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Administratorius-

ekskursijos 

vadovas                

(2 et.)

Administratorius-

konsultantas                

(3 et.)

Vyresnysis 

eksponatų 

saugotojas-

edukatorius                   

(2 et.)

Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo 

skyriaus vedėjas

Muziejininkas- 

projektų 

koordinatorius 

Eksponatų 

saugotojas-

konsultantas             

(2 et.)

Bilietų 

kasininkas (3et.)

Patalpų ir 

aplinkos 

prižiūrėtojas 

(21,25 et.)

Budintis 

prižiūrėtojas 

administratorius                

(4 et.)

 Apsaugos    

darbuotojas              

(10 et.)

Lankytojų 

aptarnavimo 

administratorius 

Vyresnysis 

bilietų 

kasininkas

Budintis ekspozicijos 

priežiūrėtojas-

technikas                        

(5 et.)

Vyresnysis 

patalpų ir 

aplinkos 

priežiūrėtojas

Elektrikas-šaltkalvis

Gyvūnų 

prižiūrėtojas                  

(2 et.)

     

Mechanizatorius       

0,5  

Automatikas-elektrikas

Suvirintojas -

santechnikas              

(2 et.)

Pardavėjas-

konsultantas    

(3 et.)

Ekspozicijos 

priežiūrėtojas

Fotografas-

muziejininkas

Gyvūnų 

prižiūrėtojas                      

(2,5 et.)

Remontininkas 

Projektų vadovas 

inžinierius                    

(0,5 et.)

Muziejininkas-

biologas

Vyresnysis 

muziejininkas-

specialistas            

(1,5 et.)

Gyvūnų treneris        

(4et.)
Vairuotojas 

Muziejinių 

informacinių sistemų 

specialistas

Šaltkalvis-

remontininkas  

Specialistas                   

(2 et.)

Gyvūnų 

prižiūrėtojas                     

(2 et.)

Vairuotojas-

mechanizatorius         

(2 et.)

Specialistas                 

(2 et.)

Automatikos valdymo 

sistemų inžinierius
Elektrikas 

 Vyresnysis              

specialistas                

(2 et.)

Statybos 

projektų 

vadovas

Muziejinių 

informacinių 

sistemų 

specialistas 

(0,5et.)

Vyresnysis elektrikas

Dailininkas-

dizaineris                              

(2 et.)

Vyriausiasis 

muziejininkas-

istorikas

Inžinierinių sistemų 

priežiūros ir remonto 

skyriaus vedėjas

Vyriausiasis 

muziejininkas-

biologas

Laivybos istorijos ir 

rinkinių apskaitos 

skyriaus vedėjas

Vyresnysis 

gyvūnų treneris-

biologas

Vyresnysis 

specialistas                     

(3 et.)

Gyvūnų treneris-

biologas                             

(2 et.)

  Stalius               

Muziejinių procesų 

automatizavimo ir 

informacinių technologijų 

valdymo skyriaus vedėjas

Delfinariumo gyvūnų 

priežiūros skyriaus 

vedėjas

Viešųjų pirkimų ir 

turto valdymo 

skyriaus vedėjas

Jūrų žinduolių ir 

paukščių skyrius                            

(5 et.)

Pastatų ir aplinkos 

priežiūros skyrius 

(38,75 et.)

Viešųjų pirkimų 

ir turto valdymo 

skyrius  (5 et.)

Muziejinių procesų 

automatizavimo ir informacinių 

technologijų valdymo skyrius 

(5et.)

Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo 

skyrius                                                                                                               

(2+3 iš projektų lėšų)

Delfinų terapijos 

skyriaus vedėjas

Jūrų žinduolių ir 

paukščių skyriaus 

vedėjas

Pastatų ir aplinkos 

priežiūros skyriaus 

vedėjas

Vyriausiasis finansininkas- finansų ir 

personalo valdymo skyriaus vedėjas 

Finansų ir personalo 

valdymo skyrius                                

(6,75 et.)

Akvariumo ir jūrų 

gamtos  skyrius                  

(10,5 et.)

Laivybos istorijos ir 

rinkinių apskaitos 

skyrius                                    

(6,5 et.)

Delfinariumo gyvūnų 

priežiūros skyrius                    

(14,5 et.)

Delfinų terapijos 

skyrius                                  

(6 et.)

Inžinierinių sistemų 

priežiūros ir remonto 

skyrius  (12et.)

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūros, turto valdymo ir muziejinių procesų 

automatizavimo reikalams

Klaipėdos regiono muziejų 

skaitmen. kompetencijų 

centro vyr. metodininkas           

(LDM etatas)

Administratorius-

referentas

Direktorius

Muziejaus taryba

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS VALDYMO STRUKTŪRA  2020 m.

Direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų 

saugotojas
Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-direktoriaus pavaduotojas

Veterinarijos 

gydytojas 

Gyvūnų mitybos 

specialistas

Vyresnysis 

prižiūrėtojas 

administratorius

Gyvūnų treneris-

biologas                           

(6 et.)

Projektų veiklų 

organizatorius                     

Edukacijos ir 

lankytojų 

aptarnavimo skyrius              

(27 et.)

Ichtiologas                         

(4,5 et.)

Muziejininkas-

istorikas                              

(2 et.)

Lankytojų 

aptarnavimo 

koordinatorius 

Eksponatų 

saugotojas-

edukatorius                   

(8 et.)

Kultūros komunikacijos 

ir rinkodaros skyrius                 

(12 et.)

Kultūros komunikacijos 

ir rinkodaros skyriaus 

vedėjas

Vyresnysis 

pardavėjas-

konsultantas

Muziejininkas-

kultūrinės 

veiklos 

organizatorius                    

(5 et.)

Edukacijos ir 

lankytojų 

aptarnavimo 

skyriaus vedėjas

Muziejininkas-

kultūrinės 

veiklos 

organizatorius

Vyriausiojo 

finansininko- 

finansų ir 

personalo 

valdymo 

skyriaus vedėjo 

pavaduotojas 

Vyresnysis 

buhalteris  

(2,75et.)

Vyresnysis 

finansininkas

Vyresnysis 

personalo 

specialistas-

teisininkas

Muziejininkas-

edukacinių 

programų 

koordinatorius           

(2 et.)

Projektų veiklų 

administratorius     

(2 et.)

Vyresnysis garso 

ir šviesos 

režisierius-

operatorius 

Vyresnysis garso 

ir šviesos 

režisieriaus-

operatoriaus 

padejėjas (0,5et.)

Akvariumo ir jūrų 

gamtos  skyriaus 

vedėjas




