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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 E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 
 

Nr.440/14, Prot.                                                   Peshkopi, më 07.01.2022 
 

 

Lënda :   Njoftim për rezultatet e vlerësimit me shkrim, për shpalljen e procedurës për 1 (një)   

            pozicion pune, “Specialist i IT-së dhe marrëdhënieve me publikun”, kategoria IV-a”,” 

 
 

                                 KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

               Adresa:               Godina “Poli i Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena” Tiranë 

 

T I R A N Ë 

 

Për dijeni:     KËSHILLIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 

 

K Ë T U 

 

Ju njoftojmë se komisioni i pranimit, pasi zhvilloi fazën e vlerësimit me shkrim, për shpalljen 

e procedurës për 1 (një)  pozicion pune, “Specialist i IT-së dhe marrëdhënieve me publikun”, 

kategoria IV-a”, në datën 29.12.2021, ku morrën pjesë në testim dy kandidat, mbështetur në 

kërkesat që parashikon ligji nr. 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Vendimi nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë  Gjyqësor Tiranë, si dhe 

udhëzimi 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” të Këshillit të Lartë Gjyqësor Tiranë, nxorri rezultatin e testimit,  duke 

s’kualifikuar të dy kandidatët,   pasi nuk morrën pikët  e nevojshme për kualifikim. 
 

Në vazhdim, pas kalimit të afatit të ankimit referuar nenit 31 të Vendimi nr. 622, datë 

10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të 

Këshillit të Lartë  Gjyqësor Tiranë,  Këshilli i Gjykatës, do të ripërsërisë procedurën ligjore nga e 

para. 
 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,  

                                      

                            KOMISIONI I PRANIMIT 

 

                         K R Y E T A R I 

 

                (Në të njëjtën kohë që ushton edhe detyrën e kancelarit) 

 

                         - Albert KAZIA - 


