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Debesijos paslauga  

  

 Debesijos paslauga yra skirta mokyklų pedagogams, jų duomenų talpinimui ir saugojimui 

virtualiame serveryje, informacijos failų dalinimuisi tarpusavyje. Debesijos paslauga suteikia galimybę 

Pedagogams pasiekti savo duomenis iš skirtingų įrenginių bet kuriuo metu, talpinant juos virtualiame 

serveryje. Taip pat, darbuotojai gali bendrinti savo dokumentus ir katalogus su kitais mokyklos 

darbuotojais ar išoriniais klientais.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prisijungimas prie debesijos paslaugos  

  

1. Debesijos paslauga yra pasiekiama per naršyklę adresu mokykloswebadresas.cloud.lm.lt.   

2. Prisijungimui naudojami suteikti prisijungimo duomenys.  

  

  

Sinchronizavimo kliento parsisiuntimas  

1. Sinchronizavimo  klientą  (programą)  galite    parsisiųsti 

 paspaudę  nuorodą: https://nextcloud.com/install/#install-clients;  

2. Atsižvelgdami į kompiuteryje naudojamą operacinę sistemą pasirinkite reikiamą klientą.  

  
1 pav. NextCloud klientinės programos pasirinkimo langas  

  

3. Parsisiųskite klientinės NextCloud pogramos failą, paspausdami Taip:  

  
2 pav. NextCloud programos parsisiuntimo langas  

  

4. Paleiskite parsisiųstą instaliacinį klientinės programos failą:  

https://cloud.ktu.edu/
https://nextcloud.com/install/#install-clients
https://nextcloud.com/install/#install-clients
https://nextcloud.com/install/#install-clients
https://nextcloud.com/install/#install-clients


  
3 pav. NextCloud programos paleidimo langas  

  

5. NextCloud programos diegimas paprastas – daugeliu atvejų tiks diegimas pagal nutylėjimą. 

Sekite tolimesnes instrukcijas ir spauskite Next:  

  
4 pav. NextCloud programos diegimo langas  

  



  
5 pav. NextCloud programos diegimo langas   

  

 

 

  
6 pav. NextCloud programos diegimo langas  

  



  
7 pav. NextCloud programos diegimo langas  

  
 

 

  
8 pav. NextCloud programos diegimo pabaigos langas  

  



 

Kliento konfigūravimas savo įrenginyje  

  

Įdiegus klientą, reikia jį sukonfigūruoti, kad norimi kompiuterio katalogai būtų sinchronizuojami į debesį 

mokykloswebadresas.cloud.lm.lt.  

1. Atsidarykite NextCloud sistemos langą ir spauskite Login:  

  

9 pav. NextCloud programos konfigūravimo langas  

  

2. Įveskite debesijos serverio adresą – mokykloswebadresas.cloud.lm.lt ir spauskite Next:  

  
10 pav. Debesijos serverio prikyrimas  

 

3. Spauskite Prisijungti:  

 

  



4. Suveskite  prisijungimo vardą ir slaptažodį, panaudodami suteiktus prisijungimo duomenis:   
  

  
11 pav. Prisijungimo prie debesijos serverio langas  

  

5. Spauskite Suteikti prieigą:  

  
12 pav. Prieigos prie debesijos serverio konfigūravimas  

  

6. Pagal nutylėjimą yra nustatyta, kad sinchronizuoti visus katalogus (Sync everything from server). 

Rekomenduojame palikti tokius nustatymus ir pasirinkti norimus sinchronizuoti katalogus sekančiame 

etape, kai bus konfigūruojama sinchronizacija.  

7. Rekomenduojame, pasirinkti „Skip folders configuration“, tokiu atveju bus galimybė iš 

asmeninio įrenginio į nutolusį serverį (debesį) sinchronizuoti norimus katalogus. Jei pasirinksite 

Connect, sekančiame etape, sinchronizavimo lange  bus sukelti visi katalogai.  



  

13 pav. NextCloud programos sinchronizavimo nustatymai  

  

8. Po sėkmingo konfigūravimo sinchronizacijos gali matyti progresą.  

   

  

Sinchronizacijos konfigūravimas  

  

1. Norėdami pridėti katalogus,  kuriuos norite sinchronizuoti,  spauskite „Add Folder Sync 

Connection“.   

  
14. pav.  Katalogų sinchronizavimas su paskyra debesyje  

  

2. Pasirinkite katalogą, kurį norite sinchronizuoti. Pvz. kompiuteryje pasirinktas 

C:\Users\Test\Desktop katalogas:  



  
15. pav.  Sinchronizuojamų katalogų parinkimas  

  

  

3. Pažymėkite katalogą (Select Folder)ir spauskite  Next:  

  
16. pav.  Katalogų sinchronizavimas su paskyra debesyje  

  

4. Susikurkite sinchronizuojamą katalogą debesyje: spauskite Create Folder ir atsidariusiame 

lange įrašykite katalogo pavadinimą. Patvirtinimui spauskite OK.  



  
17 pav.  Sinchronizavimo katalogo sukūrimas debesyje  

  

5. Toliau sekite nurodymus ir spauskite Next:  

  
18 pav.  Sinchronizavimo katalogo sukūrimas debesyje  

  

6. Spauskite Add Sync Connection:  



  
19 pav.  Sinchronizavimo katalogo sukūrimas su debesyje  

  

7. Sėkmingai sinchronizuoti pridėto katalogo langas:  

  
20 pav. Sėkmingai sukurtas sinchronizavimo katalogas  debesyje  

  

8. Tokia pačia tvarka sukurtos sinchronizuojamų katalogų poros „My Documents“ ir 

„Projektas“.   

  
21 pav.  Sinchronizuojami katalogai debesyje  



 

  

Katalogų pašalinimas iš sinchronizacijos  

  

Jei nebenorite sinchronizuoti tam tikros katalogų poros:  

1. Atsidarykite NextCloud programą (klientą);  

2. Konfigūravimo lange, dešinėje pusėje prie katalogo iškrentančiame meniu pasirinkite Remove 

folder sync connection. Tiek debesyje, tiek asmeniniame įrenginyje esanti informacija išliks, 

tačiau sinchronizacija toliau nevyks.  

  
22 pav.  Katalogų pašalinimas iš sinchronizacijos 

  

Svarbu! Jei asmeniniame įrenginyje sinchronizuojamas katalogas turi pakatalogį su failais (pvz. kataloge 

Projektas yra pakatalogis Minkstas) ir NextCloud kliente nurodysite, kad to pakatalogio sinchronizuoti su 

debesiu nebereikia (t.y. nuimsite žymėjimą prie pakatalogio), pakatalogis su visa jame esančia 

informacija bus ištrintas iš asmeninio įrenginio, o debesyje likęs pakatalogis nebebus sinchronizuojamas 

su asmeniniu įrenginiu.  

  
23 pav.  Pakatologių pašalinimas iš sinchronizacijos  

 

Asmeninė sritis debesyje  

 

Atlikę NextCloud programos konfigūravimą ir  sinchronizavimą, savo sritį „debesijos“ serveryje galite 

peržiūrėti ir redaguoti prisijungę prie savo paskyros mokykloswebadresas.cloud.lm.lt.    

1. Debesijos paslauga yra pasiekiama per naršyklę adresu 

mokykloswebadresas.cloud.lm.lt; 

2. Prisijungimui naudojami suteikti prisijungimo duomenys; 

3. Debesyje asmeninė sritis po sinchronizacijos atrodo taip:  

https://cloud.ktu.edu/


  
24 pav.  Sinchronizuojami katalogai asmeninėje debesies srityje  

Informacijos bendrinimas  

  

Debesyje  esančia informacija galima dalintis (bendrinti) su kitais institucijos ir/ar kitų organizacijų 

darbuotojais.   

Svarbu! Jūsų pasidalinti (bendrinami) katalogai/dokumentai yra pažymėti Shared žyme. Jei 

katalogu/dokumentu su jumis pasidalino kolega, matysite pasidalinusio asmens pavardę ir vardą.   

  

Informacijos bendrinimas su institucijos darbuotojais  

  

1. Pažymėkite  dokumentą ar katalogą, kuriuos norite bendrinti.  

2. Dešinėje pusėje atsidariusiame papildomame lange įvesties lauke iš kontaktų sąrašo 

išsirinkite asmenį ar grupę (skyrių, padalinį), su kuriais norima bendrinti pažymėtą dokumentą. 

Įvesties lauke pradėkite rašyti asmens pavardę arba padalinio pavadinimą, jei norite dalintis su 

visais padalinio darbuotojais:   

  
25  pav.  Dokumentų ar katalogų bendrinimas  

  

3. Bendrindami failus galite pasirinkti ir bendrinimo parametrus, nurodytus 27 paveikslėlyje.   



a. Jei nenorite, kad jūsų pasidalintas dokumentas būtų redaguojamas, nuimkite varnelę ties 

nustatymu Galima keisti.  

b. Jei norite nurodyti  bendrinimo galiojimo laiką, galiojimą datą galite nurodyti varnele 

pažymėdami Nustatykite veikimo pabaigos datą.  

c. Jei nenorite, kad asmuo ar asmenys galite ištrinti Jūsų bendrinamą dokumentą ar katalogą - 

nuimkite varnelę ties nustatymu Galima trinti.  

d. Jei norite nustoti bendrinti katalogą ar dorkumentą pasirinkite Nustoti bendrinti.  
  

  
26  pav.  Dokumentų ar katalogų bendrinimo nustatymai  

 

Informacijos bendrinimas su išoriniais klientais  

  

Jei norite dalintis dokumentu ar katalogu su išoriniais vartotojais (ne organizacijos darbuotojais):  

1. tai dešinėje pusėje atsidariusiame papildomame lange spauskite + ties punktu Siųsti nuorodą:  

  
27  pav.  Dokumentų ar katalogų bendrinimas per nuorodą  

  

2. Pasirinktas failas ar katalogas bus pažymėtas kaip Bendrinamas, o dešiniajame lange galėsite 

pasirinkti norimus bendrinimo parametrus:  



  
28  pav.  Dokumentų ar katalogų bendrinimas per nuorodą  

  

a. Jei nenorite, kad jūsų pasidalintas dokumentas būtų redaguojamas, pažymėkite Leidžiama 

tik skaityti.  

b. Jei norite nurodyti  bendrinimo galiojimo laiką, galiojimą datą galite pažymėkite 

Nustatykite veikimo pabaigos datą.  

c. Jei norite, galite dokumentą ar katalogą apsaugoti pažymėdami Apsaugoti slaptažodžiu.  

d. Jei nenorite, kad asmuo ar asmenys galėtų parsisiųsti Jūsų bendrinamą dokumentą ar 

katalogą - nuimkite varnelę ties nustatymu Slėpti atsisiuntimo galimybę.  

e. Jei norite nustoti bendrinti katalogą ar dokumentą pasirinkite Naikinti dalinimosi nuorodą.  

3. Toliau spauskite ir nukopijuokite nuorodą.   

4. Persiųskite nuorodą reikiamiems asmenims.   

Svarbu! Nuoroda automatiškai nustos galioti po vienos savaitės. Galiojimo laiką galima sutrumpinti, 

tačiau prailginti negalima.  

Katalogų ir failų ištrynimo funkcionalumas  

  

Jei norite ištrinti informaciją, esančią debesyje:  

1. Pažymėkite norimą ištrinti katalogą (ar dokumentą);  

2. Paspauskite ant  piktogramos;  

3. Atsidariusiame meniu pasirinkite Ištrinti.  



  

29  pav.  Dokumentų ar katalogų pašalinimas iš debesies  

  

Svarbu! Debesyje ištrintą informaciją galima atstatyti.  

1. Lango apatiniame kairiajame kampe paspauskite ant šiukšliadėžės piktogramos Ištrinti failai. 

2. Atsidariusiame lange pažymėkite norimą atkuri dokumentą ar katalogą;  

3. Spauskite Atkurti.  

  

  

30  pav.  Ištrintų dokumentų ar katalogų atstatymas  

  

Katalogų ir failų parsisiuntimo funkcionalumas  

  

Katalogą ar dokumentą, kurie yra  debesyje, visada galima parsisiųsti, į savo asmeninį kompiuterį ar kitą 

įrenginį:  

1. Pažymėkite katalogą ar dokumentą, kurį ketinate parsisiųsti;  

2. Paspauskite ant   piktogramos;  

3. Spauskite Atsisiųsti.  



  
31  pav.  Dokumentų ar katalogų parsisiuntimas  

  

  

Kitos  naudingos funkcijos  

  

Reikalingiausius/svarbiausius katalogus ar dokumentus galite sudėti į aplanką Svarbiausi.   

1. Pasirinkite norimą katalogą/dokumentą;  

2. Paspauskite ant kairėje pusėje atsiradusios žvaigždutės;  

3. Katalogas/dokumentas bus įkeltas į aplanką Svarbiausi.  

  

32 pav.  Dokumentų ar katalogų pridėjimas į aplanką Svarbiausi  
  

Nutolusiame serveryje (debesyje) yra palaikoma dokumentų (failų) versijų kontrolės sistema. Kiekvieną 

kartą redaguojant dokumentą, sistema sukuria dokumento kopijas, kurias galite pasiekti prie konkretaus 

dokumento pasirinkę Duomenys.  



   

33 pav.  Dokumentų ar katalogų versijų peržiūra  
  

  

Norėdami atstatyti tam tikrą dokumento versiją, pasirinkite dešinėje pusėje atsiradusiame dokumento versijavimo 

lange prie norimos versijos esančia apskritą rodyklę.  

  
34 pav.  Dokumentų ar katalogų versijų atstatymas  

 


