
 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË  DURRES 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                       

Nr. 60 Prot                                                                                              Durres më datë 02.03.2021 

NJOFTIM 

 PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LEVIZJE PARALELE 

 

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “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 “, si dhe në shkresën me nr. 6117/5 Prot., datë 29.12.2020, të 
Këshilli të Lartë Gjyqësor, Gjykata e Administrative Shkalla Parë Durrës, shpall konkurrimin për 1 vend 
pune për lëvizje paralele, si më poshtë :  

- Për 1(një) vende pune për lëvizje paralele , në pozicionin specialist IT , pranë Gjykatës Administrative 
Shkalla e Parë Durrës.  

- Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësoj të gjitha kërkesat e përgjithshme, sipas Ligjit nr. 
98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”., Ligjit nr. 
152/2013” Për nëpunësin civil”dhe Vendimit nr 622 datë 10.12.2020 “ Për Lëvizjen paralele, ngritjen në 
detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor “  

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin për pozicionin Specialist IT është sipas nenit 47 të Ligjit 
nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë“ dhe 
rregullores së gjykatës , si më poshtë:  

 Kujdeset nga pikëpamja teknike dhe mirëmban sistemet e integruara të menaxhimit të çështjeve 
gjyqësore, duke kryer njëkohësisht edhe rolin e administratorit të sistemit, pa u mbivendosur me 
kryetarin dhe nën autoritetin e tij;  

 Nxjerr të dhënat statistikore të ndryshme të gjeneruara nga sistemi, mundëson çdo informacion tjetër 
që gjenerohet prej sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe kujdeset që informacioni kryesor të shfaqet 
në ambientet e informimit të publikut dhe faqen web;  

 Mban lidhje me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit pranë KLGJ-së, si dhe komunikon me 

shërbimin e kontraktuar nga kjo e fundit, për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e sistemit;  Siguron 

backup-in e të dhënave të sistemit në hard-disk ose DVD dhe Cloud (google drive).;  Menaxhon 
sistemet operative, ndërton dhe menaxhon Active Directory; Konfiguron dhe menaxhon serverat; 
planifikon/harton masat për backupin e sistemit, identifikon dhe komunikon për probleme, procese apo 
zgjidhje teknike; kontrollon procedurat e sistemeve dhe bazës së të dhënave; www.gjykata.gov.al  

http://www.gjykata.gov.al/


 Ndjek përdorimin dhe mirëfunksionimin e sistemit të Regjistrimit Dixhital Audio (RDA), duke kryer dhe 
kontrolle rutinë, gjithashtu kujdeset dhe nxjerr statistikat për përdorimin e këtij sistemi në mënyre 
periodike;  

 Kujdeset, për përditësimin e faqes së internetit të gjykatës 

http://www.gjykata.gov.al/gjykataadministrative-durr%C3%ABs/gjykata-administrative-durr%C3%ABs/ 

në mënyre që të jetë në çdo moment online dhe me informacion të përditësuar;  

 Menaxhon, administron dhe mirëmban dhomën e server-it të institucionit si dhe centralin telefonik;  

 Përgjigjet për mirëmbajtjen dhe riparimin, për aq sa është e mundur, të rrjetit LAN, kompjuterëve, 
printerëve, fotokopjeve, kujdeset dhe mirëmban pajisjen touchscreen (kiosk) dhe monitorin e orarit të 
gjyqeve në ambientin e informimit të publikut; etj, si dhe vlerëson dhe identifikon nevojat në këtë 
aspekt;  

 Administron email-et zyrtare të Zyrës së Marrëdhënies me Publikun dhe të titullarëve të cilët janë në 
domain www.gjykata.gov.al;  

 Administron adresen zyrtare te e-mailit te gjykates per marredhenien me publikun (ZMP), duke 
kombinuar me njesite e tjera ne gjykate per percjelljen e informacionit dhe per dhenien e informacionit 
te kerkuar, konform ligjit per te drejten e informimit dhe te mbrojtjes se te dhenave personale.  

 Kujdeset dhe ndjek mirëfunksionimin në aspektin teknik të: sistemit të sigurisë, që përmban sistemin e 
akses-kontrollit; sistemit elektronik të kamerave të sigurisë; sistemin software të menaxhimit të 
godinëssi dhe sistemin elektronik të mbrojtjes kundër zjarrit të cilat i përkasin gjithë godinës dhe për 
gjithë institucionet që ndodhen aty dhe administron pajisjen video konferencë dhe kryen lidhje për të 
bërë të mundur zhvillimin e seancave gjyqësore nëpërmjet kësaj pajisje me shtetet,  

 Instrukton administratën për zgjidhjen e problemeve teknike dhe përdorimin e sistemeve elektronike, 
merr pjesë në trajnimet e organizuara për stafin e gjykatës në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e 
programeve të ndryshme në rast përditësimesh, si dhe siguron trajnimin e vazhdueshëm të stafit lidhur 
me këto përditësime;  
 
Kushtet për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist IT sipas nenit 7 të Vendimin e KLGJ-së nr. 622 datë 
10.12.2020 janë si më poshtë:  
 

 Të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon  

 Të mos ketë masë disiplinore në fuqi  

 Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “ Mirë “  
 
Kërkesat e veçanta për pozicionin Specialist IT , janë sipas Ligjit nr 98/2016 datë 06.10.2016 “Për 
organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si më poshtë :  
 
-të jetë diplomuar minimalisht në nivelin “ Bachelor “. në informatikë, teknologji informacioni, 
elektronikë, shkenca kompjuterike.  
-të kenë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër 
profesionale që lidhet me gjykatën  
-të njohe dhe të përdorë programet bazë të punës në kompjuter - të ketë aftësi të mira komunikimi dhe 
të punës në grup  
- të mos ketë masa disiplinore në fuqi, ose të mos jetë në proçedim disiplinor.  
 

Kandidati duhet të paraqes zyrtarisht, brenda datës 17.03.2021, pranë Gjykatës Administrative Shkalla e 
Parë Durrës. , dokumentat e mëposhtëm:  

http://www.gjykata.gov.al/gjykataadministrative-durr%C3%ABs/gjykata-administrative-durr%C3%ABs/
http://www.gjykata.gov.al/


 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron.  

 CV.  

 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 shëndetsore (raport i aftësisë në punë).  

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

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

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

 Fotokopje e kartës së identitetit.  

 Vërtetim banimi. 
 
Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit.  
 
Proçedura e lëvizjes paralele përfshihet në dy faza:  
 

1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe kërkesave 
të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 18.03.2021 dhe brenda datës 
19.03.2021 do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e verifikimit paraprak për 
shpalljen për konkurrim dhe listat e atyre që nuk i plotësojnë. Njoftimi i kanditave të kualifikuar 
do të shpallet në faqet zyrtare të Gjykatës, ndërsa për kandidatët të cilët nuk janë kualifikuar do 
njoftohen elektronikisht nga Kancelari i Gjykatës mbi arsyet e moskualifikimit.  
 

2. Vlerësimi profesional i kandidatëve do të bëhet më datë 23.03.2021 ora 12:30, në ambientet e 
Gjykatës Administrative Shkalla e Parë Durrës si më poshtë “  

 40 pikë për vlerësimin në punë  

 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës  

 10 pikë për trajnimet  
 
Njoftimi i kandidatëve mbi rezultatin e vlerësimit do të bëhet datë 23.03.2021 nga Kancelari i Gjykatës 
elektronikisht .  
 
- Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :  
 
Ligji nr. 98/2016 “ Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë,”; Ligji nr. 9131 datë 
08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në Administratën Publike”.  
 
- Data e daljes së rezultateve do të jetë 23.03.2021.  

- Njoftimi i kandidatëve mbi rezultatin e vlerësimit do të bëhet nga Kancelari i Gjykatës elektronikisht .  

 

KESHILLI I GJYKATES 


