shqipëria, atyre privatë etj.
Gjatë vitit 2020 redaksisë së kulturës i është shtuar edhe një emision. Emisioni
“Autokton”, që ka në spikamë trashëgiminë kulturore. Deri më tani janë realizuar disa emisione,
kryesisht me objekte të trashëgimisë kulturore, si objekte kulti, shpella, kala etj.

Ky emision pritet të fillojë të emetohet, çdo dy javë, gjatë vitit 2021!
6.2.10. Redaksia e Arsimit
Gjatë vitit 2020, Redaksia e Arsimit ka arritur të startoj me dy emisione të reja, emisionin
“Kriter” dhe emisionin “Medika”. Emisioni “Medika”, ka filluar transmetimin me 18. 11.2020
me tematikën e COVID-19. Janë realizuar gjithsej 5 emisione dhe transmetimi me vendim të
Menaxhmentit është ndërprerë për të vazhduar në vitin 2021 në përcaktimin e saktë të terminit.
Emisioni “Kriter”, ka filluar me 8 janar. Emisioni është i rregullt, i përjavshëm dhe transmetohet
çdo të premte nga ora 18:30. Temat që trajtojnë kanë të bëjnë ekskluzivisht me arsimin e ulët, të
mesëm dhe të lartë. Emisioni është i konceptuar të trajtojë probleme nga kjo sferë nga e gjithë
Kosova. Emisioni “Procesi”, është një tjetër emision që realizohet nga Redaksia e Arsimit.
Emisioni është konceptuar të trajtojë tema të ndryshme, institucione, fabrika, etj. Është emision
me karakter informues, vetëdijësues dhe edukativ. Në realizimin e tri emisioneve është punuar në
gjysmën e dytë të vitit 2020, ndërsa planifikimi në skemën programore është paraparë nga viti
2021.
Në kuadër të PKAE-së realizohet edhe emisioni “Arkivi”.
Emisioni Arkivi është emision i rregullt i RTK-së që transmetohet një herë në javë dhe trajton
tema të ndryshme që realizohen me materiale nga arkivi i RTK-së. Emisioni është transmetuar
rregullisht përgjatë vitit 2020. Njësoj edhe emisioni “Voyage” ka vazhduar transmetimin e
rregullt gjatë vitit 2020. Emisioni që trajton tema të ndryshme historike dhe të aktualitetit ka
ndërprerë realizimin nga ambientet e jashtme duke kaluar në realizim virtual përmes platformave
të ndryshme. Gjatë vitit 2021 me lirimin e masave, emisioni do të realizohet në ambientet e
muzeut etnologjik ku realizohej më parë.

Emisioni “Amfiteatri”
Në kuadër të PKAE-së, respektivisht Redaksisë së Arsimit është transmetuar emisioni Amfiteatër
si emision i huaj, ku RTK ka ofruar hapësirën transmetuese.
Emisioni “Dëshmitë e Heshtura”
Me vendim të Menaxhmentit të RTK-së, në kuadër të redaksisë së dokumentarëve gjatë vitit
2020 ka filluar transmetimi i Emisionit “Dëshmitë e Heshtura” i autorit Nusret Pllana. Emisioni
ka rikthyer materiale me dëshmi nga masakra të ndryshme të ndodhura gjatë luftës në Kosovë.

Njësoj, në kuadër të Redaksisë së Arsimit, është ripërtërirë memorandumi i mirëkuptimit mes
RTK-së dhe Shoqatës së Filozofëve të Kosovës, për realizimin e emisionit Filozofema. Në këtë
emision janë të angazhuar 3 përfaqësues të shoqatës dhe një producent i Televizionit.
Emisioni “Filozofema” është transmetuar dy herë në muaj.
6.3. PROGRAMET ARGËTUESE
6.3.1. Redaksia Argëtuese
Programi Argëtues gjatë vitit të shkuar ka realizuar emisionet dhe programet e planifikuara.
Edhe gjatë këtij viti Redaksia e Programit Argëtues i ka kryer obligimet e veta të parapara me
planin vjetor dhe objektivat programore në Radiotelevizioni e Kosovës. Është mbikëqyrur i
gjithë programi argëtues, qoftë ai i prodhuar brenda RTK-së, po ashtu edhe materialet e
prodhuara nga produksione të jashtme të kontraktuara nga RTK. Në suaza ditore, është miratuar
për emetim i gjithë programi argëtues, duke u kontrolluar si në aspektin teknik ashtu edhe
përmbajtjesor. Redaksia e Argëtimit edhe në vitin 2020 ka qenë bartësi kryesor i organizimit dhe
realizimit të Programit Veror që ka mbuluar rreth 30 orë material programor përgjatë muajve
korrik dhe gusht, në bashkëpunim me redaksi tjera brenda RTK-së. Gjatë këtij viti emisioni
N’Za që më herët ka qenë pjesë e Redaksisë PKEA, i është bashkuar redaksisë së Programit
Argëtues.

Janë transmetuar premierë gjithsej 24 emisione të xhiruara në terren dhe studio me mbi 100
mysafirë, përderisa është realizuar edhe emisioni festiv për Vitin e Ri 2020.
Redaksia e programit argëtues ka realizuar një program të veçantë dhe shumë përmbajtjesor për
vitin e ri, i cili është pritur shumë mirë nga audienca dhe ka pasur një shikueshmëri të lartë. Pjesë
e programit festiv kanë qenë disa emisione e formate atraktive televizive, me muzikë, humor e
përmbledhje ngjarjesh. Nata qendrore festive e 31 dhjetorit, ka qenë e mbushur me muzikë të
mirë live, e cila është realizuar nga një orkestër e madhe instrumentistësh e këngëtarësh të
përzgjedhur. Kjo mbrëmje, ndër të tjera, ka qenë edhe dedikim për disa prej artistëve të mëdhenj
që nuk jetojnë më, disa prej të cilëve kanë vdekur gjatë vitit 2020. Pjesë e programit qendror, ka
qenë edhe humori, i realizuar me mjeshtëri nga një grup i përzgjedhur artistësh: regjisor,
skenarist e aktorë të famshëm të kohës, të cilët kanë ri-sjellë në vëmendje, skeçe nga e kaluara, të
rifreskuara dhe të përpunuara enkas për këtë program. Programi festiv ka vazhduar me

transmetimin e disa “sofrave” premierë të këngëve popullore, episodin festiv të serisë “Çka ka
shpija”, emisionin special festiv, “n’Mal”, “Dy ditë festive”, “Autolimit festive” etj.
6.3.2. Redaksia e Filmit dhe Serive
Redaksia e Filmit dhe Serive, ka përmbushur detyrat e veta duke u përkujdesur në mbarëvajtjen e
programit më saktësisht emetimin e filmave dhe Serive.
Janë përzgjedhur filmat artistikë të huaj për transmetim çdo ditë, janë realizuar promot e filmave
dhe Serive si dhe është emetuar seria amerikan “The Twilight Zone”.
Njëkohësisht është mbikëqyrur edhe procesi i përkthimit dhe titrimit të filmave dhe Serive. Po
ashtu, janë mbuluar ngjarjet më të mëdha kinematografike vendore dhe botërore sidomos në
pjesën e parë të vitit, përfshirë këtu edhe ngjarjen prestigjioze “Çmimet e Akademisë
Amerikane - Oscar” ku kemi realizuat emision special. Kemi bashkëpunuar edhe me redaksinë
e Lajmeve për trajtimin me interes të temave kinematografike përfshirë këtu edhe çmimet Oscar.
Për shkak të situatës me pandeminë gjatë vitit 2020, emisioni i rregullt “Telekino” nuk është
realizuar rregullisht. Në emisionet e realizuara të “Telekino” janë trajtuar tema të ndryshme për
publikun filmdashës duke përfshirë këtu ngjarjet e spikatura vendore, botërore si dhe janë
zhvilluar biseda me kineastë, në pjesën e fundit edhe përmes Viber për shkak të Pandemisë.
Ndërsa, në pjesën e fundit të vitit për shkak të pandemisë dhe angazhimit të stafit në emisione të
tjera jemi fokusuar më shumë në ecurinë e programit të përditshëm në përcaktimin e materialeve
filmike për emetim nga ata filma që i ka poseduar RTK, pra nga ajo që ka pasur në dispozicion.
Gjithashtu, në fund vit janë përzgjedhur filmat për emetim në kuadër të Maratonës Filmike, me
ç’ rast është bërë edhe promo për filmat festiv.
6.3.3. Redaksia e Muzikës
Edhe gjatë këtij viti Redaksia e Muzikës ka pasur një aktivitet nën nivelin e pritjeve, pasi
kryesisht është menaxhuar situata me aktivitetet muzikore në Kosovë, adaptimin e klipeve të reja
muzikore, por edhe transmetimin e ngjarjeve kryesore muzikore siç është ai i fillim vitit me
Koncertin e Vjenës, Koncertin e Filarmonisë së Kosovës, Koncertet e ansamblit “Shota”.
Megjithatë duke pasur parasysh stafin dhe mundësitë për më shumë begati programore, mbetet të
shihet një proces i riorganizimit në Redaksi për të pritur efekte më të mira programore.
6.3.4. Programi i Sportit
Programi i sportit ka realizuar dhe ka mbuluar një hapësirë të konsiderueshme të skemës
programore. Gjatë vitit 2020 është standardizuar program i Lajmeve sportive 5 herë në javë në
terminin e orës 19. Një edicion lajmesh sportive me prezantim që ka krijuar një interes më të
gjerë për përmbajtjet sportive në RTK.
Po ashtu gjatë të gjithë vitit është realizuar program javor i sportit i quajtur “Arena Sportive”, një
program me përmbajte të informacioneve nga sporti, analizave për sport përmes bisedave në
studio dhe lidhjeve të drejtpërdrejta.
Në vazhdimësi RTK është përkujdesur që shikuesve t’i sjellë programin më interesant dhe më
cilësor, të sportit vendor dhe atij ndërkombëtar, duke i sjellë ngjarjet më të rëndësishme vendore
dhe ndërkombëtare.

Ngjarjet ndërkombëtare që janë transmetuar:
- Ndeshjet kualifikuese EURO 2020 (futboll)
- Ndeshjet kualifikuese U 21(futboll)
- Ndeshjet kualifikuese të femrave (futboll)
- Champions League, ndeshjet e Gjilanit (Kualifikime - futboll)
- Europa League - ndeshja e FC “Drita” dhe Gjilani (futboll)
- Nations League, ndeshjet e Grupit C të Kombëtares së Kosovës (futboll)
- Nations League, ndeshjet e Grupit C të Kombëtares së Shqipërisë (futboll)
- CONMEBOL - Kualifikimet e botërorit në Amerikën Jugore, njëra prej ngjarjeve me
interesante të futbollit pas atij evropian.
- Copa del Rey - Ndeshjet e Kupës së mbretit, kjo ngjarje e futbollit me interes për shikuesit e
RTK dhe dashamiret e futbollit në përgjithësi.
- Nations League - Maqedonia e Veriut - Kosova (futboll)
- Kik boks profesionist - Mbrojtja e titullit të botes, Dardan Morina.
Ngjarjet vendore që janë transmetuar:
- Volejboll - Kupa e Kosovës dhe ndeshjet kampionale si dhe ato ndërkombëtare.
Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale
Këtyre ngjarjeve i është dhënë vend meritor në programin e RTK-së.
Kombëtarja e Kosovës ka zënë vend të rëndësishëm në programin tonë, duke përgatitur emisione
me analiza, para dhe pas ndeshjeve.
Komentatorët tanë kanë komentuar shumicën e ndeshjeve nga vendi i ngjarjes ku janë lajmëruar
live dhe kanë marr deklarata të aktorëve të ndeshjes.
Gjithashtu nga futbolli kemi pasur edhe transmetimet nga ndeshjet e Nations League, ato të
grupit C të Kombëtares së Shqipërisë dhe ato të Kosovës.
Në vitin e kaluar filluam me transmetimet e futbollit të Amerikës Jugore, të cilat janë
kualifikimet për Botërorin Katar 2022, ku spikasin ndeshjet e Brazilit, Argjentinës, Kolumbisë,
Uruguait dhe ekipeve të tjera pretendente.
Një tjetër risi në Programin e Sportit ka qenë dhe është Kupa e Mbretit të Spanjës, që ndryshe
quhet Copa del Rey. Për këto ndeshje interesimi ka qenë shumë i madh, sidomos në takimet kur
ndeshjet e tyre i kanë zhvilluar Barcelona, Real Madrid, Atletiko Madrid, Sevilla, Valencia e
ekipet e tjera ku luajnë shqiptarët.

Krahas programit të pasur sportiv me transmetime të drejtpërdrejta, Programi i sportit është
përkujdesur që në programin e vet të ketë edhe ngjarje sportive nga vendi.
Në vitin 2020 ishte planifikuar të transmetohet Euro 2020 në futboll, por për shkak të pandemisë
është shtyrë për vitin 2021.
Po ashtu në vitin 2020 ishte planifikuar të transmetohet ngjarja më e madhe e sportit botëror,
Lojërat Olimpike Verore Tokio 2020, por për shkak të pandemisë janë shtyrë për vitin 2021.
6.4.

Programi i Komuniteteve

Programi i Komuniteteve në RTK1 gjatë vitit 2020 është realizuar me sukses, përkundër
pandemisë Covid-19, situatës së brishtë politike si dhe vështirësive operative.
Për katër redaksi (serbe, turke, boshnjake, rome) janë realizuar dhe transmetuar lajme ditore në
secilën gjuhë, si dhe janë realizuar magazina javore programore për secilën gjuhë.
Magazinat programore janë realizuar edhe për komunitetin goran, atë ashkali dhe egjiptian.
Gjatë vitit 2020 në këto magazina kuptohet që kanë dominuar temat nga shëndetësia,
respektivisht lufta me pandeminë, pasojat e saj dhe gjendja aktuale tek ne, në rajon dhe botë.
Ndryshe, në emisionet 45 min. të redaksive serbe, turke, boshnjake dhe rome ka pasur edhe
intervista, reportazhe dhe kronika me tema të ndryshme të trajtuara në mënyrë profesionale nga
të gjitha segmentet; politikë, arsim, ekonomi, kulturë dhe sport.
Ndërsa, në emisionet javore 15 min. (në redaksitë e ashkalinjve dhe egjiptasve) janë trajtuar tema
që e preokupojnë popullatën e këtyre komuniteteve, ku ka dominuar shëndetësia (pandemia dhe
pasojat), por nuk kanë munguar ngjarjet me tema nga politika, ekonomia, arsimi dhe çështjet
sociale. Në këto redaksi prioritet kanë pasur kronikat dhe reportazhet me temë nga shëndetësia
dhe arsimi, për shkak të pandemisë.
Gjithashtu, janë përgatitur tema nga ekonomia, pasi të gjitha të dhënat dhe sondazhet tregojnë se
ajo duhet të jetë prioritet për një të ardhme më të mirë të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve,
sidomos për shkak të gjendjes së tyre të vështirë sociale.
E në emisionin mujor “Svetlo Gore” që i dedikohet komunitetit goran janë përgatitur kronika
dhe reportazhe shumë të mira në komunën e Dragashit, ku ky komunitet graviton. Sërish për
shkak të gjendjes me pandeminë kanë dominuar gjendja shëndetësore e komunitetit, por janë
trajtuar edhe tema të tjera.
Duhet theksuar se tri redaksi, ajo e komunitetit ashkali, egjiptian dhe goran redaksitë përbëhen
nga dy veta, një gazetar/e prezantues/e dhe një xhirues, dhe atë pa kontratë të rregullt, pra me
kontrate mbi shërbime.
Gjithashtu, në fund të muajit dhjetor 2020 është realizuar Emisioni Festiv i Vitit të Ri, ku janë
përfshirë të gjitha redaksitë. Me skenar të përgatitur është xhiruar dhe është realizuar për herë të
tretë një program i përbashkët festiv për të gjitha komunitetet. Programi festiv i përbashkët, me
diversitet gjuhësor, me veshje kombëtare të secilit komunitet, reportazhe të xhiruara të një
profesioni që e karakterizon komunitetin, pra me mesazh për të ardhmen evropiane është
mirëpritur nga publiku, për çka kemi marrë me dhjetëra e-maila dhe sms inkurajues.

7. RTK2

Përkundër rrethanave të vështirësuara, të shkaktuara nga pandemia e virusit SARS-COV-19, e
cila ka ndikuar në të gjitha aspektet e shoqërisë gjatë vitit 2020, duke respektuar masat
epidemiologjike, janë përmbushur të gjitha detyrat e përcaktuara dhe u përcollën të gjitha
ngjarjet e rëndësishme, si në Kosovë ashtu edhe në rajon.
Si në vitet e mëparshme, kanali televiziv RTK-2 mbeti i përkushtuar ndaj informimit objektiv
dhe profesional edhe gjatë vitit 2020. Edhe në këtë vit, ne kemi informuar, arsimuar, argëtuar
dhe kemi qenë një shërbim për komunitetet kombëtare të pakicave në Kosovë.
Ashtu si të gjitha shtëpitë mediale në botë, TV RTK-2 është dashur të zbatonte një qasje të re në
punën e saj për shkak të pandemisë.
Përveç ekipeve operacionale në terren dhe një hapësire të studios për shumë qëllime, gjatë vitit
2020 janë regjistruar gjithsej 1,281 emisione, nga të cilat 314 emisione në terren dhe 967
emisione në studio, ku u mirëpritën 1,017 mysafirë nga sfera të ndryshme shoqërore (kryesisht
përfshirë këtu transportin e RTK -2).
TV RTK-2 gjatë vitit 2020 ka prodhuar 1.356 orë program (informativ, dokumentar, zbavitës),
ku përveç emisioneve janë transmetuar edhe 3.611 kronika të ndryshme.
Në vazhdim është paraqitja grafike e prodhimit të programit dhe numrit të mysafirëve gjatë vitit
2020 sipas muajve:

Disa nga emisionet me të cilat është pasuruar programi në vitin 2020 janë si në vazhdim:
“Roditelj u praksi” Emisioni merret me sfidat e të qenit prind, nga planifikimi familjar,
shtatzënia, ditët e para me foshnjën, gjidhënia, zhvillimi psikofizik dhe edukimi i fëmijës.
Janë transmetuar gjashtë emisione.
- “Koraci” Emision kushtuar talenteve në mesin e fëmijëve të moshës shkollore nga të
gjitha komunitetet. Janë transmetuar katër emisione gjatë vitit 2020.
Gjatë vitit 2020, gjithashtu është xhiruar dhe transmetuar nga një emision në vazhdim:
- “Priče kosovskih sela”- emision udhëpërshkrues për fshatrat serbe në Kosovë.
- “Medaljon”- emision për krijuesit e shquar artistikë, letrarë, pedagogjikë nga Kosova,
padrejtësishtë të lënë anash.
- “Srdačno iz…”- serial i emisioneve të cilat promovojnë potencialet turistike në Kosovë.
- “Majstor i šegrt”- tregime për zanate të vjetra dhe entuziazmi i një numri të vogël të
mjeshtërve të cilët duan që t’i ruajnë nga harresa.
-

Të gjitha këto emisione janë përfshirë në skemën programore për vitin
2021 dhe realizimi dhe transmetimi i tyre i mëtejshëm do të vazhdojë.
Përveç programit të rregullt, ngjarje të tjera nga 2020 që kërkuan një farë
kompleksiteti janë: Realizimi i një programi të veçantë për Kërshëndella
ortodokse dhe për Vitin e Ri; shënimi i shtatë vjetorit të punës së RTK2;
zgjedhjet për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut dhe Podujevë;
transmetimi i Ligës së kombeve dhe shorti për Kampionat botëror në
Katar 2022; Realizimi i programit të vitit të Ri 2021 dhe të tjera.
Vëmendje e rëndësishme iu kushtua ngjarjeve rreth kremtimit të 12-vjetorit të pavarësisë së
Kosovës. Përveç përcjelljes së ngjarjeve të rregullta, TV RTK-2 gjithashtu, realizoi një emision
dokumentar të veçantë me rastin e këtij përvjetori - “Sad i sutra”.
Gjatë vitit 2020, për shkak të pandemisë së Koronavirusit, është vendos bashkëpunimi me
Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës.
Në sajë të këtij bashkëpunimi, në skemën programore nga e hëna deri të shtunën, për nxënësit e
shkollave fillore, për herë të parë, është future mësimi online në gjuhën boshnjake, rome dhe
turke.
7.1.Programi i rregullt dhe emisionet në RTK2:
“Informativni Program” - Programi informativ i RTK-2 përfshin edicionet e lajmeve dhe të
ditarit, avancimi i të cilëve ka vazhduar në vitin 2020. Në RTK-2 lajmet në baza ditore
transmetohen në këto orare: në 08:00h, 12:00h dhe 15:00h.
Ditari i parë transmetohet në kuadër të Programit të Mëngjesit, në 09:00h.
Emisioni qendror informativ gjysmë orësh “Dnevnik 2” në vitin 2020, është transmetuar prej
orës 19:00-19:30, dhe ka përmbajtur aktualitetin politik nga Kosova, rajoni dhe bota, si dhe
informacione nga sporti, kultura dhe temat sociale dhe humanitare. Ditari është realizuar me
kronikat nga ekipet e terrenit të RTK2, raportet, bisedat, kronikat e agjencive dhe nga këmbimi.
“Dnevnik 3”, koncepti i të cilit është ndryshe nga koncepti i emisioneve të tjera informative,
transmetohet në orën 22:00. Me Ditarin e tretë përfshihen lajmet ditore nga Kosova, rajoni dhe
bota, si dhe lajmet të cilat arrijnë në redaksi deri në kohën e transmetimit.
”Jutarnji program” - Programi i mëngjesit është emision dy orësh me koncept informativargëtues, që transmetohet ditëve të punës dhe të shtunën, me analizimin e ngjarjeve më të

rëndësishme, bisedat me mysafirët në studio, thirrjet e drejtpërdrejta, me tema të ndryshme nga
ato politike deri tek ato argëtuese. Përveç informacioneve servisore, gjithashtu u ofron shikuesve
një vështrim të shtypit serb dhe shqiptar, bllokun e sportit, rubrikën për shëndet, ushqim dhe
kuriozitete.
Ditëve të punës Programi i Mëngjesit transmetohet në termin prej orës 08 deri në orën 10, ndërsa
të shtunën nga ora 10 deri në orën 12.
“Popodne” - – Emision njëorësh në studio në vitin 2020 u transmetua në terminin prej orës
17:00 deri në ora 18:00 ditëve të punës si dhe të shtunën. Ky program informativ-zbavitës ka
përfshirë bllokun nga fusha e politikës, shoqërisë, kulturës, muzikës, sportit. Konceptin e
emisionit “Popodne” e përbënin dy pjesë: prodhimi i kronikave tematike në terren, të dedikuara
vetëm për këtë emision, dhe mysafirët në studio. Gjatë vitit 2020, nëpër këtë emision ka kaluar
një numër i madh i mysafirëve, shpesh shumë të njohur nga segmentet e ndryshme të jetës
shoqërore.
“Nedeljom zajedno” - Ky emision me karakter argëtues-informativ transmetohet çdo të diel në
terminin prej 15:15 deri në ora 17:00. Karakteristika kyçe e këtij emisioni është se, përveç
temave dhe mysafirëve nga bota e kulturës dhe artit, në studio të kemi edhe ndonjë grup muzikor
apo solist, ku promovohet krijimtaria muzikore, veçanërisht e të rinjve.
”Poglavlje” - Emisioni debatues "Poglavlje" transmetohet një herë në javë dhe është shumë
atraktiv për shikuesit tanë. Përveç asaj se në të trajtohen temat më aktuale dhe më domethënëse,
veçanti emisionit i jep formati i tij debatues, i cili mundëson ballafaqimin direkt të pikëpamjeve
dhe qëndrimeve të kundërta. E gjithë kjo kontribuon në një dinamizëm të jashtëzakonshëm të
emisionit e nganjëherë edhe shkëmbimit të mprehtë të opinioneve.
“Razgovor” - Emisioni informativ-politik me aktualitete shoqëroro-politike “Razgovor” është
transmetuar çdo të enjte nga ora 20:00. U realizua koncepti i intervistës me një bashkëbisedues
nga bota e politikës, ekonomisë, shoqërisë civile dhe të ngjashme. Edhe në vitin 2020 në
emisionin “Razgovor” janë paraqitur këndvështrime të temave të ndryshme që kryesisht kanë të
bëjnë me komunitetin serb por edhe komunitetet e tjera.
“Moj život, moja priča” –Në emisionin “Moj život, moja priča” personalitetet e njohura
paraqesin para publikut rrëfimin e jetës së tyre. Ky emision xhirohet kryesisht në terren dhe me
më shumë kamera gjë që sjell atraktivitet. Ajo çfarë e bën këtë emision edhe më të veçantë është
se i dedikohet një publiku më të gjerë, sepse është interesant për shikuesit e çdo moshe. Në
emision shikuesve u janë paraqitur nga një kënd i ndryshëm shumë njerëz nga fushat e
ndryshme, nga poetët, aktorët, muzikantët e kompozitorët deri tek politikanët, mësuesit dhe
mjekët.
“Zdravi bili” - Emisioni “Zdravi bili” është emision nga produksioni i RTK 2, i dedikohet
ruajtjes së shëndetit të qytetarëve. Për çdo temë që është diskutuar në emision kemi pasur
mysafir, ekspert të asaj fushe, i cili i udhëhequr me pyetje të redaktorit të emisionit ka njoftuar
shikuesit me temën e emisionit të lidhura me sëmundje të ndryshme, dhe kohëve të fundit është
freskuar koncepti i emisionit me xhirime nga terreni. Qasja shkencorekëshillimore e këtij emisioni ka sigurua shikueshmëri të madhe.
“Nedeljni presek” - Emisioni “Nedeljni presek” është në program çdo
të diele mbrëma. Në kuadër të emisionit merremi me tema të cilat e
kanë shënuar javën. Në kuadër të emisionit është bërë praktikë që disa
ngjarje më të rëndësishme ti komentojnë gazetarët, analistët dhe
njohësit të tjerë të çështjeve në Kosovë dhe rajon.

“Ribolovačke priče” –emisioni “Ribolovačke priče” është emision për peshkimin i prodhuar
nga RTK2, i cili realizohet me ndihmën e shumë entuziastëve të peshkimit sportiv. Përveç
natyrës së bukur, qëllimi është për të treguar shikuesve vendet më të mira për peshkim në
Kosovë dhe rajon, me përshkrim të detajuar të pajisjeve të caktuara për peshq të caktuar, duke
theksuar rëndësinë e ruajtjes së mjedisit.
“Sportak” –ky emision është i produksionit të RTK 2, merret me tema të sportit. Varësisht nga
mundësia dhe tema, emisioni ndonjëherë punohet në studion tonë e nganjëherë në terren.
Mysafirë janë njerëz nga sporti. në kuadër të këtij emisioni redaksia e sportit e paraqet pasqyrën
e ngjarjeve më të rëndësishme sportive gjatë javës.
“Tragom predaka” - serial dokumentarësh që tregon për jetën e njerëzve në mbarë Kosovën,
nëpërmjet të cilave njohim historinë, kulturën, zakonet të fshatrave të ndryshme, me theks të
veçantë në traditën, trashëgiminë kulturore si dhe gjendjen aktuale.
”Trajanje” - ky është një emision dokumentar nga produksioni i RTK 2, xhirohet zakonisht në
terren disa ditë, shpesh në lokacione atraktive. Në emision pasqyrohet në mënyrë piktoreske jeta
e njerëzve në Kosovë.
“U fokusu” - Ky emision ka filluar në kuadër të projektit JICA, të cilin RTK e implementon me
partnerë nga Japonia. Emisionin bashkërisht e realizojnë ekipet e RTK 1 dhe RTK 2.
Transmetohen një herë në muaj dhe përbëhet nga disa reportazhe, përgatitur enkas për këtë
emision. Çdo emisioni ka një temë të veçantë dhe të gjitha reportazhet kanë të bëjnë me temën e
zgjedhur dhe të paracaktuar.
“Zapisi sa izvora” - emision dokumentar nga veriu i Kosovës për jetën e përditshme të
qytetarëve, traditën, kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon korrespondenti i RTK-së për
nevojat e RTK 2 nga rajoni i Mitrovicës
“Ljudi i sudbine” - emision dokumentar nga jugu i Kosovës për jetën e përditshme të qytetarit,
traditën, kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon korrespondenti i RTK-së për nevojat e RTK 2
nga rajoni i Prizrenit.
”Da se žene pitaju” - Serial i emisioneve për gratë e suksesshme në
Kosovë, për jetën dhe punën e tyre dhe rolit të gruas në shoqërinë
kosovare. Qëllimi i emisionit është afirmimi i grave dhe vetëdijesimi
për barazinë gjinore. Emisioni transmetohet çdo të dytën shtune.
“Program na crnogorskom jeziku” - – Redaksia në gjuhën malazeze
në kuadër të RTK 2 transmeton një herë në javë emisionin
“Crnogorski mozaik”, i cili përmban informacione të rëndësishme për
këtë komunitet. Në këtë emision të studios emitohen kronika dhe
intervista me mysafirë në studio me tema nga jeta, të rëndësishme për
malazezët në Kosovë. Përveç këtij emisioni, rregullisht emitojmë edhe
programin dokumentar dhe muzikor malazez të cilin na e ka dhënë
RTCG.
“Program na bosanskom jeziku” - Gjatë vitit 2020 ka vazhduar
prodhimi dhe transmetimi i emisionit në gjuhën boshnjake. Brenda këtij programi, një herë në
javë transmetohet dhe reprizohet emisioni "Bošnjački vidici". Ky emision është i tipit kolazh
dhe brenda tij emitohen reportazhe dhe intervista të cilat kanë të bëjnë me temat që janë të
rëndësishme për boshnjakët në Kosovë.
“Program na turskom jeziku” - Gjatë vitit 2020 ka vazhduar transmetimi i emisioneve në
gjuhën turke, të quajtura "Turkuaz" dhe "Sesimiz" si dhe emisioni “Biz Bize”. Të gjitha

emisionet emitohen dhe reprizohen një herë në javë dhe merren me çështjet e rëndësishme për
komunitetin turk në Kosovë.
“Program na romskom jeziku” - – Brenda programit në gjuhën rome në kanalin e RTK 2
transmetohen emisionet "Yekhipe" dhe "React". Redaksia rome përmes dy emisioneve të
ndryshme, të cilat transmetohen një herë në javë, merret me çështjet që janë në interes të
komunitetit rom në Kosovë.
“Program na albanskom jeziku” - Lajmet në gjuhën shqipe, gjatë vitit 2020 janë transmetuar
çdo ditë pune nga ora 14:00, e nga vjeshta në terminin e orës 13:00.
Programi sportiv - Programi sportiv në kanalin RTK 2 transmetohet në edicionet e lajmeve, të
ditarit dhe në kuadër të një programi të veçantë. Përveç ngjarjeve vendore më të rëndësishme në
sport, në vitin 2020, u emituan transmetimet e drejtpërdrejta të ndeshjeve të rëndësishme sportive
evropiane. Redaksia e sportit e RTK-2 në vitin 2020 ka transmetuar ndeshjet e Ligës së
Kombeve, barazhin e Ligës së Kombeve në mes të Maqedonisë Veriore dhe Kosovës, takimi
Kosovë-Rusi si dhe shorti për Kampionat Botëror në Katar në vitin 2022. Të gjitha ngjarjet
sportive të cilat janë transmetuar drejtpërdrejt, i kanë komentuar komentatorët e redaksisë së
RTK-2, me mbështetjen e stafit teknik të RTK-2.
Transmetimet e drejtpërdrejta - Me ndihmën e kolegëve me teknikën për reportazhe nga
RTK-TV1, si dhe me teknikën të cilën e posedon TV RTK-2 në vitin 2020 janë transmetuar
dhjetëra orë të transmetimeve të drejtpërdrejta të mbledhjeve të Kuvendit të Kosovës (të rregullta
dhe të jashtëzakonshme), panele të diskutimeve dhe ngjarjeve speciale.
Programet e veçanta - Në vitin 2020 ka vazhduar prodhimi i emisioneve të veçanta me karakter
informativ, edukativ dhe argëtues. Bëhet fjalë për emisionet të cilat u përshtaten specifikave të
planit të programit, siç janë emisionet sezonale apo emisionet që i dedikohen përvjetorit të punës,
festive, ngjarjeve me rëndësi të veçantë për shoqëri apo programit të Vitit të Ri
Shënimi i shtatë vjetorit jubilar të punës së RTK 2 - Në qershor të vitit 2020 janë shënuar
shtatë vjet punë të kanalit RTK2 dhe me këtë rast është përgatitur një program i posaçëm, si dhe
emisione speciale me përmbajtje dhe tematikë të ndryshme. Shtatë vjet punë të TV RTK-2 janë
shënuar me punë dhe me disa emisione premier, filma dokumentar dhe reportazhe, si dhe me
edicion të veçantë të Programit të Mëngjesit dhe të Pasdites.

“Zgjedhjet për kryetar të komunës së Mitrovicës veriore dhe të Podujevës” - Më 29 nëntor 2020,
RTK 2 përcolli gjatë gjithë ditës zgjedhjet për kryetar të komunës së Mitrovicës veriore, derisa
kolegët nga RTK 1 përcollën zgjedhjet për kryetar të Podujevës.

Programi i Vitit të Ri - RTK2 në kuadër të programit të Vitit të Ri ka mbledhur interpretuesit e
muzikës burimore, popullore. Programi i Vitit të Ri ka qenë kombinim i emisioneve speciale në
studio, "Jutarnji program","Popodne", "Nedeljom zajedno", dhe në kuadër të programit festiv
janë realizuar emisione speciale:
- “Godina Korone”
- “Zapisi sa izvora”
- Koncert i Shkollës së muzikës “Stevan Mokranjac” nga Graçanica
- “Zlatne Niti Vrednih ruku”
- “Novogodišnji Kutak”
- “Zvezda na staža do Deda mraza”
- “Veče Boema”
- “Pesmom u boljunovu…”
Produksionet e jashtme - Përveç prodhimit vetjak, gjatë vitit 2020 janë transmetuar shumë seria
dhe emisione me përmbajtje të ndryshme, për të cilat ka pasur të drejtë transmetimi, qoftë me
shkëmbim të materialit programor apo marrjen e programit nga produksionet e tjera, në përputhje
me procedura të brendshme të prokurimit.
Veçojmë:
- Emisionet javore: “Drive it” i “Euromaxx”, prodhuar nga DW – Deutsche Welle
(përkthimi dhe titrat RTK2).
- “Evropa u fokusu” - emision javor i redaksisë serbe në DW.
- “VOA”, emision informative nga produksioni i Zërit të Amerikës, transmetohet në gjuhën
serbe dhe boshnjake
- “TV Liberty” - magazina televizive javore e Radio Evropa e Lirë (RFE).
- “Slobodno srpski” - produksioni New Press Čaglavica.
- Në pajtim me Ligjin të RTK-së, janë transmetuar promo të ndryshme, thirrje publike për
ndihmë për qytetarët të sëmurë rëndë, si dhe promot EU, EULEX, KFOR, OMBUDSMAN,
KQZ, OSBE, UNDP, USAID, OBSH, Ministria e Integrimit Evropian, Ministria e
Shëndetësisë etj.
Filma, Seriale, Programi artistik, Programi për fëmijë - për shkak të bashkëpunimit të mirë
me produksionet dhe televizionet e tjera dhe në përputhje me kontrata, lejeve dhe miratimit, janë
transmetuar filmat artistik dhe dokumentarë, shumë filma dokumentarë por edhe emisione të
tjera zbavitëse, si dhe spotet muzikore.
Programi i filmit të zhanreve të ndryshme u transmetuan në RTK2 gjatë vikendeve në orën
22:30 që janë siguruar në pajtim me Ligjin për Prokurim Publik në nivel të RTK-së.
Edukimi, trajnimi dhe profesionalizimi i të punësuarve - edhe në vitin 2020 të punësuarit në
RTK 2 kanë marrë pjesë në trajnime dhe seminare për zhvillim dhe aftësim.

Mirënjohjet - RTK 2 edhe në vitin 2020 ka fituar çmime në festivalet e filmave dokumentarë
dhe mirënjohje e falënderime nga organizatat e ndryshme

e ngushtë, kanë qenë pjesë e TV RTK 2.

- Në Festivalin e Filmit dokumentar GRAFEST
në Graçanicë, filmi dokumentar “Muzička rep
scena na Kosovu” në produksion të TV RTK 2,
ka fituar vendin e dytë, derisa dy kameraman të
TV RTK 2 kanë marr mirënjohje special për
punën me kamerë. Shtatë nga 15 krijime të
shfaqura në festival të cilat kanë hyrë në rrethin

7.2. Desku
Numri total i punëtorëve në kuadër të Deskut të gazetarëve është 37, nga ky numër 20
bashkëpunëtorë profesionalë. Në marrëdhënie të përhershme pune janë 17 të punësuar.
Ndër punëtorët e Deskut janë edhe korrespodentët, të cilët paguhen për angazhim, si dhe të
angazhuarit në prodhimin e programit në gjuhët e pakicave kombëtare.
Pozita
Redaktorë
Gazetarë
Përkthyes
Organizator
Redaktor gjuhësor
Redaktor i planifikimit
Koordinator u skemës programore
Producent
Korrespodent
Korrespodent rajonalë
GJITHSEJ

Të punësuarit
e përhershëm
4
7
2
1
1
1
1
17

Bashkëpunëtorët
profesionalë
4
8
1
1

2
4
20

Në përputhje me skemën programore të planifikuar, punën me ndërrime dhe vikendeve, ekziston
nevoja për një numër më të madh të gazetarëve, sidomos gjatë shfrytëzimit të pushimit të
lehonisë, pushimeve vjetore, mungesës për shkak të sëmundjes dhe të tjerave, gjë e cila
drejtpërdrejt ndikon në kuantitet të programit. TV RTK 2 gjatë vitit 2020 nuk ka pasur
kryeredaktor, as strukturë hierarkike të vendosur në Desk. Punësimi i gazetarëve në vitin 2021
është i domosdoshëm që disa emisione nga skema programore të mund të realizohen.
7.3. Produksioni dhe Teknika RTK2
Gjatë vitit të punës 2020, sektori i produksionit dhe teknikës, përveç problemeve të shumta të
cilat kanë të bëjnë me mungesë të hapësirës për punë, numër të vogël të punësuarve, numri i
prishjeve të pajisjeve të vjetra dhe situatës të jashtëzakonshme me pandeminë e virusit Corona,
me sukses i ka kryer të gjitha planifikimet e kërkesave të produksionit dhe programit.

Në vazhdimësi është punuar si në mirëmbajtje të pajisjeve të regjisë në studio të TV, në
montazha, por edhe në aftësimin e punëtorëve dhe rritjes së njohurive të tyre në përdorimin e
teknologjive të reja dhe zgjidhjeve tekniko-teknologjike.
Për shkak të gjendjes aktuale me pandeminë e virusit Corona, ka pasur vështirësi në organizimin
e punës sepse një numër it ë punësuarve ka munguar, si për shkak të kontakteve me persona të
infektuar, po ashtu edhe për shkak të infektimit me virusin Corona.
Oraret e punës u harmonizuan në nivel ditor dhe javor me gjendjen aktuale shëndetësore në
kolektivin e RTK-2, punëtorët u rishpërndanë nga departamentet, dhe disa punëtorë u angazhuan
në kryerjen e detyrave të dyfishta të punës.
Është bërë një përpjekje e madhe nga ana e udhëheqësve dhe nga secili punëtor, gjë e cila
kontribuoi në tejkalimin e të gjitha problemeve organizative gjatë situatës emergjente dhe
kryerjen adekuate të të gjitha detyrave të përcaktuara të punës.
Për shkak të masave të përshkruara të mbrojtjes dhe zvogëlimit të numrit të mysafirëve të
pranishëm në studion televizive, sektori i teknikes me pajisjet ekzistuese gjeti një zgjidhje
teknike dhe implementoi një platformë që mundësoi përfshirjen e përditshme online të
bashkëbiseduesve në programin RTK-2 përmes disa aplikacione sociale dhe multimediale
(Skype, Viber, Zoom) gjë e cila kontribuoi në realizimin e suksesshëm të emisioneve ekzistuese
të studios.
Për shkak të situatës së përgjithshme dhe mungesës së financave në këtë vit të punës, nuk u
ndanë fonde për blerjen e pjesëve të nevojshme të këmbimit, pajisjeve që ishin thelbësore për
zgjidhjen e problemeve gjatë punës, mirëmbajtjen e vazhdueshme të sistemit dhe përmbushjen e
detyrave të përcaktuara (më shumë në seksionin "Gjendja e teknikes dhe zhvillimi i
investimeve").
7.4. Struktura e të punësuarve
Numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorët e produksionit dhe teknikes në RTK 2 është 45
(dyzetepesë). Numri më i madh i punëtorëve janë në marrëdhënie punë të përhershme, ndërsa 9
(nëntë) janë bashkëpunëtorë profesionalë të angazhuar me kontrata mbi shërbime.
Të gjithë punëtorët në këta sektorë janë të angazhuar në xhirimin, post-produksionin dhe
transmetimin e përmbajtjes së rregullt të programeve të RTK 2, duke përfshirë programet në
gjuhët e komuniteteve jo-shumicë: boshnjake, rome, turke dhe malazeze.

Pozita
Udhëheqësi i produksionit
Shefi i regjisë
Inxhinier i sistemit / për sektorin e teknikes
Arkiva
1.
TV Regjia
Udhëheqja teknike
Video mikser / Realizator
Teknik në transmetim të programit
Audio

Të punësuarit Bashkëpunëtorët
e përhershëm profesionalë
1
1
1
1
1
3
2

1
1

MCR
Operator në grafikë
2.
TV Studio
Kameraman
Skenograf
3.
Montazhi
Montazher
Regjisor
Dizajni grafik
4.
Xhirues
ENG xhirues
GJITHSEJ

1
3

1
1

2
1

1

6
1
2

1
1

10
36

1
9

Ekziston një mungesë e punëtorëve në disa departamente (TV regji, TV studio, montazhë,
mirëmbajtja), gjë që e bën organizimin e punës shumë më të vështirë, veçanërisht gjatë sezonit të
pushimeve, mungesave të paplanifikuara dhe gjatë një numri të madh të xhirimeve në terren
(programi i Vitit të Ri, festivale, koncerte, përvjetori i televizionit, realizim i emisioneve të tjera
dokumentare).
Në mënyrë që të kompensohen mungesat e paplanifikuara të punëtorëve, disa punëtorë janë të
angazhuar në disa intervale kohore më shumë sesa përcaktohet në kontratë, ndërsa disa punëtorë
me aftësi të larta janë të angazhuar në kryerjen e detyrave të dyfishta të punës.
Për shembull, një inxhinier i sistemit (i ngarkuar edhe me sektorin teknik) mbulon mirëmbajtjen
e të gjitha pajisjeve të studios e cila përdoret në kanalin RTK-2, mirëmbajtjen e një pjese të
pajisjeve IT (pjesën tjetër e mirëmbajnë kolegët nga sektori i TI-së në RTK), shpërndarjen e
plotë të sinjalit të kanalit RTK 2 në kuadër të sistemeve kabllovike në Kosovë, ndërsa shërbimi
energjetik i RTK-së mbulon mirëmbajtjen e pajisjeve elektro-energjetike.
Vëllimi i punës që montazherët e bëjnë gjatë ndërrimit është shumë kompleks: montimi i
kronikave, montimi i mbulesave, njoftime të shkruara, konvertimi i materialeve, titrimi i
emisioneve, montimi i emisioneve, puna për kanalin You tube RTK 2, disa elemente grafikë,
shkuarja në terren si kameramanë (edhe si autorë të emisioneve), deklarata, intermeco, mbulimi i
fono raporteve, bërja e promove, paralajmërimi i emisioneve, etj.
Propozimi për Menaxhmentin e RTK-së është që në sistematizimin e vendeve të punës
koeficienti i pozitës: Montazher 2 (2,4), të barazohet me koeficientin e pozitës Kameraman 2
(2,88), për shkak të vëllimit të punës, sepse pozitat Montazher 1 dhe Kameraman 1 kanë të
njëjtin koeficient (3, 31).
Sipas planit të kalimit në MCR dhe FBPS-në e re, 3 punëtorë të TV regjisë janë trajnuar të
punojnë në MCR të RTK-së dhe ata do të nevojiten për të punuar në këto punë kur integrimi të
përfundojë plotësisht dhe RTK 2 të transmeton programin e tij nga ajo dhomë, por duke pasur
parasysh që regjia televizive në 2 vitet e fundit ka humbur 3 punëtorë, pozitat e të cilëve nuk janë
plotësuar, aktualisht nuk ka njerëz të mjaftueshëm për t'u transferuar në MCR dhe për të punuar
në mënyrë funksionale regja televizive, gjë që kërkon punësimin e punëtorëve të rinj në
departamentin e regjisë televizive.

7.5. Produksioni i RTK2
Detyrat dhe rezultatet e produksionit të RTK2 bazohen në skemën programore, ngjarje ditore, si
dhe projekte speciale të jashtëzakonshme. Gjithashtu, kërkesat për prodhim të programit janë
bazuar në kapacitetet e produksionit, resurseve njerëzore dhe në teknikë.
Mënyra e vetme që produksioni të ballafaqohet më gjitha këto kërkesa në prodhimin e programit
është planifikimi afatgjatë, punëtorët të trajnuar mirë si dhe organizimi i mirë i punës.
7.6. Teknika RTK2 dhe zhvillimi i investimeve
Gjendja e teknikes e cila është duke u përdorur në sektorët teknikë, të produksionit dhe të
programit nuk është më idealja, pajisjet janë të vjetruara dhe të amortizuara nga përdorimi (pjesa
më e madhe e teknikes është blerë në vitin 2013 kur është formuar kanali RTK 2), vëllimi i
programit është rritur ndjeshëm që nga themelimi e deri më sot dhe nuk është shoqëruar në
mënyrë adekuate në blerjen e pajisjeve dhe sistemeve të reja të nevojshme, gjithashtu, nuk ka
përfunduar tranzicioni i kanalit RTK 2 nga SD në formatin Full HD. E gjithë kjo shkakton faktin
se është e nevojshme të rezervohen urgjentisht fonde dhe të sigurohen pajisjet e nevojshme për
nevojat e xhirimit dhe transmetimit të programeve në RTK 2, si dhe pajisjet e produksionit për
xhirimin e përmbajtjes programore në terren.
7.6.1. TV Regjia
AIR BOX - sistemi dy kanalesh në të cilin përgatiten Play lista dhe nga i cili transmetohet
materiali programor i cili shfrytëzohet gjatë realizimit të emisioneve në studio, por edhe komplet
programi 24 orësh RTK2, në vitin e fundit disa herë është prishur gjatë punës, është bllokuar
vetvetiu dhe ka insertuar klipe të cilat nuk janë të definuar në Play list. Kjo gjë paraqet problem
të madh gjatë transmetimit të programit, sidomos gjatë natës kur RTK2 nuk ka punëtor kujdestar,
por programi transmetohet automatikisht. Ky sistem qe 8 vjet me radhë funksionon pa u ndalur.
Sa i përket Air Box-it, pasi që sistemi dhe softueri ekzistues të cilët janë të instaluar në të, janë
shumë të shtrenjtë dhe që ndërrimi me të ri nuk është rentabil, është e domosdoshme që të
përshpejtohet procedura e integrimit të tërësishëm të kanalit RTK 2 në sistemin FBPS dhe kalimi
i transmetimit të programit nga MCR i ri, sepse në këtë rast softuerët ekzistues nuk do të
nevojitën, dhe me marrëveshjen e mëhershme me kolegët nga TI e RTK-së do të instalohen dy
kompjuterë të rinj me dy softuerë të tjerë të cilët do ta mbështesin vetëm realizimin e emisioneve
në studio.
AUDIO MIKSETA - Audio mikseri, i cili përdoret në regji si për realizimin e emisioneve në
studio, ashtu edhe për xhirimin dhe përpunimin e sinjaleve të jashtme (hibrid telefonik, këmbim,
sinjale të jashtme nga kamerat ENG gjatë lidhjeve të drejtpërdrejta nga terreni) është prishur
pjesërisht. Disa kanale tonike u dëmtuan, potenciometrat për Gain (rregullatori i nivelit të tonit
në hyrje) janë të prishur dhe të paqëndrueshëm në punë, pikmetri i cili shërben kontrollin
përfundimtar të audio sinjalit është i prishur (tregon vetëm nivelin e audio kanalit të djathtë), që
së bashku në mënyrë të konsiderueshme komplikon punën e tonistëve dhe shkakton përpunim
teknik të pasaktë të audio sinjaleve, kështu që kanali RTK 2 nuk është në gjendje të përmbushë
standardet teknike dhe teknologjike të përshkruara nga ligji në xhirimin dhe transmetimin e
programit të tij. Gjithashtu, për shkak të përdorimit dhe amortizimit, u dëmtua një pjesë e
sistemit audio WiFi (buba pa tela) të cilat e përdorën për prezantuesit dhe bashkëbiseduesit në

studio. Të dëmtuar janë dy module marrës WiFi dhe disa mikrofona pa tel Lavalier, gjë që
zvogëlon numrin e nikoqirëve dhe të ftuarve që mund të marrin pjesë në një emision televiziv në
të njëjtën kohë. Sa i përket audio mikserit, meqenëse zëvendësimi i komponentëve të dëmtuar
dhe riparimi nuk janë me kosto efektive, është e nevojshme të blihet një audio mikser i ri me 32
kanale, ndërsa për sistemet audio WiFi është e nevojshme të blihen komponentë të reja dhe të
zëvendësohen me ato të vjetrat dhe me defekt.
SISTEMI PËR INKUADRIM - Për nevoja të online realizimit të inkuadrimit të
bashkëbiseduesve në emisione të studios të RTK 2, përmes aplikacioneve (Viber, Skype,
Zoom…) shfrytëzohet një lap top i vjetër i cili për shkak të performancës së dobët është tërheqë
nga sektori i produksionit, e më herët është shfrytëzuar për montazh të kronikave në terren.
Duke pasur parasysh që, për shkak të situatës aktuale me pandeminë e virusit corona, prania e
drejtpërdrejtë e mysafirëve është zvogëluar dhe angazhimet në internet përdoren gjerësisht në
baza ditore, ky lap top duhet të zëvendësohet me një kompjuter dhe softuer të ri (Wmix 4K
licencë) përmes të së cilit është e mundur të rritet numri i bashkëbiseduesve që bashkohen në
programin tonë në të njëjtën kohë dhe i cili do të mundëson që ai sinjal të jetë i përshtatshëm dhe
i sinkronizuar me pajisjet ekzistuese audio/video/pajisjet procesuese e cila përdoret në regjinë
televizive.
PAISJET E PROCESIMIT– Kanali RTK 2 e ka zërin më të ulët tek të gjithë operatorët
kabllorë krahasuar me kanalet e tjerë kombëtarë dhe niveli i tonit ndryshon vazhdimisht,
varësisht nga fakti nëse programi transmetohet drejtpërdrejt nga makina Playout ose përmes një
audio miksetë.
Arsyet janë: nivele jo të niveluara të audio sinjaleve varësisht nga emisioni në emision, nga
intermeco në intermeco, nga promo në promo, etj... të cilat transmetohen nga Play lista, si dhe
një ndryshim i madh në nivelin e audios në dalje në mes kompjuterit për Play dhe audio mikserit.
Për të zgjidhur këtë problem, është e nevojshme të blihet një kompresor / kufizues SDI Audio.
UPS– Bateritë për funksionimin e sistemit autonom të energjisë, i cili përdoret nga të gjithë
sektorët në RTK 2 dhe me të cilin janë lidhur pajisjet, janë harxhuar dhe zëvendësimi i tyre është
urgjent.
Funksionimi i pajisjeve rrezikohet gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike dhe të gjitha pajisjet
dhe sistemet i nënshtrohen prishjeve. Kolegët nga sektori i mirëmbajtjes së RTK-së tashmë kanë
kryer diagnostikimin e sistemit UPS dhe gjendjen e kapacitetit të baterisë, është dhënë një
propozim për furnizim urgjent, kërkesat u përpunuan dhe u përcollën në shërbimin e prokurimit,
por bateritë nuk janë blerë ende dhe nuk janë zëvendësuar.
7.7. TV Studio
TELEPROMTER / LAPTOP– Pajisja në të cilin është instaluar softueri për teleprompter
punon me vështirësi, ju është dëmtuar tastiera dhe hard-disku i sistemit. Shpeshherë gjatë
realizimit të emisioneve informative në studio, ku edhe shfrytëzohet më së shumti, ka bllokuar
gjatë punës.
SHPËRNDARJA ELEKTRO-ENERGJETIKE DHE AUDIO/VIZUELE–
Është i nevojshëm zëvendësimi i instalimit ekzistues elektro-energjetik në studio televizive i cili
furnizon një numër të madh të monitorëve, televizorëve, altoparlantëve audio dhe ngrohëseve, si
dhe të plotësohet shpërndarja audio-vizuale për dërgimin e sinjalit nga regjia tek studiot dhe

anasjelltas. Në vitin 2018, janë ndarë mjete të caktuara financiare për këto nevoja, kabllot u
zëvendësuan pjesërisht, por për shkak të mungesës së financave, zëvendësimi nuk u bë i plotë.
KLIMATIZIMI DHE NGROHJA - Split sistemi i kondicionerit i cili përdoret në studio për
ngrohje dhe ftohje (ventilim) është i dëmtuar dhe duhet të riparohet. Sisteme dhe pajisje të tjera
që përdorën për xhirim dhe transmetim të përmbajtjes programore në regji dhe në studio
televizive funksionojnë në mënyrë të qëndrueshme. Ekziston një mungesë e pajisjeve të
procesimit të nevojshme për të sinkronizuar sinjalet e jashtme dhe një mungesë e kabllove të reja
për audio / video / rrjetin e nevojshëm për lidhjen e pajisjeve dhe për të azhurnuar sistemin
ekzistues, por një plan investimi për këto nevoja do të zhvillohet dhe dorëzohet si pjesë e kalimit
të transmetimit nga SD në formatin Full HD.
7.8.Njësitë e Montazhit
RTK2 ka gjithsej 4 njësi të montazhit nga të cilat një montazh shfrytëzohet në mënyrë të
kombinuar për nevoja të dizajnit grafik dhe përpunimin e elementeve grafike. Të gjitha
montazhet janë vjetruar dhe komponentët janë harxhuar, punojnë ngadalë, renderimi është
ngadalësuar dhe eksportimi i materialit të montuar është i ngadaltë. Gjatë punës sistemi operativ
bllokohet dhe ri-startohet ngadalë. Konfigurimi punon ngadalë gjatë montimit të materialit të
rezolucionit SD (standard definition), mos ta përmendim problemin në punë gjatë montazhit në
formatin Full HD të cilin RTK 2 e përdor më shumë gjatë xhirimit të emisioneve më të
komplikuara në terren.
Kanalit RTK2 që nga viti 2018, i është miratuar buxheti për blerje katër njësite të reja të
montazhit.
Është bërë specifikimi teknik, është përgatitur i gjithë dokumentacioni i prokurimit (më shumë
herë) dhe njësia e prokurimit të RTK-së disa herë pa sukses i ka kaluar procedurat e tenderimit,
por për shkak të mosinteresimit të furnizuesve potencialë dhe mos dërgimit të asnjë oferte në
procesin e prokurimit, tenderi nuk ka mundur të realizohet. Tenderi i fundit i publikuar ka pasur
2 (dy) oferta, por shërbimi i prokurimit të RTK-së e ka anuluar tenderin me arsyetim që
ofertuesit nuk e kanë dërguar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Pasi që njësitet e reja të
montazhit janë kusht që kanali RTK2 të mund ta fillon me prodhimin e planifikuar dhe
transmetimin e përmbajtjeve programore në formatin Full HD në periudhën e ardhshme është e
nevojshme të rezervohen mjetet financiare dhe përsëri të fillohet me proceduar të prokurimit. Pas
përfundimit eventual të prokurimit për njësi të reja të montazhit, njësitë e vjetra, në marrëveshje
me sektorin e IT-së në RTK, e për vazhdimin e implementimin e projektit RTK-JICA, do të
rikonfigurohen dhe do të shfrytëzohen si Play out sistem ndihmës. Në dhjetor të vitit 2020, RTK
2 ka pranuar njësinë e re të montazhit si donacion nga OSCE-a.
Në përputhje me mundësitë financiare, është gjithashtu e nevojshme të realizohet blerja e lap
topëve të rinj të montazhit për terren, sepse kanali RTK2 tani për tani disponon vetëm me një lap
top të tillë, dhe nevojat e ekipeve tona ENG janë më të mëdha.
7.9. Desk
Kompjuterët e zyrës të cilët gjenden në desk dhe të cilët janë për punën e sektorit të programit,
janë të vjetruar, sistemi operativ punon ngadalë, gjithnjë ri-startohen dhe bllokojnë, gjë e cila
kolegëve në Desk u paraqet probleme të mëdha gjatë punës dhe i ngadalëson në përfundimin e

detyrave të punës. Këta kompjuter i mirëmbajnë kolegët nga sektori i IT-së së RTK-së dhe është
e nevojshme që të angazhohen në vlerësimin e gjendjes aktuale dhe dhënien e rekomandimeve
për furnizim me kompjuterë të rinj apo servisimin e ekzistuesve.
7.10.

Pajisjet e Produksionit

Kanali RTK2 ka një total prej 9 kamerave ENG, nga të cilat 3 janë kamera më të vjetra (të blera
në vitin 2013 kur u krijua kanali RTK2), dhe 6 kamera janë të një date më të re (të vitit 2018)
dhe ato u dhuruan nga JICA (Organizata Japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar).
Pajisjet audio të përdorura për nevojat e ekipit ENG janë konsumuar dhe amortizuar nga
përdorimi, gjë që kërkon blerjen e mikrofonave të rinj wireless. Gjithashtu, është e nevojshme
blerja e 4 tri podëve të ri për ENG kamera sepse ato të vjetrat janë të konsumuara, kokat fluide
janë dëmtuar.
Për nevojat e xhirimit në terren (kronika, reportazhe, emisione me karakter kompleks, muzikë
dhe ngjarje kulturo-artistike), është e nevojshme të sigurohen pajisjet e nevojshme të ndriçimit,
pajisjet audio, monitorimin e audios dhe multicore audio kabllo. E gjithë kjo nuk është në
dispozicion në kanalin RTK2, dhe është e nevojshme për realizimin e përmbajtjes së programit
në terren.
7.11.

Transmetimi i Programit nga MCR e re në RTK

Më 26 korrik të vitit 2018, ka filluar punën regjia e re e RTK-së e cila është projektuar dhe
implementuar në kuadër të projektit ekzistues RTK-JICA, segment i të cilit është edhe RTK2.
Falë profesionalizmit dhe angazhimit të pa kursyeshëm të kolegëve të RTK1, masteri i ri punon
në mënyrë stabile dhe kualiteti i sinjalit të gjithë kanaleve në kuadër të RTK-së është përmirësuar
në krahasim me periudhën e mëparshme. Në kuadër zgjidhjes projektuese të masterit të ri dhe
MCR-së së ri ka qenë e paraparë që kanali RTK2 programin e vet ta përgatisë dhe ta transmetojë
nga Play out sistemet të instaluara në vet MCR-në në ndërtesën e RTK1, por kjo ende nuk është
duke u realizuar. RTK2 edhe më tutje programin e vet e përgatit dhe e transmeton nga regjia e
studios në RTK2, pastaj sinjali i programit përmes IP enkoderit dhe fibrave optik distribuohet
deri tek masteri i ri i RTK-së, dhe nëpërmjet MCR-së të ri deri tek të gjithë distributorët kabllorë
nacional apo lokal në kuadër të së cilëve ri transmetohet sinjali i RTK2.
Gjatë vitit 2021 është e domosdoshme të vazhdohet përgatitja e kalimit të transmetimit të
programit të RTK2 nga MCR i ri, e cila nënkupton:
- bartjen e komplet materialit programor (arkiv) në server të ri të ruajtjes i cili gjendet në
RTK1
- trajnimin sistematik të gjithë të punësuarve në RTK2 për shfrytëzimin e platformës FBPS
- trajnime shtesë për punët e MCR operatorit
- pranimin e punëtorëve të rinj në departamentin e regjisë televizive, të cilët do ti plotësojnë
vendet e punës të cilat momentalisht i kryejnë punëtorët të paraparë për punë në MCR-në e
re.
- përshtatja e sistemit në regjin e studiove në RTK2

7.12.

Sistemi i emisioneve dhe distribuimi i sinjalit të Kanalit RTK 2

Gjatë themelimit të kanalit RTK2, në Kosovë nuk ka pasur frekuencë të lirë tokësore të emetimit
të sinjalit të TV, kështu që RTK 2 është cilësuar si “content provider” (shërbyes kabllor i
përmbajtjes) nga ana e Komisionit të Pavarur të Medieve (KPM). Ndërsa në vitin 2016 me
rregullore të reja të KPM-së është shtuar statuti “Must Carry” (Transmetim i detyruar) që i
detyron operatorët kabllorë që ta fusin patjetër dhe ta transmetojnë në sistemin kabllor RTK2,
kështu që mbetet detyrë e RTK2 që të jap sinjalin në kuadër të kërkesave teknike të distribuimit
deri te të gjithë pranuesit e sinjalit të operatorëve kabllorë.
Sinjali i RTK 2 nga fillimi deri më tani, përveç sistemit kabllor nacional në Kosovë “IPKO”,
“KUJTESA”, “ARTMOTION”, dhe “PTK” distribuohet dhe përmes operatorëve më të vegjël në
vende të cilat janë kryesisht të banuar me serbë, boshnjakë, romë dhe goranë.
Përveç kësaj, programi i RTK2 është duke u transmetuar stream përmes platformës online
rajonale “KODI”.
Regjistri i operatorëve kabllorë lokalë ku distribuohet sinjali i RTK2:
Rajoni i Prishtinës
1. KDS “LINK” - Graçanicë / Radevë / Skullanevë / Llepinë
2. “HERC International DOO” - Graçanicë / Livaxhë / Gushtericë e poshtme / Gushtericë e
epërme / Dobrotin / Sushicë / Priluzhë / Uglarë / Bresje
3. “Negenet SHPK” Lapna Sellë / Preocë / Çagllavicë (HERC International DOO)
4. Plemetinë (Stacioni analog kabllor)
Rajoni i Ferizajit
5. KDS “PROGRES” Shtërpcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Berevcë / Biti e epërme
/ Biti e poshtme
6. KDS “HERC” Shtërpcë / Sevcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Berevcë / Biti e
epërme / Biti e poshtme / Drajkoc / lagja Murzhica / Ski-qendra Brezovica
Rajoni i Gjilanit
7. PP “KDS TELESTAR IC” - Ranillug / Gllogoc / Korminjan i poshtëm/ Korminjan i
epërm / Ropotovë
8. “HERC International DOO” - Pasjan / Partesh / Shillovë / Budrigë e poshtme / Vrbovc /
Grnqarë / Koretishë / Kusce
Rajoni i Prizrenit
9. KDS “Eagle” Prizren / Dragash
10. D.T.SH. “TVNET” Lubinjë - Lubinjë e poshtme / Lubinjë e epërme
11. KDS “TV EHO” Reçan - Reçan / Pllanjanjë / Nebregoshtë / Manastiricë / Llokvicë /
Mushnikovë
12. D.T.SH. “CONNECT-ISP” Dragash / Lubovishtë / Krushevë / Glloboçicë / Zlipotok /
Bellobradë / Brut / Zym / Golopek/ Brezne / Buke / Kosav / Kapre / Buzes / Restelica /
Skorobishtë
13. Hoçë e Madhe (Stacioni analog kabllor)
14. Rahovec - pjesë e qytetit të banuar nga banorë të nacionalitetit serb dhe rom (Stacioni
kabllor analog).

Problem aktual edhe më tutje është mos mbulimi me sinjal të RTK 2 territori i Veriut të
Kosovës (komunat Mitrovica Veriore, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok) dhe atë:
1.
2.
3.
4.

Mitrovica e Veriut/ Zhitvovcë / Zherovnica / Zubin Potok
Zveçan / Rudarë / Grabovc / Valaç / Srbovcë
Lleposaviq / Leshak/ Sllatina e Ibrit / Soqanicë
Banjskë

Për shkak të specifikave të shpërndarjes së sinjalit, numrit të operatorëve lokalë kabllorë në
Kosovë dhe cilësisë së dobët të pajisjeve të tyre në qendrat e marrjes, Departamenti për
transmetim dhe shpërndarje të sinjaleve të RTK 2, me mbështetje të konsiderueshme nga kolegët
nga RTK 1, në vitin 2020 ka bërë përpjekje të mëdha për ta mbajtur sistemin të qëndrueshëm dhe
që programi i RTK 2 të ritransmetohej vazhdimisht në kuadër të këtyre sistemeve. Kjo kërkonte
punë të vazhdueshme në terren, vizitat në centralet kabllovike dhe servisim të pajisjeve tona
marrëse dhe procesorëve të tyre të marrjes, si dhe mirëmbajtje konstante dhe jashtë orarit të
pajisjeve të shpërndarjes së sinjalit të pozicionuara në RTK 2 dhe RTK 1.
7.13.

Trajnimi dhe Zhvillimi Profesional

Për shkak të një numri të madh të modifikimeve të sistemit, zhvillimit dhe implementimit të
pajisjeve të reja dhe zgjidhjeve të reja teknike dhe teknologjike, si në të gjitha vitet e mëparshme,
gjatë vitit 2020, theks i madh iu vu trajnimit të vazhdueshëm dhe rikualifikimit të punëtorëve në
sektorin e produksionit dhe teknikës të kanalit RTK 2.
Inxhinieri përgjegjës i kanalit RTK 2 përgatiti dhe krijoi skripta dhe udhëzime të shumta për
punë. Nga ana e udhëheqësve të njësive në sektorin teknik të RTK 2, shefi regjisë dhe realizimit
dhe udhëheqësit të sektorit të produksionit, u kontrolluan vazhdimisht njohuritë e punonjësve
dhe u mbajtën kurse për qëllime të trajnimit shtesë dhe zhvillimit profesional të punonjësve.
7.14.

Planet

Produksioni dhe teknika e RTK 2 planifikon që në vitin 2021 t’i rinovojnë, servisojnë dhe t’i
rrisin mjetet teknike si bazë e të gjitha planeve të tjera. Për xhirime në terren na nevojitet vetura e
reportazhit (me Live link) me ekip të kompletuar: regjisor, inxhinier, tre xhirues, tonistë etj. Me
këtë, përveç emisioneve të rregullta në terren, do të xhironim ose transmetonim koncerte, shfaqje
teatrore, ngjarje sportive. Kjo do të rrisë shumë cilësinë dhe respektin e kanalit tonë në mesin e
shikuesve në Kosovë.
Në studion tonë xhirohen pothuajse dhjetë emisione me përmbajtje të ndryshme dhe kjo
zvogëlon cilësinë dhe origjinalitetin e produktit përfundimtar. Na duhet një studio tjetër dhe
duhet të gjejmë fonde për adaptimin e garazheve dhe depove ngjitur me ndërtesën e RTK 2. Me
këtë hapësirë, përveç studiove, do të merrnim edhe zyrën e nevojshme për dizajnin grafik,
skenografë, udhëheqës të shërbimeve dhe udhëheqës të sektorëve.
Është i nevojshëm krijimi i një skenografie të re në studio si dhe krijimi i grafikëve të televizionit
tonë që do të jepte një linjë të re të njohur të kanalit tonë.
Ne kemi nevojë për të blerë më shumë pajisje teknike: dron, doly për kamera, aparat fotografik,
gimbal, ndriçim për terren, mikrofona të të gjitha llojeve, pajisje të xhirimit të audios në terren...
Me këto pajisje ne gjithashtu do të rrisim cilësinë dhe shikueshmërinë e programit tonë.

Është e nevojshme të krijohen kushte sa më shpejt të jetë e mundur për t'u lidhur me sistemin e ri
MCR dhe FBPS, të trajnohen punëtorët për të punuar në FBPS, të sigurohen pajisjet e nevojshme
dhe të kalohet me punë në formatin Full HD.
7.15.

Logjistika /Veturat RTK2

Numri i përgjithshëm i shoferëve në parkun e veturave në RTK 2 është 8, nga të cilët 4 punëtorë
janë bashkëpunëtorë profesionalë, ndërsa 4 të punësuar janë me punë të përhershme.
Veturat të cilat janë në përdorim në RTK 2 janë kryesisht të blera në vitin 2013 dhe mjaft janë
vjetruar (amortizuar), mesatarisht kanë kaluar rreth 250.000-300.000 km dhe gjendja aktuale e
tyre nuk është më e mirë.

8. RTK 3

Në vitin 2020 kanali i lajmeve RTK3 ka vijuar raportimin sipas standardeve profesionale duke u
paraqitur kështu me një identitet të veçantë në pikëpamje të konsolidimit televiziv. Siç vërehet
edhe përmes raportimeve të përmuajshme RTK3 në këtë vit platforma e plasmanit në prodhim të
lajmeve dhe programit premierë informativ është realizuar sipas planifikimit.
Pandemia nga virusi Covid-19, me të cilën u përball shoqëria kosovare e ka mbizotëruar
përmbajtjen programore gjatë 2020-s. Pavarësisht sfidave që shkaktoi pandemia ekipi i
gazetarëve u mobilizua për t'i mbuluar të gjitha zhvillimet në vend me standarde profesionale dhe
etike. Si rezultat i kësaj, RTK3 ka përgatitur edhe emisionin “Info pandemia”, i cili është
transmetuar nga e hëna në të premten, me informacionet e përmbledhura për pandeminë,
mysafirë në studio e lidhje të drejtpërdrejta nga klinikat e SHSKUK-së. Raportimi profesional
dhe paanshmëria e objektivitetit ka qenë objektivi ynë për të cilin mendojmë se ia kemi arritur.

Duke ndjekur këtë frymë në këtë mënyrë kjo punë i ka shërbyer audiencës tonë që të jetë e
mirinformuar, saktë dhe objektivisht për cilindo zhvillim e preokupim shoqëror.
RTK3 përmbajtësish dhe statistikisht e ka shumëfishuar angazhimin në transmetimin e lajmit në
kohë reale dhe të drejtpërdrejtë. Më 2020 për shkak të rrethanave që u krijuan për t'u mbrojtur
nga virusi Covid-19, janë shfrytëzuar të gjitha mundësitë për raportim dhe informim të publikut,
përfshirë Skype, Viber e forma të tjera. Gazetarët dhe redaktorët në RTK3 për shkak të vëllimit
të rritur të punës dhe konceptit editorial, tërë kohën kanë realizuar jo vetëm një punë, por edhe
detyra të ndryshme që lidhen me kërkesat editoriale për prodhim të programit.
Njëri ndër hendikepet kryesore për RTK3 (ku i gjithë stafi është i vendosur në hapësirat e
improvizuara, dikur garazhe të RTP-së) vazhdon të jetë ambienti i punës, ajrosja e
pamjaftueshme, kushtet fizike të punës, kufizimi i hapësirës që e përcakton në një mënyrë ose
tjetër edhe kreativitetin televiziv.
RTK3 ka një studio televizive dhe synimi që të bëhet një studio tjetër do të ishte një kontribuues
direkt në kreativitetin e realizimit programor dhe padyshim se do të krijoheshin edhe mundësitë
për punë për stafin e produksionit. Në gjendjen e tashme situata flet për një nevojë të
intervenimit të shpejt në mënyrë që jo vetëm të synohet përmirësimi i kushteve për punëtorët, por
natyrisht që kjo pastaj të përkthehet edhe në kreativitetin e realizimit dhe të dukjes televizive
qenësisht edhe përmbajtjesore duke insistuar që në ekonominë e tregut të lirë, të qëndrojmë më
fuqishëm me prezencën tonë.
8.1. Lajmet
Lajmet e paraqesin identitetin kryesor të RTK3. Edicioni Qendror i lajmeve përfaqëson
vëmendjen kryesore të influencës në opinionin publik.

Edicioni qendror i lajmeve ka vijuar punën normalisht duke kultivuar standardet dhe parimet
profesionale, duke u siguruar që përfaqësimi i të gjitha pikëpamjeve politike, sociale, gjinore,
ekonomike, të sigurisë dhe të drejtësisë, ato fetare, kulturore e ngjarjeve më me rëndësi nga bota,
të jetë prezent tërë kohën në këtë hapësirë të rëndësishme lajmesh. Për të qenë sa më afër
publikut është zgjeruar edicioni i lajmeve i orës 15:00, ku ka pasur të ftuar të shumtë të cilët kanë
përfaqësuar të gjitha kategoritë e shoqërisë. Ka pasur edhe lidhje të drejtpërdrejta të gazetarëve
nga terreni, duke sjellë informacione në kohë reale.

Përparësitë në Lajme Qendrore: Paanshmëria, gjithë mbulueshmëria në vend, rajon dhe botë,
mekanizmi i verifikimit të lajmit të transmetuar, kultivimi i gjuhës profesionale dhe shmangia e
lajmeve të rreme. Meqenëse viti 2020 ka qenë vit pandemie, raportimi është bazuar me kujdes të
shtuar në mënyrë që të mos krijojmë përshtypje frike e paniku të shoqëria kosovare. Për dallim
nga vitet e tjera është arritur funksionaliteti dukshëm më i mirë i zbatimit të skemës programore.
Mangësitë: Edhe këtë vit mungesa e montazherëve ka bërë që një pjesë të madhe të kohës,
gazetarët ta përjetojnë këtë situatë si problem serioz operativ. Gjithashtu nuk është arritur të
konsolidohet njësia e planifikimit. Hendikep kanë qenë edhe kushtet ku punohet, ku mungojnë
kompjuterët dhe ka mungesë karrigesh.
Prioritet i 2021 vazhdon të jetë midis tjerash edhe raportimi sipas teknikës tashmë inovative
Journalism Mobile në mënyrë që kjo të mundësojë transmetimin e shpejt të lajmit në kohë reale
dhe se në një periudhë afatmesme ky prioritet do të ndikonte në reduktimin e nevojave për staf
shtesë të kameramanëve. Në mënyrë që të ndodhë kjo duhet investim për blerje telefonash të
mençur - Smart Phone nga fakti se telefonat e tashëm janë thuajse të amortizuar.
8.2.Edicionet e lajmeve të ditës dhe të mbrëmjes:
RTK3 brenda ditës i prodhon 12 edicione lajmesh, përfshirë këtu Edicionin Qendror.
Me resurse të brendshme kemi shtuar kapacitetet editoriale në lajme të ditës dhe në lajme
qendrore.
Bashkëpunimi me gazetarë të Lajmeve Qendrore ka qenë jetik për ta realizuar planin e
transmetimit të lajmit Live, të lidhjeve të drejtpërdrejta. Për çdo ditë, ngjarjet dhe temat më me
rendësi kanë qenë të transmetuara direkt. Këtë vit situata pandemike ka zënë vend të veçantë në
planin editorial dhe të njëjtat janë transmetuar drejtpërdrejt në 90% të rasteve në programin e
RTK3, përfshirë këtu natyrisht dhe në lajme të ditës. Gjithashtu, nga politika, pozita dhe opozita,
grupet e tjera shoqërore, shoqëria civile kanë qenë të pranishme në program me mbulueshmëri të
balancuar, korrekte dhe profesionale.

8.3. Edicioni i lajmeve Bota N’24/h
Edicioni i lajmeve Bota n’24/h është transmetuar 5 herë brenda javës, nga e hëna deri të premten.
Për këtë redaksi është vërejtur se mungesa e AP ose Reuters ka ndikuar në mbulueshmërinë e
pamjaftueshme sa i takon pritjes për sasinë e programit të prodhuar. Marrëveshjet me agjencitë e
lajmeve ndërkombëtare duhet të funksionalizohen sa më shpejtë, për të sjellë më shumë
materiale nga bota.
8.4 Sporti
Gjatë vitit 2020, sikurse edhe viti paraprak është raportuar mjaftueshëm për ngjarjet sportive në
vend. Gazetari i sportit në RTK3 është angazhuar maksimalisht që edicionet e lajmeve të jenë ta
pasura me informacione sportive duke raportuar për të gjitha zhvillimet në këtë sektor. Varësisht
nga rëndësia e ngjarjeve sportive, gazetari i sportit ka realizuar edhe paraqitje të drejtpërdrejta në
edicionet e lajmeve si dhe ka transmetuar intervista me protagonistë të këtyre aktiviteteve.
8.5.Programi informativ dhe magazinat:

Emisionet informative që transmetohen 5 herë gjatë javës:
- Aktual
- Studio e Hapur
Emisionet që janë transmetuar një herë në javë:
Komunat në Fokus

-

Refleksion
Ekonomiks
Ballkan

Këto emisione kanë pasuar përmbajtje solide. Dhe për të vazhduar më tutje duhet të ketë
ndryshime konceptuale dhe të pasurohen me rubrika të reja që të jenë më atraktive për shikuesit.

9. RTK4

Gjatë këtij viti është transmetuar program i cili ka ruajtur në përgjithësi përmbajtjen programore
të RTK4, produktet programore të cilat janë transmetuar gjatë këtij viti janë me përmbajtje
edukative, arsimore, kulturore, dokumentar historik, shkencore, ngjarje sportive vendore dhe
ndërkombëtare.
Për shkak të pandemisë Covid-19 dhe ndërprerjes së mësimit në objektet shkollore, kanali RTK4
ka transmetuar E - mësimi online, të realizuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë, nga muaji Mars i vitit 2020 e i cili po vazhdon edhe sot të transmetohet nga ora
09:00 - 17:00
Emisionet e transmetuara gjatë vitit 2020:
Emisionet edukative arsimore të transmetuara gjatë kësaj kohe në RTK4 janë: Filozofema,
Yjet e pashuara, Ne, Kutia Magjike, Kuizi 123 Fillo, Alfabeti, Libri Hapur, Edukata Qytetare,
Fizika, Botanika dhe Tingulli, Qyteti i Librave, të udhëtojmë nëpër Botë, Pak nga Pak, Aventurat
Tona dhe E - mësimi online
Emisionet kulturore: Arkivi, Etnika, Ars, Artema, Voyage, Rrënjët Tona, Aktual - pjesën
kulturore.
Programet argëtuese: Dy ditë, Ditari Peshkatarit, Multimedia, Natën me Fatmirin, N’za,
Kamera e Fshehur dhe Just For Laughs.
Sa i përket produkteve premierë mund të themi se tani për tani kemi vetëm 2 produkte, ato
janë: Emisionet e DW-së (Euromaxx dhe Projekt Zukunft) dhe Arkiva e TVP-së.

RTK4 ka vazhduar me transmetimin e programeve muzikore - argëtuese të zhanreve të
ndryshme, si (muzikë burimore, folklorike, qytetare, serioze, klasike, video klipet vendore dhe të
huaja).
Filmat dhe Seritë të cilat janë transmetuar në RTK4, janë po ata të cilët janë transmetuar të
RTK1 si “Çka ka shpija”, “Arhne Dahl”, “Tre Gjermanët e Trashë”, “I’star”, “Vendlindja Ime”,
“Te Baxha”, “La Zone”, “Twiling Zone” si dhe filmat e huaj të siguruar nga redaksia e filmit RTK1
Filmat dhe seritë për fëmijë të transmetuar gjatë vitit 2020: Panda; Winks; Përrallat; Princi
vogël.
Dokumentaret që janë transmetuar gjatë kësaj periudhe kohore: Dokumentar Përkujtimorë;
Dokumentaret të prodhuar nga Kompanitë dhe producentët e jashtëm.
Emisionet informative të DW-së të transmetuara: EUROMAXX - Premierë; PROJEKT
ZUKUNFT - Premierë; MOTOR MOBIL - Reprizë.
Ngjarjet e transmetuara drejtpërdrejt në RTK4: 23. 06.2020, Ngjarje sportive “Ditët
Olimpike”; 27. 06.2020, Ngjarje sportive, Futsall (Liburn - VS Mabeteks Prishtina; 31.
10.2020, Ngjarje sportive, Volejboll (Drita - M - Technologie); 18. 11.2020, Ngjarje Kulturore
“ Konferenca “Kontributi i Diasporës në çështjen Kombëtare”.
10. PROGRAMI SATELITOR
Viti i shkuar nuk ka qenë aspak i lehtë kur kemi parasysh virusin Covid19, i cili ka prekur
pothuajse gjithë botën. Për ne si program satelitor ka qenë e vështirë mënyra e funksionimit dhe
realizimit të emisioneve pasi që të gjitha aktivitetet kanë pushuar në diasporë. Megjithatë, edhe
në këto kushte kemi arritur që t’i realizojmë një seri emisionesh me bashkatdhetarë si dhe tema
që janë trajtuar për bashkatdhetarët. Gjatë vitit 2020 në programin satelitor janë transmetuara
rreth dyzetë (40) emisione që për target kanë pasur shikuesit në diasporë. Përmbajtja e
emisioneve ka qenë veprimtaria e bashkatdhetarëve, shkollat shqipe, aktivitetet me rastin e
Pavarësisë së Kosovës si dhe Pavarësisë së Shqipërisë. Paraqitja e disa prej veprimtarëve të
çështjes kombëtare, humanistëve, afaristëve e kryetarëve të shoqatave e klubeve, akademi
përkujtimore si dhe drejtues shkollash në Zvicër e Gjermani.

11. TV TEKNOLOGJIA
11. 1 Transmetim dhe Lidhje
Përkujdesi teknik për distribuimin e kanaleve RTK1 - HD, RTK2 - HD, RTK3 - HD, RTK4 - HD
dhe RTK1/2/3/4 - SD me enkoder në të gjitha platformat kabllore. Njësia e Transmetimit dhe
Lidhjeve gjatë tërë vitit ka realizuar transmetime të drejtpërdrejta për të gjitha kanalet e RTK-së.
Gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar gjithsej këto transmetime të drejtpërdrejta si në vijim:
Lloji i transmetimit
Transmetime me Fiber optik - VPN
Transmetime ndërkombëtare dhe pranim i feed-ave
Transmetime me Skype
Transmetime me 4G
Transmetime me SNG
Gjithsej transmetime

Numri i transmetimeve
112
240
2636
2714
6
5708

Jemi furnizuar me encoderë të rinj për distribuimin e kanaleve të RTK-së në formatin HD dhe
kështu është ngritë cilësia e transmetimit të kanaleve RTK2 dhe RTK4 - HD në të gjitha
platformat kabllore. Realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me
Deutche Welle dy herë në javë për RTK1 dhe RTK2. Pranimi i sinjaleve të ndryshme nga terreni,
sinjaleve ndërkombëtare, sinjalet nga studio dhe delegimi i tyre në të gjitha regjitë e kanaleve
dhe në Ingest për rekordim.

Vlen të përmenden disa nga transmetimet më të rëndësishme të realizuara gjatë këtij viti siç janë:
Transmetimi i Koncertit të Vjenës. Transmetimi i ndeshjeve të Kombëtares së Kosovës në futboll
për kualifikimet në kuadër të “Nations League”. Transmetimi me Uplink i ndeshjeve të
Kombëtares U21 dhe Kombëtares së femrave, nga stadium “Fadil Vokrri”. Pranimi i sinjaleve
satelitore të ndeshjeve të Kombëtares së Kosovës në kuadër të UEFA Liga e Kombeve, U21.
Transmetimet e ndeshjeve të Kombëtares së femrave dhe Super ligës së Kosovës në volejboll. Po
ashtu kemi pranuar dhe transmetuar sinjalet satelitore të ndeshjeve të ligës CONMEBOL të
Amerikës Latine. Transmetimi i drejtpërdrejt i programit veror “VERA RTK” gjatë muajit
korrik dhe gusht, nga hapësirat e studios numër 5 të RTK-së. Transmetimi i drejtpërdrejt i
programit të natës “Natën me Fatmir Spahiun” nga hapësirat e studios numër 5 të RTK-së.

11.2. Teknologjia e studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi
Departamenti i TV Teknologjisë ka kryer mirëmbajtjen e pajisjeve teknike në hapësirat e RTK1,
RTK2, RTK3 dhe RTK4. Këtu përfshihen mirëmbajtja e kamerave të studiove me të gjitha
pajisjet përcjellëse, audio pajisjet e studiove, audio mikseret, mikrofonat, kabllot, video mikser,
monitorë, ndriçim, video wallët e të gjitha studiove, pajisje të IT si printer, monitorë etj.

Kemi vazhduar me standardizimin e audios dhe kemi filluar me implementimin e APP (Audio
Post production) që ka të bëjë me përpunimin, procesimin dhe nivelizimin e audios me standarde
profesionale. Funksionalizimi dhe implementimi i APP, ka ndikuar dukshëm në ngritjen e
cilësisë dhe standardizimin e zërit në nivel të RTK-së.
STUDIO1&2: Nga studio2 çdo ditë transmetohet drejtpërdrejt programi i rregullt ditor siç janë
programit të Mëngjesit, programit të pasdites “Imazh”, emisioni Debat, emisione dhe programe
të ndryshme për nevojat e RTK1, si magazinat në gjuhët e minoriteteve, Telekino, Udhëve, N’
Kuvend, N’za, Divers, emisioni i sportit, komentime dhe përkthime të ndryshme dhe shumë
emisione të tjera.
STUDIO RTK3: Ka vazhduar prodhimi i rregullt i programit të RTK3 me regjinë prej katër
kamerave me standarde të larta teknike, përkundër hapësirave të kufizuara dhe mungesës së
kushteve adekuate. Është realizuar mirëmbajtja e rregullt e të gjitha pajisjeve audio dhe video të
studios.

STUDIO 4: Përkujdesi teknik për realizimin e serialit “Çka ka shpija” dhe emisionit “Arkivi”, si
dhe programet festive për kanalin e RTK2.
STUDIO 5: Përkujdesi teknik për realizimin programit “VERA RTK”, programit të natës “Natën
me Fatmir Spahiun” dhe xhirimeve festive për vitin e Ri.
Gjatë vitit 2020 është arritur edhe një marrëveshje bashkëpunimi mes RTK dhe JICA për
krijimin e dy studiove regjionale në Prizren dhe Mitrovicë, andaj jemi duke bashkëpunuar
ngushtë me ekspertët japonezë për implementimin e këtij projekti. Studiot rajonale do të jenë të
kompletuara me dhomën e regjisë, njësi të montazhit, voice over, studio, ndriçim dhe kamera të
terrenit.

11.3. Teknologjia Mobile
Ka vazhduar mirëmbajtja teknike e OB - Van SD dhe realizimi i xhirimeve të parapara sipas
kërkesave programore, përkundër vështirësive që kemi hasur për shkak të mungesës së pjesëve
rezervë për vite me radhë.
Menaxhmenti i RTK-së gjatë këtij viti ka përkrahur kërkesën e TV Teknologjisë për blerjen e
pajisjeve HD për OB van. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e prokurimit dhe është bërë
liferimi i pajisjeve. Kemi riparuar veturën OB - van ekzistues, që qenë shumë e amortizuar për
shkak të kohës së gjatë të përdorimit. Po ashtu kemi rregulluar enterierin e veturës së reportazhit
dhe kemi instaluar të gjitha pajisjet e nevojshme duke krijuar mundësitë që RTK, tani e tutje të
xhiroj program me cilësi të lartë të formatit HD, me regji mobile edhe në hapësirat jashtë
studiove të RTK-së.
Regjia mobile në OB - van HD, përbëhet nga katër kamera të studios me të gjitha pajisjet
përcjellëse, si dhe me të gjitha audio pajisjet siç janë: audio mikser, mikrofona wireless,
intercom, zërim për studio, zërim për bendin e RTK-së dhe të gjitha aksesorët e nevojshëm.

RTK është pajisur edhe me sistem të ri të grafikave, që do të instalohen në OB van dhe të gjitha
studiot e RTK-së.

Gjithashtu Menaxhmenti i RTK-së ka mbështetur kërkesën për blerjen e 7 kamerave të terrenit
me të gjithë aksesorët e nevojshëm për terren, të cilët do të zëvendësojnë kamerat e vjetra
ekzistuese që paraqesin vështirësi teknike duke shkaktuar pasiguri gjatë xhirimit në terren dhe
probleme teknike gjatë injektimit të materialeve në sistem. Me blerjen e këtyre kamerave të reja
do të plotësojmë më mirë kërkesat programore të kanaleve të RTK-së.

Po ashtu jemi pajisur edhe një kamerë Full Frame, me cilësi shumë të lartë të xhirimit, me të
gjitha elementet përcjellëse, e cila do të përdoret për xhirime të dokumentarëve, klipeve apo
materialeve speciale për nevojat e RTK-së.
Ka vazhduar mirëmbajtja e rregullt e ENG kamerave dhe pajisjeve përcjellëse si mikrofona,
tripod etj. Xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta me teknologjinë 4G dhe përdorimi i
telefonave të mençur për xhirime dhe transmetime të drejtpërdrejta.
Organizimi i moduleve të trajnimeve profesionale nga inxhinieret tanë për stafin e gazetarëve
lidhur me aplikimin e teknologjisë mobile me smart phone 4G. Përfshirë trajnimet për xhirime,
montazh, dërgimin e materialeve me FTP si dhe transmetimin live nga vendi i ngjarjes.
Përdorimi i Enkoderave mobil multisim me teknologji 4G, wifi dhe Ethernet ka ndikuar dukshëm
në përmirësimin e sinjalit gjatë transmetime të drejtpërdrejta të RTK-së.

11.4. Energjetika
Është realizuar mirëmbajtja e rregullt e sistemit elektro-energjetik në tërë objektet e RTK TV1/2/3/4.
Mirëmbajtja dhe servisimi i rregullt i gjeneratorëve nga stafi teknik i RTK-së. Mirëmbajtja dhe
zëvendësimi i baterive të UP-ve.
Po ashtu në UPS janë kyçur të gjitha pajisjet e IT të cilat janë të instaluara në Ingest Room si dhe
janë siguruar bateritë për funksionalizimin e UPS - ve lokal që garantojnë furnizim pandërprerë
të energjisë për pajisjet e IT, të vendosura në server room të vjetër.
Përkujdesi permanent për mirëmbajtjen e ndriçimit të studiove dhe objekteve të RTK - TV.
Përkujdesi i veçantë dhe i shtuar për klimatizimin e hapësirave të studiove dhe server room për
shkak të temperaturave të ulëta gjatë dimrit dhe temperaturave të larta gjatë verës. Në raste të
veçanta dhe emergjente kemi kryer blerje, servisime të klimatizimit (mbushje me gas dhe
riparime) me procedura të rregullta të prokurimit siç janë klimatizimi në server room dhe
studio2.
Është realizuar furnizimi me material shpenzuese për mirëmbajtjen dhe servisimin e
gjeneratorëve dhe UPS - ve dhe është kryer mirëmbajtja e rregullt e tyre nga stafi teknik i njësisë
së energjetikës.

12. RTK–TV - PRODUKSIONI
Vitin 2020 e kemi filluar si çdo vit paraprak me vlerësimet e programit të vitit të kaluar dhe
mundësitë e përmirësimeve eventuale.
Gjatë vitit 2020 përveç emisioneve që kemi bartur, ka filluar emisioni i natës “Natën me Fatmir
Spahiu”, në studio 5, ku në si staf i produksionit kemi bërë përgatitjet e duhura sa i përket
ndriçimit, zërimit dhe regjisë (kamera, server, dizajn grafik) i cili ka filluar në dhjetor të 2019-s.
Pra është bërë një punë e madhe për aftësimin e kësaj studioje, pasi që nuk kemi angazhuar asgjë
prej pajisjeve të jashtme të ndriçimit, përpos zërimit dhe i cili do të zgjate deri në qershor dhjetor të 2020.
Planifikimet javore brenda në studio dhe në terren janë duke vazhduar sipas skemave programore
të RTK-së.
Gjatë vitit 2020 kemi pas një numër të konsiderueshëm të transmetimeve të xhiruara dhe të
drejtpërdrejta në terren.
E në anën tjetër krahas zhvillimeve të jashtme, TV - PRODUKSIONI ka vazhduar me
planifikimet e brendshme javore sipas kërkesave editoriale.
Gjatë vitit kemi realizuar, sipas planifikimit mujor, të gjitha kërkesat e drejtuara në sektorin e
produksionit.
Gjatë muajit qershor kemi realizuar me sukses transmetimin dhe mbulimin e kërkesave
programore, ku në këtë muaj kemi filluar edhe përgatitjet e programit veror i cili ka filluar në
muaji korrik.
Gjatë muajve korrik/gusht, kryesisht kanë qenë pushimet verore dhe është punuar për servimin e
një programi veror për shikuesit tanë. Kemi qenë të angazhuar mbi 20 ditë rresht në realizimin e
emisionit veror i cili është mbajtur në hapësirat e Studio nr. 5 në RTK, respektivisht në studion e
emisionit dy ditë.
Gjatë muajit shtator sektori i Produksionit është marrë kryesisht me përgatitjet e skenave për
emisionet që janë planifikuar të startojnë sa më pare (ku fokus ka qenë nisja e serialit “Çka ka
shpija”, emisioni “Natën me Fatmir Spahiun”, e po ashtu edhe emisioni “Dy ditë”. Janë kryer të
gjitha përgatitjet sa i përket stafit dhe teknikës.

Pjesa tjetër ka vazhduar në bazë të planifikimeve ditore, javore e mujore, sipas kërkesave
editoriale e programore të RTK1 dhe RTK3.
Gjatë muajit tetor kemi vazhduar me të njëjtin intensitet të punës me emisionet dhe kërkesat
editoriale të RTK1 dhe RTK3.
Ka pasur disa ngjarje nga Redaksia e Sportit dhe Programet Argëtuese, si dhe nga
sektorët e tjerë, të cilët janë mbuluar profesionalisht nga produksioni. Pjesa tjetër ka vazhduar në
bazë të planifikimeve ditore, javore e mujore sipas kërkesave editoriale e programore të RTK1
dhe RTK3.

Gjatë muajit nëntor, kemi pasur angazhime për projekte televizive nga më të ndryshmet,
kryesisht për mbulueshmërinë e programit për festat e fund vitit. Vlen të ceket se kemi pasur
planifikime për xhirimet e programit të Vitit të Ri 2020 dhe përgatitje të stafit, të cilët në mënyrë
intensive kanë filluar në muajin dhjetor.

Sektori i produksionit i është përkushtuar thuajse gjatë tërë muajit dhjetor xhirimeve të
planifikuara për programin e Vitit të Ri 2021. Shumica e xhirimeve të netëve festive kanë filluar

diku pas datës 8 dhjetor dhe ka qenë periudhë shumë dinamike e punës, pasi kemi pas nga 2 - 3
xhirime në ditë.
Po ashtu vlen të ceket që gjatë kësaj kohe janë bërë përgatitjet për fillim të xhirimit të serisë më
të re “Bufeja e Parlamentit”, i cili është planifikuar të fillojë transmetimin në periudhën e parë të
vitit 2021.

NGJARJA

VENDI
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
SHTIME
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË

31.01.2020
31.01.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOLEJBOLL - KOSOVA vs ESTONIA
VOLEJBOLL - KOSOVA vs ZVICRA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOYAGE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
AKADEMI PËRKUJTIMORE - MASAKRA E REÇAKUT
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO
20 VJETORI i THEMELIMIT të ATK-së
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
AKADEMI PËRKUJTIMORE - DR. IBRAHIM RUGOVA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
CEREMONIA E LAUREATEVE të GAZETARISË
SPORTIVE
FLAKA E JANARIT

SHKURT
2020
03.02.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN

PRISHTINË

JANAR 2020
06.01.2020
07.01.2020
08.01.2020
10.01.2020
12.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020
17.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
23.01.2020
24.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020

PRISHTINË
GJILAN
TOTAL 26 - OBV

17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
21.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
25.02.2020
26.02.2020
27.02.2020
28.02.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
INTERVISTE ME KRYEMINISTRIN - ALBIN KURTI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
TELEKINO
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO
INTERVISTE ME KRYETAREN - VJOSA OSMANI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
AKADEMI PËRKUJTIMORE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO
50 VJETORI i THEMELIMIT të UP-së
SHOTA
PRITJA SHTETËRORE PËR 12 - VJETORIN
PAVARËSISË SË KOSOVËS
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOYAGE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
KUIZI 1'2'3 FILLO

MARS 2020
02.03. 2020
02.03. 2020
03.03.2020
04.03.2020
05.03.2020
05.03.2020
06.03.2020
07.03.2020
09.03.2020
09.03.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOYAGE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
PARAKALIMI i USHTRISË - FSK
AKADEMI PËRKUJTIMORE - ADEM JASHARI
NATA E ZJARREVE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOYAGE

04.02.2020
04.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
17.02.2020

E

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
TOTAL 29 - OBV
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PREKAZ
PRISHTINË
PRISHTINË

10.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
12.03.2020
13.03.2020
13.03.2020
20.03.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
KOSOVA vs SLLOVENIA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
ÇKA KA SHPIJA
ÇKA KA SHPIJA
MBREMJE HUMANITARE
ÇKA KA SHPIJA

PRILL 2020
TOTAL 0 - OBV
MAJ 2020
MUHAMET SEJDIU - QUMILAT
09.05.2020
ARKIVI
13.05.2020
ÇKA KA SHPIJA
14.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
18.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
19.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
20.05.2020
ARKIVI
20.05.2020
ÇKA KA SHPIJA
21.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
25.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
26.05.2020
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
27.05.2020
ÇKA KA SHPIJA
28.05.2020
QERSHOR
2020
01.06.2020
01.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
03.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
05.06.2020
08.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
11.06.2020
12.06.2020

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
PROVA GJENERALE “DY DITË”
INTERVISTE “AVDULLAH HOTI”
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FUSHË KOSOVË
PRISHTINË
TOTAL 18 - OBV

GJAKOVË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 12 - OBV
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË

13.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
19.06.2020
20.06.2020
21.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
27.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

VOLEJBOLL
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
INTERVISTE “ISA MUSTAFA”
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOLEJBOLL
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
VOLEJBOLL
AUTOMOBILIZEM “DRAG RACE 2020”
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOLEJBOLL
ZBULIMI i SHTATORES SË ABDULLA TAHIRIT
DY DITË
VOLEJBOLL
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN

KORRIK
2020
01.07.2020
01.07.2020
01.01. 2020
02.07.2020
03.07.2020
04.07.2020
08.07.2020
10.07.2020
11.07.2020
14.07.2020
15.07.2020
20.07.2020
21.07.2020
28.07.2020
29.07.2020

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
FERIZAJ
SLLATINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GJILAN
GJILAN
PRISHTINË
FERIZAJ
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 33 - OBV

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOLEJBOLL
ARKVI
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
VOLEJBOLL
VOLEJBOLL
DY DITË
ÇKA KA SHPIJA
VERA RTK
VERA RTK
VERA RTK
VERA RTK
VERA RTK
VERA RTK

GUSHT 2020
04.08.2020
05.08.2020
11.08.2020

PRISHTINË
GJILAN
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
MITROVICË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 15 - OBV

VERA RTK
VERA RTK
VERA RTK

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË

12.08.2020
13.08.2020
27.08.2020

VERA RTK
VERA RTK
FUTBOLL

SHTATOR
2020
01.09.2020
02.09.2020
04.09.2020
07.09.2020
08.09.2020
09.09.2020
11.09.2020
14.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
20.09.2020
22.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
27.09.2020
28.09.2020
28.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
30.09.2020

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 6 - OBV

NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
KOSOVA vs ANGLIA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VIDEO KONFERENCE - METANJAHU - IDERET
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
DY DITË
KOSOVA vs ESTONIA
HOMAZHE DHE AKADEMI PËRKUJTIMORE
GARA E AUTOMOBILIZIMIT - DRAGE RACE
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
EMISION SPECIAL - MARATONA E PRISHTINËS
ARKIVI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI

TETOR 2020
01.10.2020
02.10.2020
05.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
07.10.2020
07.10.2020
08.10.2020

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
SLLATINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 25 - OBV

ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
DY DITË
ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË

09.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
26.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
28.10.2020
28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020

KOSOVA U21 vs AUSTRIA U21
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
RTK - EBU
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
M - TECHNOLOGIE vs SKENDERA J
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
DRITA vs M - TECHNOLOGIE

NËNTOR
2020
02.11.2020
02.11.2020
04.11.2020
06.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
14.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
21.11.2020

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GJILAN
TOTAL 29 - OBV

ARKIVI
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
VOJLEBOLL - KV - DRITA (KOS) - VC BRNO (ÇEKI)
EBU - RTK
VC BRNO (ÇEKI) - KV - DRITA (KOS)
KOSOVA U21 - SHQIPËRIA U21
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ARKIVI
ÇKA KA SHPIJA
FINALJA E KUPËS SËKOSOVËS - VOLEJBOLL
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GJILAN
PRISHTINË
GJILAN
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GJILAN
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË

23.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
28.11.2020
28.11.2020

ARKIVI
FC PRISHTINA vs KF TIRANA
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
DITA E FORCES(FSK)
NATËN ME FATMIR SPAHIUN

DHJETOR
2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020
04.12.2020
05.12.2020
07.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
30.12.2020

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
TOTAL 24 - OBV

ARKIVI
ÇKA KA SHPIJA
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
MINORITETET FESTIVE
SOFRA - FAHRUSH AZEMI
DY DITË
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
DY DITË
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
N' ZA FESTIVE
NATA QENDRORE
EMISION PËR FEMIJË
EMISION PËR FEMIJË
EMISION PËR FEMIJË
EMISION PËR FEMIJË
SOFRA - XHEVAHIRËT
ÇKA KA SHPIJA - FESTIVE
ÇKA KA SHPIJA - FESTIVE
MESHA E KRISHTLINDJES
SOFRA MUHAMET SEJDIU - QUMILAT
DY DITË
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
ÇKA KA SHPIJA
NATËN ME FATMIR SPAHIUN
SOFRA ARTAN BAKIJA
ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GRAÇANICË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
RUGOVE
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
JUNIK
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
PRISHTINË
GJAKOVË
PRISHTINË
TOTAL 30 - OBV

13. RTK-RADIO I DHE II

13.1. Departamenti i Informacionit
13.2. Dhoma e lajmeve
Redaksia ka përcjellë të gjitha zhvillimet e rëndësishme në vend. Është punuar me shumë kujdes,
sidomos sa u përket zhvillimeve politike që e kanë karakterizuar këtë vit. Konfirmimi i lajmit,
saktësia dhe ruajtja e besimit te dëgjuesi kanë qenë si gjithmonë prioritet.
Formimi dhe rënia e dy qeverive brenda një viti, ka imponuar nevojën e një mobilizimi më të
madh dhe të kujdesshëm, që të mos biem pre e dezinformatave. Është ndjekur vetëm ana zyrtare
e informacionit dhe jemi bazuar në burimet tepër të sigurta.
Seancat e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës janë transmetuar edhe në radio, në programin
e parë.

Gjykata Speciale dhe arrestimi i krerëve të UÇK-së ishte po ashtu një ngjarje shumë e ndjeshme,
për ç’gjë jemi angazhuar në transmetimin e drejtpërdrejtë të të gjitha zhvillimeve dhe dhënies së
informacionit në kohë reale.
Profilet e krerëve të luftës, emisionet për dëshmorët dhe ato kushtuar masakrave e krimeve serbe,
kanë qenë pjesë e planifikimit të vazhdueshëm, e që është realizuar me sukses.
Pandemia Covid-19 ishte një sfidë në vete, sikur për gjithë globin. Me qëllim të ikjes së
grumbullimit të punonjësve në redaksi, puna është ndarë në grupe dhe orare të ndryshme.
Janë respektuar të gjitha rekomandimet e dhëna nga IKSHPK, edhe sa i përket bartjes së
maskave, dezinfektuesve, distancës, por edhe lirimit nga procesi i punës për personat që janë
kategori rreziku. Për këtë arsye, një kohë ka ndryshuar orari i lajmeve të Radio Kosova 2 dhe të
njëjtat janë transmetuar, njëkohësisht, në të dy programet.
Për të gjitha datat historike me rëndësi të veçantë, për festat zyrtare dhe për festat e fund vitit,
dhoma e lajmeve ka përgatitur kronika ekskluzive dhe materiale të zgjeruara përmbledhëse.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Podujevë e Mitrovicë të Veriut ishin po ashtu një ngjarje e
papritur, e që janë përcjellë sipas mundësive që ka lejuar situata me pandeminë.

13.3. Redaksia e aktualiteteve dhe debateve
Emisioni “Fokus”: Kjo redaksi si gjithmonë është marrë me trajtimin e temave aktuale. Shkaku i
zhvillimeve e politike, kanë dominuar edhe temat e tilla. Për një kohë (rreth një muaj) është
pezulluar emisioni dhe termini është plotësuar me emisione të ndryshme dokumentare, të
prodhuara nga redaksi të tjera.
Për shkak të moshës së shtyrë të kolegëve në këtë redaksi, kemi pasur probleme me mundësinë e
zëvendësimit të tyre. i kemi dhënë disa propozime për zëvendësimin me disa kolegë që nuk janë
aq të angazhuar.
Mosha e shtyrë e kolegëve në këtë redaksi (njëri nga ta shkon në pension gjatë vitit 2021 dhe
tjetri ka probleme shëndetësore), imponon nevojën për freskimin me punonjës të tjerë.
“Pa kufij”- emision i përbashkët - Radio Kosova & Radio Tirana & Radio Shkupi.
Emisioni është realizuar rregullisht deri me 12 mars e më pas me kërkesën e kolegëve në Tiranë
dhe Shkup dhe për shkak të pandemisë, është pezulluar deri në fillim të shtatorit.
Temat janë përzgjedhur me marrëveshje midis tri studiove bashkëpunuese.
Programi i mëngjesit RK1: Programi është realizuar shumë mirë, përkundër sfidave që ka
shkaktuar pandemia dhe numrit të vogël të kolegëve në këtë redaksi.
Megjithatë, janë realizuar me qindra intervista të shkurtra, kronika e raporte rreth zhvillimeve në
vend, rajon dhe botë.
Informacionet nga shëndetësia dhe ato që lidhen me mirëqenien qytetare, kanë qenë në fokus.

“Komunat” - drejtpërdrejt: Emisioni ka trajtuar probleme në komuna të ndryshme të vendit.
Autorja ka shkuar në pushim të lehonisë dhe zëvendësimi i saj është i përkohshëm.
“Jeta në fshat” - emision i incizuar: Emisioni është realizuar rregullisht dhe me tema të
larmishme.
13.4. Departamenti i Programit (I)
- Redaksia e programit argëtues
- Radio Kosova-Programi i Natës
- Redaksia e Programit Arsimor, Kulturor
- Redaksia për Fëmijë
- Redaksia e Reportazhit dhe Dokumentarit
ON AIR:
-213 Emisione
-172 Intervista
-462 Orë transmetime
“N`STACION”
190 Emisione Live,
166 Intervista,
380 Orë transmetime
-Metropol
Rreth 210 emisione të drejtpërdrejta
Rreth 420 orë transmetim
-Programi i Natës
261 emisione të natës
520 ore transmetim

Programi sportiv i RTK-Radios
-Mozaiku Argëtues Sportiv (Mikrofoni sportiv)
- 112 Emisione
-Sportistë gjeneratash
- 28 emisione
-Transmetime të ndeshjeve
- 140 ndeshje
-Lajme sportive
- 242 edicione
Programi për fëmijë: 209 emisione të realizuara, shumica prej tyre të incizuara, për shkak të
rrethanave me pandeminë.
Programe kulturore: 86 emisione të realizuara
Programi për bashkatdhetarët: 46 emisione (emisioni “Më afër”)
Emisione të tjera: 56 (shkollore, reportazhe etj.)
Totali: 1411 emisione të realizuara, me rreth 1983 orë transmetim.

13.5. Departamenti i Programit (II)
Gjatë vitit 2020 kanali i dytë të Radio-Kosovës është karakterizuar me emisione të larmishme,
pavarësisht ballafaqimit me pandeminë Codiv-19. Redaksitë përkatëse kanë sjellë emisione të
ndryshme, qoftë të drejtpërdrejta apo të incizuara, mysafirë e lidhje të drejtpërdrejta telefonike,
rubrika e kronika të ndryshme. Përpos skemës së rregullt programore gjatë vitit 2020, në kanalin
e dytë të Radio-Kosovës, në veçanti stafi i radios, është kujdesur për datat me rendësi, si: Dita e
Radios (13 Shkurti), Pavarësia e Kosovës (17 Shkurti), Dita e Evropës (9 Maji), Festa e Flamurit
(28 Nëntori), festat e fund vitit, si dhe për Kërshëndellat dhe Vitin e Ri.
Redaksia e programit të mëngjesit: Në vitin 2020, Redaksia e programit të mëngjesit ka nisur
transmetimin e drejtpërdrejtë në orën 07:00 dhe e ka përfunduar në orën 09:00. Gjatë periudhës
janar-dhjetor 2020, janë realizuar 361 emisione të drejtpërdrejta të mëngjesit. Gjatë këtyre
emisioneve të programit të mëngjesit, janë realizuar mbi 350 intervista me personalitete nga
fusha të ndryshme të jetës socio-kulturore në vend, 480 kronika, nga sfera të ndryshme dhe kanë
qenë të pranishëm mbi 400 mysafirë.
Në programin e mëngjesit janë realizuar, gjithsej, 361 emisione të drejtpërdrejta, 350 intervista,
480 kronika me rreth 400 mysafirë.
Redaksia e kulturës: Redaksia për kulturë, përmes emisioneve të veçanta, si “Ars”, “Për një botë
më të mirë”, “Kult”, “Universi Letrar” dhe “Shqip”, ka sjellë kronika ngjarje, mysafirë e
intervista të ndryshme. Gjatë vitit 2020 janë mbi 200 emisione nga fusha e kulturës, me po aq
mysafirë, tema e kronika të ndryshme, intervista të incizuara dhe të drejtpërdrejta.
Kështu, redaksia e kulturës ka realizuar afro 300 emisione të ndryshme, me mbi 300 intervista,
kronika e mysafirë nga sfera të ndryshme të jetës kulturore në vend. Megjithatë, redaksia e
kulturës në RK2, çalon në mbulimin e ngjarjeve kulturore, të cilat zhvillohen gjatë mbrëmjeve.
Redaksia për të rinj: Redaksia për të rinj gjatë vitit 2020 ka sjellë emisione të ndryshme të
përditshëm nga e hënë në të premte. Në redaksinë për të rinj kryesisht janë mbajtur emisione të
drejtpërdrejta por, edhe rubrikat e veçanta, si “Capitol Show”, “Pentagram”, “Gramafon”, “N’
ishull”, “Tema dhe Dilema”, “Ars Akustika”, “Bota e filmit”, “Teknologji”, “Hite nëpër Vite”,
“Top Shqip”, “Top Teen”. Në redaksinë për të rinj, e cila mbulohet me emisionet
“Pentagram”,”Capitol Show” dhe “Gramafon”, të pranishëm ishin mbi 500 mysafirë gjatë vitit
2020-të.

Janë realizuar mbi 450 emisione të drejtpërdrejta, me mbi 500 mysafirë, janë realizuar dhjetëra
tema dhe kronika të ndryshme.
Redaksia e programit të natës: Programi i natës në RTK-Radio 2 ka vazhduar me emisione
kryesisht të drejtpërdrejta nga ora 22:00 deri në 24:000, dhe me ato të incizuara nga 24:00 h, deri
në ora 01:00 h. Kanë qenë prezentë mysafirë të shumtë nga fusha të ndryshme të jetës kulturore e
sportive në Kosovë.
Kështu, gjatë vitit 2020 janë mbajtur rreth 550 të drejtpërdrejta, po aq të regjistruara, me
mysafirë, kronika e tema të ndryshme të trajtuara.
13.6. Redaksia e Komuniteteve
Gjatë vitit 2020 kjo redaksi ka punuar në kushte specifike, për shkak të pandemisë së Korona
virusit. Nga mesi i marsit deri në fund të majit, redaksitë kane punuat edhe nga shtëpia, dhe një
numër i vogël gazetarësh erdhën në radio. Rrethanat me pandeminë nuk ndikuan në cilësinë e
programit. Të gjitha zhvillimet në lidhje me Korona virusin, si dhe ndikimin e pandemisë në
ekonomi, zhvillimet politike etj., janë përcjellë nga afër, me të gjitha reagimet dhe analizat.
Fillimi i vitit u shënua me zgjedhjen e një qeverie të re të kryesuar nga kryeministri Albin Kurti
dhe pasuan mosmarrëveshjet për heqjen e taksave dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, të
cilat çuan në rënien e qeverisë. Të gjitha këto zhvillime janë përcjellë me përpikëri.
E kemi përcjellë formimin e qeverisë së re të Kosovës, të kryesuar nga kryeministri Avdullah
Hoti, vendimet për shfuqizimin e masat të reciprocitetit ndaj Serbisë, reagimet dhe pritjet e
qytetarëve për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës.

Kjo redaksi ka përcjellë një numër reagimesh dhe analizash në lidhje me vazhdimin e dialogut
me Serbinë, vizitën e të dërguarit të BE për dialog, Mirosllav Lajçak, njoftimin e draft-aktakuzës
së Prokurorisë Speciale kundër pjesëtarëve të lartë të UÇK-së, zhvillimet për Kosovën në
Shtëpinë e Bardhë etj.
Kemi monitoruar dhe analizuar aktakuzën para Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë,
arrestimin e të akuzuarit dhe dorëheqjen e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Secila redaksi ka monitoruar zhvillimet në komunitetet e tyre, si dhe punën e përfaqësuesve të
tyre politikë.
Ne kishim shumë reportazhe për jetën e njerëzve të në komunitete të ndryshme.
Korrespondentët tanë kanë punuar gjatë gjithë kohës, pavarësisht nga rrethanat me pandeminë,
dhe kanë mbuluar të gjitha ngjarjet e rëndësishme në Kosovë, si dhe në Serbi, Bosnjë dhe
Hercegovinë dhe Turqi.
Redaksia e komuniteteve ka ndjekur edhe shumë aktivitete në fushën e politikës, arsimit,
kulturës, sportit, shkencës, shou bizit si dhe ka mbuluar të gjitha ngjarjet e rëndësishme rajonale
dhe botërore, me reagimet dhe analizat.
13.7. Redaksia e Muzikës
Viti 2020 ka qenë i vështirë për realizim të planit të punës, për shkak të situatës së krijuar me
pandeminë Covid-19.
Qysh në muajin janar kemi përpiluar një plan pune dhe ristrukturim të stafit, duke bërë analizë
rreth nevojave programore për kanalet e radios dhe që plani të realizohet deri në gjysmën e parë
të vitit. Kjo ka qenë e pamundur të realizohet në tërësi për shkak të problematikave që krijoi
emergjenca shëndetësore në vend.
Nga gjysma e muajit mars, Redaksia e muzikës ka funksionuar me staf të reduktuar duke punuar
me rrotacione deri në fillim të qershorit për t'i përmbushur detyrat programore, me gjithë
vështirësitë, ia kemi dalë. Nga java e dytë e qershorit ka filluar kthimi në normalitet, por situata
ndërroi përsëri në muajin korrik, kur përsëri u detyruam që ta reduktojmë stafin. Por, kësaj here
kaluam me punë online për të mos pasur ngecje në program dhe me prurjet e reja muzikore. Kjo

situatë vazhdoi deri në fundvit, dhe stafi i Redaksisë së muzikës ende funksionon, gjysma në
zyrë e gjysma online.

Gjatë vitit 2020 Redaksia e muzikës ka mbuluar të gjitha hapësirat programore kur ka pasur
mungesë të emisioneve, për shkak të situatës me pandeminë, që do të thotë se përgjegjësia dhe
volumi i punës për Redaksinë e Muzikës janë shtuar për 20% deri në 30% në periudha të
ndryshme kohore.
Me freskimin e skemës programore, Redaksia e Muzikës nga gjysma e dytë e vitit ka marrë
përsipër që të përpilojë emisione speciale muzikore, duke prezantuar prodhimtari nga arkivi i
RTP-së në kuadër të tre terminëve në baza ditore, nën titullin “Nga thesari i muzikës kombëtare”.
Nga muaji shtator, me aprovimin e dy projekteve nga Menaxhmenti, redaksisë i janë shtuar edhe
dy emisione të veçanta muzikore. Kanë filluar të transmetohen dy emisione foljore-muzikore,
“Menuet” me muzikë klasike dhe muzike xhaz.
Në muajin dhjetor ka vazhduar puna me përmbushjen e kërkesave programore, njëkohësisht me
përfundimin e emisionit “Metropol”, redaksia e muzikës e ka mbuluar këtë pjesë me muzikë të
zgjedhur nga produksioni i huaj. Intensivisht është punuar në nxjerrjen e materialeve të reja
muzikore nga skena vendore dhe e huaj, si dhe në grumbullimin e materialeve për festat e fund
vitit.
Në përgjithësi, pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia dhe sfidave të tjera në institucion,
Redaksia e Muzikës ka arritur që t’i përmbushë, por edhe t’i tejkalojë obligimet dhe detyrat që
burojnë nga kërkesat programore për vitin 2020.
13.8. Departamenti i Teknologjisë
Në vitin 2020, përveç punëve të përditshme, në studiot e On Air-it dhe të produksionit, për
realizimin e skemës programore, është punuar edhe në disa segmente.
Puna në studiot e ON Air, është punë në ndërrim, e cila është përmbushur në tërësi dhe ka të bëjë
me realizimin e skemës dhe kërkesave programore.

Ne aspektin e mirëmbajtjes së pajisjeve është punuar në verifikimin e gjendjes dhe mirëmbajtjen
periodike të pajisjeve në studiot e emetimit të programit si dhe në studiot e produksionit në RTKRadio.

Sa i përket punës në studiot produksionit dhe On Air-it, për prodhimin e programit, janë realizuar
të gjitha kërkesat programore për incizimin e raporteve, emisioneve dhe transmetimeve të
drejtpërdrejta.
Konkretisht, në Radio Kosova, në këtë vit janë punuar:
Raporte: Në RK1 dhe RK2, 2499;
Emisione të incizuara në RK1, 1355;
Emisione të incizuara në RK2: 705.
Në Njësinë e Arkivit janë arkivuar të gjitha materialet, të parapara me skemën për arkivim ditor,
si dhe janë kryer këto punë në bazë të kërkesave të veçanta:
Materiale me kërkese të redaktoreve: 153;
Kërkesa për materiale për shfrytëzim të brendshëm: 33 materiale dhe emisioni Metropol, në baza
ditore.
Po ashtu, janë punua të gjitha materialet e parapara për programin festiv të festave të fund vitit.
Në Departamentin e Teknologjisë dhe Produksionit, në këtë vit jemi ballafaquar me probleme
shtesë në organizimin e punës, me rastin e paraqitjes së epidemisë nga virusi Korona.
Një pjese të stafit të programit, duke pas parasysh situatën, i është mundësuar puna online nga
shtëpia, ndërsa një pjese tjetër, konform rekomandimeve të qeverisë dhe rekomandimit të
Menaxhmentit të RTK-së, si dhe duke pasur parasysh ambientet e mbyllura në aneksin e
studiove, pra stafi i vjetër - mbi moshën 60-vjeçare, dhe ata me probleme shëndetësore, janë
liruar nga angazhimi i përditshëm.

Për këtë pjese të stafit janë plotësuar formularët të cilët janë deponuar nga administrata.
Për stafin tjetër teknik është bere një riorganizim i orarit të punës.
Në objektin transmetues në Bakshi gjendja edhe më tutje mbetet e njëjte, punohet vetëm me 3
teknikë, të tjerët janë risistemuar në Njësinë programore të TV-së, është duke u punuar nga një
teknik në ndërrim dhe atë nga ora 9:00 deri në ora 21:00. në ditët kur mungon ndonjë teknik, me
pushim vjetor apo mjekësor, atëherë dy punëtoret e mbetur punojnë nga tetë ore.
Për punën e objektit transmetues në Bakshi duhet të veprohet konform propozimit të komisionit
të themeluar në nivel të Menaxhmentit të RTK-së para disa vjetëve.
Nga dita në dite janë duke u vështirësuar kushtet e qëndrimit në objekt, dhe qëndrimi i
mëtutjeshëm në këtë objekt është i pamundur, së fundi edhe për shkak të problemit të furnizimit
me energji elektrike.
Vlerësim i komisionit i formuar nga Menaxhmenti i RTK-së ka qenë që ky objekt transmetues të
mbyllet.
Tani në objektin transmetues Bakshi, i cili nuk është në funksion, është duke vazhduar me
kujdestari të prezencës fizike në objekt.
Këtë vit kompania ndërkombëtare AVC Group, selia në Prishtinë, i ka dhuruar - donacion RTKRadios një pajisje teknike TELOS Hybrid H2. Pajisja shërben për realizimin e telefonatave në
studiot e produksionit dhe On-Airit.
Është ripërsëritur kërkesa pranë njësisë së prokurimit për kompletimin e pikës transmetuese në
Vreshta si dhe sistemin e lidhjeve, bazuar në teknologjinë IP.
Me kërkesë të Menaxhmentit të RTK-së, pas marrëveshjes së arritur me KTTN, dy të punësuar
në radio i janë bashkuar ekipit të KTTN, me rekomandim të Menaxhmentit të RTK, për
vlerësimin e gjendjes së rrjetit transmetues FM, me të cilin menaxhon kompania KTTN.
Ekipi i RTK-së ka përfunduar punët në raportin përkatës i cili përfshin edhe propozim-masat për
përmirësimin e mbulimit të territorit të Kosovës si dhe ngritjen e cilësisë së audio sinjalit (sinjalit
modulues) të rrjetit transmetues tokësor FM, përmes të cilit rrjet transmetohen programet e
radiove Radio Kosova 1 dhe 2 si dhe e ka deponuar të drejtori i RTK Radios dhe të KTTN.

Raporti pritet të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit.
Anëtarët e komisionit nga RTK kanë insistuar që në raport të paraqitet saktë gjendja e regjistruar
me rastin e vizitës së objekteve.
Përmirësimet e mëvonshme nga KTTN mund të evidentohen në raport, por vetëm pasi që
paraprakisht të jetë paraqitur gjetja reale e konstatuar me rastin e vizitës së bërë objekteve
transmetuese.
Në këtë raport-dokument është përcjellë dhe projekt-propozimi për sanimin e gjendjes ekzistuese
Ekipi i RTK-Radios një vlerësim të tillë të rrjetit FM, si dhe propozim-masat për sanimin e
gjendjes, i ka bërë në muajin gusht 2020.
Në lidhje me problemet e fundit me furnizim të objektit transmetues në Bakshi me energji
elektrike, i jemi drejtuar kompanisë KESCO, me këtë kërkesë:
RTK - Radio Kosova për momentin ka probleme me furnizimin me energji elektrike të objektit
transmetues Bakshi (i evidentuar Radiostacioni} i cili furnizohet nga trafo në Mazgit.
Në bazë të të dhënave, ky largpërçues nuk menaxhohet nga KESCO.
KESCO edhe më herët në raste të tilla ka shprehur gatishmëri dhe në vazhdimësi ka ndihmua
RTK Radion në mirëmbajtjen e kësaj linje, përkundër paqartësive pronësore të kësaj linje, për
ç’gjë RTK Radio i është mirënjohëse KESCO-s.
Këtë herë kompania KESCO nuk na është përgjigjur në kërkesën tonë.
Se fundi është angazhuar edhe AKP, për shkak të dilemave rreth pronësisë së objektit dhe
posaçërisht largpërçuesit 10KV.
Ekipi i KESCO-s dhe AKP-së si dhe tekniket e RTK-Radio, më datë 24.12.2020 kanë dalë në
terren për verifikimin e gjendjes. Nga testimet e deritashme rezulton se problemi qëndron në
linjën e largpërçuesit, respektivisht në stacionin e trafove në Mazgit. Testimet do të vazhdojnë
edhe në ditët në vijim.

14. RTK-WEBSITE

Gjatë vitit që sapo lamë pas, 2020, në pjesën më të madhe të kohës, gazetarët e uebit, sikurse dhe
pjesa tjetër e Televizionit, janë përballur me pandeminë Covid-19 bashkë me vështirësitë që solli
ky virus.
Pjesa më e madhe e stafit, duke qenë në kontakt me publikun dhe pjesën tjetër të stafit kolegjial,
janë sëmure nga COVID-19, por fatmirësisht të asnjë prej tyre nuk ka pasur pasoja serioze, duke
kaluar izolimin dyjavor kryesisht pa pasoja të rënda.
Por detyrimi për të punuar nga shtëpia dhe izolimet e gazetarëve nga sëmundja në periudha nga 2
deri në 3 javore, shkaktoi një rënie të lehtë në volumin e punës, sidomos në pjesën e parë të vitit
dhe mungesa të stafit.
Kjo periudhë u përfundua në muajin maj, kur edhe zyrtarisht ju dha fundit izolimit dhe kthimit
në punë me kapacitete të plota.
Në këtë kohë uebi shtoi disa rubrika të reja, nga të cilat po potencojmë Rubrikën Shqiptarët në
Turqi.
Është një rubrikë e cila poston dy deri në tre lajme Video në ditë, të cilat sillen vullnetarisht nga
bashkëpunëtorja e RTK, gazetarja Mimoza Elezi, pa ndonjë shpërblim material.
Historitë nga kjo rubrikë flasin për historitë e vuajtjeve të mijëra familjeve shqiptare nga të gjitha
hapësirat shqipfolëse në Ballkan dhe kryesisht nga Kosova, për shkakun e shpërnguljeve, terrorin
që detyroi këto familje të marrin në këmbë rrugën për në Turqi dhe braktisjen e Kosovës dhe
krimet që u kryen mbi ta nga pushtuesit serb
Janë kronika që kanë sjellë një publik të ri për ueb-faqen e RTK-së.
Përgjithësisht, sikurse edhe viti paraprak, RTK live punon nga ora 7 e mëngjesit e deri në 24 të
natës, dy orare e gjysmë gjatë 24 orëve.
Gjatë kësaj kohe në 20 rubrikat e saj postohen një mesatare prej 250 deri në 300 lajmesh në ditë,
ku duhet theksuar se është kaluar shifra prej 50% e lajmeve të cilat për burim të lajmit kanë

Televizionin apo Radion, si dhe përpunimin e njoftimeve, postimeve apo lajmeve që merren në
format tjera nga stafi i RTK-së.
Mesatarja e postimeve nga një gazetar gjatë një orari 8 orësh varion prej 20 deri në 30 postime,
ndërsa në këtë numër përfshihen dhe postimet e huazuara nga mediet e tjera që kanë të bëjnë me
lajmet prej rajonit, botës, teknologjisë dhe lajmet e tjera nga jashtë vendit.
Numri total i gazetarëve që përpunojnë dhe postojnë lajme në ueb-faqen dhe facebook e RTK,
qëllimi i të cilës është marrja e sa më shumë lexuesve, është 12.
Ky numër i gazetarëve kryen punë jo të vogël, duke marrë parasysh faktin se puna në ueb është 7
ditë në javë ndërsa secili prej tyre pushon dy ditë dhe kontribuon në punën me dy ndërrime që
bëhet në ueb.
Synimi i uebit gjatë këtij viti, të cilin edhe e ka plotësuar është paraqitja sa më shumë në ueb e
programit të RTK-së, duke filluar nga lajmet, intervistat dhe emisionet e ndryshme.
Për më tepër, RTK live me fuqizimin me staf dhe fokusimin në punën gjatë orarit të pasdites,
kohë kur dhe të gjitha televizionet janë përqendruar në arritjen e audiencës maksimale, arriti të
kthehet në burim reference për krejt mediet.
Për herë të parë këtë vit emisionet u përcollën në mënyrë të detajuar për të prodhuar minimalisht
5 deri në 10 lajme që pasqyroheshin në kohë reale në RTKlive.
Kjo punë me përkushtim për secilin emision dha dhe rezultate në besueshmërinë e mediumit
tonë, duke cituar gjerësisht nga të gjitha mediet.
Një përforcim i mëtutjeshëm me staf minimal në këtë drejtim, do të vendoste një dominim të
plotë të RTK-së me lajme të prodhuara nga emisionet e shumta në dy kanalet që transmetojnë të
njëjtat.
Përveç kësaj, rubrikës dhe orarit të pasdites i është kushtuar rëndësi rubrikës Opinione dhe
Analiza, duke publikuar autorë të ndryshëm dhe me qëndrime të larmishme për skenën dhe
zhvillimet politike në vend. Kjo dhe për shkakun e balancimit të opinioneve, sidomos në numra,
me qëllim mos krijimin e një përshtypjeje për favorizimin e ndonjë partie apo grupi interesi,
karshi të tjerëve.
Vëmendje u është kushtuar edhe opinioneve të qytetarëve të zakonshëm të cilët jo vetëm po
inkurajohen për të dërguar vështrimet e tyre për ngjarje dite, por qëndrimet e tyre në rrjetet
sociale kanë gjetur hapësira në uebin dhe rrjetet tona.
Rubrikë tjetër në të cilën ka pasur fokus dhe potencial për rritje të audiencës apo klikueshmërisë
është edhe Rubrika e Sportit.
Me herët në këtë rubrikë kanë postuar të gjithë gazetarët ndërsa tani dy gazetarë redaktorë dhe
një postues lajmesh, kujdesen që online apo në krejt orarin e punës të këtë lajme sportive si
vendore ashtu dhe ndërkombëtare.
Puna është e ndarë në mënyrë të barabartë, duke u ndarë mes tyre në orare një javë paradite një
javë pasdite, ndërsa gazetari tjetër fokusohet kryesisht në lajmet që prodhohen nga sukseset e
sportistëve shqiptarë nëpër botë.
RTK live gjatë një ditë pune poston nga 50 deri në 80 lajme sportive në ditë.

Pas sportit rubrika e intervistave televizive, të cilat fillojnë në programin e mëngjesit dhe
pasqyrimi i tyre në ueb, qoftë si tërësi apo nxjerrja e një lajmi të vlefshëm, e bën RTK live të
dallohet nga mediumet tjera dhe lajmet e njëjta që po qarkullojnë në të gjitha mediet.
Zakonisht janë 5 të ftuar në emisionet e mëngjesit, pasqyrimi i përditshëm i të cilëve i ka dhënë
dhe uebit një paraqitje që e identifikon ngushtë me punën në Televizion.
Stafi i uebit gjithashtu ka realizuar dhe tema, duke u kujdesur për të mos u dyfishuar punën në
raport me gazetarët e TV dhe Radios, të cilët janë prezent në secilën ngjarje. Normalisht dhe
duke respektuar rregulloren e cila punën e uebit e fokuson në pasqyrimin e veprave të Radios dhe
Televizionit të Kosovës, në funksion të të cilit është dhe me qëllimin që t'i shpërndajë sa më
shumë në audiencën e gjerë këto prodhime.
15. MEDIET ONLINE 2020

Statistikat për mediet online Janar - Dhjetor 2020
Page Views +844,008
Numri i vizitoreve unik në faqen e RTK-së në facebook gjate periudhës janar– dhjetor 2020
Page Likes +41,592
Numri i pëlqimeve të reja gjate periudhës janar–dhjetor 2020
Post reach +23,358,672
Numri i personave që kanë parë postimet tona në ekranin e tyre si psh. newsfeed.
Post engagements +43,111,980
Numri i angazhimit të personave në postimet tona përmes pëlqimeve komenteve e shpërndarjeve
etj.
Video played for at least 3 seconds +124,014,540
Numri i videos së klikuar për më shumë se 3 sekonda
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16. ANALIZË E PROGRAMIT TË RTK1
Raport i bazuar në programin e transmetuar në RTK1 përgjatë vitit 2020 (prej 07:00 - 00:00)
Ky raport siguron informacion sasior rreth programit të transmetuar përgjatë vitit 2020 në RTK1.
Në bazë të analizës programore për periudhën 2020, 68.9% e programit të transmetuar në RTK1
është transmetim premierë, kurse 31.1% është ritransmetim (reprizë).
Programi Premierë/Reprizë 2020 RTK 1 (07:00 - 00:00)

Programi Premierë/Reprizë 2019 RTK 1

Shkalla e përqindjes programore nga më e larta deri te më e ulëta, periudha (2015 -2020)

Programi premierë i transmetuar përgjatë vitit 2020 në RTK1 është për 4.4% më i lartë në
krahasim me programin e transmetuar përgjatë vitit 2019.
Gjatë vitit 2020, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e
Programeve të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej, 25.8%.
Raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara (vendore
dhe të huaja), për këtë periudhë të raportimit është 83% me 17%, në favor të programeve të
prodhuara nga RTK-ja.

Programi i prodhuar nga stafi i RTK-së dhe ai i importuar (vendor & i huaj)

Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin 25.8% të programit të përgjithshëm premiere të
transmetuar gjatë vitit 2020.
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën prej 24.7%.
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në 20.2% të programit të përgjithshëm premierë të RTK1.
Redaksia e PKEDF-së, ku hyjnë të gjitha emisionet me përmbajtje kulturore, edukative,
arsimore, dokumentarë dhe ato për fëmije e të rinj, për këtë periudhë ka mbuluar rreth 7. 6% të
programit të përgjithshëm premierë të RTK1.
Redaksia e PAMF-së, të cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, të serisë dhe të filmit,
arrin shifrën në 9. 4%.
Sa i përket programit të redaksisë së sportit, të transmetuar gjatë vitit 2020, ajo arrin shifrën në
3.6%.
Programi premierë i komuniteteve joshqiptare, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake, rome,
ashkalinjë dhe egjiptiane, arrin shifrën në 8.5% të programit të gjithmbarshëm të RTK 1.

Programi sipas sektorëve

17. SHËRBIMI I ADMINISTRATËS DHE I BURIMEVE NJERËZORE
17.1 Administrata në RTK:
Gjatë vitit 2020 në Shërbimin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK janë kryer punët
rutinore si: Përgatitja, shpërndarja dhe regjistrimi i formave të pushimeve vjetore dhe mjekësore,
azhurnimi i listave të punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, puna me palë rreth kërkesave
për sqarime, shpjegime dhe sugjerime sa i përket të punësuarve, azhurnimi dhe kontrollimi i
dosjeve personale të punëtoreve me qëllim të evidentimit të mangësive në kuptim të plotësimit
me dokumentacion të nevojshëm.
Zyrtarët e Administratës kanë marrë pjesë në të gjitha seancat e Komisionit disiplinor duke
grumbulluar dëshmi të dokumentuara, përgatitur oraret e seancave, njoftimin e personave që
kërkohet të janë prezent lidhur me detajet e takimit, datën dhe kohën e seancës, mbajtjen e
procesverbalit për seancën disiplinore dhe vendosjen e tij në lëndën konfidenciale disiplinore.
Zyrtarët e Administratës kanë përpiluar dhe shpallur të gjitha njoftimet për masat mbrojtëse ndaj
pandemisë Covid-19. Të gjitha njoftimet janë përpiluar duke u bazuar në Vendimet e Qeverisë
dhe Manualin nga Ministria e Shëndetësisë. Zyrtarët e Administratës kane mbajtur evidencat e
sakta për rastet e të punësuarve të cilët kanë qenë të infektuar me Covid-19, persona kontakti apo
të izoluar me rekomandime të mjekut. Gjatë kësaj periudhe kohore për efikasitet dhe azhuritet
kemi përpiluar edhe formularët e veçantë që të punësuarit të deklarojnë statusin e tyre. Gjithashtu
duke u bazuar në Manualin nga Ministria e Shëndetësisë kemi njoftuar dhe kërkuar zbatimin e
masave parandaluese epidemike.

Gjatë vitit 2020:
- Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka përpiluar raporte, lista dhe
analiza të natyrës së Administratës dhe Burimeve njerëzore sipas nevojës dhe kërkesës së
Udhëheqësit të Administratës dhe burimeve njerëzore në RTK.
- Me angazhim maksimal punonjësit e Administratës dhe Burimeve Njerëzore kanë bërë
riorganizimin e Arkivit, Regjistratorëve dhe Dosjeve personale për secilin të punësuar.
- Shërbimi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK ka vazhduar të aplikojë
regjistrimin e pranisë në punë në mënyrë elektronike. Administrata dhe burimet njerëzore
në RTK në baza ditore, javore dhe mujore ka përpiluar raporte të pranisë në punë për të
gjithë të punësuarit në të gjitha sektorët e RTK-së dhe i ka dërguar tek Udhëheqësit e
sektorëve.
- Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe Zyrtarët e Administratës kanë vendosur të dhënat
për të punësuarit e rinj në sistemin e burimeve njerëzore si dhe të dhënat artistëve dhe
bashkëpunëtorëve tjerë të angazhuar, për realizimin e serive, emisioneve dhe të tjera.
- Në RTK janë lajmëruar dhe evidentuar 140 (njëqindedyzet) të punësuar të infektuar me
virusin Covid-19.
- Të punësuarve për mosparaqitje në punë sipas Rregulloreve në fuqi, Shërbimi i
Administratës me përllogaritje të pagave nuk e ka bërë pagesën e shujtës për aq ditë sa ka
munguar i punësuari.
- Shërbimi i Administratës ka përpiluar Formularët e veçantë për situatën e re të krijuar me
pandeminë. Formularët janë përpiluar duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë për disa
kategori; prindërit me fëmijë nën moshën 14 vjeçare, sëmundje kronike, për të
infektuarit-vetizolim-shërim dhe për të punësuarit mbi moshën 60 vjeçare.
17.2. Projektet:
Gjatë periudhës janar-dhjetor 2020 në RTK - TV janë realizuar projektet:
Çka ka shpija
Për realizimin e emisionit “ Çka ka shpija” përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar 24
(njëzetekatër) bashkëpunëtorë të jashtëm.
Big Band
Për realizimin e emisioneve argëtuese RTK përveç të punësuarve në RTK në këtë periudhe janë
angazhuar 7 (shtatë) instrumentalistë të cilët janë pjesë e Big Bandit.
Situata me COVID-19
Për përcjelljen e “Pandemisë COVID-19” dhe realizimin e shumë emisioneve kronikave
reportazheve, lajmërimet nga vendet e ngjarjeve me emisione ‘live’ që publiku të jetë i informuar
në kohe realë për situatën pandemike.

Emisioni “Natën...me Fatmir Spahiun”
Për realizimin e emisionit “Natën...me Fatmir Spahiun” përveç të punësuarve në RTK janë
angazhuar edhe 7 (shtatë) bashkëpunëtorë të jashtëm.
Debatet televizive
Duke pasur parasysh situatën politike, Mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë, situatën me
pandemi e paralajmërimet për zhvillimet ekonomike janë organizuar debate me temat aktuale.
Për realizimin e Debateve Politike, përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar 05 (pesë)
bashkëpunëtorë të jashtëm në cilësinë e analistëve politikë.
17.3. Risistemimet:
Gjatë vitit 2020 në RTK 1-TV, 08 (tetë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
Gjatë vitit 2020 në RTK Radio, 3 (tre) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
17.4. Avancimet:
Gjatë vitit 2020 në RTK 1-TV bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avancuar
gjithsej 48 (dyzetetetë) të punësuar.
Gjatë vitit 2020 në RTK 2-TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avancuar
gjithsejtë 2 (dy) të punësuar.
Gjatë vitit 2020 në RTK Radio bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avancuar
gjithsejtë 13 (trembëdhjetë) të punësuar.
17.5. Pushimet e lehonisë:
Gjatë vitit 2020 në RTK1-TV, 14 ( katërmbëdhjetë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për
pushim të lehonisë.
Gjatë vitit 2020 në RTK 2-TV, 3 (tre) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të
lehonisë.
Gjatë vitit 2020 në RTK- Radio, 6 (gjashtë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të
lehonisë.
17.6. Pushimet pa pagesë:
Gjatë vitit 2020 në RTK1-TV, 16 (gjashtëmbëdhjetë) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për
pushim pa pagesë.
Gjatë vitit 2020 në RTK 2- TV, 4 (katër) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për pushim pa
pagesë.

Gjatë vitit 2020 në RTK - Radio, 4 (katër) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për pushim pa
pagesë.
17.7. Komisionet disiplinore:
Gjatë vitit 2020, janë iniciuar dhe proceduar 7 (shtatë) raste për Komisionin disiplinor ndaj të
punësuarve, ku janë ndërmarr masa sipas rregulloreve në fuqi.
17.8. Vendimet për ndihmë solidare:
Gjatë vitit 2020 në RTK1-TV, në bazë të kërkesave janë përgatitur vendimet për ndihma solidare
për 31 (tridhjetenjë) të punësuar me rastin e vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes apo vdekjes
së të punësuarit.
Gjatë vitit 2020 në RTK 2- TV, në bazë të kërkesave janë përgatitur vendimet për ndihma
solidare për 4 (katër) të punësuar me rastin e vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes.
Gjatë vitit 2020 në RTK- Radio, në bazë të kërkesave janë përgatitur vendimet për ndihma
solidare për 16 (gjashtëmbëdhjetë) të punësuar me rastin e vdekjes së anëtarit të ngushtë të
familjes.
17.9 kontratat e ndërprera:
Sipas dispozitave ligjore në fuqi çdo i punësuar pensionohet me arritjen e moshës 65 vjeçare
andaj, duke qenë se gjatë periudhe janar-dhjetor 2020, 13 (trembëdhjetë) të punësuar e kanë
arritur këtë moshë, kontratat e punës për këta të punësuar janë ndërprerë.
Për shkak të vdekjes së 04 (katër) të punësuarve, u janë ndërprerë kontratat e punës.
Bazuar në kërkesën personale 05 (pesë) të punësuarve në RTK i është ndërprerë kontrata e punës
gjatë kësaj periudhe.
17.10. Konkurset:
Dy pozita të zv/Drejtorit të përgjithshëm,
Një pozitë e Drejtorit të Televizionit;
Një pozitë e Drejtorit të RTK Radios;
Një pozitë e Drejtorit të RTK 2 TV dhe
Një pozitë e Udhëheqësit të Shërbimeve të Përbashkëta.
Katër pozita Gazetar 2 në RTK TV
Një pozitë Producent i emisionit në RTK TV
Dy pozita Montazher 2 në RTK TV
Një pozitë Montues i pajisjeve teknike në RTK TV
Dy pozita Frizere-Grimere në RTK TV

Një pozitë Zyrtar i të hyrave në RTK TV
Një pozitë Producent i emisionit në RTK Radio
Një pozitë Bashkëpunëtorë i muzikës në RTK Radio
Një pozitë Zyrtar i arkivit në RTK Radio
Një pozitë për plotësimin e vendit të lirë të punës për persona me nevoja të veçanta në cilësinë e
Folësit në RTK Radio.

17.11. Auditimet:
Gjatë vitit 2020 kemi bashkëpunuar ngushtë dhe ju kemi përgjigjur të gjitha kërkesave e
parashtruara nga zyrtarët e Zyrës së Auditorit të Jashtëm. Përveç auditimit nga ana e Zyrës së
Auditorit të Jashtëm, Shërbimi i Administratës gjatë kësaj periudhe kohore ka kaluar edhe
Auditimin e Brendshëm. Është audituar “PAJTUESHMËRIA E VENDEVE TË PUNËS”
Dhe si gjithmonë Zyra e Administratës ka bashkëpunuar duke ju përgjigjur dhe dokumentuar
secilës kërkesë që arrin nga Njësia e Auditimit të Brendshëm.
17.12. Burimet Njerëzore:
Të punësuarit me kontrata pune me kohë të caktuar dhe me kohë të pacaktuar
RTK vitin 2020 e ka filluar me 796 (shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) të punësuar të cilët janë
të ndarë në shërbime:
Sektori

Drejtoria
Menaxhmenti
Departamenti për strategji dhe
zhvillim
Zyra për marrëdhënie me jashtë
dhe komunikim
Marketingu
Prokurimi
TI
Media Online
Auditor
RTK 1 - TV
RTK 3 - TV

Numri
i
punësuarve
01.01.2021
101
1

të Numri
i
më punësuarve
31.12.2020
105
7

të Ndryshimi
më
+04
+06

17

17

0

5
14
12
23
26
3
347
76

4
15
12
21
26
3
342
75

-01
+01
0
-02
0
0
-05
-01

Radio Kosova
RTK 2 - TV
Shërbimet e Përbashkëta
TOTALI

158
60
54
796

156
58
55
791

-02
-02
+01
-05

17.13. Bashkëpunëtorët e jashtëm:
RTK vitin 2020 e ka filluar me 222 (dyqind e njëzet e dy) bashkëpunëtor të angazhuar për
realizimin e serive, emisioneve, të cilët janë të ndarë në shërbime:

Sektori
RTK 1 - TV
RTK 3 - TV
Radio Kosova
RTK 2 - TV
Të tjera
TI
Mediet online
Shërbimet e Përbashkëta
TOTALI

Numri i të angazhuarve
më 01.01.2020
118
18
31
37
18

Numri i të angazhuarve
më 31.12.2020
118
15
31
37
17

07
09

06
09

02
222

02
218

Ndryshimi
0
-03
0
0
-01

-04

17.14. Siguria në punë
Siguria në punë është një disiplinë shkencore e cila në mënyrë më të gjerë merret me hulumtim,
zhvillim dhe përcaktimin e masave teknike organizative në procesin e punës.
Detyra e parë e mbrojtjes në punë është parandalimi i aksidenteve të mundshme si dhe sigurimi i
kushteve sa më të mira të punës dhe mbajtjen e ambientit në kushte normale në bazë të
parametrave të lejuar. Prandaj projektet dhe detyrat duhen hartuar dhe organizuar në përputhje
me rregullat dhe ligjet e sigurisë në punë.
Detyra e dytë është përvetësimi i proceseve dhe detyrave si dhe automatizimi i procesit
teknologjik duke e zvogëluar edhe ekspozimin e punëtorëve në rreziqe të ndryshme. (p.sh..
kontrollet dhe vëzhgimet me kamerat e sigurisë, komunikimit me radiolidhje, hapja-mbyllja e
portave në temperatura të ulëta-larta, ventilimi i hapësirave të ngarkuara me materiale sanitare,
vëzhgimi me kamera i depos së kimikateve etj.).
Të punësuarit duhen konsideruar në mënyrë humane prandaj në çdo proces pune është e
domosdoshme të punohet në kushte të duhura dhe optimale duke e ruajtur shëndetin e të
punësuarve, për sigurinë e tyre teknike, për ambientin dhe mesin e tyre të punës, pushimin,
edukimin dhe ngritjen e tyre profesionale.
Zhvillimi i teknikës dhe teknologjisë kërkon aplikimin e përvojave dhe të arriturave shkencore
në fushën e mbrojtjes në punë, sepse njohja dhe edukimi i të punësuarve ndikon në uljen e
rreziqeve gjatë procesit të punës. Nga kjo që u tha më lart rrjedh se mbrojtja në punë duhet të jetë
e pranishme në të gjitha fazat e procesit teknologjik.
Mbrojtja në punë nuk përfshin vetëm veprimet e drejtuara në largimin e shkaktarëve, lëndimeve,
por edhe veprimet në largimin e të gjithë faktorëve që vështirësojnë dhe pengojnë punën normale
në procesin teknologjik. (nga puna në terren deri në transmetimin e tyre)
Mbrojtja në punë është shkencë që merret me njeriun në vendin e tij të punës, me raportet e tij
ndaj punës dhe me ndikimin e punës tek ai, duke tentuar që të punësuarit pas përkushtimit në
punë të kthehet me shëndet dhe mirëqenie në mesin familjar.
Mbi këto parime u zhvilluan edhe aktivitetet në RTK në këtë fushë në vitin 2020.
Muaji janar filloi me angazhimet si dhe realizimin e programit të hartuar enkas për këtë vit.
Natyrisht se përgatitjet dhe fokusimi për këtë vit kalendarik ishte serioz dhe kërkon përkushtim
dhe vullnet të përbashkët në realizimin e plotë të objektivave të caktuara.

Gjatë muajit shkurt u vizituan hapësirat e ndryshme në RTK dhe bashkë me mbikëqyrësit e
mbrojtjes e shpëtimit u dhanë sugjerimet shtesë për kryerjen e detyrave në baza ditore, javore
dhe mujore. Në ato javore aksenti kryesor u vu në kujdesin eventual në vazhdim nga të reshurat e
borës dhe shiut pranveror me ç’ rast mund të shkaktohen vërshime dhe rrezikohen pajisjet e
ndryshme teknike.
Rregullisht ka ankesa në sektorë të ndryshëm duke filluar nga tualetet e degraduara, vendet për
parkim, pajisjet të vjetra, mungesa e atesteve në pajisje të ndryshme, mungesa të zyrtarit të
sigurisë në përcjelljen e OBV, brengave nga rrezatimet, mungesave të pajisjeve mbrojtëse,
teknologjisë së vjetruar etj.
Gjatë inspektimeve janë vërejtur një varg problemesh dhe mungesash dhe janë dhënë sugjerimet
për sanimin e defekteve dhe zgjidhjen e problemeve.
Duke e pasur parasysh epideminë globale të Korona virusit, u sugjerua që të përforcohet kujdesi
për higjienë në hapësirat tona si masë shtesë parandaluese nga kjo epidemi.
Nga muaji mars, fokusi u vu te masat parandaluese kundër pandemisë Covid-19. Masat fillestare
ishin shtimi i kujdesit në higjienë, masat shtesë në shtimin e punëtorëve të higjienës, pastrimi në
tërësi i bufesë, zvogëlimi i pjesëmarrës së mysafirëve në studio, shtimi i kujdesit në hyrje-dalje,
dezinfektimi i mikrofonave, puna nga shtëpia, aty ku është e mundur, sigurimi i mjeteve
higjienike shtesë etj.
Në këtë vazhdë u bë dezinfektimi i të gjitha hapësirave të RTK-së, përfshirë edhe objektin e
radios.
Janë ndërmarrë edhe të gjitha masat e tjera, në përputhje me rekomandimet e institucioneve
shtetërore.
Problem shtesë paraqet edhe vërshimi i hapësirave të RTK-së, në raste të shirave të shumta dhe
të rrëmbyeshme. Ky është një problem afatgjatë, që ende nuk ka gjetur zgjidhje.
Për të ardhmen rekomandohet të ndërhyhet në disa segmente, gjithnjë në funksion të shtimit të
sigurisë në punë, si: Vendosja e shkallëve emergjente, atestimi i antenave të RTK-së, mbulimi i
rezervuarëve të naftës, mbulimi i rrjetit të kabllove të rrymës me kanale të plastikës, kompletimi
i sistemit të hidrantëve për fikjen e zjarrit, furnizimi me uniforma dhe mjete pune adekuate për
stafin, riparimi i kulmit në depon kryesore në TVK (për mbrojtjen e materialeve dhe të
dokumentacionit), atestimi i bombolave të aparateve të zjarrit (bombolat metalike janë 50 vite të
vjetra), atestimi i trafove të rrymës, atestimi i rrezatimit në MCR,PCR, zyrën e regjisë etj.
Gjithashtu, vazhdimi i respektimit të plotë të masave anti-Covid në të gjitha njësitë dhe objektet
e RTK-së.
17.15. Qendra e Aftësimit Profesional
Qendra e Aftësimit Profesional e RTK-së në vitin 2020, ka kryer detyrat dhe obligimet që
burojnë nga kontrata e punës dhe plani vjetor, duke realizuar projekte të rëndësishme në fushën
profesionale.
Si vazhdimësi e projekteve të nisura dhe planifikuara më herët, janë implementuar vetëm disa
prej tyre, pas viti 2020 pamundësoi shumë angazhime për shkak të pandemisë globale që pllakosi
botën.
Është hartuar si çdo vit plani vjetor i arsimimit dhe trajnimeve, janë dërguar rregullisht raportet
mujore të punës, si dhe është bërë organizimi, menaxhimi dhe monitorimi i aktiviteteve
edukative/trajnuese në RTK, në institucione të tjera si dhe në platformat online si Zoom,
Googlemeet etj.

Duhet theksuar se disa nga problemet në këtë njësi të RTK-së, janë bartur nga vitet paraprake.
Ndarja e buxhetit mbetet sfidë, ashtu si edhe kushtet e punës ku zhvillohen aktivitetet trajnuese
lënë shumë për të dëshiruar.
Projektet/aktivitetet e realizuara
Gjatë vitit 2020, Qendra e Aftësimit Profesional të RTK-së ka implementuar me sukses disa
projekte, sa kanë lejuar rrethanat dhe mundësitë për shkak të situatës së krijuar nga pandemia
COVID 19.
Meqenëse jam bursiste e EBU-së, e kontaktuar nga EBU Academy si menaxhere e Qendrës për
Aftësim Profesional të RTK-së kam vijuar dy trajnime në distancë. Njëri ishte vazhdimësi e
trajnimit të mbajtur në Londër vitin e kaluar në temën “Constructive Journalism & Covid19 What role?, ndërsa tjetri ishte në temën “How to set up a studio at home” me trajnerin e BBC,
Mark Egan.
Në këtë frymë, në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme me Akademinë e EBU, edhe dy trajnerë
të Akademisë së RTK ndoqën Masterclass online me trajnerin Frederic Franz, në temën “
Teaching online with Zoom”.
Sa i përket punës me Akademinë e RTK –së, gjatë vitit të kaluar janë bërë disa ndryshime. Dy
nga trajnerët e certifikuar nga Akademia e EBU nuk janë më pjesë e kësaj Akademie.
Zëvendësimi i tyre është bërë me grupin e dytë të të trajnuarve nga radhët e minoriteteve.
Në kuadër të projektit të filluar në vitin 2019, RTK në bashkëpunim me Ambasadën britanike
dhe kompaninë Albany Associates, “Promoting media literacy and supporting independent
media in Western Balkans”, ka zhvilluar disa takime me përfaqësues të Ambasadës britanike në
Prishtinë dhe të agjencisë Kosova Live, me qëllim të prodhimit të një serie të emisioneve satiriko
politike. RTK zgjodhi ekipin e punës dhe realizoi kronikën sipas standardeve të kërkuara, mirëpo
emisioni ende nuk ka marrë dritën e gjelbër për transmetim në gjashtë qendrat televizive,
përfshirë edhe RTK, siç parashihet në projekt.
Në fund të vitit 2020, kam bërë një prezantim të punës së Akademisë dhe Qendrës së aftësimit
profesional të RTK-së, për Radio Televizionin Shqiptar RTSH, dhe OSBE zyra në Shqipëri të
cilët mbështesin mediet si dhe trajnimet. Prezantimi u bë online në platformën Zoom.
Me rekomandimin e EBU-së, Akademia e RTK-së është paraqitur si ndër më të suksesshmet në
rajon, si dhe i është sugjeruar RTSH si model për krijimin e Akademisë së tyre.
Në prezantimin tim, ofrova të gjithë përvojën dhe mundësitë për bashkëpunim që krijon
Akademia jonë. RTSH do të vazhdojë të kontaktojë me ne, për të parë mundësitë e
bashkëpunimit me RTK-në në të ardhmen, përmes takimeve në Prishtinë apo në Tiranë.
Akademia e RTK-së, në anën tjetër nuk arriti të organizojë Multimedia Journalism Course si
çdo vit tjetër, për shkak të pandemisë. Në platformën online, trajnerët hezituan, dhe kjo u
shty për vitin 2021.
Nga projekte të tjera, një gazetare e programit dokumentar dhe një redaktore e lajmeve, kanë
ndjekur trajnimin për solucion journalism organizuar nga BIRN.
Ndërsa në kuadër të trajnimeve të brendshme në RTK – televizion, edhe pse me një intensitet
më të ulët është vazhduar me aftësimin/trajnimin e moderatorëve për diksion e të folurit
bukur.
Aktivitete të tjera
OSBE, zyra në Prishtinë ka organizuar kurse të gjuhëve të komuniteteve, dhe gazetarë nga
redaksitë e komuniteteve të RTK-së kanë marrë pjesë në këto kurse.

Ndërsa në bazë të Memorandumit të bashkëpunimit me OSBE-në, për të mbështetur redaksinë
boshnjake në RTK, dy kandidate kanë vijuar praktikën profesionale në redaksinë boshnjake, në
cilësinë e gazetareve –praktikante.
Praktika profesionale

Një pjesë e madhe e punës së Qendrës së Aftësimit Profesional të RTK-së ka të bëjë me ofrimin
e praktikës profesionale për studentët e gazetarisë dhe produksionit.
Me organizatën Vorae, RTK ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi, për ofrimin e punës
praktike për redaksinë rome të lajmeve. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, u është mundësuar
kryerja e praktikës profesionale në redaksinë rome, të rinjve të këtij komuniteti për moderim,
gazetarë terreni dhe kameramanë. Për shkak të pandemisë në këtë vit, numri I praktikantëve ishte
më i vogël.
Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me universitetet publike dhe private. 4 studentë të Universitetit
publik “Hasan Prishtina” kanë kryer praktikën në Dhomën e lajmeve. Nga kolegjet private,
kolegji AAB 2, dhe një studente nga një universitet turk.
Gjithashtu kemi pasur 1 praktikant në emisionin “Imazh”, si dhe 2 në radio Kosovë.
17.16. Njësia e Logjistikës
Gjatë vitit 2020 janë kryer të gjitha detyrat e parapara: Koordinimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve
dhe ecurisë së punës të cilat kanë qenë të planifikuara, identifikimi dhe zgjidhja e problemeve në
të gjitha njësitë, monitorimi i mirëmbajtjes së objektit (pastërtisë), monitorimi i mirëmbajtjes së
veturave zyrtare (pastërtisë, regjistrimit, sigurimit, kontrollimit teknik dhe servisit), kontrollimi i
shpenzimeve të mallit të nevojshëm, të naftës, të ujit e të energjisë, në RTK1, RTK2 dhe anekset
shtesë, heqja e mbeturinave nga hapësirat e RTK1, RTK2 dhe anekse, vërtetimi nëse vonesa e
veturave gjatë kohës në terren ka qenë shkak i ndonjë aksidenti në trafik apo prishja teknike,
rishikimi i kilometrazhit në përputhje me sasinë e naftës së shpenzuar, vlerësimi në vazhdimësi i
punëtorëve të njësisë së autoparkut, shtëpiakut dhe mirëmbajtjes.
Mosrealizimi i disa prej objektivave ka qenë shkak i mungesës së mjeteve të punës kryesisht në
sanitari. Në njësinë e shtëpiakut dhe mirëmbajtjes ka qenë punë e ngadalshme, por është arritur

riparimi i të gjitha banjave në përgjithësi, rregullimi i gypave të sanitarisë, riparimi ose vendosja
e cilindrave nëpër dyert e studiove, edhe zyre për çështje sigurie.
Në njësinë e autoparkut janë kryer të gjitha sigurimet, kontrollimet teknike, servisimi i veturave.
Gjatë kësaj periudhe, mirëmbajtja e objektit ka qenë e kënaqshme.

18. ZYRA LIGJORE E RTK-SË DHE ZYRA PËR TË DREJTAT E AUTORIT
18.1.

Çështjet gjyqësore

Gjatë vitit 2020, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me
çështjet juridike gjyqësore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:
1. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil janë
duke u zhvilluar trembëdhjetë (13) konteste gjyqësore;
2. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike janë duke u
zhvilluar katër (4) konteste gjyqësore;
3. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative janë
duke u zhvilluar dy (2) konflikte administrative;
4. Në Gjykatën e Apelit të Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil janë
duke u zhvilluar tri (3) konteste gjyqësore;
5. Në Gjykatën e Apelit të Kosovës - Departamenti për Çështje Ekonomike janë duke u
zhvilluar tri (3) konteste gjyqësore;
6. Në Gjykatën e Apelit të Kosovës - Departamenti për Çështje Administrative është duke u
zhvilluar një (1) kontest gjyqësor;
7. Në Gjykatën Supreme të Kosovës - Dhoma e posaçme është duke u zhvilluar një (1)
kontest gjyqësor.
Gjatë vitit 2020, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me
çështjet juridike përmbarimore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:
18.2 Çështjet Përmbarimore
1. Në lidhje me pesë (5) çështje përmbarimore janë nënshkruar marrëveshje për pagimin e
borxhit me këste;
2. Në Gjykatën Themelore, Departamenti Civil janë duke u shqyrtuar gjashtëmbëdhjetë (16)
çështje përmbarimore; si dhe
3. Në Gjykatën e Apelit janë duke u shqyrtuar njëzet e tri (23) çështje përmbarimore.
18.3 Interpretime Ligjore
Me kërkesë të Menaxhmentit, Zyra Ligjore ka bërë këto interpretime ligjore:
1. Opinion Ligjor lidhur me kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së lidhur me atë se
a amnistohen nga rregulloret e brendshme të RTK-së kryetarët e sindikatave për
qëndrimet e tyre politike;
2. Opinion Ligjor për Bordin e RTK-së, lidhur me atë se a ka të drejtë që një anëtar i bordit i
cili nuk ka mandat të plotë, të kandidoj/emërohet në pozitën kryetar i Bordit të RTK-së.

18.4. Çështjet me KPM-në
1. Ankesë drejtuar KPM-së lidhur me emisionin “Jeta në Kosovë” me temën “Çka po ndodh
me RTK-në”, të transmetuar në RTV Dukagjini.
2. Shkresë drejtuar KPM-së lidhur me reklamën e HIB PETROL;
3. Ankesë kundër Klan Kosovës drejtuar KPM-së;
4. Përgjigje në shkresën e KPM-së lidhur me ankesën e kompanisë Devolli.
18.5

Punët e tjera

Në kuadër të fushëveprimit të saj, Zyra Ligjore ka kryer edhe punë të tjera, si: Përmirësimi dhe
rishikimi i kontratave të punës për punëtorë të caktuar; rishikim i vendimit për shtyrje kontrate;
rishikim i kontratave të ndryshme; përpilimi i memorandumeve të bashkëpunimit; përpilim i
vendimeve të Komisionit Disiplinor; kërkesa të ndryshme lidhur me arritjen e marrëveshjes për
pagesën e borxhit me këste; rishikimi i Kontratës Kolektive të RTK-së; sqarime lidhur me
kontratat e ndryshme; pjesëmarrja në mbledhjet e Komisionit Disiplinor; përpilimi i vendimeve
për pezullim të kontratës; sqarime sipas kërkesave të anëtarëve të Bordit ose të punësuarve të
tjerë lidhur me të drejtën e angazhimeve shtesë; përpilimi i autorizimeve; shkresa përfaqësuesve
të institucioneve ndërkombëtare lidhur me perspektivat e projektligjit të RTK-së; ankesë drejtuar
avokatit të popullit lidhur me uljen e buxhetit të RTK-së për vitin 2020 e punë të tjera.
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NJËSIA E BROADCAST - CINEGY
Muaji

Ditët e
punës

Intervenime
mesatare
gjatë ditës

Totali i
intervenimeve
gjatë muajit

Janar

31

5

155

Shkurt

29

10

280

Mars

31

20

620

Prill

30

15

450

Maj

31

20

620

Qershor

30

15

450

Korrik

31

19

589

Gusht

31

15

465

Shtator

30

14

420

Tetor

31

12

372

Nëntor

30

15

450

Dhjetor

31

35

1085

PËRSHKRIMI I PUNËVE NË SHËRBIMIN E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË
RTK - CINEGY
● Mirëmbajta e CINEGY Sistemit;
● Mirëmbajta e Play out Servereve, Enkodereve, Cinegy Router;
● Mirëmbajtja e Play out Control, Multi viewer-eve, Live Mixer-ëve;
● Mirëmbajta e Server-ëve të CINEGY;
● Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve;
● Mirëmbajtja e Domain Controler-it, Krijimi i Përdoruesve të rinj;
● Krijimi i lidhjeve të reja për qasje në Materiale FTP, Lidhje brenda rrjetës etj.;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i hapësirës në Capture Server;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Hapësirës për Capture Server të Studiove;
● Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive;
● Instalimi i resurseve të nevojshme për digjitalizimin e MCR-së, nga klasike në CINEGY.
● Kontrollimi dhe mirëmbajtja e sistemit të CINEGY, ku përfshihet testimi i video/audio
sinjalit, për të dy standardet, SD dhe HD, për të gjithë operatorët kabllorë, bëhet në baza ditore,
si dhe gjendja e të gjitha pajisjeve, të cilat janë të përfshira në projektin e CINEGY.
Njësia e WEB
Intervenime të përgjithshme në rtklive.com
Përpunim të fotografive
Mbështetje teknike tek stafi i gazetareve në rtklive.com
Publikime të konkurseve të televizionit dhe radios si dhe RTK2
Publikimin e ofertave apo përditësimin e tyre në Marketing
Publikimin e vendimeve dhe konkluzave të bordit të RTK-së
Publikimin - Udhëzimet për Mbrojtjen e Sinjalizuesve
Publikimin e GIFF banerëve të KQZ-së për Zgjedhjet e jashtëzakonshme 2020 AL dhe
SR
Dërgimin e njoftimeve nga maildistribution@rtklive.com në all@rtklive.com
Hapje të e-mailave
Mbyllje të e-mailave
Ndërrim të passwordave
Përditësimin e përdoruesve në grupet e caktuara brenda RTK-së etj.
COVID RESULTS
Gjatë kohës së pandemisë ishte në interes të të gjithë lexueseve të faqes sonë, që të informohen
shpejt dhe saktë për numrat rreth Covid-19. Ne kemi ofruar në Web një seksion ku shfaqen
informatat se sa të infektuar, të shëruar dhe të vdekur, për secilin prej shteteve të botës.
Informatat për këto shtete i kemi marrë nga një API publike me url: “https://covid19.mathdro.
id/api“, e cila është e bazuar në statistikat që shfaqen publikisht nëpër ueb-faqet e WHO (World
Health Organization).
Për arsye se kjo api (dhe asnjë tjetër) nuk siguronte të dhëna statistikore për Kosovën, ne kemi
krijuar një modul në administrim, ku kemi futur manualisht këto të dhëna, duke i përditësuar çdo
ditë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.

PUSH NOTIFICATION FOR WEB
Kemi integruar pjesën e push-notifications për lajmet më të rëndësishme të portalit. Duke
përdorur shërbimin webpushr, ne tani u ofrojmë lexueseve tanë që të informohen se kemi diçka
për të lexuar, edhe pa qenë duke e shfletuar në ueb-faqen tonë. Lexuesi bëhet subscribe në ueb,
përmes një pop-up i cili i shfaqet kohë pas kohe, duke e pyetur se a do të informohet në kohë
reale për lajmet.
Në pjesën e administrimit, përmes një butoni, gazetarët tanë mund ta identifikojnë secilin lajm, si
lajm që duhet t'u dërgohet lexuesve si njoftim.
MODULI - USA ELECTIONS
Kemi integruar në ueb rezultatet në kohë reale të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës.
KRIJIMI I KATEGORIVE DHE RUBRIKAVE TË REJA
Dizajnimi dhe zhvillimi i rubrikave të reja në rtklive.com duke i ambientuar me konceptin aktual
të ueb-faqes rtklive.com
Shqiptarët në Turqi
Rubrika në fjalë është e pasqyruar me tema shumë interesante rreth shqiptarëve në Turqi p.sh si i
kanë ruajtur traditat shqiptare, shqiptarët që nuk e harruan gjuhën e tyre asnjëherë ndër vite,
ngjarjet gjatë emigrimit e shumë e shumë tema tjera të sjella me shkrim dhe video.
Për fëmijë dhe të rinj
Çdo vit, NRK Super dhe fëmijët në Norvegji bashkohen gjatë një jave të tërë për një mesazh të
qartë “Thuaj përshëndetje, bëhu mik me dikë”.
Ata përgatisin përmbajtje krijuese dhe përvoja që promovojnë një javë të plotë me një motiv të
caktuar, duke përfshirë një këngë dhe koreografi të përbashkët për të gjithë fëmijët në Norvegji.
Duke u bazuar në përvojat e suksesshme të NRK Super dhe Ketnet të VRT-së, u konsiderua që të
përfshihen edhe vende tjera evropiane duke koordinuar një seri veprimesh ku do t'i lejojnë
fëmijët të jenë pjesë e një përvoje të veçantë që mund të rezultojë me ndryshime pozitive sociale
në nivelin ndërkombëtar.

EBU KIDS - Fushata e miqësisë evropiane
Këtë vit, anëtarët e komunitetit - Fëmijët EBU (kids) janë të ftuar të bëhen pjesë e një “lëvizjeje”
evropiane që përfshin fëmijët duke promovuar vlera të miqësisë dhe mirësisë shoqërore në
vendet ku ata jetojnë, mësojnë dhe luajnë. Në mesin e 15 Transmetuesve Publikë të Evropës,
është edhe Radio Televizioni i Kosovës, si vend i vetëm pjesëmarrës nga Ballkani Perëndimor.
Qëllimi i kësaj fushate është që të marrin pjesë sa më shumë fëmijë nga mbarë Evropa dhe në të
njëjtën kohë të jenë pjesë e një vallëzimi që simbolizon gjithë përfshirjen dhe miqësinë.
Vetëm Anëtarët e EBU (Unioni i Transmetuesve Publikë) mund të marrin pjesë në këtë fushatë.
Prandaj, Radio Televizioni i Kosovës, për këtë iniciativë ka përgatitur disa aktivitete të cilat javët

në vazhdim do t’i transmetojë në të gjitha platformat zyrtare (TV - RTK, Radio Kosova, RTK
live, facebook RTK, instagram RTK etj.
Planifikimi i buxhetit IT - WEB 2021
Kemi paraqitur në detaje kërkesat për planifikim e buxhetit për ueb gjatë vitit 2021, duke
përfshirë koston e mirëmbajtjes së ueb hapësirës - Hostingut me domain-et për RTK,
Kompjuterë, Lap-topë, Printerë, Smart phone iOS dhe Android për testime të aplikacioneve,
pjesë rezervë për mirëmbajtje dhe avancim të sistemit në IT - Ueb, nevoja për trajnime,
konferenca etj.
Njësia e Arkivit Multimedial
Gjendja e jashtëzakonshme pandemike me të cilën është karakterizuar viti 2020 ka ndikuar
dukshëm në dinamikën e punës në Arkivin Multimedial me dy njësitë e veta, atë të Arkivimit
Digjital dhe Inject Room, por edhe në RTK në përgjithësi. Sikur në shumë njësi të tjera punuese,
edhe këtu është punuar me staf esencial, ndonëse orari i punës është mbajtur në tërësi, për shkak
të natyrës së punës, në mënyrë që edhe në këtë situatë të ofrojë shërbimet e veta në funksion të
përmbushjes së nevojave programore të RTK-së si dhe të plotësimit të kërkesave të palëve të
jashtme.
Aktualisht, Inject Room është njësia më aktive e Arkivit Multimedial. Gjatë këtij viti raportues
janë sistemuar në FBPS (File Based Production System) 45076 materiale. Përkthyer në vlera
mesatare, gjatë një ditë punë janë sistemuar mesatarisht 123 materiale, kurse gjatë një muaji
3756 sosh. Krahasuar me vitin 2019, kemi një rënie prej 9%, pra 4485 materiale të injektuara
më pak. Nëse krahasojmë këtë vit raportues me vitet paraprake mund të konstatohet se shtimi i
vëllimit të punës në këtë njësi është i shkallës rekorde të ulët në 4 vitet e fundit.
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Gjithashtu, në Inject Room gjatë gjithë kohës janë kryer edhe shërbime të tjera, si transferet e
materialeve në relacionet FTP - FBPS, FTP - NLE, USB - NLE, Youtube - NLE, You Tube FBPS, HDD - NLE, HDD - FBPS, DVD - FBPS dhe anasjelltas, NLE - MCR etj. Pos këtyre
shërbimeve, në Inject Room po ashtu janë kryer edhe shërbime të nxjerrjes së materialeve nga
sistemi, të cilat janë kryer pas pranimit të kërkesave të miratuara me shkrim nga personat
përgjegjës. Ky shërbim kryhet në bazë të procedurave dhe kritereve të përcaktuara me
Rregulloret e brendshme të RTK-së në fuqi. Së këndejmi, gjatë këtij viti raportues janë pranuar
305 kërkesa të brendshme si dhe 76 kërkesa të palëve të jashtme, që gjithsej bëjnë 381.
Krahasuar me vitin paraprak, pra atë 2019, vërehet një rënie e numrit të përgjithshëm të këtyre
kërkesave (nga 737 në 381).
Gjatë këtij viti raportues ka vazhduar ngecja në funksionimin e njësisë tjetër të Arkivit
Multimedial, atë të Arkivimit Digjital. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së punëtorëve për
këtë njësi pune. Së këndejmi, edhe numri i materialeve të arkivuara ka qene i barabarte me zero.
Megjithatë, gjatë vitit 2020 janë digjitalizuar 96 Seri televizive nga kasetat SX si dhe janë futur
në sistem 300 njësi mësimore online të cilat janë transmetuar gjatë pandemisë në RTK 4.
Vlerësohet si i domosdoshëm dhe tejet urgjent ri funksionalizimi i njësisë së arkivit digjital me
numër optimal të të punësuarve. Materialet e pa arkivuara në sistem është vështirë që të
hulumtohen dhe sistemohen, dhe përfundimisht shfrytëzohen me efikasitet për nevojat
programore të RTK-së.
Sa i përket aspektit kadrovik, siç u cek edhe më lart, viti raportues është karakterizuar me një
lëvizje të stafit. Në muajin korrik nga kjo njësi është larguar një operator, i cili ka kaluar në
njësinë e montazhit. Kështu, njësia e inject room disa muaj kishte mbetur me vetëm 3 të
punësuar. Pastaj, në këtë njësi ka pasur disa prurje kadrovike nga jashtë.
Sa i përket gjendjes së pajisjeve dhe inventarit, më 1 maj 2020 është parashtruar kërkesa për
blerjen e katër lexuesve të kartelave (Card Reader) të xhirimit, të cilat edhe janë blerë dhe
aktualisht janë në funksion.
Për dallim nga vitet e mëparshme, aktiviteti i Arkivit Multimedial në fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar ka qenë minimal, kryesisht për shkak të pandemisë me Covid-19. Megjithatë,
përkundër mos zhvillimit të takimeve të drejtpërdrejta me partnerë ndërkombëtarë, komunikimi
virtual nuk ka munguar.
Për fund, ritheksohet nevoja e ri-dizajnimit të kontratave të punës për të gjithë të punësuarit, në
kuptimin e adaptimit të përshkrimit të vendeve të punës në to me nevojat faktike të sektorit. Në
kuadër të ri-sistemimit të vendeve të punës në arkivin multimedial, tashmë qëndron përpilimi i
detajuar i përshkrimit të vendeve të punës për të gjithës të punësuarit e vet, në pajtim me planet
dhe objektivat zhvillimore.

NJËSIA E TI - RADIO

Gjatë viti 2020, Njësia e TI-së në RTK-Radio përveç punëve të përditshme, në mirëmbajtjen e
rrjetit, serverëve, rrjetit të telefonisë fikse por edhe pajisjeve tjera të TI-së ka kryer edhe këto
shërbime duke u bazuar gjithmonë në kërkesat programore të të gjitha njësive brenda RTKRadio dhe atë në:
- Studiot e On - air dhe Produksionit dhe
Administratë, Marketing dhe të gjitha zyrat tjera në objektin e RTK-Radio.
Të gjitha kërkesat programore të cilat i janë paraqitur njësisë së TI-së në njësinë programore
RTK - Radio, janë realizuar me sukses.
Rrjedhimisht të gjitha kërkesat nga Studiot e On - air, Studiot e Produksionit dhe zyrat tjera në
objektin e RTK - Radio në të cilat kanë marrë pjesë edhe njësia e TI-së mund të themi se janë
realizuar në tërësi.
Gjatë këtij viti i cili ka rreth 250 ditë të punës nga njësia e TI-së në RTK - Radio janë kryer këto
shërbime:
- Intervenime të lehta: 1425
- Intervenime të mesme: 1325
- Intervenime komplekse: 500
Në grupin e intervenimeve të lehta i kemi renditur këto punë: Incizimi i CD-ve, Probleme me
maus, Probleme me tastierë, Probleme me furnizim me energji elektrike, Probleme me dëgjuese,
Probleme me Box-a, Ndërrimi i passwordeve, probleme me e-mail etj.
Në grupin e intervenimeve të mesme i kemi renditur këto punë: Probleme me audio-dosje,
Probleme me drajvera, Probleme me programe Aplikative, më saktësisht në këtë grup i kemi
radhitur të gjitha problemet me Softuerët të cilët i përdorim për punë të përditshme në RTKRadio.
Në grupin e intervenimeve komplekse i kemi renditur këto punë: Formatizimi i PC-ve, Ndërrimi
i pjesëve të prishura, Intervenime të ndryshme në (Mother board, UPS, kabllime të reja në rrjetën

e kompjuterëve dhe të telefonisë fike etj.), më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha
problemet me Harduerin të cilin e kemi në përdorim për punë të përditshme në RTK-Radio.
Në tabelën e mësipërme nuk i kemi llogaritur punët e përditshme: Mirëmbajtjen e serverit të
radios (Domain Controller); Mirëmbajtjen e Serverëve, përmes të cilëve menaxhohet shpërndarja
e internetit në rrjetin e brendshëm (LAN) dhe rrjetit WiFi; Mirëmbajtjen e serverëve të dy
radiove tona me dëgjueshmëri përmes internetit; Mirëmbajtjen dhe monitorimin e programeve
radiofonike përmes incizimit në tre kompjuterë; Mirëmbajta e arkivit muzikor; Mirëmbajtja e
sistemit të kamerave të sigurisë; Mirëmbajtja e sistemit të laurës së hyrje-daljeve në objektin e
RTK-Radio.
Gjatë këtij viti edhe pse nuk kemi pasur ndonjë investim, një pune e madhe në rehabilitimin,
respektivisht mirëmbajtjen e pajisjeve të njësisë së TI-së dhe si rezultat i kësaj pune është arritur
një siguri e madhe në punën e pajisjeve të cilat janë në përdorim në vazhdimësi, pa ndërprerje,
24 orë në ditë, në studiot e On Air dhe Produksionit në njësinë programore RTK-Radio.
Gjatë fundit të këtij viti kemi filluar me rehabilitimin e telefonisë fikse në objektin e RTK-Radio.
Ky rehabilitim ka zgjatur deri në fund të muajit gusht 2020, pasi ka qenë i domosdoshëm
identifikimi i të gjitha lidhjeve nga Telekomi i Kosovës (PTK) deri në Centrali Telefonik (PBX1
dhe PBX2), që menaxhohet nga shërbimi i TI-së që nga fillimi i viti 2020, e deri të të gjitha zyrat
e të punësuarve brenda objektit. Kjo fazë mund të konsiderohet e mbyllur dhe tani duhet vetëm
një mirëmbajtje e rrjetit gjithmonë duke u bazuar në kërkesat e departamenteve dhe njësive tjera.
Gjatë këtij viti i kemi identifikuar të gjithë kompjuterët e vjetër të cilit duhet të ndërrohen dhe të
cilët janë në punë për më tepër se 12 vjet, me këtë rast kemi paraqitur një pasqyrë të qartë të
gjendjes së tyre. Numri i kompjuterëve që duhet të ndërrohen në njësinë programore RTK-Radio,
sipas këtij raporti është 60 copë.
Në Njësinë e Audio Arkivit këtë vit janë arkivuar të gjitha materialet të parapara me skemën për
arkivim ditor si dhe janë kryer këto punë në bazë të kërkesave të veçanta: Materiale me kërkesë
të redaktorëve: 153; Kërkesa për materiale për shfrytëzim të brendshëm: 33 materiale dhe
emisioni Metropol në baza ditore.
Gjatë kësaj periudhe kohore disa nga kolegët e njësisë sonë janë infektuar me virusin Corona dhe
rrjedhimisht ka qenë i domosdoshëm respektimi i masave të vendosura nga Instituti Kombëtar i
Shëndetit Publik. Respektimi i masave ka qenë një sfidë më vete dhe ka paraqitur problem shtesë
në organizimin e brendshëm të punës, por përfundimisht mund të konstatohet se të gjitha
kërkesat janë përmbushur nga Shërbimi i TI-së në RTK-Radio. Për pjesën e stafit të cilët kanë
qenë të infektuar apo në vetizolim në bashkëpunim me administratën janë plotësuar formularët e
nevojshëm dhe janë deponuar në dosjet individuale të secilit të punësuar nga administrata e
RTK-Radio.
Një pjesë të stafit të Programit por edhe të Redaksisë së Muzikës, duke pasur parasysh situatën e
krijuar nga pandemia Covid-19, kanë punuar On-line nga shtëpia dhe një gjë e tillë u është
mundësuar dhe janë kryer me sukses të gjitha obligimet dhe detyrimet programore të tyre ndaj
institucionit.
Ekipi i RTK-së ka përfunduar punët në terren dhe bashkërisht me përfaqësuesit e KTTN-së ka
propozuar masat dhe nevojat për përmirësimin e rrjetit transmetues tokësor FM, gjithashtu dhe e
ka deponuar një raport të detajuar te Menaxhmenti i RTK-së. Me këtë dokument është paraqitur
projekt-propozimi për sanimin e gjendjes ekzistuese. Ekipi i RTK-Radio një vlerësim të tillë të
rrjetit FM, si dhe propozim masat për sanimin e gjendjes, e ka bërë në muajin gusht të viti 2020.

Njësia e TI-së gjatë këtij viti është angazhuar në mirëmbajtjen e pajisjeve të lidhura me (VPN)
për transmetimin e audio sinjalit nëpërmjet IP-së, nga pika transmetuese “RTK-Radio” në pikën
transmetuese “Vreshta” në brezin frekuencor FM, për frekuencën 91.9 Mhz.

PROBLEMET GJATË VITIT 2020
Edhe pse gjatë këtij viti nuk kemi pasur ndonjë investim kapital, po ashtu jemi përballur edhe me
disa probleme me të cilat vazhdojmë të përballemi edhe gjatë përpilimit të këtij raporti. Në këtë
rast kemi mungesa elementare të pajisjeve të domosdoshme për përdorimin e një kompjuteri.
Duke u nisur nga tastierat, mausat si dhe të gjitha pajisjet e tjera përcjellëse për një kompjuter.
Gjatë viti 2020 asnjë nga kërkesat e parashtruara nga Njësia e TI-së në RTK-Radio nuk është
realizuar asnjë nga to dhe kjo është shumë shqetësuese kur dihet vjetërsia e pajisjeve me të cilat
punojmë.
NEVOJAT E NJËSISË SË TI-SË PËR VITIN 2021
Për shkak të vjetërsisë së mjeteve të punës (kompjuterëve), në zyrë të të punësuarve të cilët
kryejnë shërbime për programin e Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, në njësinë programore
RTK-Radio mendojmë se në vitin 2021 është tepër e domosdoshëm, blerja e së paku 60
kompjuterëve në mënyre që të kemi funksionim normal të punës së gazetarëve dhe
bashkëpunëtorëve të tjerë në të gjitha redaksitë brenda njësisë programore RTK-Radio.
Po ashtu mendojmë se gjatë vitit 2021 duhet të bëhet ndryshimi i 12 kompjuterëve në Studiot e
On - Air dhe Produksionit në njësinë programore RTK - Radio dhe blerja e një aplikacioni
(SOUND FORGE), të licencuar me të cilin kryhet incizimi, editimi dhe montimi i audio
materialeve.
Full Radio Station pack2 JAZLER RADIOSTAR WITH SPYCORDER AND JAZLERSHOW.
Ky aplikacion është i domosdoshëm të aplikohet në Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2 pasi
është aplikacioni me të cilin i gjithë procesi i punës në krijimin e listave muzikore do të
automatizohet. Në mënyrë automatike krijohet baza e të dhënave e muzikës e cila është

transmetuar në dy kanalet e Radio Kosovës. Ky aplikacion ofron shumë mundësi dhe e lehtëson
procesin e punës së teknikut në studio.
Problematikë tjetër të cilën e konsiderojmë edhe si emergjente është edhe blerja e një antivirusi
të licencuar me të cilin do të rritej siguria dhe kontrolli e pajisjeve brenda rrjetit të brendshmen të
RTK - Radio dhe problemet eventuale do të jenë shumë më shpejt të identifikueshme.
Për vitin 2021 konsiderojmë si të domosdoshme furnizimin me Serverë për Domain Controller.
Po ashtu mendojmë në ndërrimin edhe të switch-ëve në mënyre që të kemi një funksion dhe
qëndrueshmëri normale të rrjetit të brendshëm (LAN), gjithmonë duke u bazuar në kërkesat
programore.
Gjatë këtij viti shpresojmë të fillojë edhe implementimi i FBPS-së edhe në njësinë programore
RTK-Radio, pasi implementimi i tij besojmë se do të ndikonte pozitivisht në ruajtjen dhe
përpunimin e të gjitha audio materialeve.
Si element shumë i rëndësishëm do të ishte edhe fillimi i zbatimit të digjitalizimit të brendshëm
me të cilin mundësohet komunikimi dhe ndërlidhja e të gjitha studiove të On-air dhe
Produksionit ndërmjet vete, d.m.th. ndërtimi i një fushe komotuese digjitale, e cila do t’i largonte
në masë të konsiderueshme zhurmat brenda sistemit aktual të ndërlidhjes me të cilën posedon
njësia programore RTK - Radio.
NJËSIA E TI-së (MBËSHTETJA TEKNIKE - IT SUPPORT)
Muaji

Ditët e Totali
i Intervenim
punës
intervenimeve e të lehta
gjatë muajit

Intervenime të Intervenime
mesme
komplekse

Janar

31

280

196

45

39

Shkurt

28

290

235

35

20

Mars

31

30

15

10

5

Prill

30

50

25

8

17

Maj

31

65

35

15

15

Qershor

30

80

60

12

8

Korrik

31

74

55

16

3

Gusht

31

128

97

22

9

Shtator

30

150

102

30

18

Tetor

31

180

129

40

11

Nëntor

30

213

150

56

7

Dhjetor

31

250

145

70

35

Pas konfirmimit të rasteve të para me korona virus në Kosovë, më 13 mars 2020, Qeveria e
Kosovës ndër vendimet e para për masat kundër pandemisë, mori vendim për reduktimin e stafit
esencial në çdo institucion publik. Pavarësisht këtij vendimi, Departamenti i Teknologjisë
Informative, Sektori i Përkrahjes Teknike në Radio Televizionin Publik të Kosovës, si staf
esencial ka vazhduar punën duke e përshtatur orarin e punëtorëve në mënyrë që të respektohet
vendimi.
Ndonëse angazhimi nuk është ndalur, intensiteti i punës ka pësuar rënie në të gjitha
departamentet për shkak të reduktimit të stafit, pothuajse 80%, duke bërë kështu që intervenimet
e IT-së, të mos jenë si më parë.
Për ta respektuar plotësisht vendimin e Qeverisë, puna është organizuar vetëm me një ndërrim,
ashtu që, një punëtor ka mbajtur 12 orë punë në ditë. E gjithë kjo është bërë për ta shmangur
kontaktin me kolegët e tjerë dhe zbatimin e masave.
Nga marsi i vitit 2020 deri më dhjetor të po këtij viti, tetë punëtorë të stafit të IT-së kanë qenë të
infektuar me korona virus, me ç’rast është komplikuar organizimi i orarit të punës.
Përshkrimi i intervenimeve:
Intervenime të lehta: Rregullimi i problemeve të printerëve, mausave, tastierave, rename të TV
- Monitorimit, probleme me furnizim me energji elektrike të kompjuterëve, hapja e PIN kodeve
telefonike, probleme me dëgjuese të kompjuterëve, intervenime në Voice over dhe dhomat e
lajmeve në lidhje me FBPS në RTK1 dhe RTK3, ndërrimi i password - ëve (domain, wifi), hapja
e e-mailave për punëtorët e RTK-së, ndërrimi i paswordëve të e-mailave dhe rregullimi i
problemeve me e-mail të konfiguruar në outlook, pastrimi i kompjuterëve - disk cleanup,
defragmentimi, update të ndryshme, rregullimi i problemeve me rrjet etj.
Intervenime të mesme: Rregullimi i problemeve me drajvera, programe aplikative, punët me
sistemin e raporteve telefonike mujore, rregullimi i problemeve me aparate telefonike,
programimi i centralit telefonik dhe instalimet e lidhjeve telefonike, montimet e kompjuterëve të
rinj - zhvendosur më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me softuerë, të
cilët i përdorim për punë të përditshme në RTK - TV.

Intervenime komplekse: Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në server të
ndryshëm, intervenime të ndryshme në mother board, switcha, hapja e klientëve të rinj në
Domain Controler dhe rregullimi i atributeve, konfigurimi filtrave të ndryshëm router server,
planifikimi dhe ndërtimi i rrjetave të reja, konfigurime të wireless ruterëve, intervenimet në
pajisje kompjuterike televizive si inscriber, autocue, video server etj., konfigurimi harduerë dhe
softuerë, konfigurimi i switch – ave Layer 2 për sigurinë në rrjetën e RTK-së (IP Port security
dhe Port Basedon MAC address - e gjithë rrjeta 10, 20 është e siguruar Basedon MAC address
dhe VLAN të ndryshëm) më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me
Hardware, të cilin e kemi në përdorim për punë të përditshme në RTK1, RTK2, RTK3 dhe
RTK4.
Për shkak të problemeve me ORAD është bërë rrjetëzimi i ri si dhe është konfiguruar pajisja e
dytë GFX për të mundësuar punën për shfaqjen e grafikëve të lajmeve.
20. DEPARTAMENTI PËR MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE KOMUNIKIM
ME PUBLIKUN
2020 ishte një vit askush prej nesh mund të kishte parashikuar për shkak të shfaqjes së
Pandemisë me Covid-19. Kjo situatë, përveç sektorit të prodhimit programor në RTK ndikoi
dukshëm edhe në Departamentin për marrëdhënie ndërkombëtare, duke iu përshtatur kufizimeve
pandemike dhe protokolleve shëndetësore.
Gjendja e krijuar ka ndikuar që të gjitha takimet, konferencat dhe punëtoritë të mbahen në
mënyrë virtuale, përmes platformave të ndryshme sikurse që janë Zoom, Webinar, etj.
Unioni Evropian i Transmetimeve (EBU)

Nga EBU është pranuar Udhëzimi për Planin e punës të EBU-së lidhur me Strategjinë Digjitale
të shpallur nga Komisioni Evropian. Lidhur me këtë udhëzim është paraparë që të mbahet takimi
i të gjithë përfaqësuesve nga Transmetuesit Publik në Evropë më 26 - 27 mars në Prage të Çekisë
përkitazi me çështjet dhe rregullativën në fjale dhe zbatimin e tij. Fatkeqësisht për shkak të
pandemisë nuk është mbajtur ky takim.
Në bazë të kërkesës së EBU-së, respektivisht Drejtorit Gjeneral të EBU-së z. Noel Curran, është
proceduar reagimi i EBU-së në lidhje me zvogëlimin e buxhetit të RTK-së nga Qeveria e
Kosovës. Reagimit të EBU-së i është shtuar edhe Rekomandimi dhe Deklarata e BE-së lidhur me

Financimin e Transmetuesve Publikë në rajon, ku përfshihet edhe RTK. Ky reagim është postuar
edhe në ueb-faqen e EBU-së dhe është raportuar në mbledhjen e rregullt të Bordit të EBU-së.
Gjatë Asamblesë së Përgjithshme të EBU-së e cila është mbajtur online në Gjenevë me datë 6
dhjetor 2020, janë zgjedhur presidentja e re dhe zv/presidenti i ri i EBU-së si dhe anëtarët e rinj
të Bordit Ekzekutiv të EBU-së. RTK ka qenë pjesëmarrëse në këtë telekonferencë.
Më 28 maj 2020 është organizuar takim virtual me drejtorin e përgjithshëm të EBU-së z. Noel
Curran, ku janë paraqitur vështirësitë e RTK-së gjatë pandemisë si dhe janë paraqitur sfidat më të
mëdha të RTK-së, e që janë: Financim stabil dhe afatgjatë; Emërimi i Bordit të ri të RTK-së;
Emërimi i Menaxhmentit; Ligji i RTK-së; Përgatitja për valën e dytë eventuale të shpërthimit të
Covid-19.
Është bërë kërkesa që transmetimi i festivalit online Show the Light e cila zëvendëson Festivalin
e Këngës Eurovision, të bëhet pa asnjë shpenzim teknik për RTK-në dhe kjo kërkesë është
miratuar nga EBU dhe RTK-së i është mundësuar dhe transmetimi është bërë më datë 16 maj
2020.
Në RTK ka filluar transmetimi i filmave të shkurtë dokumentarë të cilët i kemi siguruar nga EBU
lidhur me Ndryshimet Klimatike, të cilat i kemi siguruar pa asnjë shpenzim. I kemi siguruar të
drejtat tokësore dhe satelitore.
Në shtator dhe dhjetor 2020 janë mbajtur takimet online me përfaqësuesit e Grupit të Evropës
Juglindore të Transmetuesve në kuadër të EBU-së (SEE Group) dhe janë diskutuar çështjet të
cilat kanë të bëjnë me punën e transmetuesve gjatë pandemisë dhe shkëmbimin e përvojave më
të mira të ballafaqimit me të suksesshëm të gazetarëve dhe të të punësuarve të Transmetuesve
Evropianë në punën gjatë pandemisë.
Në koordinim me EBU, RTK ka aplikuar në konkursin e hapur për Gazetarinë Hulumtuese
ndërkufitare, të financuar nga BE dhe të menaxhuar nga Instituti Ndërkombëtar i Shtypit, Qendra
Evropiane për Gazetari dhe Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe të Medies. Duke qenë se
kriter për aplikim është transmetuesi nga një shtet anëtar apo kandidat për anëtarësim në BE dhe
nisur nga fakti se RTK /Kosova nuk është në asnjërën nga këto lista, RTK-së i është lënë hapur
mundësia e konkurrimit pasi ta marrë statusin e anëtarit të Këshillit të Evropës.
Projekti për Asistencë Teknike të Shërbimit Publik të Transmetuesve (PSMWB)
I.

Në kuadër të Projektit për Asistencë Teknike të Shërbimit Publik të Transmetuesve
(PSMWB) të financuar nga Komisioni Evropian, ku nënshkrues të Marrëveshjes së
qershorit në Tiranë më 2018 është edhe RTK, Departamenti ynë është mbikëqyrës
dhe koordinator i zbatimit të këtij projekti për RTK. Përfituesit janë gjashtë Media të
Shërbimit Publik (PSM) në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni
Veriore, Mal të Zi dhe Serbi. Palët e tjera të interesit përfshijnë Komisionet
Parlamentare përgjegjëse për mediet, organet rregullatorë të medies, organet drejtuese
të Transmetuesve Publikë dhe OJQ-të relevante. Në korrik 2020 Komisioni Evropian
ka zgjatur financimin e këtij projekti edhe për dy vite tjera, deri në korrik të vitit
2022. Gjatë dy viteve të zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, RTK obligohet të zhvillojë
edhe aktivitete tjera, të cilat përfshijnë por nuk kufizohen në: reformat e qeverisjes së
mediumit, trajnimin e menaxherëve, udhëzime të përmirësuara editoriale, zhvillimit të
redaksive të integruara, stafit redaktues dhe gazetarëve të fushave të ndryshme brenda
RTK-së dhe aktivitete të shumta të cilat do të zbatohen sipas periudhave të caktuara

në Marrëveshje. Të gjitha shpenzimet e zbatimit të këtij projekti dhe të aktiviteteve
relevante janë mbuluar nga bartësit e Projektit PSMWB dhe EBU.
II.

III.

Në kuadër të Projektit PSMWB, më datë 2 - 3 mars 2020 është mbajtur trajnimi i
stafit të Burimeve Njerëzore në RTK (TV dhe Radio) nga ana e ekspertit të burimeve
njerëzore nga Zvicra., z. Remy Siegriest. Në këtë trajnim është përfshirë edhe stafi i
administratës. Trajnimi është kryer me sukses. Vlen të theksohet se ky ka qenë
trajnimi i fundit i drejtpërdrejtë me të punësuarit e RTK-së, pas së cilës u ndërprenë të
gjitha kontaktet e drejtpërdrejta dhe të gjitha takimet dhe trajnimet filluan të
zhvillohen në mënyrë virtuale (online).
Përfaqësuesit e 6 Transmetuesve Publikë të Ballkanit Perëndimor kanë pranuar
mbështetje të fortë për punën e bërë deri më tani, si dhe kanë publikuar dy dokumente
me rëndësi duke kërkuar nga qeveritë përkatëse të këtyre gjashtë shteteve që të
mbështesin transmetuesit në vend duke mos e kufizuar pavarësinë financiare të PSMve, institucionale dhe editoriale, të cilat janë të postuara në ueb faqen e RTK-së:
https://www.rtklive.com/sq/page.php?ID=29

1. Parimet e përbashkëta për qeverisjen/mbikëqyrjen e Transmetuesve Publikë në
Ballkanin Perëndimor;
2. Parimet e përbashkëta për financimin e Transmetuesve Publikë në Ballkanin
Perëndimor;
IV.

V.

VI.

Përkundër rrethanave të jashtëzakonshme pandemike, 6 medie të Shërbimit Publik në
Ballkanin Perëndimor përfunduan përgatitjet paraprake për prodhimin e 6 serive të
programeve për fëmijë dhe të rinj. Në periudhën shtator - nëntor 2020, u organizuan
me sukses 6 punëtori në internet (online) për stafin e departamenteve të programeve
për fëmijë dhe të rinj të Transmetuesve Publikë të Ballkanit Perëndimor, ku nga RTK
kanë qene dy pjesëmarrëse nga Departamenti për fëmijë dhe të rinj. Punëtoritë janë
përgatitur dhe drejtuar nga ekspertë për televizione dhe prodhime online, të zgjedhura
nga Eurovision News Exchange për Evropën Juglindore - ERNO. Punëtoritë u
përdorën për të zhvilluar idetë e hollësishme të programit të krijuara gjatë fazës së
parë të Projektit, duke përfshirë punën për shkrimin e skenarit dhe përgatitjen e
buxhetit të produksionit. Gjashtë seri programesh do të jenë gati për prodhim gjatë
vitit 2021 dhe ato do të mbulojnë tema duke filluar nga edukimi seksual për
adoleshentë, diskutim i hapur rreth sekreteve të fëmijëve, mësim rreth eksperimenteve
shkencore, zbulimi i historive të jashtëzakonshme rreth objekteve “të gjalla” dhe librit
të kënduar të animuar, deri në aventura si zhytja në kanoe - shtyrja e kufijve duke
eksploruar gjëra të reja dhe duke u përballur me sfida të reja. Pasi të prodhohen dhe
transmetohen seritë, ato do të shkëmbehen dhe do të vihen në dispozicion për të 6
Transmetuesit Publik.
Më 18 qershor 2020, është mbajtur takimi në Zoom, midis përfaqësuesve të
Transmetuesve Publikë dhe Udhëheqësve të Projektit, EBU-së dhe përfaqësuesit të
Komisionit Evropian lidhur me financimin si dhe parimet e udhëheqjes së
Transmetuesve Publikë të Ballkanit perëndimor.
Në kuadër të projektit PSMWB është punuar në mbledhjen e të dhënave për barazinë
gjinore në RTK dhe i njëjti raport i është dërguar Udhëheqësve të projektit.

VII.

VIII.
IX.

Më 3 korrik 2020, është mbajtur telekonferenca me të gjithë pjesëmarrësit e Projektit
të PSMWB të Ballkanit Perëndimor, ku është raportuar për gjendjen aktuale në
secilin shtet dhe në secilin transmetues dhe janë koordinuar hapat e mëtejmë lidhur
me vazhdimin e projektit të financuar nga Komisioni Evropian.
Janë mbajtur takimet e rregullta mujore virtuale midis përfaqësuesve të RTK-së me
ekspertin për Multimedia dhe Arkiva të Transmetuesit Publik të Austrisë (ORF) z.
Christoph Bauer;
Gjatë muajit prill, është mbajtur takim online me të gjithë anëtarët e Projektit
PSMWB si dhe janë kryer aktivitete të përditshme dhe janë koordinuar punët.

Deutsche Welle - bashkëpunimi me mediumin publik RTK
RTK ka vazhduar bashkëpunimin me mediumin publik gjerman edhe në vitin 2020 ku është
bërë me një lidhje online ripërtëritja e marrëveshjes së bashkëpunimit. Marrëveshja e
bashkëpunimit përfshin lidhjen e drejtpërdrejtë dy herë në javë ndërmjet programit të mëngjesit
të RTK-së dhe redaksisë shqipe të DW ku trajtohen temat bilaterale që kanë të bëjnë me
Kosovën. Po ashtu lidhje e ngjashme mbahet një herë në javë ndërmjet redaksisë serbe të DW-së
dhe programit të mëngjesit të RTK TV 2. DW vazhdon të përgatisë kronikën javore “Europa në
fokus”, enkas për RTK. Me marrëveshjen e re, RTK ka në dispozicion edhe kronikën tjetër të
DW “Europeo”, si dhe vazhdon të marr dokumentarët e DW-së, tre të tillë në javë. Të gjitha këto
materiale dhe dokumentare që mediumi gjerman i përgatitë janë falas për RTK, pa kosto
financiare.
Është modifikuar plani i trajnimit në bazë të marrëveshjes së RTK-së me akademinë e
Deutsche Welle-s për trajnimin e stafit, nga cilido sektor që RTK ka nevojë. Për shkak të
pandemisë, trajnimi nuk është realizuar drejtpërdrejt por, projektet janë shtyrë për vitin 2021.
Ka vazhduar projekti i RTK me DW “Ballkan Booster”, ku të rinj nga vendet e ndryshme të
Ballkanit përfshirë edhe Kosovën trajtojnë tema të ndryshme në të gjitha vendet e Ballkanit.
Këto tema/kronika janë transmetuar disa herë edhe në RTK.
- ka vazhduar bashkëpunimi me DW për rrjetet sociale ku materialet e RTK, publikohen nga
rrjetet sociale të DW dhe anasjelltas. Kjo marrëveshje ka sjellë miliona shikime të materialeve të
RTK-së edhe të audienca e DW.
Aktivitetet e tjera:
- Është koordinuar takimi i Drejtorit Gjeneral në Samitin e udhëheqësve të Transmetuesve
Publikë në Evrope të parapare të mbahet në Cadenabbia të Italisë prej datës 9 - 12 mars
2020, të organizuar nga Instituti Konrad Adenauer Stiftung. Fatkeqësisht ky Samit është
shtyrë për shkak të pandemisë me lajmërim se do të mbahet diku në vjeshtën e vitit 2020,
por që për shkak të keqësimit të gjendjes nuk është mbajtur dhe është shtyrë për një afat
të pacaktuar.
- Konferenca vjetore e COPEAM e cila është dashur të mbahet në Rome nga data 1 - 3
prill 2020 është shtyre për tetor 2020, kur edhe është mbajtur në mënyrë virtuale më date
23 tetor 2020 dhe RTK ka marrë pjesë.
- RTK ka marrë pjesë edhe në Forumin Vjetor të organizuar nga Transmetuesi Publik i
Turqisë (TRT) më date 2 dhjetor 2020 ku tema ka qenë Rregulli i ri Ndërkombëtar në
Botën pas Covidit (The International Order in Post Covid World).

-

-

-

RTK ka marrë pjesë në konferencën online me temën “mbështetja e zgjedhjeve në
Ballkanin perëndimorë”, e organizuar nga OSBE - ja departamenti për institucione
demokratike dhe të drejta të njeriut. Përfaqësuesi i departamentit për marrëdhënie
ndërkombëtare dhe komunikim me publikun ka shpalosur para panelit përvojën e RTK-së
në mbulimin e zgjedhjeve në Kosovë dhe vlerësimet pozitiv që mediumi publik ka marrë
gjithnjë nga vëzhguesit e Bashkimit Evropian.
Janë koordinuar takime të ndryshme ndërmjet RTK-së dhe Organizatave ndërkombëtare
në Kosove, duke përfshirë ambasadorët e vendeve të QUINT-it ambasadorin e OSBE-së
dhe përfaqësuesin e BE-së në Kosovë, ku janë diskutuar çështje të ndryshme duke
përfshirë edhe ndihma me pajisje gjatë punës së të punësuarve në RTK gjatë pandemisë.
Departamenti në bazë të kërkesës së drejtorit të përgjithshëm, ka koordinuar raportet e së
cilës njësi brenda RTK-së duke i përmbledhur në një raport në baza mujore. Këto raporte
janë dorëzuar të drejtori i përgjithshëm me qëllim të raportimit mujorë në BORD.

21. DEPARTAMENTI PËR STRATEGJI DHE ZHVILLIM
Departamenti për Strategji dhe Zhvillim luan rol të rëndësishëm në rekomandimin e
proceseve zhvillimore dhe programore në institucionin medial të RTK-së. Përkundër
vështirësive dhe gjendjes globale me pandemi ky departament edhe gjatë vitit 2020 ka
bërë shumë rekomandime dhe ka zhvilluar strategji se si të krijohen forma të reja të
zhvillimit të mediumit në të gjitha kanalet e RTK-së. Gjithashtu është angazhuar edhe
stafi nga ky departament që të kryej kërkesat shtesë për nevojat e programit në mënyrë që
të zëvendësohen kolegët që kanë qenë të prekur nga Covid-19. Në vazhdimësinë e
obligimeve në baza ditore si përmbledhje e të arriturave të këtij departamenti gjatë vitit
2020 veçohen siç vijon më poshtë:
 Analiza, përcjellja e sugjerimeve dhe këshillave për edicionin qendror të lajmeve në
Televizion. Këtu përfshihen të gjitha edicionet e lajmeve si në RTK-1 ashtu edhe në
RTK-3.
 Analiza për programet edukative me qëllim të qartë për arritjen e objektivave
edukuese për fëmijë të moshës parashkollore, shkollarë dhe adoleshent.
 Sugjerimet konkrete për plotësimin (ndryshimin) e skemës programore duke i ri
freskuar intervalet kohore më pak të shikuara gjatë programit ditor edhe atë duke nisë
pas programit të mëngjesit e deri tek program i pasdites.
 Pjesëmarrja në Jurinë e Festivalit për Film Dokumentar të URTI-t dhe radio
dokumentar, që njihet si Festival me renome ndërkombëtare.
 Rekomandimi për bashkëpunim të mëtutjeshëm ndërkombëtarë me EBU, URTI si dhe
Organizatat e tjera të ndryshme për shkëmbime programore në mënyrë reciproke.
 Rekomandimet në mundësinë e përmirësimit të cilësisë së emisioneve debatuese - të
drejtpërdrejta.
 Përfshirje direkt në përpunimin e skemës së re programore për RTK-2.
 Ndihmesë gjatë kohës së pandemisë për realizimin e programeve të RTK-2 në
mungesë të stafit nga shkaqet shëndetësore.
 Bisedime me Institucionet Ndërkombëtare për realizimin e emisioneve në Studio për


















RTK-2 duke ofruar mbështetjen e tyre materiale.
Marrja e përkrahjes deklarative të emisionit të OSCE në Kosovë për realizimin dhe
transmetimin e një cikli me numër të caktuar të emisioneve për vitin 2021.
Realizimin e dokumentareve me përmbajtjen si udhëpërshkrime, gjatë vitit 2020 (14
udhëpërshkrime).
Është punuar dhe këshilluar në mënyrë të vazhdueshme për:
 Skemën programore të Radio KOSOVA 1 dhe 2
 Kërkesat teknike për Radio
 Radio në ditët e sotme
 Identitetin e radios publike
 Siglat dhe promot në kohë pandemie
 Emisionet e ndryshme në të dy kanalet e radios
 Mbajtja (vijueshmëria) e emisionit ditor autorial - Metropol në Radio Kosova
1
Pjesëmarrja në grupin punues teknik të KPM-së lidhur me ndërtimin e rrjetit digjital
transmetues për Republikën e Kosovës.
Paraqitja e rekomandimeve konkrete për KPM - në lidhur me procesin e digjitalizimit
të rrjetit për Transmetuesin Publik.
Kërkesa për shtimin e pikave mbi mbulueshmërinë e rrjetit deri në 95% (Budakova,
Kranidelli dhe Vrankovo Brdo).
Përfshirja në të gjitha siglat dhe promot televizive që janë të realizuara nga dizajni
grafik.
Ndihmesë teknike për operatorët që punojnë me sistemin grafik ORAD.
Procesi i digjitalizimit të arkivit filmik të RTK-së ka hasë në mungesë financiare dhe
si rezultat ka ardhur deri të zvogëlimi i sasisë së shiritave filmik të digjitalizuar.
Ka vazhduar procesi i restaurimit të shiritave filmik me përmbajtje të ndryshme
(dokumentar, emisione informative, kulturore, edukative, për fëmijë etj.).
Janë analizuar të hyrat e marketingut për hapësirat reklamuese të Kampionateve
Botërore dhe Evropiane përgjatë periudhave kohore 2012 - 2018 njëkohësisht janë
dhënë edhe sugjerimet e nevojshme për Kampionatin Evropian 2020.
Asistencë profesionale për shërbimin e marketingut në rastet kur ka qenë e nevojshme
dhe e domosdoshme.
Hulumtimi i mundësive të reja për rritjen e të hyrave të marketingut duke synuar si
aplikim format e reja reklamuese të marketingut e në kuadër të kësaj hynë edhe
vendosja e produkteve në emisione të ndryshme.
Sugjerime të formave të tjera aplikative për sponsorizime në emisionet e Radios dhe
Televizionit.
Janë bërë edhe një numër i konsiderueshëm i rekomandimeve në emër të kostos
financiare me kërkesë të komisionit për vepra audio vizuale.

 Objektivat e synuara për vitin 2021









Digjitalizimi i rrjetit tokësor.
Duhet siguruar hapësirë e cila është e domosdoshme për restaurimin e shiritave
filmik.
Synimi i programit më kualitativ (Seri vendore, emisione të drejtpërdrejta, emisione
edukativo arsimore dhe emisione sportive me fokus të veçantë në Kombëtaren e
Kosovës) që do të ndihmohen/përkrahen nga sponsorët që sjellë njëherësh edhe uljen
kostos së shpenzimeve për RTK-në.
Përpilimi i Skemës Programore e cila do të duhej të jetë stabile dhe në të cilën do të
kenë qasje shikuesit(dëgjuesit) në çdo moment, pra plasimi i saj në ueb-faqe të RTKsë, dhe mundësia e pranimit të komenteve apo rekomandimeve nga shikuesit
(dëgjuesit) e RTK-së. Kjo edhe mund të jetë një mënyrë që ta tërheqë auditorin të jetë
me bashkëpunues dhe më frytdhënës.
Etiketimi i programeve vendore dhe shfrytëzimi i hapësirës më të madhe në program.
Përgatitja e draftit për strategji dhe zhvillim për vitin 2021 - 2024.

 Rekomandim i Departamentit për Strategji dhe Zhvillim


Departamenti për Strategji dhe Zhvillim brenda tij ka një numër të konsideruar të
stafit (mbi numër), andaj si rrjedhojë disa prej tyre ka mundësi që të kontribuojnë në
pjesën programore. Pra, me zhvendosjen e tyre në program do të krijohet mundësia që
ata të japin kontribut duke u angazhuar në fushat përkatëse, si dhe njëkohësisht
Departamenti do të ulë numrin e stafit që ka.

22. SHËRBIMI FINANCIAR I RTK-SË

Departamenti financiar në kuadër të RTK-së zbaton implementimin e Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
(SNRF) si dhe të gjitha procedurave dhe politikave kontabël të aprovuara nga RTK-ja.
Të gjitha transaksionet evidentohen në momentin e ndodhjes (përllogaritje) e jo në momentin kur
pagesa kryhet (bazuar në kesh). Udhëheqja e kontabilitetit bëhet duke shfrytëzuar softuer i cili e
mundëson udhëheqjen e kontabilitetit sipas SNK.
Për evidentimin e të gjitha transaksioneve financiare përdoret Plani Kontabël të cilin e krijon
RTK në bazë të nevojave të paraqitura.
Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës vjetore të Shërbimit Financiar për
vitin 2020, krahasuar me detyrimet e planifikuara dhe objektivat e caktuara.
Raporti gjithashtu siguron të dhëna duke specifikuar një sërë treguesish të arritur të dalë nga
raportet e përfunduara për vitin 2020.
Gjatë periudhës raportuese RTK ka ndjekë një politikë të kontrollit të shpenzimeve dhe synon që
të ofrojë shërbime që kanë vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara.
RTK përveç raportimit vjetor, ka përpiluar edhe raportet financiare periodike, të cilat rregullisht
shqyrtohen dhe miratohen në Menaxhmentin e RTK-së dhe Bordi i RTK-së. Ekzistojnë politikat
e shkruara financiare dhe procedurat e rrepta të kontrollit të shpenzimeve. Asnjë shpenzim nuk
mund të lejohet dhe paguhet pa aprovimin paraprak me shkrim të së paku dy personave të
autorizuar.
Financimin e RTK-së për vitin 2020 e rregullon Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës nr.
07/L - 014 me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit me nr. 07/L - 001 mbi ndarjet buxhetore për
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020.
Në vazhdim përpos punëve të rregullta, janë të paraqitura edhe disa të dhëna përmbledhëse sipas
fushave që mbulon ky shërbim - departament për periudhën raportuese:

Të dhënat përmbledhëse të raportimit
Në periudhën raportuese Departamenti i Financave ka përgatitur:
• Regjistrimin e ndërrimeve kontabël për vitin për të cilin përpilohen pasqyrat financiare;
•

Harmonizimin e librit kryesor dhe llogarive analitike me librin kryesore;

•

Përgatitjen e të dhënave për përllogaritjen e rezultatit financiar;

•

Ndërmarrjen e veprimeve të tjera para përpilimit të pasqyrave financiare me qellim të
caktimit të drejtë dhe të saktë të të hyrave dhe shpenzimeve dhe prezantimit të sakte të
pasurisë, obligimeve dhe kapitalit;

•

Certifikimin e dokumentacionit nga ana e zyrtarit certifikues për të siguruar plotësimin e
kushteve të zbatueshme para ekzekutimit të pagesave, rregullsinë e llogarive të
pagueshme të dokumentacionit;

•

Ofrimin e shënimeve të nevojshme auditorëve të pavarur për vitin 2019;

•

Takime pune me komisionet e RTK-së për pajtueshmërinë e të dhënave në mes të
Shërbimit të Financave dhe gjendjes sipas konstatimit të komisioneve me 31. 12. 2019;

•

Puna me auditorin e jashtëm gjatë auditimit të ndërmjetëm 2020;

•

Barazimet me partneret e RTK-së sipas gjendjes 31. 12. 2019;

•

Zyrtari i pasurisë ka kryer evidentimin e vendndodhjes dhe barkodimin e pajisjeve në
RTK si dhe regjistrimi i tyre në softuer;

•

Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për mjete shtesë në bazë të Qarkores të Kornizës
Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021 - 2023,

•

Përgatitja e Raporteve sipas Ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës nr. 07/L - 014
për transferin e mjeteve Janar - Mars 2020, Prill - Qershor 2020, Korrik - Shtator 2020
dhe Tetor - Dhjetor 2020, dorëzuar në Komision për Buxhet dhe Transfere dhe në
Kuvendin e Republikës së Kosovës,

•

Raporti mbi gjendjen e të hyrave dhe shpenzimeve në baza mujore për nevojat e
Menaxhmentit të RTK-së për vitin 2020;

•

Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Janar - Mars 2020 për nevojat e
Menaxhmentit dhe Bordit të RTK-së;

•

Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Prill - Qershor 2020 për nevojat e
Menaxhmentit dhe Bordit të RTK-së;

•

Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Korrik - Shtator 2020 për nevojat e
Menaxhmentit dhe Bordit të RTK-së;

•

Përgatitja e raportit vjetor të Financave për vitin 2019;

•

Përgatitja e gjendjes së mjeteve në xhirollogaritë e RTK-së për Drejtorin e Përgjithshëm;

•

Përgatitja e gjendjes së obligimeve dhe kërkesave të RTK-së për Drejtorin e
Përgjithshëm;

•

Përgatitja dhe dorëzimi i Raportit Vjetor të Punës, Pasqyrat Financiare të Audituara për
vitin 2019 dhe Raportit Financiar 2019 për nevojat e Kuvendit të Republikës së Kosovës,
Komisionit për Buxhet dhe Transfere si dhe Komisionit për Administratë Publike,
Qeverisje Lokale dhe Media;

•

Barazimi i Zyrtarit të pasurisë së RTK-së dhe kontabilitetit sipas gjendjes 31. 12.2020;

•

Ndërrime lokacionesh të aseteve të cilat i kemi identifikuar gjatë vitit 2020 janë 422
lëvizje të aseteve nga një lokacion në tjetrin si pasojë e ndërrimit të pozitave të të
punësuarve në RTK;

•

Të gjitha investimet janë identifikuar nga ana e komisionit për verifikim të blerjeve dhe
kanë dorëzuar raportet zyrtare;

•

Asete në amortizim janë gjithsej 8336, mirëpo kanë hyrë në proces zhvlerësimi vetëm
6846, sepse 1472 janë asete të cilat nuk kanë hyrë në proces zhvlerësimi, sepse janë IT teknologji dhe i kanë mbushur 5 vite me shkallë amortizimi 20% e të cilat janë
rivlerësuar, dhe siç shihet në tabelat e më poshtme kemi një ngritje vlere sa i përket IT teknologjisë;

•

Barazimi me Komisionet për rivlerësimin e pasurisë jo qarkulluese të RTK-së sipas
gjendjes 01. 01. 2020;

•

Barazimi me Komisionet për regjistrim/inventarizim për vitin 2020;

•

Zhvlerësimi i Serive të RTK-së për periudhën Janar - Dhjetor 2020;

•

Përgatitja e shënimeve të ndryshme nga periudhat e hershme për përmbarues privat,
Gjykate etj. të kërkuara nga Zyra Ligjore e RTK-së;

•

Përgatitja e shënimeve për arritjen e marrëveshjeve për dinamiken e pagesës së borxhit,
me partneret e RTK-së të cilët borxhin e kanë kërkuar përmes përmbaruesve privatë;

•

Evidentimi i lokacionit të Aseteve dhe barkodimi i tyre në RTK - TV1, TV2, TV3, TV4
dhe RTK - Radio;

•

Po ashtu gjatë kësaj periudhe Shërbimi Financiar ka përgatitur raporte të ndryshme
varësisht nga kërkesat e Menaxhmentit të RTK-së;

•

Raportimi në baza ditore departamentit të marketingut për mjetet e inkasuara në
xhirollogarinë e RTK, nga ana e klientëve;

•

Barazimi i depove të RTK-së sipas gjendjes 31. 12.2020;

•

Regjistrimi i klientëve të Marketingut në nivel të RTK-së;

•

Përgatitja e shënimeve për organet e jashtme;

•
•

Përgatitja e shënimeve të ndryshme për arsyeshmerinë e rritjes së Buxhetit të RTK-së.
Përgatitja e dokumenteve të ndryshme për Administratën Tatimore të Kosovës (informata
për palë të treta);
Përgatitja e shënimeve të ndryshme nga periudhat e hershme për përmbarues privat,
Gjykate etj. të kërkuara nga Zyra Ligjore e RTK-së;
Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për bankë, lidhur me zgjatjen e afatit kohorë të
mbitërheqjes (Overdraftit);

•
•
•

Përgatitja e dokumenteve për transferin e mjeteve shtesë për arkivimin e programeve të
RTK-së;

•

Përgatitja e Projeksionit buxhetor të RTK-së për vitin 2021 si dhe projeksioni buxhetor
me nevoja reale 2021, dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës;

•

Përgatitja e raportit të shitjeve dhe blerjeve të RTK-së si dhe deklarimi i TVSH-së në
Administratën Tatimore në baza mujore periudhën Dhjetor 2019 - Nëntor 2020;

•

Barazimi i pagave, tatimeve, kontributeve në baza mujore për periudhën Dhjetor 2019 Nëntor 2020 në mes të Shërbimit të Financave dhe Resurseve Humane në RTK;

•

Deklarimi dhe barazimi i tatimeve dhe kontributeve të punëtoreve në baza mujore
periudhën Dhjetor 2019 - Nëntor 2020 në mes të Administratës Tatimore të Kosovës dhe
RTK-së;

•

Deklarimi i blerjeve të RTK-së për vitin 2019;

•

Ofrimi i shënimeve për mënyrën e financimit të RTK-së;

•

Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për bankë;

•

Përgatitja e shënimeve të ndryshme për arsyeshmërinë e rritjes së Buxhetit të RTK-së;

•

Harmonizimi i punëve të kontabilitetit me zyrtarin certifikues;

•

Po ashtu gjatë kësaj periudhe Shërbimi Financiar ka përgatitur raportet të ndryshme
varësisht nga kërkesat e Bordit të RTK-së;

•

Barazimi i depove të RTK-së në baza mujore për periudhën Dhjetor 2019 - Nëntor 2020;

•

Duke u bazuar në ndryshimet, dhe lëvizjet e sektorëve që kanë ndodhur nga një lokacion
në tjetrin, është bërë një rishikim i gjendjes së të gjitha aseteve në RTK;

•

Ofrimin e shënimeve të nevojshme për Zyrën Kombëtare të Auditimit;

•

Gjatë periudhës raportuese Shërbimi Financiar ka ofruar shënimet për Auditorin e
brendshëm.

Në bazë Planit Kontabël të RTK-së është bërë evidentimi i të gjitha transaksioneve financiare në
programin e softuerit të kontabilitetit.
Si prioritet dhe bazë e mirëfilltë e raportimit është së pari evidentimi i shpenzimeve, materialit,
investimeve si dhe të hyrave në Librin Kryesor, natyrisht pas kontrollit dhe certifikimit të
dokumentacionit, ku numri total i kalkulimeve është 2, 577, 1, 677 në RTK1, 617 në Radio dhe
283 në RTK2.
Është bërë regjistrimi i shpenzimeve për avanset e lëshuara ndaj punëtoreve, arsyetimi i faturave
të sjella nga udhëtimi dhe barazimi me po të njëjtit.
Regjistrimin e të hyrave, respektivisht hapja e kërkesave ndaj klientëve të cilët kanë kontrate me
RTK, si faturimi për antenat me PTK, faturimi për sinjalin në You Tube, faturimi për parkingun
në Radio etj. Faturime të tjera mujore për klientët brenda dhe jashtë vendit. Kompletimi i
dokumentacionit financiar për pagesa nga zyrtari certifikues. Verifikimi se a janë përmbushur
kushtet për pagesë sipas kontratës nga zyrtari certifikues. Kryerja e certifikimit dhe aprovimit të
të gjitha llogarive të pagueshme sipas kritereve të parapara me ligj.
Në baza ditore çdo ditë është bërë edhe regjistrimi i ekstraktit bankar me gjithsej 1, 221
transaksione në të gjitha xhirollogaritë në nivel të RTK-së, ku gjithsej janë një xhirollogari për
RTK 1, pastaj një xhirollogari për RTK2 dhe një për RTK - Radio. Këto transaksione të
regjistruara tregojnë raportimin e saktë në çdo moment të gjendjes financiare të RTK-së.
Në radhën e detyrave të Departamentit të financave është edhe regjistrimi i klientëve të
Marketingut në nivel të RTK-së dhe njëkohësisht duke u përkujdesur që shënimet të përputhen
brenda dy departamenteve.
Gjatë vitit 2020 është bërë pranimi i faturave për klasifikimin e aseteve dhe barkodimin e tyre,
ndërrimin e lokacionit të aseteve si dhe pas rekomandimit të komisioneve çregjistrimin e aseteve
të dëmtuara dhe atyre që nuk janë gjetur.
Sqarim: Gjendjen e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën raportuese nuk e kemi paraqitur
në këtë raport sepse është në proces të Auditimit të jashtëm dhe për arsye procedurale deri më
31.03.2021 mund të ketë ndonjë ndryshim eventual.
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23. DEBATI ME PUBLIKUN PËR RAPORTIN E RTK-SË
Menaxhmenti i RTK-së, ashtu siç e parasheh Ligji i RTK-së (neni 38, paragrafët 3 dhe 4), me
kohë ka bërë njoftimin e organizimit të debatit publik me qytetarë për Raportin e Punës së RTKsë për vitin 2020. Njoftimi është bërë në televizion dhe në ueb-faqen e RTK-së.
Debati dhe prezantimi i planifikuar u mbajt më 10.03.2021, duke filluar nga ora 10:00, në
ambientet e objektit të RTK-TV-së. Në studio të pranishëm ishin drejtori i përgjithshëm i RTKsë Ngadhnjim Kastrati, së bashku me drejtorët e njësive programore, RTK TV 1, 3, 4, Festim
Kabashi, përfaqësuesi i RTK TV 2, Marko Zakiq, (në mungesë të drejtorit të RTK TV 2 Zeljko
Tvrdisic, që ishte i infektuar me Covid-19), RTK Radio, drejtori Ernest Luma, udhëheqësja e
Departamentit të Financave Adelina Valla dhe udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve
Njerëzore, Erzen Këpuska. Të interesuar nga publiku për këtë debat nuk kishte, ndonëse njoftimi
ishte publik, gjithnjë duke kërkuar respektimin e masave anti-Covid. Drejtori Kastrati tha se
“mungesa e të interesuarve nga publiku për këtë debat, ndoshta mund të lidhet me pandeminë,
rrezikun e infektimit, apo bazuar në vendimin e qeverisë së Kosovës për masat parandaluese për
shkak të gjendjes me corona virus, ku bëhet thirrje për shmangie të tubimeve publike”.
Megjithatë, prezantimi i raportit të punës së RTK-së për vitin 2020 u regjistrua komplet dhe
transmetohet i pandërprerë në mënyrë që publiku të jetë i njoftuar me aktivitetin e RTK-së gjatë
vitit 2020.

Drejtori i përgjithshëm Ngadhnjim Kastrati, përmendi tri sfidat kryesore me të cilat është
përballë RTK gjatë vitit 2020 e ato janë: Pandemia, mungesa e Menaxhmentit të RTK-së dhe
pamundësia për ta kompletuar atë për shkak të mos kompletimit të BORD-it të RTK-së nga ana e
kuvendit dhe ulja e buxhetit të RTK-së nga qeveria për 2.3 milionë euro.
“Pandeminë e kemi menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme, duke respektuar vendimet
e institucioneve që natyrisht kanë sjellë vështirësi në punë, por, megjithatë, RTK ka vazhduar të
prodhojë program falë stafit të palodhur të RTK-së dhe kështu e ka përmbushur misionin e vet”,
tha Kastrati.
“Vështirësi në punën time si drejtor gjeneral ishte edhe mos kompletimi i Bordit të RTK-së nga
ana e kuvendit të Kosovës, duke më sjellë në situata shumë të vështira të vendimmarrjes për
shkak se mungonte konfirmimi që duhej bërë për shumë vendime nga ana e Bordit të RTK-së”,
tha Kastrati.

Dhe çështja e tretë të cilën drejtori Kastrati e përmendi ishte shlyerja e borxheve të RTK-së.
“Kemi vazhduar të shlyejmë borxhe të RTK-së të trashëguara, ashtu siç jam deklaruar edhe në
komisionet përkatëse të Kuvendit. Pra, kemi shlyer rreth 1.2 milion euro borxhe, nuk kemi hyrë
në borxhe të reja dhe në këtë mënyrë kemi ulur borxhin total të RTK-së në 2.2 milionë”, tha
Kastrati, duke shtuar se ka vazhduar ta aplikojë në mënyrë rigoroze strategjinë e kursimit të
buxhetit të RTK-së.
Raportet e punës së RTK-së për vitin 2020 i prezantuan edhe drejtorët e njësive programore,
RTK TV 1, 3, 4, Festim Kabashi, përfaqësuesi i RTK TV 2, Marko Zakiq, drejtori i RTK
Radios, Ernest Luma, udhëheqësja e Departamentit të Financave, Adelina Valla dhe udhëheqësi i
Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Erzen Këpuska. Duke qenë se nuk kishte të interesuar
nga publiku që të marrin pjesë në këtë debat, pavarësisht që kishte thirrje publike për
pjesëmarrje, drejtori i përgjithshëm Ngadhnjim Kastrati tha se “RTK do të jetë e hapur për çdo
vërejtje, çdo sugjerim dhe interesim nga ana e publikut edhe përmes formave tjera të
komunikimit, apo adresave tona që janë të publikuara në ueb-faqen: rtklive.com”.
23.1. MENDIMI I BORDIT TË RTK-së PËR DEBATIN PUBLIK
Siç dihet, organizimi i debatit publik për Raportin e Punës së RTK-së për vitin 2020, është një
obligim ligjor, i cili parashihet sipas ligjit të Transmetuesit Publik. Në këtë rast, puna njëvjeçare
e institucionit paraqitet e plotë, me qëllim që publiku të ketë mundësi të parashtrojë pyetje dhe të
marrë përgjigje për zhvillimin dhe sfidat e Radiotelevizionit të Kosovës brenda një viti.
Edhe pse pjesëmarrja në debatin publik, të organizuar nga RTK, nuk është realizuar ashtu siç
është planifikuar për shkak të mos pranisë së publikut, si rrjedhojë e situatës pandemike me
COVID-19, në të cilën jemi, megjithatë prezantimi i raportit të punës për vitin 2020, do të bëhet
përmes të gjitha platformave të RTK-së, ku publiku do të ketë qasje në të dhe do të mund të japë
vërejtje dhe sugjerime.

Bordi i RTK-së inkurajon Menaxhmentin që të vazhdojë me këtë formë të raportimit para
publikut, me vetë faktin se ofron një mundësi të mirë dhe dobiprurëse në interes të marrjes së
informacioneve nga publiku i interesuar.

Raporti vjetor i punës 2020

