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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.57/7, Prot.                                                   Peshkopi, më 04.04.2022 
 

 

Lënda :    Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele për pozicionin e punës  në   

     kategorinë ekzistuese “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 

 

                       Adresa:   Rruga “Tercilio Kardinali”, Peshkopi, tel. + 355 218 22 507 
 

P E SH K O P I 

 

Bazuar në kërkesat e ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, dhe kërkesat e 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”, të Këshillit të Lartë  

Gjyqësor, me anën e të cilave janë përcaktuar rregulla të hollësishme për proçedurën e plotësimit të 

vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor, si dhe në njoftimin për  “shpallje për lëvizjen paralele 

dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive “Specialist i IT-së dhe 

marrëdhënieve me publikun”,  kategoria IV-a”,”,  (shkresa me nr. 57/6, prot. datë 16.03.2022, e 

Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër), ju njoftoj se: 

 

Në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kritereve, në lidhje me proçedurën 

e lëvizjes paralele për pozicionin  e punës në kategorinë ekzistuese “Specialist i IT-së dhe 

marrëdhënieve me publikun”,  kategoria IV-a, nuk u paraqit asnjë kandidaturë. 

 

Gjykata  e Rrethit Gjyqësor Dibër,  do të vijojë me proçedurat e pranimit në shërbimin civil 

gjyqësor, procedura këto që janë pjesë e njoftimit për  “shpallje për lëvizjen paralele dhe pranimin 

në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive “Specialist i IT-së dhe marrëdhënieve me 

publikun”,  kategoria IV-a”,”,  (shkresa me nr. 57/6, prot. datë 16.03.2022, e Këshillit të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Dibër). 
 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,                               

                                                                        K A N C E L A R I 
 

                                                                        Albert  KAZIA 


