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Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą 

Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 

strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.66-2624), kurio įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų 

plano 1.2.1 priemonė numato „Įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS 

Lietuvos muziejuose“ ir vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2009-2011 metų 

strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. ĮV-170 programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ (02.03) 

priemonę „Diegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir vykdyti muziejinių 

vertybių skaitmeninimą“ bei atsižvelgdamas į Muziejų tarybos pasiūlymus (Muziejų tarybos 2009 

m. balandžio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 1):  

1. P a v e d u: 

1.1. Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų 

informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“, sukuriant LIMIS sistemą ir 

koordinuojant jos diegimą nacionaliniuose, respublikiniuose, apskričių, savivaldybių ir kituose 

muziejuose; 

1.2. parengti ir pateikti projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 

LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ paraišką Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti; 

1.3. ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 15 d. parengti investicinį projektą „Lietuvos 

integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir ne vėliau kaip 

 



iki 2009 m. IV ketvirčio pabaigos jį pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai Europos 

Sąjungos struktūrinei paramai gauti. 

2. S k i r i u investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 

LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui 32 000,00 litų.  

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. Informacinės visuomenės plėtros skyrių parengti sutartį su Lietuvos dailės 

muziejumi ir pateikti ją pasirašyti; 

3.2. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrių šio įsakymo 2 punkte nurodytam 

projektui skirtas lėšas pervesti Lietuvos dailės muziejui, pateikus sutartį bei prie jos pridėtą išlaidų 

sąmatą. 
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