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Centro įkūrimas

� Centras įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. 
birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90, įgyvendinant 
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio 
saugojimo ir prieigos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493, priemonių
planą 2009–2013 metams.

� Centro buveinės adresas: Bokšto g. 5, LT-01226 
Vilnius (Chodkevičių rūmai).

� Filialo pavadinimo santrumpa – LM ISC LIMIS.



LM ISC LIMIS ženklas (logo)

Ženklo autorė – LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus skaitmenintoja-dizainerė Indrė Aleliūnaitė



LM ISC LIMIS informacinis leidinys Internete

„Muziejinių vertybių skaitmeninimas“
www.emuziejai.lt (lietuvių ir anglų kalbomis)



LM ISC LIMIS – Lietuvos dailės 
muziejaus specializuotas padalinys

� LM ISC LIMIS pagrindinė misija, veiklos tikslai ir uždaviniai 
išdėstyti Centro nuostatuose, kurie patvirtinti 2009 m.        
gruodžio 11 d. LDM direktoriaus įsakymu Nr. V.1-174. 

� Pagrindinė centro paskirtis – siekti Lietuvos muziejuose sukaupto 
kultūros paveldo integravimo į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos 
kultūros paveldo erdvę, vykdant Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos 
automatizavimą ir muziejų eksponatų skaitmeninimą, sukuriant vieningą
Lietuvos muziejų informacinę sistemą bei skaitmenintų muziejų eksponatų
vaizdų rinkinį, rūpinantis tinkamu jų duomenų kaupimu, tvarkymu, 
saugojimu ir pateikimu visuomenei informacinių technologijų pagalba. 
� Tuo tikslu 2009 m. buvo pradėti naujos Lietuvos integralios muziejų

informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose darbai.



LM ISC LIMIS
(LDM struktūrinis padalinys 2009 m. suformuotas sujungus anksčiau muziejuje veikusius 3 

struktūrinius padalinius ir papildomai į darbą priėmus 3 naujus darbuotojus)

� Administracija: LM ISC LIMIS vedėjas (yra tiesiogiai pavaldus LDM direktoriui) + 
administratorius (atsakingas už filialo administravimą, tarptautinius ryšius ir 
fondoiešką);

� Informacinių technologijų ir LIMIS skyrius: (vedėjas + informacinų sistemų
inžinierius). Koordinuoja pasirengimą LIMIS sistemos sukūrimui ir įdiegimui 
Lietuvos muziejuose, rūpinasi naujausių informacinių technologijų taikymu LM 
ISC LIMIS.

� Metodinis skyrius (vedėja + metodininkas + 3 regionų muziejų skaitmeninimo 
centrų darbuotojai). Skyrius organizuoja ir koordinuoja Lietuvos muziejininkų gebėjimų
ugdymo projektų vykdymą, LIMIS sistemos klasifikatorių, tezaurų, Raktažodių ir Personalijų
žodynų kūrimą); 

� Skaitmeninimo skyrius (vedėja + 2 fotografai + 2 skaitmenintojai + 
informacinių sistemų inžinierius). Skyrius rūpinasi LDM eksponatų
skaitmeninimu, VEPS projekto įgyvendinimu, skaitmeninimo paslaugų teikimu;

� Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyrius (vedėja + 2 vyr. 
metodininkai + redaktorė). Skyrius rūpinasi portalo „Lietuvos muziejai“
www.muziejai.lt ir kitų LDM interneto leidinių kūrimu, administravimu, 
atnaujinimu, „Lietuvos dailės muziejaus metraščio“ parengimu spaudai.



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� Finansavimo šaltiniai:
� Europos Sąjungos struktūriniai fondai (projektai įgyvendinami atskirai ir 

kartu su partneriais);

� Respublikos biudžeto lėšos (projektus įgyvendina LM ISC LIMIS);
� Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšos, skirtos projektams 

įgyvendinti (projektai įgyvendinami atskirai ir kartu su partneriais);
� Tarptautinio ATHENA projekto vykdytojo lėšos (projektą įgyvendina 

LM ISC LIMIS);
� Lietuvos dailės muziejaus vidiniai resursai (projektus įgyvendina LM 

ISC LIMIS).



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos diegimas Lietuvos muziejuose“
� Vykdytojas LDM; 
� I projekto įgyvendinimo etape naudos gavėjai – Lietuvos nacionaliniai ir respublikiniai 

muziejai (19), ir iš dalies – savivaldybių, žinybiniai bei kiti muziejai;
� Įgyvendinamas 2010–2012 m.;
� Projekto įgyvendinimui 2010 m. skirta 7 milijonai litų. 

� Projekto viešieji pirkimai (pirkimų data ir perkamų paslaugų kaina be PVM):
� Projekto techninė priežiūra (2010 m., 150 tūkst. litų);
� Projekto viešinimas (2010 m., 63 tūkst. litų); 
� LIMIS serverinės einamojo remonto darbai – (2010 m., 19,6 tūkst. litų);
� LIMIS sukūrimas, įdiegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos (2010–

2010 m. – 3.591.825 litų). 
� Kompiuterinės technikos įsigijimas (2011 m. – 1.170.000 litų); 
� Programinė įrangos įsigijimas (2011 m., 219 tūkst. litų);
� Apsaugai užtikrinti būtinos įrangos įsigijimas (2011 m., 103 tūkst. litų);
� Ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės technikos) draudimas (2011 m., 15,6 

tūkst. litų). 



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� „Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos 
plėtra“ (pagrindinis vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
LDM projekte dalyvauja partnerio teisėmis)

� Darbų apimtys:
� Suskaitmeninti ir į nacionalinį kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt pateikti 

duomenis apie 12 tūkst. LDM rinkiniuose esančių eksponatų (iš viso portalui 
www.epaveldas.lt LDM turi pateikti 17 tūkst. skaitmeninių eksponatų vaizdų);

� Dalyvauti kitose projekto įgyvendinimo veiklose.

� Dalyvavimo projekte finansinė nauda:
� Kompiuterinė, programinė įranga, fotoaparatai – 747 tūkst. Lt;
� Patalpų remontas – 171 tūkst. Lt;
� 3 darbuotojų (fotografų, skenuotojų) darbo užmokesčio fondas (18 mėn.) – 152 

tūkst. Lt;
� Projekto koordinatorės LDM darbo užmokesčio mokos fondas (per visą projekto 

įgyvendinimo laiką) – 15 tūkst. Lt.



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� Iš Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamas projektas „Ilgalaikio 
turto įsigijimas LDM filialo „Lietuvos muziejų informacijos ir 
skaitmeninimo centras“ veiklai vykdyti“
� Finansavimo pagrindas – 2009 m. patvirtinta kultūros paveldo 

skaitmeninimo strategija (jos priemonių planas 2009–2013 metams)
� 2010 m. projekto įgyvendinimui gauta 200 tūkst. litų (lėšos skirtos kompiuterinei, 

programinei, fotoįrangai įsigyti (viešo pirkimo konkurso metu nupirktas ir 
panaudos pagrindais muziejams perduotas naudoti ilgalaikis turtas):

� Lietuvos jūrų muziejui (Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centrui) – už 50 tūkst. 
litų;

� Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui (Kauno regiono muziejų skaitmeninimo 
centrui) – už 50 tūkst. litų;

� Šiaulių „Aušros“ muziejui (Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centrui) – už 50 tūkst. 
litų;

� Lietuvos dailės muziejui (Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrui) 
– už 50 tūkst. litų.

� Papildomai iš Respublikos biudžeto skirta lėšų LM ISC LIMIS darbuotojų, vykdančių
Skaitmeninimo strategijos priemonių plane (2009–2013) Lietuvos dailės muziejui priskirtas 
muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, atlyginimams:
� 5 darbuotojai Vilniuje;
� 3 darbuotojai regionuose (1 Kaune, 1 Klaipėdoje, 1 Šiauliuose).



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos programa
� „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje dirbančių muziejininkų

gebėjimų ugdymas – 2010 “ – 11 tūkst 121 Lt (LDM).

� Kultūros rėmimo fondas
� „Portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt administravimas, 

atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2010 m.“ – 10 tūkst. Lt 
� Projektas parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų asociacija ir finansuojamas per 

Lietuvos muziejų asociaciją
� Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Matematikos informatikos 

institutu)



LM ISC LIMIS įgyvendinami 
projektai (2010 m.)

� Iš LDM vidinių resursų įgyvendinami skaitmeninimo 
projektai:
� „Lietuvos muziejų virtualių parodų informacinė sistema (LM VPS) plėtra 

2010“;
� „Informacinės svetainės „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“

www.emuziejai.lt plėtra 2010“ (2010 m. išplėtota lietuviška leidinio versija ir 
sukurta angliška);

� „LDM informacinių svetainių administravimas, atnaujinimas, modernizavimas 
2010 m.“;

� „Lietuvos dailės muziejaus metraštis“ (knyga 13 – už 2008–2009 m.) 
parengimas spaudai ir išleidimas“.



Teisinė bazė LIMIS sistemai sukurti ir 
įdiegti Lietuvos muziejuose

� 2007–2013 m. ES Ekonomikos augimo programos 3 prioriteto 
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė Nr. VP2-3.1.-
IVPK-04-V.
� Šioje priemonėje numatyta kurti vieningą kultūros paveldo skaitmeninį

turinį, perkeliant į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo 
objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos 
ir visuomenės reiškinius bei teikti apie juos informaciją elektroninėje 
erdvėje.

� 2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu   
Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio 
turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ patvirtintame 
strategijos įgyvendinimo priemonių plane 2009–2013 metams 
numatyta: 
� kurti ir plėtoti vientisą skaitmeninto kultūros paveldo paieškos, saugojimo ir 

prieigos sistemą (priemonė 1.2). Tarp svarbiausių uždavinių (priemonė
1.2.1.) numatyta muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę
sistemą (LIMIS). 



Pasirengimas LIMIS sistemos sukūrimui ir 
įdiegimui Lietuvos muziejuose

� LIMIS projekto derinimas, sutarties pasirašymas:
� 2009 m. gruodžio 15 d. CPVA pateiktas derinti investicinis projektas „Lietuvos integralios muziejų

informacinės sistemos (toliau – LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“. 
� 2010 m. kovo 18 d. LDM pasirašyta projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 

diegimas Lietuvos muziejuose“ finansavimo ir administravimo sutartis su CPVA ir IVPK. Projekto 
įgyvendinimui skirta 7 milijonai litų.

� Projektas įgyvendinamas 2010 m. kovo – 2012 m. rugpjūčio mėnesiais (artimiausiu laiku numatyta 
prašyti projekto įgyvendinimo laiką pratęsti 3 mėnesių laikotarpiui).

� Svarbiausių LIMIS dokumentų parengimas:
� 2010 m. parengti, Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) įstatymų nustatyta tvarka kitose 

institucijose suderinti, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbti LIMIS sistemos 
nuostatai;

� Parengta, su IVPK suderinta, 2010-06-22 IVPK įregistruota LIMIS sistemos specifikacija (numeris – IS 
180S);

� 2010 m. kovo mėnesio 18 d. pradėta formuoti, darbą pradėjo projekto administravimo ir 
valdymo grupė – iš viso 8 žmonės (3 – pilnu etatu:  kultūros paveldo skaitmeninimo 
specialistas, vertėjas, redaktorius; 3 – po pusę etato: projekto vadovas, sistemos 
projektavimo, kūrimo, diegimo specialistas, infrastruktūros specialistas; 2 – po ketvirtį
etato: teisininkas, buhalteris).



Kolegialumas

� Vienas iš svarbiausių LM ISC LIMIS darbo principų –
kolegialumas
� Įgyvendinant filialo pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama 

bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir 
užsienio šalių atminties institucijomis. Tuo tikslu atliekamas šis 
darbas:

� Kartu su kitais muziejais įgyvendinami muziejams aktualūs kultūros paveldo 
skaitmeninimo ir sklaidos projektai;

� Rengiami seminarai kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais; 
� Rengiami spaudai ir leidžiami muziejams skirti informaciniai leidiniai;
� Rūpinamasi muziejams ir visuomenei aktualiausios informacijos tiek

skaitmeninimo, tiek ir kitais klausimais sklaida internete (portalas „Lietuvos 
muziejai“ www.muziejai.lt ir informacinė svetainė „Muziejinių vertybių
skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt;

� 2010 m. pradžioje sukurti ir veiklą pradėjo 3 regionų muziejų skaitmeninimo 
centrai;

� 2010 m. suformuota LM ISC LIMIS taryba.



Skaitmeninimo centrai regionuose
� Siekiant plėtoti, geriau organizuoti ir koordinuoti kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimą Lietuvos muziejuose, 2010 m. pradžioje 
Lietuvos regionuose įkurti 3 regionų muziejų skaitmeninimo centrai, 
parengti Regionų skaitmeninimo centrų nuostatai, pasirašytos LDM 
sutartys su muziejais, kuriuose šie centrai įsteigti. 
� Regionų muziejų skaitmeninimo centruose nuo 2010 m. vasario mėn. dirba po vieną

LM ISC LIMIS darbuotoją.

� Centrai veikia:
� Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (vyr. metodininkas Kęstutis Linkus);
� Šiaulių „Aušros muziejuje (vyr. metodininkė Teklė Tomkutė);

� Lietuvos jūrų muziejuje (vyr. metodininkas Vismantas Ragaišis).



Eksponatų klasifikatorių, tezaurų, 
Personalijų ir Raktažodžių žodynų kūrimas

� LIMIS sukūrimo projekto veikla, pareikalaujanti daugiausiai laiko ir 
darbo sąnaudų LM ISC LIMIS

� Iš viso 2010–2012 m. planuojama parengti 60 klasifikatorių, 3 
tezaurus, po vieną Raktažodžių ir Personalijų žodyną.

� Klasifikatorių, tezaurų kūrėjai (grupės vadovė LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus 
vedėja Dalia Sirgedaitė)
� LM ISC LIMIS darbuotojai;
� Muziejų specialistai;
� Klasifikatorių ir tezaurų darbo grupių nariai;
� Konsultantai (informacinių technologijų ir kultūros paveldo specialistai);
� Mokslininkai.



� Visų Lietuvos muziejininkų ir jų bičiulių, norinčių ir galinčių prisidėti prie LIMIS 
sistemos, muziejinių eksponatų dalykinių klasifikatorių, tezaurų sukūrimo, 
raktažodžių ir personalijų tekstų duomenų bankų sukūrimo LM ISC LIMIS 
laukiama kiekvieną trečiadienį nuo 10 val. (Bokšto g. 5, tel. (8~5) 261 9670, el. 
p. info@limis.lt).

� Muziejų trečiadieniuose laukiami ir tie muziejų darbuotojai, kurie nori išsiaiškinti 
jiems kylančius aktualius klausimus, susijusius su kultūros paveldo objektų
skaitmeninimu.

� Muziejų trečiadienio pagrindinių užsiėmimų temos iš anksto skelbiamos LM ISC 
LIMIS informaciniame leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas  
www.emuziejai.lt.

Trečiadienis LM ISC IMIS –
Muziejų diena



Tarptautinis bendradarbiavimas, 
EUROPEANA, ATHENA

� 2009 m. rudenį LDM pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Italijos 
kultūros ministerija dėl LDM dalyvavimo palydoviniame EUROPEANA 
projekte ATHENA
� Pagrindinis ATHENA projekto tikslas – suburti Europos muziejus, kad jie, 

bendradarbiaudami pasirengtų ir teiktų duomenis į svarbiausią Europos kultūros 
paveldo portalą EUROPEANĄ apie muziejuose sukauptus ir suskaitmenintus kultūros 
paveldo objektus.

� Dalyvavimo projekte finansinė nauda:
� Apmokamos LM iSC LIMIS darbuotojų, dalyvaujančių projekto vykdytojų rengiamuose 

seminaruose, komandiruočių išlaidos;
� Teikiant duomenis EUROPEANAI, nemokamai naudojamasi projekto vykdytojų teikiamomis 

informacijos eksportavimo į EUROPEANĄ www.europeana.eu paslaugomis, ATHENA projekto 
įgyvendinimo metu sukurtu LIDO standartu.



LM IC LIMIS ir EUROPEANA

� LM ISC LIMIS, partnerių teisėmis dalyvaudamas 
ATHENA projekte, vykdo šias funkcijas:
� reklamuoja projektą ir jo dalyvių vykdomą veiklą;
� dalyvauja projekto dalyvių seminaruose;
� 2009 pab. – 2010 m. pr. LM ISC LIMIS, sukūręs Lietuvos muziejų virtualių

parodų sistemą (LM VPS), šioje sistemoje pritaikęs ATHENA projekto 
sukurtą standartą LIDO, per ATHENA projektą teikia duomenis į
EUROPEANĄ
� 2010 m. balandžio mėn. ATHENA projekto vykdytojams LDM pateikė duomenis 

daugiau kaip apie 500 vnt. eksponatų – LDM saugomų vertingų lietuvių liaudies 
meno kūrinių. Artimiausiu metu šie eksponatai jau bus prieinami visiems 
EUROPEANA portalo lankytojams.



Lietuvos muziejų virtualių parodų
sistema (LM VPS)



Lietuvos muziejų virtualių parodų
sistemos paskirtis
� Sudaryti galimybę Lietuvos muziejams jiems patogiu būdu įsijungti į kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimą;

� Sukurti įrankį, kuriuo muziejai, ypač neturintys eksponatų automatizuotai 
apskaitai, skaitmeninimui skirtų informacinių sistemų, galėtų pradėti mokytis 
skaitmeninti muziejines vertybes ir viešinti informaciją apie jas;

� Kurti Lietuvos muziejuose saugomų vertingiausių, unikaliausių, įdomiausių
eksponatų virtualias parodas internete;

� Sudaryti Lietuvos muziejams galimybę teikti lietuvišką turinį (skaitmeninę
informaciją apie kultūros paveldo objektus) į Europos Komisijos finansiškai 
remiamą pagrindinį Europos kultūros paveldo skaitmeninį portalą EUROPEANĄ
www.europeana.eu. 

� Sudaryti muziejams galimybę kaupti svarbiausius duomenis apie pirmajame 
etape (2010–2012 m.) jų muziejuose numatytus skaitmeninti eksponatus 

� Sistemoje sukaupti duomenys, sukūrus ir įdiegus LIMIS sistemą, galės būti:
� eksportuojami į LIMIS sistemos duomenų bazę;
� bus naudojami testuojant sistemą;
� vėlesniame etape galės būti papildyti muziejuose turima informacija apie eksponatus.



Dėkoju už dėmesį!

Danutė Mukienė
El. p. danute@limis.lt , info@limis.lt

Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47 550


