
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO  
SKYRIAUS VADOVO (ĖS) 

Darbo vieta: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva 
Darbo laikas: visa darbo diena  

Įstaigos aprašymas 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos turi ambicingą tikslą – per 3 metus tapti analitikos kompetencijos 
centru energetikos sektoriuje, kuris teiktų ekspertinę paramą politikos formuotojams ir visuomenei, siekiant 
efektyviai ir laiku įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją į šiuolaikišką ir dinamišką sistemą ir 
užtikrinti ambicingą Lietuvos ekonomikos dekarbonizavimo siekį. Pagrindinės Agentūros veiklos apima 
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną ir 
vertinimą, energetikos sektoriaus sisteminę analizę ir plėtros scenarijų modeliavimą, numatytas aktyvus 
vaidmuo vykdant informacijos sklaidą susijusią su atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo skatinimu, vėjo energetikos plėtra jūroje, informacijos rinkimo, sisteminimo ir 
ataskaitų rengimo funkcijos, atliekamos centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir 
tvarkančios organizacijos funkcijos. 

Domiesi energetikos sektoriaus kaita, Tau rūpi efektyvus energijos vartojimas, patinka analitinis darbas 
ir tikiesi nuolatinio kompetencijos augimo? Prisijunk prie mūsų, nes pokyčiams energetikoje reikalingas Tavo 
talentas! 
 
Darbo aprašymas 

• Organizuoti skyriaus darbą ir vadovauti jo veiklai, užtikrinant skyriaus veiklos planų vykdymą. 

• Rengti ir teikti pasiūlymus dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos, taip 
pat dėl kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių 
programų įgyvendinimo, tobulinimo, koregavimo bei atsiskaitymo. 

• Atlikti Europos Sąjungos dokumentų energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių 
ir, pagal kompetenciją, aplinkosaugos klausimais analizę, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų 
projektų, reikalingų šių dokumentų nuostatoms įgyvendinti. 

• Nustatyta tvarka vykdyti energijos vartojimo auditų sistemos įgyvendinimo Lietuvoje priežiūrą. 

• Nustatyta tvarka vykdyti energijos taupymo ir švietimo bei konsultavimo susitarimų įgyvendinimo 
priežiūrą. 

• Konsultuoti vartotojus, rengti seminarus, leidinius, straipsnius žurnalams ir laikraščiams skyriaus 
kuruojamais klausimais. 

Reikalavimai 

• Aukštasis išsilavinimas (energetikos mokslo krypties arba viešojo administravimo (arba verslo 
administravimo) aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis). 

• Per paskutinius 5 metus turėti bent 3 metų vadovavimo patirties (5 ir daugiau darbuotojų kolektyvui).  

• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu bei mokėti dirbti MS Office programiniu paketu. 

• Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas. 

• Komunikabilumas. 
 

Kodėl verta jungtis prie Lietuvos energetikos agentūros? 

• Planuoji savo karjerą sieti su energetika, klimato kaitos klausimų sprendimu? Energetikos 
dekarbonizavimo pirminis prioritetas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas, būtent čia Lietuvos 
energetikos agentūra planuoja sutelkti savo dėmesį ateinančiais metais. 

• Prasminga veikla leidžianti tiesiogiai prisidėti prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo. 

• Veržlus, profesionalus ir augantis kolektyvas. 
 

Savo CV siųskite el. paštu tadas.norvydas@ena.lt iki 2019 m. liepos 19 d. 
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