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LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai


LIMIS sistemos Analizės laikotarpio etapai:


I etapas:
Dokumentų, reikalingų projekto paraiškai, investiciniam projektui
parengti ir finansavimui gauti, parengimas, suderinimas;
LIMIS sistemos svarbiausių dokumentų parengimas, suderinimas,
patvirtinimas ir paskelbimas;
Viešieji pirkimai:











dokumentų parengimas;
dokumentų paskelbimas ir pirkimų vykdymas (gautų pasiūlymų analizė,
konkursų nugalėtojų išaiškinimas, sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais
suderinimas)

II etapas


Viešųjų pirkimų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais,
vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė,
analizė

LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai


Pasirengimas LIMIS sistemos sukūrimui:


LIMIS galimybių studijos parengimas:





Užsakė Kultūros ministerija 2008 metais;
Parengė UAB Webmedia / UAB ALNA 2009 m. pradžioje.

Paraiškos parengimas (pateikta IVPK dėl projekto įtraukimo į valstybės
remiamų projektų sąrašą):
 Parengė Kultūros ministerija ir Lietuvos dailės muziejus 2009 m. viduryje;
 Paraiška IVPK pateikta 2009 m. rugpjūčio 6 d.;
 LIMIS projektas į Ekonominio augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ valstybės projektų sąrašą
Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01 buvo įtrauktas IVPK 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. T-86

LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)


Paraiškoje suformuluoti pagrindiniai projekto tikslai, uždaviniai,
įtvirtinti IVPK direktoriaus 2009-08-31 įsakyme Nr. T-86:


Tikslas:




sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai,
sukuriat Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS ir įdiegiant ją
Lietuvos muziejuose.

Uždaviniai:







parengti Lietuvos muziejuose sukauptų kultūros paveldo objektų (muziejų
eksponatų) klasifikatorius ir tezaurus;
įsigyti ir muziejuose įdiegti techninę ir licencinę programinę įrangą;
sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti
Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS);
sukurti vieną elektroninę viešąją paslaugą – prieigą prie informacijos apie
Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus per interneto tinklapius
(www.limis.lt, www.epaveldas.lt) ir visų projekte dalyvaujančių muziejų
interneto tinklapius.

PASTABA: Visi vėlesni su LIMIS sistema susiję dokumentai buvo rengiami
atsižvelgiant į aukščiau paminėtus dokumentus.

LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)


Investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos įdiegimas Lietuvos muziejuose“
parengimas:
 Projektas parengtas ir CPVA derinti pateiktas 2009 m. gruodžio
mėn.
 Projektas su CPVA užbaigtas derinti ir projekto administravimofinansavimo sutartis tarp LDM, CPVA ir IVPK pasirašyta 2010 m.
kovo 18 d. Projekto įgyvendinimui skirta 7 milijonai litų.


LIMIS sistemos valdytoju, tvarkytoju LDM patvirtintas LR Vyriausybės
nutarimu „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.
66–2624, Žin., 2010, Nr. 148-7598)

LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)


Svarbiausių LIMIS sistemos dokumentų parengimas:






LIMIS sistemos nuostatai (įstatymų nustatyta tvarka suderinti, patvirtinti
2010 m. vasario 26 d. („Valstybės žiniose“ paskelbti – 2010 m. kovo
mėn. (Žin, Nr.29-1371);
Užbaigti parengti, su Vidaus reikalų ministerija suderinti ir 2010 m.
vasario 26 d. Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymu patvirtinti
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų
saugos nuostatai bei kiti LIMIS saugą reglamentuojantys dokumentai.
Užbaigta parengti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(LIMIS) specifikacija:




specifikacija su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderinta ir LDM
direktoriaus įsakymu patvirtinta 2010 m. birželio 17 d.
Specifikacija IVPK įregistruota 2010 m. birželio 22 d. (įregistravimo N. r. IS180S)

LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo
Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)


Viešieji pirkimai (visi pirkimai vykdomi elektroninėmis priemonėmis):



2011 m. viešieji pirkimai turi būti užbaigti vykdyti:




2011 m. rugsėjo mėn. planuojama atplėšti elektroninėmis priemonėmis vykdomam LIMIS kompiuterinės ir
programinės įrangos atviram pirkimo konkursui pateiktų pasiūlymų vokus;
2011 m., kai jau bus žinomi LIMIS kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimo rezultatai, pateikiamos
įrangos specifikacija ir kaina, apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis bus vykdomas paskutinis LIMIS
projekto pirkimo konkursas – LIMIS kompiuterinės įrangos draudimo paslaugos

Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų
sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas,
organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė
LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas



Techninė priežiūra (paslaugos kaina – 179.685,00 Lt (su PVM):
Projekto įgyvendinimo metu techninės priežiūros paslaugos konkursą
laimėjusios UAB „Optimalus ryšys“ įsipareigojimus po įmonės
reorganizavimo perėmė UAB „OR Consulting“;
Įmonės sutartyje su LDM numatytus įsipareigojimus techninės priežiūros
grupė (vadovas Ignas Griškevičius) vykdo laiku ir kol kas nepriekaištingai.
Techninės priežiūros grupės atlikti svarbiausi darbai:















parengta ir LDM pateikta projekto „LIMIS diegimo Lietuvos muziejuose“ techninės
priežiūros paslaugos įvadinė ataskaita;
parengta ir LDM pateikta „LIMIS diegimo Lietuvos muziejuose“ techninės priežiūros
paslaugų įgyvendinimo metodika;
atlikta tarptautinio atviro paslaugos „LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo
susijusios paslaugos“ tiekėjų, pateikusių pasiūlymus šiam konkursui, dokumentų
ekspertizė;
atlikta paslaugos „LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“
analizės laikotarpiu parengtų dokumentų atitikimo paslaugos pirkimo sąlygoms ir LIMIS
specifikacijai ekspertizė ir pateiktos jos išvados;
LDM dirbantys projekto valdymo ir administravimo grupių nariai, iškilus reikalui, nuolat
yra konsultuojami aktualiais LIMIS kūrimo klausimais

Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų
sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas,
organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė
LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas



LIMIS serverinės įrengimas (paprastojo remonto darbai). Darbų kaina
su PVM – 21.507,01 Lt



Darbų pirkimo konkursą laimėjo Vilniuje veikianti UAB „Dekoras“:





Darbai buvo vykdomi 2010 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais;
Darbų atlikimo-priėmimo aktas pasirašytas, patalpos tinkamomis naudoti
pripažintos 2011 m. sausio 3

PASTABA:






LIMIS serverinei patalpos įrengtos Vilniuje, LDM priklausančių Chodkevičių rūmų šiaurinio
fligelio patalpose (Bokšto g. 5);
Pagalbinė serverinė pradėta rengti LDM priklausančių Chodkevičių rūmų rytinio fligelio
patalpose (Bokšto g. 5). Darbai atliekami ne iš LIMIS projekto lėšų;
Ieškoma sprendimo, kur bus saugomas trečias LIMIS duomenų bazėje kaupiamos
svarbiausios skaitmeninės informacijos apie muziejų pagrindiniam fondui priklausančius
eksponatus ir kitas vertybes paketas (rekomenduojama, kad būtų saugomos 3 pagrindiniam
fondui priskirtų skaitmeninių bylų kopijos)

Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų
sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas,
organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė
LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas



LIMIS serverinės saugos įrangos įrangos pirkimas



Paslaugos viešo pirkimo konkursą laimėjo ir paslaugą teikia
UAB „ATEA“ kartu su 3 subrangovais (UAB „Korgas ir Ko“, UAB
„Kidde Lietuva“, UAB „Statva“);



LDM ir UAB „ATEA“ sutartis dėl paslaugos teikimo sudaryta
2011-08-22);




Sutartis turi būti įvykdyta iki 2012 m. vasario 1 d.

Atliekamų darbų eiga, turinys, tiekėjų darbo organizavimas,
įgyvendinant paslaugą, kol kas tenkina.

Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų
sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas,
organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė
LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas



Projekto LIMIS įdiegimas Lietuvos muziejuose viešinimo paslauga




Atvirą viešojo pirkimo konkursą laimėjo VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“
(paslaugos pirkimo kaina – 25.410,00 Lt (su PVM), planuota suma be PVM –
62.849,00)

Svarbiausias paslaugas pagal planą numatytos paskutiniais projekto
įgyvendinimo mėnesiais (konferencija, plakatai, stendai, lankstukai, informacijos
apie projektą sklaida Lietuvos žiniasklaidos priemonėse)



Atlikti darbai:





Sukurtas LIMIS baneris, jis integruotas į portalą „Lietuvos muziejai“
www.muziejai.lt, LDM svetainę www.ldm.lt, informacinę-metodinę svetainę
„Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt;
Kitus projekto sklaidos darbus vykdo LDM filialas LM ISC LIMIS

PASTABA: Prašome pagal galimybes visus muziejus, kurie naudosis LIMIS sistema, LIMIS banerį integruoti į
savo muziejų svetaines. Baneris, muziejams paprašius, atsiunčiamas muziejų svetainių administratoriams. Kol
internete pradės veikti LIMIS portalas, banerį reikėtų susieti su LDM svetainės puslapiu „Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m. “ (interneto prieiga
http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm/), o vėliau turėtų būti tiesioginė nuoroda į www.limis.lt. Išsamesnę informaciją
šiais klausimais teikia LM ISC LIMIS darbuotojai Irena Endrijaitienė ir Danutė Mukienė (el. pašto adresai:
info@limis.lt, danute@limis.lt, tel. (8 5) 261 9670.

Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų
sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas,
organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė
LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas



„LIMIS sistemos diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios
paslaugos“












Tarptautinį atvirą paslaugos pirkimo konkursą „LIMIS sistemos diegimas Lietuvos
muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ laimėjo ir šią paslaugą teikti pradėjo
pagal 2010-04-22 d. jungtinės veiklos sutartį (Nr. 10CSA-10) dirbanti įmonių
grupė, kurioje yra UAB „Alna“, UAB „Sintagma“, UAB „Webmedia“ (projekto
vadovas Eidris Karevičius, projekto vykdančioji vadovė – Laima Bendikienė).
LDM ir šios įmonių grupės paslaugos pirkimo sutartis pasirašyta 2011 m. lapkričio
5 d.
Perkamos paslaugos kaina (su PVM) – 3,993 mln Lt (planuota paslaugos kaina
buvo apie 4,5 mln).
Svarbiausi tiekėjų atlikti darbai:
2010 m. gruodžio 16 d. užbaigta parengti:

paslaugų teikimo reglamentas;

LIMIS sistemos sukūrimo bei įdiegimo Lietuvos muziejuose darbų grafikas
2011 m. rugpjūčio 4 d. užbaigti projekto analizės laikotarpio darbai;
vykdant LIMIS sukūrimo ir įdiegimo muziejuose analizės laikotarpio darbus lygiagrečiai buvo atliekami ir kai
kurie tiek pagrindinės LIMIS sistemos, tiek ir Laikinos programinės įrangos (LPĮ) projektavimo bei
programavimo darbai. Išsamiau apie darbus, kuriuos tiekėjai atliko jų įgyvendinamo projekto Analizės
laikotarpiu, – tiekėjų atstovų pranešimuose.

LIMIS projekto Analizės laikotarpio
(I ir II etapo) išvados






LIMIS projektą įtraukus į valstybės remiamų projektų sąrašą, dokumentų,
reikalingų jo finansavimui gauti ir projekto koordinavimo ir finansavimo
darbai buvo patikėti LDM (čia 2009 m. liepos mėn. pradėtam formuoti naujai
įsteigtam LDM filialui LM ISC LIMIS);
2. Dokumentai, reikalingi finansavimui gauti, valstybinei LIMIS sistemai
įteisinti, buvo parengti laiku ir tinkamai suderinti;
Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos neapima visų išlaidų, susijusių su šio
projekto įgyvendinimu (pvz., visai neskirta lėšų kanceliarinėms išlaidoms,
komandiruotėms, transporto išlaidoms, serverinės paslaugų nuomai,
interneto ryšio praeinamumo padidinimui (tokios paslaugos pirkimui),
atsarginei serverinei įrengti, kompiuterinės įrangos amortizacijai,
programinei įrangai ir kt.), nes pagal 2009–2010 m. tokio pobūdžio projektų
finansavimą tokios išlaidos buvo pripažįstamos kaip netinkamos finansuoti .

Dėl šių priežasčių LDM turi dalį projekto įgyvendinimui ir jo plėtrai jau šiandien
reikalingų išlaidų dengti iš savo vidinių resursų, kurių krizės sąlygomis itin sunku
surasti.

LIMIS projekto Analizės laikotarpio
(I ir II etapo) išvados


Įgyvendinant LIMIS projektą, jo administravimo ir vykdymo paslaugos nėra
perkamos – šiuos darbus atlieka LM ISC LIMIS suformuotos projekto
valdymo ir administravimo grupės
 Jei tektų pradėti projektą įgyvendinti iš naujo, siūlyčiau projekto
administravimo paslaugas pirkti iš šioje srityje besispecializuojančių
įmonių.



Priežastis: kuriant tokias sudėtingas informacines sistemas kaip LIMIS,
reikalinga itin gerai žinoti tokių projektų įgyvendinimo tvarką, verslo pasaulio
veikimo ir gyvenimą logiką, galiojančius teisės aktus, turėti didelę patirtį
šioje veikloje. Kadangi laiko, kuris būtinas tokioms žinioms įgyti, naujai
suformuotas LM LM ISC LIMIS neturėjo, yra labai sudėtinga projektą
įgyvendinti tinkamai, susidūrus su iškylančiomis problemomis, nepasimesti,
surasti tinkamus sprendimus. Nepaisant to:


Projektas, kaip rodo darbo eigos ir rezultatų analizė, iki šiol buvo vykdomas gana
sėkmingai.

Projekto „LMIS diegimas Lietuvos
muziejuose įgyvendinimo terminai



2010 m. planuota projekto įgyvendinimo data – 2012 m. rugpjūčio 31 d.
2011 m. planuojama projekto įgyvendinimo data – 2012 m. gruodžio 31 d.

Lyginant 2011 m. numatomą LIMIS projekto įgyvendinimo datą su data, nurodyta
LDM pasirašytoje sutartyje su IVPK ir CPVA, projektas turėtų būti užbaigtas 4
mėnesiais vėliau.


Tai susiję su 4 mėnesius užsitęsusiu paslaugos „LIMIS sistemos įdiegimo Lietuvos
muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ pirkimo konkursu (pirkimo konkursą tikėjęsis
laimėti vienas iš trijų tiekėjų pirkimo konkurso metu savo pasiūlyme, pateiktame LDM,
nurodydamas savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimas, pateikė kai
kuriuos neteisingus (melagingus) duomenis, todėl pagal pirkimo komisijos nutarimą buvo
pripažintas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir iš pirkimo pašalintas.
Tada šis tiekėjas kreipėsi į teismą, prašydamas, kol bus išnagrinėtas ginčas, šiam
pirkimui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimą. Vilniaus
apygardos teismas, neatsižvelgęs į visuomenės interesus, tokias laikinąsias priemones
pritaikė. Kol tokį Vilniaus apygardos teismo nutartį LDM prašymu panaikino Lietuvos
apeliacinis teismas, praėjo 4 mėnesiai. Dėl šios priežasties šiais metais, užbaigus LIMIS
kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimą, planuojama prašyti CPVA projekto
įgyvendinimo laiką pratęsti 4 mėnesiais. Praktika rodo, kad tokiais atvejais projekto
įgyvendinimo laikas yra pratęsiamas.

LIMIS projekto Analizės laikotarpio
(I ir II etapo) išvados






Projekto įgyvendinimo I etapo dalyvių patirtis:
 Didelė, įvairiapusė ir įvairiaplanė;
 Darbas sudėtingas, reikalaujantis daug žinių, nuoseklaus darbo,
didelės atsakomybės ir pasišventimo.
 Projektas parodė, kad Lietuvos muziejininkystėje yra labai daug
sričių, kurios neturi teorinio pagrindo. Atsakyti į daugelį iškylančių
klausimų, jas per trumpą laiką išspręsti dažnai reikia LIMIS
kūrėjams (LDM kaip LIMIS sistemos valdytojui ir tvarkytojui).
Dėkoju visiems, LM ISC LIMIS, projekto darbuotojams, tiekėjams,
taip pat ir muziejų darbuotojams, kurie prisideda prie šio projekto
įgyvendinimo ir kartu siekia pagrindinio tikslo ir už jų kantrybę
dirbant kartu (kaip projekto vadovė nesu idealiausia).
Išsamiau apie LIMIS kūrimo analizės metu atliktus svarbiausius
darbus ir planus – kituose kolegų pranešimuose.

Ačiū už dėmesį!
El. p. danute@limis.lt, info@limis.lt
Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550

