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                                                                                                         Tiranë 22 / 09 /  2021 

 

 

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e 

konkurrimit  “ lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim në shërbimin civil 

gjyqësor”. 

 

 

Në zbatim të nenit 57, të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, të neneve 9 dhe 17, të Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen 

paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në përfundim të afatit 

kohor për dorëzimin e dokumentave personale për pozicionet e lira në shpalljen e datës 

30.08.2021 në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë,  njofton se janë paraqitur këto kandidatura 

për të konkurruar : 

 

 Me procedurën e “Lëvizjes Paralele”: 

         

 Në pozicionin “Sekretar “, Drejtoria e Administrimit Gjyqësor, janë paraqitur 2 ( dy ) 

kandidatura: 

 
           1.Zj.Evloinda Adili 

         

            2.Zj.Andiola Veizaj 

 

 Me proçedurën “Për pranim në shërbimin civil gjyqësor” : 

           

Në pozicionin “Sekretar “, Drejtoria e Administrimit Gjyqësor, janë paraqitur 3 (tre)  

kandidatura : 

     

1. Z.Arjan Neli 

2. Zj.Elona Dorri 

3. Zj.Marie Laka 

               

 

 Me proçedurën “Për pranim në shërbimin civil gjyqësor” : 

 

Në pozicionin “Specialist “ në Qëndrën e Dokumentacionit , (në Sektorin e Publikimit dhe të 

Statistikave dhe në Sektorin e Kërkimit Ligjor dhe Bibliotekës), janë paraqitur 3 (tre ) 

kandidatura : 

 

1. Zj. Eges Osmani 

 

2. Zj. Silvana Çeliku 



 

3. Zj. Beko Agolli 

 

 

Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë ekzekutive, zhvillohet procedura e lëvizjes 

paralele dhe e pranimit nga jashtë shërbimit civil gjyqësor, nëpërmjet konkurrimit të hapur. 

Në fillim organizohet procedura e lëvizjes paralele. Nëse në përfundim të kësaj proçedure 

nuk ka të emëruar në pozicionet e lira të shpallura, atëherë vijohet me procedurën e pranimit 

në shërbimin civil gjyqësor, nëpërmjet konkurrimit të hapur. 

 

Nga verifikimi paraprak i kandidatit, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të 

veçanta të shpallura për konkurrim, Kancelari i Gjykatës së Lartë për pozicionet e 

lartëpërmendura njofton: 

 

I. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, me proçedurën e 

lëvizjes paralele, në pozicionin “Sekretar “, Drejtoria e Administrimit Gjyqësor janë : 

 

1. Zj. Evloinda Adili 

2. Zj Andiola Veizaj 

 

Vlerësimi profesional i kanditatëve të mësipërm do të bëhet ditën e martë , datë 14.10.2021, 

ora 12.00 në ambjentet e Gjykatës së Lartë. 

  

 II. Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, për 2(dy) pozicionet 

e    lira ,me proçedurën e pranimit ne shërbimin civil gjyqësor, ”Specialist”, në Qëndrën e 

Dokumentacionit , (Sektori i Kërkimit Ligjor dhe Biblioteka ,Sektori i Publikimit dhe 

Statistikave.) janë : 

 

                          1. Zj. Eges Osmani 

                          2. Zj. Silvana Çeliku 

                          3. Zj. Beko Agolli 

 

Konkurrimi do të zhvillohet në dy faza:  

 

1. Testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e hënë, më datë 04 tetor 2021, ora 12.00,  

 

2. Testimi me gojë do të zhvillohet ditën e martë, me datë 14 tetor 2021, ora 12.00, 

 

 

Kandidati që merr më pak se 70 (shtatëdhjetë) pikë nuk konsiderohet i suksesshëm. Këshilli 

i Gjykatës zgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikë maksimale, për t’u emëruar në 

vendin e lirë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 (njëqind) pikë. 

 

 Provimi me shkrim dhe intervista me gojë do të zhvillohen në ambjentet  Gjykatës së Lartë, 

në adresën: Rruga “Ibrahim Rrugova”, Tiranë. 

 

 

 


