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ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS ŠIAULIŲ REGIONO MUZIEJINIŲ
VERTYBIŲ SKAITMENINIMO CENTRO SKAITMENINIMO PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA

1. Šiaulių regiono muziejams ir kitoms atminties institucijoms bei kitiems juridiniams ir
fiziniams asmenims kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugų teikimą Šiaulių
„Aušros“ muziejuje (toliau – ŠAM) organizuoja ir atlieka teikia Šiaulių regiono muziejinių
vertybių skaitmeninimo centras (toliau – ŠAM SC);
2. ŠAM SC Šiaulių regiono muziejams ir kitoms atminties institucijoms bei kitiems
juridiniams ir fiziniams asmenims teikia šias skaitmeninimo paslaugas:
2.1.kultūros paveldo objektų skenavimo;
2.2.kultūros paveldo objektų fotografavimo;
2.3.kultūros paveldo objektų skaitmeninių vaizdų apdorojimo (parengimo saugojimui ir
archyvavimui bei viešinimui;
2.4.ŠAM sukurtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių vaizdų įrašymo į CD, DVD ir
kitas skaitmeninimo paslaugų užsakovo pateiktas laikmenas;
2.5.ŠAM sukurtų kultūros paveldo skaitmeninių vaizdų archyvavimo ir saugojimo ŠAM
serveriuose;
2.6.tinkamų sąlygų sudarymo atminties institucijų darbuotojams ir kitų juridinių asmenų
atstovams bei fiziniams asmenims, norintiems savarankiškai suskaitmeninti savo
atsivežtus ir (arba) atsineštus kultūros paveldo objektus ŠAM SC, prieš tai šiuos
darbuotojus apmokius dirbti su konkretiems objektams suskaitmeninti reikalinga
įranga.
3. Skaitmeninimo paslaugas ŠAM SC teikia pagal iš atminties institucijų ir kitų juridinių bei
fizinių asmenų gautus prašymus ir patvirtintus ŠAM kultūros paveldo objektų
skaitmeninimo planus ir grafikus.
4. Atminties institucijų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti skaitmeninimo
paslaugas yra registruojami ŠAM SC.
5. ŠAM SC vedėjas, gavęs prašymą suteikti skaitmeninimo paslaugas, išanalizuoja galimybes
tokias paslaugas suteikti ir suderinęs su ŠAM direktoriaus pavaduotoja, priima sprendimą
dėl tokių paslaugų suteikimo ir prašyme nurodytų skaitmeninimo darbų įvykdymo termino.
Jei suteikti paslaugas yra galimybė, prašymas yra įtraukiamas į tenkinamų prašymų eilę,
paraiškovas ar jo atstovas telefonu arba el. paštu, arba gyvai ne vėliau kaip per 3 dienas yra
informuojamas, kada prašomos paslaugos bus suteiktos. Tuo atveju, jei galimybių suteikti
paslaugas nėra, paraiškovas informuojamas raštu, nurodant priežastis, kodėl prašymo nėra
galimybės tenkinti.
6. ŠAM SC, planuodamas kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklas, prioritetą teikia
ŠAM įgyvendinamuose projektuose ir kitose veiklose partnerių teisėmis dalyvaujančių
paraiškovų kultūros paveldo objektų skaitmeninimui.
7. Skaitmeninimo paslaugos nemokamai teikiamos Šiaulių regiono muziejams ir kitoms
atminties institucijoms, taip pat ŠAM įgyvendinamuose projektuose ir kitose veiklose

partnerių teisėmis dalyvaujančių juridinių ir fizinių asmenų kultūros paveldo objektų,
reikalingų šioms veikloms įgyvendinti, skaitmeninimui.
8. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skaitmeninimo paslaugos teikiamos pagal
muziejaus patvirtintus kultūros paveldo objektų skenavimo ir fotografavimo paslaugų
įkainius.

