
Patvirtinta LDM direktoriaus  

 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V.1-41 

 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS SKAITMENINIO KULTŪROS PAVELDO AKTUALINIMO IR IŠSAUGOJIMO  

2015–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STRATEGINIS PRIEMONIŲ 2016–2020 METŲ PLANAS 

 

Programos 

uždaviniai 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

įgyvendinimas  

Laukiamas rezultatas Siūlomas 

priemonės 

įvykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai/projektų 

partneriai 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšų 

poreikis Eur 

(jei žinomi 

poreikiai) 

Pirmas tikslas – didinti virtualios kultūros paveldo erdvės integralumą ir tvarumą, grindžiamą procesų koordinavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu 

1.1. Užtikrinti 

atminties 

institucijų 

koordinuotą 

skaitmeninimo 

veiklą ir 

konsoliduotų 

skaitmeninimo 

paslaugų teikimą 

per 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrų tinklą 

1.2. Sistemingai 

tobulinti 

atminties 

institucijose 

dirbančių 

skaitmeninimo 

srities specialistų 

kompetencijas, 

didinant jų 

gebėjimus teikti 

kokybiškas 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo 

 1.1.1. Kultūros 

paveldo objektų 

skaitmeninimo, 

skaitmeninio 

turinio 

saugojimo,   

viešinimo, 

prieinamumo 

didinimo veiklų 

koordinavimas 

Lietuvos 

muziejuose  

Vykdyti nacionalinio 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centro 

funkcijas 

1. Bendradarbiavimas su 

Lietuvos muziejais ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo centrais – 

su visais Lietuvos 

muziejais ir su trimis 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centrais 

bei skaitmeninimo veiklų 

koordinavimas juose 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS Muziejus  

1.1, 1.2 

programos 

lėšos 

 

1.1.2. 

Bendradarbiavi

mas su kitų 

atminties 

institucijų 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrais 

Bendrų kultūros 

paveldo 

skaitmeninimo 

programų, projektų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

1. Įgyvendinti projektai – 

3 vnt.  

2016–2020 m. LM ISC LIMIS Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos, projektų 

lėšos 

 

1.1.3. 

Nacionalinio ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijų  

Pakoreguoti LDM 

filialo LM ISC LIMIS 

nuostatus ir regionų 

muziejų 

skaitmeninimo 

1. Pakoreguoti LM ISC 

LIMIS nuostatai – 1 vnt.; 

 

2. Pakoreguoti regionų 

muziejų skaitmeninimo 

2016 m. D. Mukienė,  

R. Norkutė, 

T. Tomkutė-

Vaičiulienė,  

V. Ragaišis  

Muziejaus 1.2 

programos 

lėšos 
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paslaugas 

1.3. Sukurti 

šiuolaikines 

sąlygas 

atitinkančius 

skaitmeninio 

turinio valdymo 

ir naudojimo 

teisinio 

reguliavimo 

modelius 

centrų nuostatų  

atnaujinimas 

pagal naujausius  

teisės aktus 

kompetencijos centrų 

nuostatus 

kompetencijos centrų  

nuostatai – 3 vnt. 

 

1.1.4. 

Konsoliduotų 

skaitmeninimo 

paslaugų 

teikimo per 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrų tinklą 

tvarkos aprašo 

parengimas ir 

paskelbimas  

Parengti ir interneto 

leidinyje „Muziejinių 

vertybių 

skaitmeninimas“ 

www.emuziejai.lt 

paskelbti konsoliduotų 

skaitmeninimo 

paslaugų teikimo per 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centrų 

tinklą tvarkos aprašą 

1. Parengtų aprašų 

skaičius – 1 vnt. 

2016 m. LM ISC LIMIS, 

Kauno, Šiaulių, 

Klaipėdos regionų 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrai 

Muziejus  

1.2 programos 

lėšos 

 

1.1.5. 

Konsoliduotų 

skaitmeninimo 

paslaugų 

teikimo per 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrų tinklą 

teikiamų 

paslaugų įkainių 

parengimas ir 

paskelbimas 

Parengti ir interneto 

leidinyje „Muziejinių 

vertybių 

skaitmeninimas“ 

www.emuziejai.lt 

paskelbti konsoliduotų 

skaitmeninimo 

paslaugų teikimo per 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centrų 

tinklą teikiamų 

paslaugų įkainius 

1. Parengtų skaitmeninio 

turinio pateikimo įkainių  

– 4 vnt.; 

 

2. Parengtų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centruose 

neplanuotų skaitmeninti 

objektų, priklausančių ne 

valstybinėms įstaigoms ir 

institucijoms, teikiamų 

skenavimo, fotografavimo 

paslaugų įkainių – 4 vnt. 

 

2016 m. LM ISC LIMIS, 

Kauno, Šiaulių, 

Klaipėdos regionų 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrai 

Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos 

 

1.1.6. 

Konsoliduotų 

kultūros paveldo 

objektų 

skaitmeninimo 

paslaugų 

teikimas 

juridiniams ir 

fiziniams 

asmenims 

Nacionaliniame ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos  

centruose pagal 

nustatytą tvarką teikti 

kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimo 

paslaugas juridiniams 

ir fiziniams asmenims 

1.Suteiktų paslaugų pagal 

gautus prašymus 

procentas – 95 proc. 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS, 

Kauno, Šiaulių, 

Klaipėdos regionų 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrai 

Muziejaus  

1.2 programos, 

projektų lėšos 

 

http://www.emuziejai.lt/
http://www.emuziejai.lt/
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1.1.7. Fizinių ir 

juridinių 

asmenų,  

kuriems 

teikiamos 

kultūros paveldo 

objektų 

skaitmeninimo 

paslaugos, 

pasitenkinimo 

jomis tyrimai 

Nuolat anketos forma 

vykdyti juridinių ir 

fizinių asmenų, 

kuriems teikiamos 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo 

paslaugos, 

pasitenkinimo jomis 

tyrimus, sisteminti, 

apibendrinti gautus 

duomenis ir, 

atsižvelgus į juos, 

gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę  

1.Organizuotų apklausų 

skaičius – 20 (kasmet po 

1 apklausą kiekviename 

muziejų skaitmeninimo 

kompetencijos centre)  

2016–2020 m. LM ISC LIMIS, 

Kauno, Šiaulių, 

Klaipėdos regionų 

muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos 

centrai 

Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos 

 

1.2.1. 

Konferencijų, 

seminarų, tarp jų 

ir  

išvažiuojamųjų  

kvalifikacijos 

kėlimo kursų 

organizavimas 

Planingai, iš anksto 

išanalizavus esamus 

poreikius kelti muziejų 

vadovų, vyr. fondų 

saugotojų ir kitų 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo srityje 

dirbančių muziejų 

specialistų 

kvalifikaciją, jų 

kompetencijas kultūros 

paveldo 

skaitmeninimo srityje 

1.Kasmet nacionaliniame 

ir regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijos centruose: 

1.1. surengtų konferencijų 

skaičius – 1 vnt.;  

1.2. organizuojamuose 

mokymo kursuose, 

seminaruose apmokytų 

muziejų ir kitų atminties 

institucijų darbuotojų 

skaičius – 200 asmenų; 

1.3. surengtų  

išvažiuojamųjų seminarų į 

Lietuvos arba užsienio 

šalių muziejus skaičius – 

1 vnt. 

 

2016–2020 m. Nacionalinis ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijų centrai  

 

Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos, projektų 

lėšos 

 

1.2.2. 

Elektroninių 

mokymo 

programų 

rengimas 

Kurti naujas kultūros 

paveldo objektų 

skaitmeninimo 

elektronines mokymo 

programas  

1.Sukurtų elektroninių 

mokymo programų 

skaičius – 5 vnt. 

2016–2020 m. Nacionalinis ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijų centrai  

 

Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos, projektų 

lėšos 

 

1.2.3. 

Muziejams ir 

kitoms atminties 

Administruoti ir plėtoti 

interneto svetainę 

„Muziejinių vertybių 

1. Viena interneto 

svetainė; 

2. Trys informaciniai-

2016–2020 m. Nacionalinis ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

Muziejaus  

1.2 programos 

lėšos, projektų 
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institucijoms 

skirtos 

informacijos 

apie kultūros 

paveldo objektų 

skaitmeninimą 

sklaida  

skaitmeninimas“ 

www.emuziejai.lt, 

rengti spaudai ir leisti 

spausdintus  

informacinius-

metodinius leidinius, 

rengti ir skelbti 

informaciją apie 

muziejuose sukurtą 

kultūros paveldo 

skaitmeninį turinį ir 

skaitmeninimo veiklas, 

viešinti skaitmeninį 

turinį Lietuvoje ir 

užsienyje  

metodiniai leidiniai; 

3. Šešios publikacijos 

žiniasklaidos priemonėse; 

4. Kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio 

pristatymas socialiniuose 

tinkluose, muziejaus 

administruojamuose 

leidiniuose, kitose 

reklamos priemonėse – 

veikla vykdoma 

nepertraukiamai visą 

laikotarpį 

 

kompetencijų centrai  

 

lėšos 

Interneto informacinio 

metodinio leidinio 

sukūrimas,  

administravimas ir 

plėtojimas 

Sukurtų, administruojamų   

ir plėtojamų naujų  

Lietuvos atminties 

institucijoms ir kitiems 

juridiniams ir fiziniams 

asmenims, vykdantiems 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo veiklas, 

informacinių metodinių  

interneto  svetainių 

skaičius – 1 vnt. 

2016–2020 m.  LM ISC LIMIS 

 

Valstybės 

biudžeto lėšos  

30.000,00 

1.2.3. Naujos 

skaitmeninio ir 

skaitmeninto 

kultūros paveldo 

turinio 

naudojimo teisių 

priskyrimo bei 

ženklinimo 

metodikos 

sukūrimas ir 

realizavimas 

Lietuvos 

integralioje 

muziejų 

Parengti ir LIMIS 

pradėti įgyvendinti 

naują skaitmeninio ir 

skaitmeninto kultūros 

paveldo turinio 

naudojimo teisių 

priskyrimo bei 

ženklinimo metodiką  

 

 

Parengtų metodikų 

skaičius – 1 vnt. 

2016–2017 m.  Nacionalinis ir 

regionų muziejų 

skaitmeninimo 

kompetencijų centrai  

 

Muziejaus 1.2 

programos, 

projektų lėšos 

 

http://www.emuziejai.lt/
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informacinėje 

sistemoje 

Antras tikslas – sukurti nacionalinę skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo sistemą 

2.1. sukurti 

teisines ir 

organizacines 

sąlygas 

koordinuotai bei 

kokybiškai 

vykdyti 

skaitmeninio 

kultūros paveldo 

ilgalaikio 

išsaugojimo 

procesus 

atminties 

institucijose 

 

2.1.1. LIMIS 

saugomo 

skaitmeninio 

turinio 

perkėlimas į 

skaitmeninio 

turinio 

saugojimo 

kompetencijos 

centrą tvarkos 

parengimas ir 

skaitmeninio 

turinio 

perkėlimas 

Pagal naujai priimtus 

teisės aktus parengti 

LIMIS sistemoje 

saugomo kultūros 

paveldo perkėlimo į 

duomenų saugojimo 

kompetencijos 

skaitmeninimo centrus 

tvarką ir vadovaujantis 

ja perkelti LIMIS 

serverinėje saugomą 

skaitmeninį turinį į 

vieną iš Lietuvoje 

planuojamų įsteigti 

skaitmeninio turinio 

saugojimo centrų  

1. Parengta tvarkų – 1 vnt. 

2. LIMIS serverinėje 

saugomo muziejų kultūros 

paveldo skaitmeninio 

turinio perkėlimas į 

muziejų kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio 

saugojimo kompetencijos 

centrą – 1 kartas 

(baigtinis) 

 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS Muziejaus 1.2 

programa 

 

2.1.2. LDM 

bendradarbiavi

mo sutarčių su 

LIMIS duomenų 

teikėjais dėl 

LIMIS 

naudojimo 

atnaujinimas 

Atsižvelgiant į 

naujausius teisės aktus, 

susijusius su kultūros 

paveldo 

skaitmeninimu, 

skaitmeninio turinio 

perkėlimu į 

nacionalinius 

skaitmeninio turinio 

saugojimo 

kompetencijos centrus, 

atnaujinti LDM 

bendradarbiavimo 

sutartis su LIMIS 

duomenų tvarkytojais 

1. Atnaujintų sutarčių 

skaičius – visos LDM 

bendradarbiavimo 

sutartys su LIMIS 

duomenų teikėjais, 

sudarytos iki 2017 m. 

2017–2020 m. LM ISC LIMIS Muziejaus 1.2 

programa 

 

Trečias tikslas – kurti turtingą visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūros paveldo erdvę, didinti jos pasiekiamumą ir matomumą 

3.1. Skatinant 

įvairių sektorių 

institucijų 

bendradarbiavimą 

kurti inovatyvias 

3.1.1. LIMIS 

plėtros ir naujų 

elektroninių 

paslaugų 

sukūrimo 

Modernizuoti Lietuvos 

integralią muziejų 

informacinę sistemą, 

pritaikant ją naujiems 

muziejų veiklos ir 

1.Rengiantis projekto 

„Virtualus muziejus“ 

įgyvendinimui parengti:  

1.1. Galimybių studija  – 

1 vnt.; 

2016–2019 m. Atsakingas  

vykdytojas: Lietuvos 

dailės muziejus. 

Partneriai:  Šiaulių 

„Aušros“ muziejus, 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinė 

parama, 

valstybės 

4.237.611,00 
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skaitmeninio 

kultūros paveldo 

panaudojimo 

visuomenės 

reikmėms skirtas 

elektronines 

paslaugas ir 

produktus 

projekto 

„Virtualus 

muziejus“ 

įgyvendinimas 

visuomenės 

poreikiams 

1.2. Investicijų projektas 

– 1 vnt.; 

1.3. Paraiška dėl projekto 

finansavimo – 1vnt. 

 

2. Modernizuojamos 

LIMIS atnaujinti 

dokumentai: 

2.1. LIMIS nuostatai – 1 

vnt.; 

2.2. LIMIS duomenų 

saugos nuostatai – 1 vnt.; 

2.3. LIMIS techninė 

specifikacija – 1 vnt. 

 

3. Įgyvendintas projektas 

„Virtualus muziejus“ 

 

Nacionalinis M. K. 

Čiurlionio dailės 

muziejus, Lietuvos 

jūrų muziejus, 

Lietuvos liaudies 

buities muziejus, 

Kultūros paveldo 

departamentas prie 

Kultūros 

ministerijos, Vilniaus 

pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato 

direkcija, Lietuvos 

kalbos institutas 

biudžeto lėšos 

 3.2.2. LIMIS 

sistemos 

valdymas, 

tvarkymas, 

administravimas 

ir plėtojimas 

Vykdyti Vyriausybės 

pavedimą valdyti, 

tvarkyti, administruoti 

ir plėtoti LIMIS 

sistemą 

Administruojama, 

valdoma ir tvarkoma 

valstybinė informacinė 

sistema  – 1 vnt. (Lietuvos 

integrali muziejų 

informacinė sistema 

(LIMIS)  

2016–2020 m. LDM Muziejaus 1.1, 

1.2 programos 

 

 3.2.3. Kultūros 

paveldo 

skaitmeninio 

turinio kūrimas  

Planingai vykdyti 

LDM saugomų 

kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimą 

ir skaitmeninio turinio 

viešinimą (prioriteto 

tvarka skenuoti ir 

fotografuoti šiuos 

eksponatus:  

1. naujai į muziejų 

nuolatiniam 

saugojimui priimami 

eksponatai;  

2. ekstremalių situacijų 

metu pirmumo tvarka 

Kasmet: 

1. Nuskenuotų, 

nufotografuotų eksponatų 

skaičius  – 5000 vnt., kitų 

kultūros paveldo objektų 

– 1000 vnt.; 

 

2. LIMIS sistemoje 

sukurtų ir su sukurtomis 

skaitmeninėmis bylomis 

susietų metaduomenų  

skaičius – 6000 vnt.  

 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS, 

Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir 

saugojimo skyrius  

Muziejaus 1.1, 

1.2 programų, 

projektų lėšos 
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evakuotini eksponatai; 

3. eksponatai, kurių 

skaitmeninį turinį 

artimiausiais metais 

planuojama panaudoti 

muziejaus leidiniuose, 

parodose, edukacinėse 

programose ir kt. 

informacijos sklaidos 

priemonėse). 

 3.2.4. LDM 

sukurto ir į 

LIMIS sistemą 

pateikto 

skaitmeninio 

turinio sklaida 

Naudojant LIMIS 

sistemą skleisti ir 

populiarinti LDM 

sukurtą ir į LIMIS 

pateiktą kultūros 

paveldo objektų 

skaitmeninį turinį, 

siekiant, kad 

skaitmeninis turinys 

būtų plačiai 

naudojamas 

nacionalinio tapatumo 

ir kultūrinio savitumo 

plėtojimui, 

edukaciniuose 

procesuose, 

visuomenės 

laisvalaikio turtinimui 

ir būtų prieinamas 

visuomenei 

1.Kasmet LIMIS portale 

www.limis.lt paviešinti 

duomenis apie 

einamaisiais metais 

suskaitmenintus kultūros 

paveldo objektus: 

1.1.  LDM eksponatų – 

5000 vnt.; 

1.2. LDM kitas kultūros 

paveldo vertybes – 1000 

vnt.  

 

2. LIMIS sistemoje 

užbaigti atnaujinti visą 

skaitmeninį turinį apie 

LDM eksponatus, iki 

2013 m. iš RIS pateiktą į 

portalus „ePaveldas“ 

www.epaveldas.lt, 

„Europeana“  

www.europeana.eu ir 

šiuos duomenis iš LIMIS 

perpublikuoti į  portalus 

„ePaveldas“ 

www.epaveldas.lt, 

„Europeana“  

www.europeana.eu. 

 

3.2016 m. portalams 

„ePaveldas“ 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS,  

Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir 

saugojimo skyrius 

Muziejaus 1.1. 

1.2 programų, 

projektų lėšos 

 

http://www.limis.lt/
http://www.epaveldas.lt/
http://www.europeana.eu/
http://www.epaveldas.lt/
http://www.europeana.eu/
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www.epaveldas.lt, 

„Europeana“  

www.europeana.eu 

pateikti duomenis apie 

500 vnt. naujai muziejuje 

suskaitmenintų eksponatų, 

2017–2020 m. kasmet – 

apie 5 tūkst. eksponatų ir 

1 tūkst. kitų kultūros 

paveldo objektų  

3.2.5. Kitų 

duomenų teikėjų 

sukurto 

skaitmeninio 

turinio 

saugojimas, 

viešinimas, 

integravimas į  

nacionalinę ir  

tarptautinę 

virtualią 

kultūros paveldo 

erdvę 

1.Garantuoti galimybę 

LIMIS duomenų 

teikėjams (muziejams 

ir kitiems juridiniams 

ir fiziniams asmenims) 

LIMIS viešosiose 

prieigose viešinti 

sklaidai skirtą 

skaitmeninį turinį ir 

pagal duomenų teikėjų 

prašymus teikti LIMIS 

saugomą sukurtą 

skaitmeninį turinį apie 

jų skaitmenintus 

kultūros paveldo 

objektus į nacionalinį 

kultūros paveldo 

portalą „epaveldas“ 

www.epaveldas.lt“, 

Europos kultūros 

paveldo portalą 

„Europeana“ 

www.europeana.eu. 

1.Portale LIMIS 

www.limis.lt viešinamų 

objektų skaičius – 

viešinamas visas sklaidai 

skirtas kitų LIMIS 

duomenų teikėjų sukurtas 

skaitmeninis turinys, 

pateiktas į LIMIS sistemą; 

 

1.Portalams „ePaveldas“ 

www.epaveldas.lt, 

„Europeana“ 

www.europeana.eu 

pateiktų duomenų apie 

kitų juridinių ir fizinių 

asmenų suskaitmenintus 

kultūros paveldo objektus 

– 100 proc. duomenų, 

kuriuos prašė pateikti kiti 

juridiniai ir fiziniai 

asmenys prašymuose 

2016–2020 m. LM ISC LIMIS 1.2 programa  

3.2.6. 

Dalyvavimas 

atsakingo 

vykdytojo ar 

partnerio 

teisėmis 

tarptautiniuose 

Atsakingo vykdytojo 

ar partnerio teisėmis 

dalyvauti 

tarptautiniuose 

kultūros paveldo 

skaitmeninimo ir 

sklaidos projektuose  

1. 2016–2017 m. – 

„Europeana Space“ 

projektas; 

 

2.2018–2020 m. – 

susidarius galimybei   

inicijuoti naujus 

2016–2020 m. LM ISC  LIMIS Muziejaus 1.1, 

1.2 programų, 

projektų lėšos 

 

http://www.epaveldas.lt/
http://www.europeana.eu/
http://www.epaveldas.lt/
http://www.limis.lt/
http://www.epaveldas.lt/
http://www.europeana.eu/
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kultūros paveldo 

skaitmeninimo 

ir sklaidos 

projektuose 

tarptautinius projektus ir 

juos vykdyti ar juose 

dalyvauti partnerio 

teisėmis 

3.3. Užtikrinti 

kuriamos 

virtualios 

kultūros paveldo 

erdvės atitikimą 

vartotojų 

poreikiams, 

skatinti 

visuomenę 

naudotis sukurta 

elektroninių 

kultūros paveldo 

paslaugų ir 

produktų įvairove 

3.3.1. 

Vartotojams 

draugiškų 

principų 

įgyvendinimas 

LIMIS 

administruojam

uose interneto 

leidiniuose 

Parengti ir įgyvendinti 

metodines 

rekomendacijas dėl 

draugiškumo 

vartotojams principų 

įgyvendinimo LIMIS 

viešose prieigose bei 

LDM 

administruojamose 

interneto svetainėse 

bei portaluose 

1. Sukurtų metodinių  

rekomendacijų  – 1 vnt.,  

 

2. Atnaujintų muziejaus 

administruojamų interneto 

svetainių – 6 vnt.  

2016–2020 m.  LM ISC  LIMIS Muziejaus 1.1, 

1.2 programų, 

projektų lėšos 

 

3.3.2. LIMIS 

elektroninių 

paslaugų 

naudojimo 

tyrimas 

Parengti  naudojimosi 

LIMIS elektroninėmis 

paslaugomis tyrimo 

metodiką, atlikti 

tyrimą, susisteminti, 

apibendrinti jo 

rezultatus, juos 

panaudoti praktikoje 

tobulinant LIMIS 

elektronines paslaugas 

1. Parengtų metodikų 

skaičius – 1 vnt.;  

 

2. Atliktų naudojimosi 

elektroninėmis kultūros 

paveldo paslaugomis 

tyrimų skaičius – 1 vnt; 

 

3. Publikacijų skaičius 

žiniasklaidos priemonėse 

– 2 vnt. 

 

2016–2020 m.  LM ISC LIMIS Muziejaus 1.1, 

1.2 programos, 

projektų lėšos  

 

 

 

Direktorius         Romualdas Budrys 


