INFORMACIJA APIE PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“
VEIKLAS 2012 M. BIRŽELIO 25 – LIEPOS 25 DIENOMIS
2012-06-25–2012-07-25, įgyvendindami projektą, dirbo visi projekto
administravimo ir vykdymo grupės nariai.
I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
2012-06-25–2012-07-25 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai,
bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami Lietuvos integraliai
muziejų informacinei sistemai reikalingas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus,
raktažodžių ir personalijų žodynus. Muziejams dirbant LIMIS laikinos programinės
įrangos gamybinėje aplinkoje, klasifikatoriai, personalijų, raktažodžių žodynai 2012-0625–2012-07-25 toliau buvo pildomi naujomis reikšmėmis, koreguojami, pagrindinės
reikšmės verčiamos į anglų kalbą.
II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo
Lietuvos
2012-06-25–2012-07-25, įgyvendinant sutartyje numatytus darbus, jie buvo
organizuojami atitinkamai pagal patvirtintą paslaugos teikimo reglamentą ir suderintą
darbų grafiką.
Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą, birželio–liepos mėnesiais toliau vykdė muziejinių vertybių
skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus
būsimam sistemos testavimui ir saugojimui LIMIS sistemoje. Dalis eksponatų
automatizuotai jau buvo aprašoma, metaduomenys su skaitmeninėmis bylomis susiejami
dirbant su LIMIS Laikinąja programine įranga.
Muziejuose sukaupti duomenys buvo analizuojami ir pagal suderintą grafiką
rengiami perkelti į LIMIS sistemą.
III. Projekto techninė priežiūra
Pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas 2012-06-25–
2012-07-25 Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės
priežiūros grupė, dirbanti UAB „OR Consulting“.
IV. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas
2011-08-05 elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje buvo paskelbtas atviras pirkimo konkursas „Lietuvos
integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) techninės ir programinės įrangos
pirkimas“ (pirkimo Nr. 109250). Šio pirkimo konkurso laimėtoju tapo UAB „Alna
Intelligence“. 2011 m. spalio 17 d. Lietuvos dailės muziejus su UAB „Alna
Intelligence“ pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį (pirkimo Nr. PER-07/11 / Nr.
AI-11IN-235). 2012-04-10 pasirašytas LDM ir UAB „Alna Intelligence“
prekių/paslaugų galutinis priėmimo-perdavimo aktas. Sutartis įvykdyta. Sutarties
įgyvendinimo metu iš projekto lėšų nupirkta muziejams skirta techninė ir programinė
įranga pagal su muziejais sudarytas Valstybės turto patikėjimo sutartis ir Valstybės
turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir
priėmimo aktus iki 2012 m. gegužės mėn. 31 d. buvo perduota muziejams (šio projekto
naudos gavėjams), kuriuose 2012 m. bus įdiegta LIMIS sistema. Parengtos įrangos
perdavimo muziejams dokumentų kopijos pateiktos CPVA (2012-05-31 raštas Nr. V.5362).

V. Kompiuterinės įrangos įsigijimas
Lietuvos dailės muziejus 2012 m. kovo 31 d. paskelbė projekto „Lietuvos
integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (kodas
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) supaprastintą elektroninėmis priemonėmis vykdytą pirkimo
konkursą „Kompiuterinės įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris 119571).
Pirkimo konkurso nugalėtoju pripažintas tiekėjas UAB „REO Investment“.
2012 m. gegužės 9 d. su juo pasirašyta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR-09/12. Perkamų
prekių suma – (su PVM) – 92 423,43 Lt. Sutartis įsigaliojo 2012-05-15, kai Tiekėjas
pateikė sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo raštą. Sutartis turėjo būti įgyvendinta per 4
savaites nuo sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo rašto pateikimo.
Kompiuterinės įrangos Prekių perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti 2012 m.
birželio 4 d. ir 2012 m. birželio 8 dieną. Sutartis įgyvendinta laiku – iki 2012 m. birželio 8
dienos. 2012 m. birželio 13 d. UAB „REO Investment“ pateikė sąskaitą faktūrą už
pateiktas prekes apmokėti (suma – 92.423,43 Lt).
Vykdyto viešojo pirkimo dokumentų kopijos CPVA pateiktos: 2012-05-15 (Nr.
V.5-319 ir 2012-06-21 (Nr. V.5-452).
Gavus iš UAB „REO Investment“ prekes, pradėtos kompiuterinės įrangos,
skirtos muziejams, kuriuose 2012 m. bus įdiegta LIMIS sistema, perdavimo patikėjimo
teise procedūros.
VI. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2012-06-25–2012-07-25
informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS
administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių
skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM
interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat
skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).

Informaciją parengė Danutė Mukienė, projekto vadovė

