
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

 

Nr.220/1 Prot                                                                                             Lezhë, më 18.05.2021 

 

Lënda:   Njoftim për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “Specialist i marrëdhënieve me 

publikun dhe median” për pranim në shërbimin civil gjyqësor. 

 

Drejtuar:    KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

                                                  Godina “Poli i Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, 

                              TIRANË 

Referuar nenit 54 të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe nenit 24 të vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin 

civil gjyqësor”, Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procesin e 

plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Këshilli i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Lezhë, në mbledhjen datë 17.05.2021, pas miratimit te heqjes dorë nga ky pozicion pune 

të aplikantes fituese, rishpall pranë kësaj gjykate 1 (një) vend të lirë pune  për pranim në 

shërbimin civil gjyqësor për pozicionin si më poshtë: 

 

 “Specialist i marrëdhënieve me publikun dhe median”,  

 

Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor kandidati duhet të plotësojë: 

 

a) Kriteret e përgjithshme; 

b) Kriteret e veçanta; 

   

I. Kriteret e përgjithshme janë: 

 

a) të jetë shtetas shqiptar;  

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;  

c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;  

d) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;  

e) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një 

kundërvajtjeje penale me dashje;  

f) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil apo shërbimi civil 

gjyqësor, që nuk është shuar sipas ligjit. 

 

II. Kriteret e veçanta për pozicionin e specialist i marrëdhënieve me publikun dhe 

median janë:  



 

 

 a të jenë diplomuar në drejtësi, shkenca komunikimi/gazetari, ose në fusha të tjera të 

përshtatshme me përshkrimin e punës, të paktën në nivelin “Master shkencor” ose të 

barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë;  

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

që lidhet me gjykatën;  

 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; 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin “specialist i marrëdhënieve me 

publikun dhe median” është si  më poshtë: 

 

1. t’i sigurojë medias dhe publikut informacion faktik rreth vendimeve gjyqësore dhe për 

korrigjimin e gabimeve të mundshme mbi faktet për çështje të caktuara;  

2. t’i komunikojë medias përmbledhje të vendimeve gjyqësore për çështje që kanë interes 

publik;  

3. të mbajë kontakte me median për seancat gjyqësore të çështjeve që kanë interes të veçantë 

publik;  

4. të sigurojë informacion, në përputhje me ligjin “Për të drejtën e informimit”, në veçanti në 

lidhje me çështjet në gjykim dhe administratën gjyqësore;  

5. të publikojë të gjitha vendimet gjyqësore në përputhje me ligjin;  

6. t’u japë informacion procedurial palëve të interesuara në lidhje me zhvillimin e seancave; 

7. përgatit transkriptimin e procesverbaleve të mbajtura me mjete të regjistrimit audio ose 

audiovizive ose mbikqyr teknikun e kontraktuar nga gjykata për këtë qëllim; 

8. pasqyron në sistemin elektronik vendimin e zbardhur të anonimizuar në përputhje me 

legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale; 

9. përgatit buletinet për personat e dënuar me vendim të formës së prerë dhe i dërgon në 

Zyrën e Gjendjes Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve Tiranë; 

10. ndihmon në evidentimin dhe plotësimin e të dhënave dhe statistikave gjyqësore; 

11. ndihmon gjyqtarin në kërkimin ligjor dhe draftimin e akteve dhe vendimeve;    

12. çdo detyrë tjetër e përcaktuar me rregulloret e brendshme të gjykatës dhe në ligj. 

 

 

 DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET DHE MËNYRA E  

DORËZIMIT 

 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron; 

 CV (curriculum vitae); 

 Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave; 

 Fotokopje të librezës së punës; 

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

 Dokument të gjuhës së huaj; 

 Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

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

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes 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; 

 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

Afati i paraqitjes së kërkesave për kandidim është caktuar brenda datës, 03.06.2021 pranë zyrës 

së kryesekretarisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë ose nëpërmjet postës, dokumentat e 

mësipërm: 

 

 VLERËSIMI I KANDIDATËVE 

 

Konkurrimi zhvillohet në këto faza: 

  

Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve të përgjithshme dhe të veçanta do të kryhet 

brenda datës 04.06.2021, në ambientet e Gjykatës  dhe do të publikohet  në faqen zyrtare  të  

Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe në faqen zyrtare të çdo gjykate brenda datës do të shpallet lista e 

kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim. 

Kandidatët e pakualifikuar në këtë faze njoftohen elektronikisht së bashku me arsyen e 

moskualifikimit.  

 

Kandidatët kanë të drejtë të bëjnë ankim me postë ose elektronikisht në Këshill për rezultatet e 

verifikimit brënda 2 ditëve nga data e njoftimit ndividual mbi rezultatin te cilat shqyrtohen brenda 

2 ditëve. 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të realizohet nga Komisioni i Pranimit dhe Këshilli sipas pikëve të 

vlerësimit. Totali i pikëve është 100, të cilat ndahen përkatësisht:  

 

a. 60 pikë vlerësim me shkrim 

b. 40 pikë vlerësim nga Këshilli 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të jetë me datë 09.06.2021 i organizuar në formën e testimit me 

shkrim, për vlerësimin e njohurive e aftësive të kandidatit. 

 

Baza ligjore: për fushën e njohurive sipas pozicionit përkatës, që do të testohet kandidati do të 

jetë: 

a. Ligji Nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”.  

b. Kuadri ligjor për të drejtën për informim Ligji 119/2014.  

c. Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 për mbrojtjen e të dhënave përsonale.  

d. Kodi i etikës 

 

Kandidati që grumbullon 70 % të pikëve nga vlerësimi me shkrim (60 pikë), kualifikohet për 

intervistën e strukturuar me gojë nga Këshilli. 



 

 Vlerësimi nga Këshilli i Gjykatës sipas intervistës së strukturuar me gojë do të jetë me datë 

14.06.2021, i bazuar në kriteret si më poshtë; 

 

a. Renditjen sipas listët së kandidateve sipas pikëzimit të marrë me shkrim nga Komisioni i 

Pranimit;  

b. 25 pikë për karakteristikat e veçanta të kandidatit në bazë të intervistës së strukturuar me 

gojë;  

c. 15 pikë për përvojën/praktikën profesionale që lidhen me vendin përkatës; 

 

Këshilli i Gjykatës deri më datë 15.06.2021 arsyeton dhe publikon vendimin për rezultatet e 

procedurës së emërimit. Vendimi i arsyetuar u njoftohet kandidateve dhe publikohet vendim i 

shkurtuar në faqen zyrtare të KLGJ-së dhe të Gjykatës.  

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

 

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Lezhë ;  E-mail: sekretaria.gjykatalezhe@gjykata.gov.al ; + 355 21524774  / 115  

 

 


