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

VLORË

KËSHILLI I GJYKATËS

VENDIM

NR._______Prot, datë 27.07.2021

“ MBI EMËRIMIN PARAPRAK NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË
POZICIONIN SEKRETAR/E GJYQËSOR”

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, i mbledhur në datën 27.07.2021, i përbërë nga

Z.Enkel Peza, Kryetar i Këshillit të Gjykatës, me anëtarë Z.Arqile Basho dhe Z.Kelment

Greca, (caktuar në përbërje të Këshillit të Gjykatës me shkresën nr.4478/2 Prot, datë

22.09.2020 të Këshilit të Lartë Gjyqësor), bazuar në nenet 27, 28 e 37/ç të Ligjit nr.98/2016,

“Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 33, 34 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”, 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 konkurrimit të hapur”, pika 76,

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 Marrëdhënieve me Publikun dhe me Median.
- 1 (një) Sekretar Gjyqësor
- 1 (një) Arkivist.

Në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit nuk pati kërkesë për lëvizje paralele.



Në datën 14.05.2021 u zhvillua testimi me shkrim për të tre pozicionet.
Në përfundim të vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit, rezultoi se për pozicionin
sekretare gjyqësore nuk u kualifikua asnjë prej kandidatëve.

Me Vendimin datë 19.05.2021, Këshilli i Gjykatës, vendosi rishpalljen e procedurës për
pranimin në shërbimin gjyqësor civil në pozicionin “Sekretar gjyqësor”.

Në datën 23.06.2021 u zhvillua testimi me shkrim për këtë pozicion.

Në përfundim të vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit, rezultoi se për pozicionin
“Sekretar gjyqësor”, u kualifikuan kandidatet:

1- Suela Lena me vlerësimin 56 pikë
2- Alba Ameti me vlerësimin 55 pikë
3- Elona Poga me vlerësimin 55 pikë
4- Adelajda Rista me vlerësimin 46 pikë.

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

Në datën 29.06.2021 u zhvillua intervista me gojë për kandidatët e kualifikuar nga Këshilli i
Gjykatës.

Pas përfundimit të zhvillimit të kësaj interviste, Këshilli i Gjykatës, paraqet, vlerësimin

përfundimtar, për të gjithë kandidatët, sipas anekseve të miratuar në udhëzimin nr.85, datë

11.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë;

Testimi me shkrim mbi 42 pikë.

Intervista e strukturuar me gojë 25

Përvoja profesionale 15 pikë.

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka vendosur kualifikimin për fazën e emërimit

paraprak, kandidaten konkurrente për pozicionin “Sekretar/e gjyqësore”, znj.Suela Lena, vlerësuar

në total me 91 pikë.

PËR KËTO ARSYE:

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, bazuar në Ligjin nr. 98/2016, “Për Organizimin e

Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 33, 34 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”, Udhëzimit nr 85 datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë

Gjyqësor “Për proçesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet

proçedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të

hapur”, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi mori dhe mendimin me shkrim të kandidates

konkurrente, të kualifikuar për fazën e emërimit nga Këshilli,

VENDOSI:

1. Emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor të Znj. Suela Lena, në pozicionin

“Sekretar/e gjyqësore” pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

2. Kandidatja fituese Znj. Suela Lena, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e nxjerrjes së aktit

të emërimit, duhet të bëj dorëzimet përkatëse në pozicionin e punës që ka pasur më parë,

(nëse ka patur) dhe të paraqitet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, të nesërmen e datës së

përfundimit të dorëzimit të detyrës së mëparshme.

3. Me paraqitjen në punë të Znj. Suela Lena, do të lidhet edhe kontrata e punës me kohë prove

midis Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Znj. Suela Lena.

4. Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të publikohet në

faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyësor Vlorë.

Vlorë, më datë 27.07.2021

KËSHILLI I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

ANËTAR ANËTAR KRYETAR
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