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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

SHPALLJE PËR  LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË 

 NË KATEGORINË  E MESME  DHE TË ULËT DREJTUESE 

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II 

dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në 

kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ të ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall procedurën 

e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese  për  pozicionin : 

 

- Përgjegjës,   Sektori  i Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

                               

                    Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

                                                                                        kategoria III-a 

 

Data e dorëzimit të dokumentave: 

               LËVIZJA PARALELE 

 

13 Gusht   2022 

Data e dorëzimit të dokumentave: 

               NGRITJE NË DETYRË 

 

                   17 Gusht   2022 

 

  Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

- Bazuar  në  buxhetin  e  vitit  përkatës,  duhet  të  njohë  mirë  drejtimet  e zhvillimit të 

sektorit për atë vit si dhe aktivitetet specifike të planifikuara për tu zhvilluar gjatë vitit. 

- Ndërton kalendarin e veprimtarisë së sektorit përkatës dhe e ndan atë me drejtorin dhe 

specialistet e vartësisë 

- Duhet  të  njohë  legjislacionin  ne  fuqi  te     sportit  dhe  rinise  dhe  te përditësohet 

me ndryshimet te fushës specifike ne te cilën punon. 

- Monitoron se bashku me specialistët e sektorit institucionet e varësisë te Arsimit, 

Rinise dhe Sportit ne mënyre periodike ose sipas kërkesës,  bazuar ne planet e punës. 
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- Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo specialist ne vartësi, 

brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë për qëllimin e misionit te drejtorisë se 

Kulturës.  

- Monitoron organizimet sportive e Rinore te organizuara nga Drejtoria e Kulturës 

Arsimit Rinise dhe Sportit, institucionet e vartësisë apo dhe organizimet ne 

bashkëpunim 

- Punon për krijimin e bashkëpunimit ne mes shoqatave te ndryshme rinore dhe sportive, 

mes shkollave nëpërmjet mësueseve te edukimit fizik, personave aktive te sportit ne  

Bashkinë Shkodër duke krijuar rrjete te nxënësve vullnetare qe angazhohen për 

aktivitete rinore dhe sportive, si dhe plane aktivitetesh te përbashkëta ne mes te gjithë 

aktoreve te mësipërm. 

- Ndjek  organizimet sportive  dhe  rinore te ndryshme  brenda  dhe  jashtë vendit duke 

u angazhuar ne zhvillimin e bashkëpunimit ne mes tyre. 

- Evidenton  probleme  që  dalin  nga  veprimtaria  e  përditshme  si  dhe shqetësimet 

e ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme 

brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugë zgjidhjet përkatëse. 

- Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi. 

 

 

I- LËVIZJA PARALELE__________________________________________________ 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës 

kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil. 

 

 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 i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori III-a ; 

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

d- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" apo "Master Profesional" të  

        përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje     

        normale 2 vite akademike në Shkencat e Edukimit, preferohet dega Edukim fizik. 

e- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave. 

f- Të kenë të paktën 3  vjet përvojë pune në këtë fushë. 
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1.2  DOKUMENTACIONI,  MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1.      Kërkesë për punësim/lëvizje paralele 

2.      Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin europian 

3.      Fotokopje  të letërnjoftimit  (ID) 

4.      Çertifikatë përsonale 

5.      Çertifikatë familjare 

6.      Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave 

7.      Fotokopje të librezë pune (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në  punë); 

8.      Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

9.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; 

10.  Vërtetim për mosndjekje penale nga organet gjyqesore (gjykatë dhe prokurori) 

11.  Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

12.  Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi. 

13.  Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë,  

       vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj; 

14.  Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga     

      kandidati. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet  pranë  Zyrës me një Ndalesë në  

Bashkinë  Shkodër  brenda datës  13 Gusht 2022. 

 

1.3  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të 

internetit të Bashkisë Shkodër dhe në portalin e “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe 

Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për 

procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet 

intervista. 

 Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe     

 kërkesat e   posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet   adresës së e-mail)   për 

shkaqet e moskualifikimit. 

Kandidatët, të cilët rezultojnë të pakualifikuar, brenda 3 (tri) ditëve kalendarike nga data e 

njoftimit individual, paraqesin ankesat me shkrim pranë njësisë përgjegjëse. 
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1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO 

TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

- Njohuri për ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore ”, i ndryshuar; 

- Njohuri për ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar;  

- Njohuri për ligjin nr. 9131datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën 

publike” ; 

-  Njohuri për Udhëzimit të Ministrit të Kulturës Rinisë dhe Sporteve nr.1, datë 

24.05.2005 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të këshillave artistiku 

– kulturor”,  

- Njohuri për ligjin nr. 9376 date 21.04.2005 “Per Sportin“, i ndryshuar.,  

- Njohuri për VKM 354 date 29.08.1994 per shperblimin e cilesise sportive, 

trajneret, gjyqtaret dhe sperblime te tjera sportive i ndryshuar,  

- Njohuri për VKM nr. 1720, date 29.10.2008 “Për kriteret e përcaktimit të nivelit 

të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve, që i arrijnë këto nivele, 

si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive”, i ndryshuar. 

 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar: 

Kandidatët për dokumentacionin e dorëzuar do të vlerësohen në total me 40 pikë të 

ndara: 

a- 20  pikë  për përvojën,  

b- 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën,  

c- 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë 

në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer.  

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në 

lidhje me: 

d- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të  

punës; 

e- Eksperiencën e tyre të mëparshme;                   

f- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.  

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë. 
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1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E  

                                              KOMUNIKIMIT 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në 

faqen zyrtare dhe në portalin e “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë 

kandidatët  pjesëmarrës  në  këtë  procedurë  do  të  njoftohen  individualisht në  mënyrë 

elektronike  për rezultatet (nëpërmjet  adresës së e-mail) 

 

II- NGRITJA NË DETYRË 

 

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për 

konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.  

 

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E  

NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon: 

 

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III-b;  

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:  

 

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" apo "Master Profesional" të  

        përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje     

        normale 2 vite akademike në Shkencat e Edukimit, preferohet dega Edukim fizik. 

b- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave. 

c- Të kenë të paktën 3  vjet përvojë pune në këtë fushë. 

 

 

2.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

1.      Kërkesë për punësim 

2.      Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin europian 

3.      Fotokopje  të letërnjoftimit  (ID) 

4.      Çertifikatë përsonale 

5.      Çertifikatë familjare 

6.      Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave 
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7.      Fotokopje të librezë pune (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në  punë); 

8.      Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

9.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; 

10.  Vërtetim për mosndjekje penale nga organet gjyqesore (gjykatë dhe prokurori) 

11.  Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

12.  Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi. 

13.  Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë,  

       vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj; 

14.  Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga     

      kandidati. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet  pranë  Zyrës me një Ndalesë në  

Bashkinë  Shkodër  brenda datës 17 Gusht 2022. 

 

22.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të 

internetit të Bashkisë Shkodër dhe në portalin “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe 

Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për 

procedurën e pranimit në shërbimin civil, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të 

zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në shërbimin civil dhe 

kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht, (nëpërmjet adresës së e-mail), për 

shkaqe te moskualifikimit.  

Kandidatët, të cilët rezultojnë të pakualifikuar, brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga data 

e njoftimit individual, paraqesin ankesat me shkrim pranë njësisë përgjegjëse. 

 

22.4  FUSHAT KRYESORE TË NJOHURIVE, AFTËSITË  MBI TË  

        CILAT  DO TË ZHVILLOHET KONKURRIMI 

 

- Njohuri për ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore ” ; i ndryshuar 

- Njohuri për ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar;  

- Njohuri për ligjin nr.9131datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën 

publike” ; 

-  Njohuri për Udhëzimit të Ministrit të Kulturës Rinisë dhe Sporteve nr.1, datë 

24.05.2005 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të këshillave artistiku 

– kulturor”,  

- Njohuri për ligjin nr. 9376 date 21.04.2005 “Per Sportin“, i ndryshuar.,  

- Njohuri për VKM 354 date 29.08.1994 per shperblimin e cilesise sportive, 

trajneret, gjyqtaret dhe sperblime te tjera sportive i ndryshuar,  
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- Njohuri për VKM nr. 1720, date 29.10.2008 “Për kriteret e përcaktimit të nivelit 

të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve, që i arrijnë këto nivele, 

si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive”, i ndryshuar. 

 

 

2.5  MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

 

Kandidatët e shpallur fitues nga verifikimi paraprak do të vlerësohen në lidhje me: 

- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimit, përvojës e të trajnimeve të lidhura 

me fushën; 

- Vleresimin me shkrim; 

- Intervistën e strukturuar me gojë;  

 

Totali  i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

 

a- Vlerësimin me shkrim,                   deri në 40 pikë; 

b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe  

     pritshmëritë e tyre për karrierën,   deri në 40 pikë;  

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të  

     lidhura me fushën,                        deri në 20 pikë.  

 

22.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E  

         KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në 

faqen zyrtare dhe në portalin “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë 

kandidatët pjesëmarrës jofitues në këtë proçedurë do të njoftohen  individualisht në 

mënyrë elektronike , për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

 


