LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
SKELBIMAS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia konkursą valstybės įmonės Lietuvos
naftos produktų agentūros generalinio direktoriaus pareigoms.
Įstaigos pavadinimas: Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra (buveinė –Ulonų g. 333, LT-08240, Vilnius, įmonės kodas 110084364).
Pareigos: Valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros generalinis direktorius.
Darbo vieta (miestas): Ulonų g. 3-33, LT-08240, Vilnius.
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnį nei trejų metų darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirties, turėti
patirties naftos produktų valdymo srityje.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius naftos ir naftos
produktų sektoriaus veiklą, valstybės įmonių ūkinę finansinę veiklą, Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų
sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimo kontrolę.
4. Gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
Darbo pobūdis:
Įmonės vadovas organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su
kitais asmenimis; užtikrina valstybės naftos produktų atsargų kaupimą bei tvarkymą, sukauptų
naftos produktų kiekių išlaikymą; užtikrina, kad visi kaupiami ir tvarkomi naftos produktai atitiktų
Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklius; organizuoja ir vykdo
Agentūros komercinę veiklą, kurios tikslas – gauti papildomų pajamų investicijoms ir agentūros
veiklos finansavimui; įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, vykdo kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.
Darbo užmokestis: Pastovios atlyginimo dalies minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientas –
6,2 ir kintama atlyginimo dalis.
Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (energetikos ministro vardu);
2.
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą,
informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus
dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų
kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4.
užpildytą pretendento anketą pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių
pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. kovo 21 d. nutarimu Nr.301, priedą) (galima pildyti ir dokumentų priėmimo vietoje);
5. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;
6. savo, kaip valstybės įmonės vadovo, veiklos programą.

Dokumentai priimami adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Personalo skyrius, 919/920 kab., Gedimino
pr. 38, Vilnius.
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotuoju laišku.
Siunčiant dokumentus registruotuoju laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Personalo skyrius, 919/920 kab., Gedimino
pr. 38, Vilnius.
Telefonas pasiteirauti: 8 706 64763 / 8 706 64889.
Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos
departamento interneto svetainėje.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), pretendento veiklos programos
vertinimas.

