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GJYKATA E LARTË 

KANCELARI 

 

Nr.______prot.                                                                                           Tiranë, më___.___.2021 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE 

NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE DHE NGRITJES NË 

DETYRË, NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR PËR VENDET E SHPALLURA 

VAKANTE NGA GJYKATA E LARTË 

 

Bazuar në Ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar, Vendimin nr. 622, date 10.12.2020 “Për lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim 

në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në përfundim të verifikimit paraprak 

të dokumentave të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe kërkesave të 

veçanta të përcaktuara në njoftimin e shpalljes së vendeve vakante pranë Gjykatës së Lartë, 

Këshilli i Gjykatës me Vendimin nr. 69, datë 25.11.2021 “Për vlerësimin e kandidatëve për 

pozionet e shpallura vakante pranë Gjykatës së Lartë” bëri vlerësimin e kandidatëve të cilët kishin 

aplikuar për vendet vakante pranë kësaj Gjykate, dhe që kanë statusin e nëpunësit civil gjyqësor.  

Në zbatim të këtij Vendimi ju njoftojmë se: 

1. Për pozicionin 1 (një) vend vakant Përgjegjës sektori, në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve, nëpërmjet procedurës së 

ngritjes në detyrë, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurimit 

janë: 

1. Filloreta Hajdini 

Për procedurën “Lëvizje Paralele” nuk ka pasur asnjë aplikim. 

2. Për 1 (një) vend vakant në pozicionin sekretar gjyqësor, Drejtoria e Administrimit 

Gjyqësor, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, kandidatët e kualifikuar për të 

vazhduar në fazën e dytë të intervistës së strukturuar me gojë janë: 

1. Znj. Olta Saliasi 

2. Znj. Ornela Kaja 

3. Znj. Mimoza Seferi 
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     3. Për 1 (një) vend vakant në pozicionin Specialist në Shërbimin e Protokollit, Drejtoria e 

Administrimit Gjyqësor nëpërmjet procedurës “lëvizje paralele” nuk ka asnjë kandidat të 

kualifikuar. 

    4.  Për 2 (dy) vende vakante në pozicionin Specialist në Qendrën e Dokumentacionit nëpërmjet 

procedurës “lëvizje paralele” nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar. 

Intervista e strukturuar me gojë nga Këshilli i Gjykatës do të zhvillohet në ambientet e 

Gjykatës së Lartë, Rruga “Ibrahim Rugova”, për datën e së cilës do të bëhet njoftimi në ditët në 

vijim. 
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