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NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE, NËPËRMJET 

PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE 

 

Në zbatim të neneve 9, 56 dhe 57 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e KLGJ-së nr. 622 datë 10.12.2020 “ Për lëvizjen paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, shkresën e KLGJ-së me nr. 16 prot, 

datë 05.01.2021 “Mbi procedurën e rekrutimit”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier shpall 

procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: 

 

• 1 (një) Arkivist, me kategorinë IV-b.  

 

 

Pozicioni më sipër, u afrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e 

lëvizjes paralele. Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky 

pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit 

në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive. 

 

Përshkrimi i punës për pocizionin “Arkivist” sipas Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” dhe Regullores së Gjykates së Rrethit 

Gjyqësor Fier, është si më poshtë:  

 

 Shërbimi i arkivit gjyqësor mban dhe administron dokumentacionin gjyqësor, i cili 

përfshin dosje, regjistra dhe akte të tjera gjyqësore, si dhe akte që lidhen me veprimtarinë 

administrative të gjykatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat shtetërorë.  

 Shërbimi i arkivit gjyqësor bashkëpunon me Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor për 

ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e dokumentacionit gjyqësor, i cili i nënshtrohet 

procedurës së arkivimit. 

 Punonjësi i arshivës ka detyrimin, nën kujdesin e kancelarit të gjykatës, të marrë masat e 

nevojshme dhe të dosmosdoshme për të mirëmbajtur brenda kushteve teknike të gjithë 

dokumentacionin arkivor. 

 Në përmbushjen e detyrimeve të saj punonjësi i arkivës u ofron në një kohë sa më të 

shpejtë shërbimin e nevojshëm të gjithë shtetasve që e kërkojnë këtë shërbim në lidhje me 

dokumentacionin i cili ndodhet në arkivë. 

 Punonjësi i arkivës informon në mënyrë periodike Kryetarin e Gjykatës mbi gjendjen e 

arshivës dhe problematikat e dala gjatë punës. 

 Merr pjesë në komisionet e ngritura në gjykatë në lidhje me inventarizimet e 

dokumentacionit, apo asgjësimet e dokumentacionit, kur iu ka kaluar afati i ruajtjes së 

tyre. 

 

 



 

Kushtet për lëvizjen paralele: 

 

Nëpunësi civil gjyqësor i një kategorie të caktuar ka të drejtë të kandidojë me anë të lëvizjes 

paralele për pozicionet e së njëjtës kategori, brenda së njëjtës gjykatë ose në një gjykatë tjetër.  

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:  

 Të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar. 

 Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.  

 Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë”. 

 si dhe kriteret e veçanta të parashikuara në nenin 56, pikat 4 - 8 të ligjit “Për Pushtetin 

Gjyqësor”. 

 

 

Kriteret e posaçme për pozicionin “Arkivist” janë: 

 

 Të jetë i diplomuar në drejtësi, ekonomi ose teknologji e informacionit ose shkenca 

komunikimi/gazetari, ose në fusha të tjera të përshtatshme me përshkrimin e punës, të 

paktën në nivelin "Master shkencor/profesional" ose të barasvlershëm me të, sipas 

përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë. 

 Të ketë kryer të paktën një vit praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër 

profesionale që lidhet me gjykatën.  

 Të ketë të pakten mbi një vit përvojë profesionale që lidhet me fushën e pozicionit 

përkatës si Arkivist në institucione shtetërore. 

 Të ketë njohuri shumë të mira të përdorimit të kompjuterit. 

 Të ketë aftësi të mira profesionale, organizative dhe etike të lartë komunikimi me të 

gjithë marrësit e shërbimit të Gjykatës, brenda dhe jashtë saj. 

 Të jetë i aftë për të kryer në kohë detyrat e ngarkuara. 

 Të plotësoje të gjitha kushtet e përgjithshme për pranimin në shërbimin gjyqësor civil 

sipas neneve  56 dhe 57 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 

 

Dokumentacioni dhe mënyra e dorëzimit : 

 

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 17.03.2021, pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier ose nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm: 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

 CV e përditësuar. 

 Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave. 

 Fotokopje të librezës së punës. 

 Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka). 

 Vërtetim të gjendjes shëndetësore (raport i aftësisë në punë). 

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore). 

 Kontaktet (numër telefoni dhe adresë e-mail) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

 Fotokopje e kartës së identitetit. 

 Vërtetim banimi. 

 Vërtetimin se nuk ka masë disiplinore në fuqi. 

 Vlerësimin e fundit nga eprori direkt. 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

 

 



 

Vlerësimi i kandidatëve : 

 

Konkurrimi zhvillohet në dy faza:  

Faza e parë: Verifikimi paraprak i kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele të 

përcaktuara në shpalljen për konkurrim, bazuar në dokumentacionin e paraqitur, do të kryhet 

brenda datës 19.03.2021. Njoftimi me emrat e nëpunësve fitues do të shpallet në faqen zyrtare të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe në faqen zyrtare të KLGJ-së.  

 

Faza e dytë: Vlerësimi profesional do të kryhet nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë, për 

kandidatët fitues të fazës së parë. Intervista do të zhvillohet pranë ambienteve të të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier, në datën 23.03.2021 ora 14.00.  

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vleresohen në lidhje me njohuritë, 

aftesitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës, eksperiencën e tyre të 

mëparshme, motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë : 

-Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”; 

-Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat etike në administratën publike”; 

-Ligji nr.9154, datë 06.11.2003 “Për  Arkivat” në Republiken e Shqiperisë”. 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet, si më poshtë:  

a) 40 pikë për rezultatet e vlerësimit në punë. Në rast rezultatesh të njëjta, Këshilli krijon një  

renditje brenda grupit të kandidatëve me vlerësimin më të lartë të punës;  

b) 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet e përgjithshme të 

përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvojën profesionale që lidhet me fushën e 

pozicionit përkatës;  

c) 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse. 

 

Data e daljes së rezultateve dhe mënyra e komunikimit: 

 

Data e daljes së rezultateve do të jetë 24.03.2021. Në përfundim të daljes së rezultateve të 

vlerësimit profesional të kandidatëve, Kancelari do të njoftojë individualisht kandidatët që kanë 

konkurruar për rezultatin e tyre.  

 

KËSHILLI I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER 
 

 

 

 


