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UŽ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠAS PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI 
PROJEKTAS „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS 
SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“  

 
 
2010 m. kovo 18 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė sutartį su 

Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VšĮ 
„Centrinė projektų valdymo agentūra“ dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų 
informacinės sistemos (toliau – LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimo už 
ES Struktūrinės paramos lėšas.  

Projektui skirta 6.999.999,64 Lt. Jis finansuojamas pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. VP2-3.3-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“.  

Įgyvendinant projektą, 2010–2012 m. numatyta sukurti ir Lietuvos 
nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS. Jos 
paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, 
užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų 
eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti 
informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką.  

LIMIS pagrindiniai tikslai yra šie: automatizuoti Lietuvos muziejų 
eksponatų apskaitą, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis vienodais standartais, sukurti 
LIMIS elektroninį katalogą, įdiegti funkcionalią ir įvairialypę eksponatų paiešką, 
užtikrinti duomenų apie eksponatus teikimą valstybės institucijoms, pagerinti muziejų 
veiklos koordinavimą, pagerinti vartotojų informacinį aprūpinimą, pateikiant jiems 
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išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus patogia 
kompiuterine forma, suteikti galimybę vartotojui naudotis interaktyviomis paslaugomis, 
integruoti Lietuvos muziejų informacinius resursus į pasaulio muziejų informacijos 
sistemas, pristatyti Lietuvos muziejuose saugomas vertybes virtualioje šalies ir pasaulio 
kultūros paveldo erdvėje. 

LIMIS projektas bus vykdomas 30 mėnesių (jo pradžia – 2010 m. kovo 1 
d., pabaiga – 2012 m. rugpjūčio 31 d.). Lietuvos dailės muziejus jau pradėjo projekto 
viešųjų pirkimų konkursus. Su LIMIS nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje 
adresu http://www.emuziejai.lt/LIMIS/files/limis_nuostatai.pdf. 

LIMIS steigėjas ir pagrindinis tvarkytojas yra Lietuvos dailės muziejus. 
Nacionaliniai ir respublikiniai šalies muziejai šiame projekte dalyvauja kaip naudos 
gavėjai. Numatyta, kad iš projektui skirtų lėšų jo įgyvendinimo metu sukurta informacinė 
sistema bus įdiegta nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei panaudos 
pagrindais perduota sistemai įdiegti ir funkcionuoti būtina kompiuterinė technika bei 
programinė įranga. 

Kitame projekto įgyvendinimo etape LIMIS planuojama diegti ir 
savivaldybių, žinybiniuose bei kituose muziejuose.  
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