LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA IEŠKO
STRATEGINIO PLANAVIMO SRITIES VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PERSIKĖLIMUI TARNYBINIO KAITUMO BŪDU
Darbo pobūdis: valstybės tarnautojo pareigos. Pagrindinės funkcijos: koordinuoti energetikos srities
programų ir jas įgyvendinančių priemonių (veiksmų) planų rengimą, atnaujinimą, vykdyti nuolatinę
stebėseną ir bendradarbiauti su kitomis ministerijomis rengiant planavimo dokumentus.
Pareiginės algos koeficientas: 7,70-13,50, perkeliama su Jūsų turimu koeficientu.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam
lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ekonomikos, politikos mokslų, viešojo administravimo ar
teisės srityje arba 1 metų strateginio planavimo srities patirtis, anglų kalbos mokėjimas B2 lygiu.
Privalumai: kruopštumas, atsakingumas ir iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su
kitais padaliniais, kitomis įstaigomis ar organizacijomis.
Asmens duomenų tvarkymas: Jūsų sutikimu pateiktus asmens duomenis tvarkys Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija darbuotojų atrankos tikslais. Sutikimą dėl asmens duomenų
tvarkymo galite bet kada atšaukti kreipdamiesi į ministeriją ar jos duomenų apsaugos pareigūną šiame
skelbime ar interneto svetainėje nurodytais kontaktais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų
tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą galite rasti ministerijos interneto svetainėje
www.enmin.lrv.lt, skiltyje Asmens duomenų apsauga.
Kandidatuoti: CV siųskite el. pašto adresu: atranka@enmin.lt iki 2021 m. liepos 1 d., laiško
pavadinime prašome nurodykite „Strateginio planavimo vyriausiasis specialistas“.
Tel. pasiteiravimui (8 5) 203 4830, papild. 2.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

PATVIRTINTA
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įsakymu
Nr.: 1-166
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Veiklos planavimas.
4. Stebėsena ir analizė.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Strateginių veiklos dokumentų rengimo koordinavimas.
6. Strateginių veiklos dokumentų įgyvendinimo stebėsena.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos
planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus
koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
10. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja
susijusios informacijos apdorojimą.
11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo
dokumentų rengimą.

12. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių
stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir
dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo
atlikimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų,
išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
15. Koordinuoja Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau –
NEKSVP) rengimą, atnaujinimą ir jo įgyvendinimo stebėseną.
16. Koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano atnaujinimą ir įgyvendinimo stebėseną.
17. Teikia siūlymus dėl NEKSVP veiksmų ir rodiklių atspindėjimo Energetikos ministerijos
ir kitų ministerijų rengiamuose strateginio planavimo dokumentuose, dalyvauja rengiant
šiuos dokumentus.
18. Vykdo valstybės valdomų įmonių, kuriose valstybės interesus atstovauja Energetikos
ministerija, veiklos analizę, užtikrina šių įmonių komunikaciją su VšĮ „Stebėsenos ir
prognozių agentūra“.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
20.3. studijų kryptis – politikos mokslai;
20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
20.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
21.1. kalba – anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
23.1. komunikacija – 3;
23.2. analizė ir pagrindimas – 4;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
23.4. organizuotumas – 3;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
24.1. informacijos valdymas – 3;
24.2. įžvalgumas – 3.
25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
25.1. veiklos planavimas – 3.
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