LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
(LIMIS) DIEGIMO IR MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SKAITMENINIMO
PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
2008 METAIS
2008 m. gegužės 8 d. Nr. ĮV-241
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2008–2010 metų strateginio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.
ĮV-141, programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonę „Diegti
integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimą“ bei
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2006 – 2008 metų strateginio veiklos
plano programos ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas“ priemonės ,,Užtikrinti muziejų, parkų ir
kultūrinių rezervatų veiklą“ finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-489 18 punktu, bei atsižvelgdamas į Lėšų muziejinės
veiklos projektams paskirstyti komisijos išvadas (komisijos 2008 m. kovo 4 d. protokolas Nr. 2):
1. S k i r i u 2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas iš dalies finansuoti
šiems muziejinės veiklos projektams:
1.1. Lietuvos dailės muziejaus projektui „Lietuvos muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) programinių įrangų „Rinkinių informacinė sistema (RIS)“ ir
„Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS)“ vystymo darbai“

100 000 Lt;

1.2. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus projektui „Pasirengimas
kompiuterinei eksponatų apskaitai muziejuje“

80 000 Lt;

1.3. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus projektui „Muziejinių vertybių
kompiuterinė apskaita: rinkinių informacinės sistemos kūrimas ir įdiegimas. II etapas“

20 000 Lt;

1.4. Iš viso 1.1-1.3 punktuose nurodytiems projektams 200 000 Lt.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Informacinės visuomenės plėtros skyrių parengti sutartis su šio įsakymo 1 punkte
nurodytais projektų vykdytojais, išskyrus ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančia
biudžetine įstaiga;

2.2. Finansų ir turto valdymo skyrių parengti ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai
priklausančios biudžetinės įstaigos, nurodytos 1.3 punkte programos sąmatą;
2.3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrių pagal nustatytas valstybės iždo
finansavimo procedūras projektų vykdytojams, nurodytiems 1.1 - 1.2 punktuose skirtas lėšas
pervesti neviršijant šio įsakymo 1 punkte nustatytų sumų, finansavimą vykdyti tik pateikus projektų
vykdytojų sutartis ir prie jų pridėtas projekto vykdymo išlaidų sąmatas.
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