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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë
GJYKATA RRETHIT GJYQËSOR VLORË

KËSHILLI I GJYKATËS
Nr. Prot Vlorë më 24.05.2021

VENDIM
Nr.      datë  24.05.2021

PËR
REZULTATET E PROCEDURËS SË EMËRIMIT PËR VENDET E LIRA TË PUNËS
NËPËRMJET PROCEDURËS SË   PRANIMIT NË SHËRBIMIN  CIVIL GJYQËSOR

Në mbështetje të neneve  38 të ligjit Nr.98/2016 "Për organizimin e   pushtetit gjyqësor
në Republikën e Shqiperisë", Vendimit  Nr.622 datë 10.12.2020  të Këshillit të Lartë  Gjyqësor
"Për  lëvizjen paralele,ngritjen në detyrë dhe  pranimin në shërbimin  civil gjyqësor " neni
33,Udhëzimit Nr.85 datë 11.03.2021“Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin
civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së  lëvizjes paralele,ngritjes në detyrë dhe  pranimit
nëpërmjet konkurimit të hapur” pika 75 Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë i
mbledhur në datë 02.04.2021 i përberë nga Z.Albert Spiro, Kryetar i Këshillit të Gjykatës me
antarë z.Arqile Basho dhe z.Kelment Greca (i caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me aktin nr.
4478/2 Prot. datë 22.09.2020).

VËREN

Me vendimin Nr.2 datë 02.04.2021  Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
vendosi shpalljen e procedurës për  lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin gjyqësor civil
në pozicionet:

-1(një) Specialist i Marrdhënive me Publikun dhe me Median.
-1(një) Sekretar Gjyqësor.
-1(një) Arkivist.

Në përfundim të afatit të dorzimit të dokumentacionit nuk pati asnjë kërkesë për levizje
paralele.

Pas verifikimit të dokumentacionit nga kancelarja e Gjykatës sipas parashikimit të
Vendimit Nr.622 datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë  Gjyqësor "Për  lëvizjen paralele,ngritjen
në detyrë dhe  pranimin në shërbimin  civil gjyqësor " , Vendimit Nr.622 datë 10.12.2020  të
Këshillit të Lartë  Gjyqësor "Për  lëvizjen paralele,ngritjen në detyrë dhe  pranimin në shërbimin
civil gjyqësor " neni 27,28,Udhëzimit Nr.85 datë 11.03.2021“Për procesin e plotësimit të
vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së  lëvizjes paralele,ngritjes në
detyrë dhe  pranimit  nëpërmjet konkurimit të hapur” pika 44 nga kandidatët pati tre ankime për
moskualifikimin dhe me vendimet përkatse, Këshilli i Gjykatës vendosi mosppranimin e ankimt
për kandidatët  Xhulio Semini dhe Aleksina Demiraj dhe pranimin e ankimit per kandidaten Alba
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Ameti dhe kualifikimin e znj. Alba Ameti për fazën e dytë(provimin me shkrim) për
pozicionin e punës “Specialist i Marrëdhënieve me Publikun dhe Median”.

Në datë 14.05.2021 u zhvillua testimi me shkrim për të tre pozicionet.

Në përfundim të vlerësimit me shkrim nga Komisjoni i Pranimit rezultoi se për
pozicionion Sekretere gjyqësore nuk u kualidfikua asnjë prej kandidatëve.

Në pozicionin Specialist i Marrdhënive me Publikun dhe me Median u kualifikua
kandidatja Etleva Doraci e cila  u vlerësua me 45.6 pikë.

Në pozicionin arkivist u kualifikuan kandidatët:

1.Blerina Nikaj me vlerësimin 55.2 pike
2.Elca Sadushi me vlerësimin 50.2 pike
3.Rezarta Dervishi me vlerësimin 42.2 pike

Nga kandidatët nuk pati asnjë ankimim për rezultatet e vlerësimit me shkrim nga
Komisjoni i Pranimit .

Në datë 19.05.2021 u zhvillua vlerësimi për kandidatët e kualifikuar ,nga Këshilli i
Gjykatës

Rezultati përfundimtar i kandidatëve për Pozicionin “Specialist i Marrëdhënieve me
Publikun dhe Median”.

Pikët për
Pikët për

Pikët për
intervistën e

dokumentet e strukturuar
vlerësimin

me Lista e
Emri dhe dorëzuara me gojë

shkrim Shuma kandidatëve
Mbiemri i

(maksimalj
a totale sipas numrit të

Kandidatit (maksimalja
(maksimalj

a
60) e pikëve pikëve të marra

15) 25)

Etleva Doraci 11 45.6 20 76.66 76.66
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Rezultati përfundimtar i kandidatëve i kandidatëve për Pozicionin “Arkivist”.

Pikët për
Pikët për

Pikët për
intervistën e

dokumentet e strukturuar
vlerësimin

me Lista e
Emri dhe dorëzuara me gojë

shkrim Shuma kandidatëve
Mbiemri i

(maksimalj
a totale sipas numrit të

Kandidatit (maksimalja
(maksimalj

a
60) e pikëve pikëve të marra

15) 25)

Rezarta Dervishi 9 42.2 18.3 69.5 -

Elca Sadushi 13 50.02 22.3 85.5 2

Blerina Nikaj 11 55.2 24 90.2 1

Në përfundim të këtij vlerësimi kandidatja Rezarta Dervishi nuk kualifikohet për shkak se
nuk ka marrë 70% të totalit të pikve.

Në përfundim të procedures për  lëvizjen paralele dhe  pranimin në shërbimin gjyqësor civil
në pozicionet:

-1(një) Specialist i Marrdhënive me Publikun dhe me Median.
-1(një) Arkivist.

Këshilli i Gjykatës ë Rrethit Gjyqësor Vlorë bazuar në Vendimit Nr.622 datë 10.12.2020
të Këshillit të Lartë  Gjyqësor "Për  lëvizjen paralele,ngritjen në detyrë dhe  pranimin në
shërbimin  civil gjyqësor " , neni 33,Udhëzimit Nr.85 datë 11.03.2021“Për procesin e plotësimit
të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së  lëvizjes paralele,ngritjes
në detyrë dhe  pranimit  nëpërmjet konkurimit të hapur” pika 75.

VENDOSI

Rezultatet e procedurës për emerimin në pozicionet:

I.Specialist i Marrdhënive me Publikun dhe me Median

1. Etleva Doraci 76.66 pikë.

II Arkivist

1.Blerina Nikaj 90.2 pike
2.Elca Sadushi 85.5 pike
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Vendimi të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe ti
komunikohet K.L.Gj-së dhe kandidatëve  përkatës.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim nga kandidatët që nuk janë përzgjedhur në
Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

Vlorë më 19.05.2021

KËSHILLI I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

ANËTAR ANËTAR KRYETAR
ARQILE BASHO                KELMENT GRECA ALBERT SPIRO


