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

, Vendim
N«*?./fdatë 10.06.2022

“Për vlerësimin e vazhdimit të marrëdhineve të punës”
Në mbështetje të nenit 38 të ligjit nr.98/2016 “ Për organizimin e pushtetit 
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenet 113 e vijues të Kodit të Procedurave 
Administrative, Vendimit nr.622, datë 10.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
“ Për Iëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil 
gjyqësor” vendimit nr.338, dt.24.09.2020 “Për caktimin e kritereve dhe 
procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësit në 
detyrë” si dhe relacionit të përgatitur nga kancelari

Vendosi

1. Shpalljen e vendit vakant për pozicionin e punës për specialistin e IT dhe 
marrëdhënieve me publikun e median.

2. Vazhdimin e marrëdhënieve të punës për specialistin e IT dhe 
marrëdhënieve me publikun e median Zhenika Loli deri në rekrutimin e 
nëpunësit të ri për këtë pozicion pune.

3. Një kopje e këtij vendimi ti njoftohet punonjësit Zhenika Loli.
4. Ngarkohet kancelari për ndjekjen e procedurave për rekrutimin e 

nëpunësit civil për këtë pozicion pune.

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec

ANËTARE ANËTAR KRYETAR





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

Pogradec më 04.07.2022

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARA^jpECMJE^RANIMIN NË SHËRBIMIN 
CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

“Specialist i Teknologjisë së Informacionit dhe IVIarrëdhënieve me Publikun me
Jashtë apo me Median

Në mbështetje të nenit 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, të 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”, Udhëzimit 
nr.85, datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procesin e plotësimit të vendeve 
të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjen në 
detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Vendimit nr.24, datë 10.06.2022 të 
Këshillit të Gjykatës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec shpali procedurën e lëvizjes 
paralele dhe të pranimit në shërbimin civil gjyqësor, për kategorinë ekzekutive, për 
pozicionin:

1 (një) pozicion - Specialist i Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve ine 
Publikun me Jashtë apo me Median - kategoria IV-a.

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë gjyqësor të së njëjtës kategori për 
procedurën e lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga ky pozicion, në përfundim të 
procedurës së lëvizjes paralele, rezulton ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurrimin 
nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor në 
kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë.

Afati për dorëzimin e dokumenteve për

LEVIZJE PARALELE: 18 Korrik 2022

Afati për dorëzimin e dokumenteve për

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 
GJYQËSOR: 25 Korrik 2022



Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin “Specialist i Teknologjisë së 
Informacionit !T dhe Marrëdhënieve me Publikun me Jashtë apo me Median” .

Nëpunësi civil gjyqësor “Specialist i Teknologjisë së Informacionit IT ” ushtron në veçanti 
këto kompetenca:

a. Zbaton aktet normative në fuqi lidhur me teknologjinë e informacionit;

b. Mirëmban sistemin ekzistues të kompjuterave në drejtim hardvvare dhe softvvare;

c. Bashkëpunon dhe mban lidhje me sektorët dhe eprorët përkatës për problemet e 
teknologjisë së informacionit;

d. Monitoron, administron dhe mirëmban infrastrukturën kompjuterike dhe 
informatike në gjykatë me anë të operacioneve periodike për të garantuar 
funksionimin e tyre normal, përfshirë këtu (por duke mos u kufizuar me to) 
testimin e pajisjeve, monitorimin, përditësimin, dhe kryerjen e kopjeve rezervë dhe 
raporteve, etj.;

e. Ofron mbështetje pa vonesë në raste kërkesash për problemet kompjuterike për 
gjykatën; Mirëmban dhe mbështet infrastrukturën informative të gjykatës; rrjetin e 
brendshëm kompjuterik (LAN/WAN) dhe siguron komunikimin e të dhënave;

f. Instalon, mirëmban dhe mbështet aplikacione të ndryshme softëare në gjykatë;

g. Përditëson faqen zyrtare të gjykatës me informacionet më të fundit në bashkëpunim 
me sektorët e tjerë;

h. Harton dhe zbaton politikën e sigurisë informative të gjykatës duke instaluar, 
kontlguruar. dhe mirëmbajtur sisteme kundër programeve dashakeqëse, ndërhyrëse 
(mure mbrojtës, antiviruse, etj.);

i. Ofron udhëzime dhe trajnime për stafm e gjykatës, sipas nevojës. për përdorimin e 
programeve që përdoren;

j. Analizon kërkesat e reja të teknologjisë dhe përpilon analiza konkurruese;

k. Harton dhe monitoron respektimin e standardeve të teknologjisë së informacionit 
që janë tepër të rëndësishme për integritetin, sigurinë dhe performancën e 
infrastrukturës teknike të Gjykatës;

l. Mbikëqyr zbatimin dhe performancën e të gjitha nismave që gjykata ndërmerr në 
lidhje me teknologjinë;

m. Përgatit në bashkëpunim me sektorë të tjerë të gjykatës statistika për raportimet për 
qëllime të ndryshme të tilla si raportimi periodik i Gjykatës pranë KLGj-së, apo 
raportimet që kërkohen nga institucione të tjera sipas detyrimeve ligjore për 
raportim që ato mbartin, apo për përdorim të brendshëm të matjes së elementëvë 
të ndryshëm të administrimit gjyqësor dhe të performancës së Gjykatës dhe në



punësve civil gjyqësore të saj në tërësi;

n. Ndërton një sistem elektronik të brendshëm të statistikave të kategorive të 
ndryshme të të dhënave në bashkëpunim me nëpunësit civil gjyqësor përkatës: të 
dhënat voiumetrike, të inventarit dhe të përpunimit për efekt të matjes së 
performancës së Gjykatës dhe në punësve civil të saj;

o. Mirëmban dhe mbështet infrastrukturën që lidhet me statistikat;

p. Kryen çdo detyrë tjetër që lidhet me teknologjinë e informacionit apo statistikat që 
i caktohet nga Kancelari dhe/ose Këshilli i Gjykatës;

Nëpunësi civil gjyqësor pranë shërbimit të marrëdhënieve me publikun me jashte apo me 
median ushtron në veçanti këto kompetenca:

a) Vepron si pikë kontakti në pritjen e popullit sipas orarit të miratuar nga Këshilli i 
Gjykatës, sqaron të interesuarit (përfituesit e gjykatës) dhe, sipas rastit, vë në dijeni 
sektorin apo personin zyrtar kompetent të gjykatës për zgjidhjen e çështjes;

b) Vepron si koordinator në përputhje rne ligjin për kompetencat e koordinatorit për të 
drejtën e informimit;

c) Harton/përgatit përgjigjet me shkrim ndaj kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve, dhe, kur e gjykon te nevojshme, konsultohet edhe me në punësit civil 
gjyqësor të tjerë në gjykatë;

d) Kujdeset për mbajtjen dhe ruajtjen e regjistër tëveçantë ku shënohen të gjitha 
veprimtaritë e ndarmarra: data, subjekti që ankohet, shkurtimi i kërkesës ose 
ankesës dhe mënyra e veprimit nga Sektori;

e) Përgatit dokumente strategjikë dhe/ose politikë të gjykatës në lidhje me mënyrën e 
zhvillimit të mëtejshëm dhe përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve dhe 
komunikimit me publikun për të siguruar njëtrajtshmëri dhe mosdiskriminim në 
trajtimin e të interesuarve (përfituesve) si dhe në përputhje me legjislacionin për të 
drejtën e informimit;

f) Siguron publikimin e të gjitha vendimeve gjyqësorë në përputhje me ligjin;

g) Kujdeset që publikut t’i sigurohet informacion faktik rreth vendimeve gjyqësore 
dhe për korrigjimin e gabimeve të mundshme mbi faktet për çështje të caktuara;

h) Vepron si pikë kontakti për përfaqësuesit e medias (së shkruar dhe audiovizive) në 
Republikën e Shqipërisë duke krijuar marrëdhënie korrekte dhe të ndërsjellta me 
ata, si dhe zbaton detyrimet që burojnë nga ligji për informimin publik. duke iu 
përgjigjur interesimit të gjyqtarëve dhe medias për probleme që lidhen me 
veprimtarinë e gjykatës;

i) Siguron tërheqjen e shtypit të përditshëm dhe harton një përmbledhje ku 
evidentohen problemet që paraqesin interes e që lidhen me sistemin e drejtësisë.



me veprimtarinë gjyqësore në përgjithësi dhe posaçërisht me atë tëgjykatës ku 
ushtron funksionin. duke ia paraqitur Kryetarit, Gjyqtarit të Medias dhe sipas rastit
gjykatëve të gjykatës;

j) Harton nën mbikqyrjen e Gjyqtarit për Median dhe bën publike deklarata për shtyp, 
apo komunikata për shtyp të vizitave/deiegacioneve apo të shkruar për çështje që i 
përkasin veprimtarisë së gjykatës dhe i dërgon ato, sipas rastit për botim apo 
transmetim;

k) Merr pjesë në takime e mbledhje pune në të cilat asiston Kryetarin, merr pjesë në 
gjykime dhe në shpallje të vendimeve ku ka prani mediatike dhe sipas rastit haton 
draft njoftimin për publikun dhe median;

i) Për probleme të veçanta, me urdhër të Kryetarit të Gjykatës, organizon konferenca 
shtypi apo raportime;

in) Bashkëpunon me sektorë të tjerë për mirëmbajtjen dhe përditësimin e faqes së 
internetit të gjykatës;

n) Kryen detyra të tjera, sipas parashikimeve të Rregullores së Gjykatës, urdhrave apo 
porosive të Kryetarit, Gjyqtarit të medias dhe/ose Kancelarit.

I. LËVIZJA PARALELE

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë gjyqësorë të së njëjtës 
kategori, në të gjitha gjykatat pjesë e shërbimit civil gjyqësor.

1.1. KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a. të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën 
aplikon;

b. të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c. të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

a. Të jetë diplomuar në fushën e teknologjisë së informacionit të paktën në nivelin 
“Bachelor”; ose të barazvlefshme me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit 
arsimit të lartë;

b. Të ketë kryer të paktën një vit praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër 
profesionale që lidhet me gjykatën ose prokurorine;

1.2. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dokumentat si
më poshtë:



a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin e pubikuar në faqen zyrtare të 
gjykatës wvvw.givkata.gov.al (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec “vende 
vakante'’).

b. Deklaratë mbi të dhënat e kontaktit elektronik dhe telefonik në përputhje me 
dokumentin tip të publikuar në faqen zyrtare të gjykatës wvvw.givkata.gov.al 
(Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec “vende vakante”).

c. Fotokopje të noterizuar të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor; për 
diplomat jashtë vendit, të përcillet njehsimi nga MAS);

d. Fotokopje të noterizuar librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën 
në punë);

e. Fotokopje të letëmjoftimit (ID);
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
g. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore sipas formularit tip të publikuar në faqen 

zyrtare të gjykatës www.gjvkata.gov.al (Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec 
“vende vakante”).

h. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
i. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
j. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, 

vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo me e-mail në adresën e vendndodhjes së 
gjykatës: Lagja nr.3, Rruga “Naim Frashëri”, Pogradec nëpërmjet shërbimit postar ose në 
adresën elektronike: givkatapogradec(<j)gmail.com brenda datës 18.07.2022

Shënim: Mosparaqitja e plotë e dokumentacionit sjell skualifikim të kandidatit.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Gjykatë, brenda 2 ditëve kalendarike 
nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 2 ditëve kalendarike nga 
data e depozitimit të saj.

1.3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 20.07.2022, Kancelari i Gjykatës do të shpallë në faqen zyrtare të K.L.GJ 
www.klgj.al dhe të çdo Gjykate, listën e kandidatëve, që plotësojnë kushtet e lëvizjes 
paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet 
vlerësimi profesional nga Këshilli i Gjykatës.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e 
veçanta do të njoftohen nga Kancelari individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail-it. për 
shkaqet e moskualifikimit.

1.4. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Vlerësimi profesional për kandidatët fitues të fazës së parë do të kryhet bazuar në 
dokumentacionin e paraqitur nga Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec sipas 
një sistemi pikëzimi.

Kandidatët do të vlerësohen:

a) 40 (dyzet) pikë për rezultatet e vlerësimit në punë.

http://www.gj
http://www.klgj.al


b) 50 (pesëdhjetë) pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet 
e përgjithshme të përvojës profesionale, në sektorin e drejtësisë ose përvojën profesionale 
që lidhet me fushën e pozicionit përkatës, si dhe,
c) 10 (dhjetë) pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura në fushën përkatëse.

I. 5. DATA E DALJES SË REZULTATEVF. TË KONKURIIMIT DHE MËNYRA E 
KOIMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do të shpallet në faqen 
zyrtare të KLGJ www.klgi.al dhe të Gjykatës.

II. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË 
EKZEKUTIVE

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 
procedurës së lëvizjes paralele, rezidton se ende ka pozicion vakant, ky pozicion është i 
vlefshëm për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërhimin civil gjyqësor 
për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare të KLGJ, dhe të 
Gjykatës duke filluar nga data 01.08.2022.

II. 1. KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E 
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR DHE KRITERET E
VEÇANTA

Sipas nenit 55 të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë”. për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë 
sistemit të shërbimit civil gjyqësor, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të 
ligjit 152/2013 ‘*Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në proeedurën e pranimit në shërbimin civil 
gjyqësor janë:

a. Të jetë shtetas shqiptar;
b. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për 

kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk 

është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civif’ i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

a. Të jetë diplomuar në fushën e teknologjisë së informacionit të paktën në nivelin 
“B a c h e lo r ose të barazvlefshme me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit 
arsimit të lartë;

b. Të ketë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj 
përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën ose prokurorine.



11.2. DOKUMENTACIONl, MËNYRA DHE AFATII DORËZIMIT

a. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin e pubikuar në faqen zyrtare të 
gjykatës www.aivkata.gov.al (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec “vende 
vakante”).

b. Deklaratë mbi të dhënat e kontaktit elektronik dhe telefonik në përputhje nte 
dokumentin tip të publikuar në faqen zyrtare të gjykatës www.gj< 1< jta gov.al 
(Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec “vende vakante”).

c. Fotokopje të noterizuar të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor; për 
diplomat jashtë vendit, të përcillet njehsimi nga MAS);

d. Fotokopj e të noterizuar 1 ibrezës së punës (të gj itha faqet që vërtetoj në eksperi encën 
në punë);

e. Fotokopje të letëmjoftimit (ID);
f. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
g. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore sipas formularit tip të publikuar në faqen 

zyrtare të gjykatës www.gjykata.gov.al (Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec 
“vende vakante”).

h. vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
i. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, 

vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
j. Vërtetim nga gjykata;
k. Vërtetim nga prokuroria.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo me e-mail në adresën e vendndodhjes së 
gjykatës: Lagja nr.3, Rruga “Naim Frashëri”, Pogradec nëpërmjet shërbimit postar ose në 
adresën elektronike: gjykatapoaradc-. ."nail.com brenda datës 25.07,2022.

11.3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 01.08.2022. KLGJ do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe të çdo Gjykatës 
listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e 
pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet 
testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë.

Shënim: Meqënësë muaji gusht është periudha kur të gjithë punonjësil e gjykatës janë me 
lejën vjetore, në ditën e parë të punës do të bëhet shpallja nëfaqen zyrtare të internetit dhe 
të çdo Gjykatës listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për 
procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku 
do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë 
ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen nga Kancelari i gjykatës individualisht pë 
mënyrë elektronike nëpërmjet adresës së e-mail-it, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Gjykatë, brenda 2 ditëve kalendarike 
nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 2 ditëve kalendarike nga 
data e depozitimit të saj.



11.4. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË IMBI TË CILAT DO 
TË ZHVILLOHET TESTUVII IME SHKRIIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

a. Ligji nr.98/2016 “ Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë”.

b. Ligji nr. 152/2013 “ Për nëpunësit civil”, i ndryshuar;

c. Ligji nr.9131. datë 08.09.2003 “Për rregullat etike në administratën publike”;

d. Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008 i ndryshuar me ligjin Nr 48/2012 “ Për mbledhjen e 
të dhënave personale”.

e. Ligji nr.9880 datë 25.02.2008 “ Për nënshkrimin elektronik “.

f. Ligji nr. 10325 datë 23.09.2010 " Për bazën e të dhënave shtetërore”.

g. Ligji nr.9918 datë 19.05.2008 “ Për komunikimin elektronik në Republikën e
Shqipërisë”.

'n. Ligji nr. 119/2014 “Përtë drejtën e informimit”.

i. Ligji nr.9367 datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave 
në ushtrimin e funksioneve publike”.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës 
për pozicionin;

b. Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c. Motivimin. aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

H.5. IMËNYRA E VLERËSIMIT TË 

KANDIDATËVE Kandidatët do të vlerësohen:

a. 60 (gjashtëdhjetë) pikë për vlerësimin me shkrim.
b. 40 (dyzet) pikë për vlerësimin nga Këshilli.

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, KLGJ do të shpallë fituesin në faqen zyrtare 
dhe në faqen e Gjykatës. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të 
njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nëpërmjet adresës së e-mailit, për 
rezultatet.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil 
gjyqësor për kategorinë ekzekutive, do të marrin informaeion në faqen e KLGJ dhe 
të Gjykatës, për fazat e mëtejshine të proeedurës së pranimit në shërbimin civil 
gjyqësor të kategorisë ekzekutive:



Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak.
Datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurrimi.

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme 
faqen e Këshillit të Lartë Gjyqësor www.klgj.al dhe të Gjykatës duke filluar nga data

Më shumë detqje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes sëpikëve, mënyrën e 
llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr.85, datë / 1.03.2021 "Për procesin e 
plotësimit të vendeve të lira në shërhimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 
ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërhimin civil gjyqësor" të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
publiktiar në faqen zyrtare të tij www.klgi.al.

01. 08.2022

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec

http://www.klgi.al



