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1. Įžanga 

1.1 Paskirtis 

Šio dokumento paskirtis yra supažindinti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos 
(toliau – TIIIS) el. paslaugų ir duomenų teikėjus (ED tvarkytojus) su teikiamomis paslaugos ir ED tvarkymo 
įrankiais.  

1.2 Sąvokos ir sutrumpinimai 

 Sąvokos ir sutrumpinimai 

Sąvoka ar 
sutrumpinimas 

Paaiškinimas 

BNŽN Bendrojo naudojimo žemėlapių naršyklė 

DB Duomenų bazė 

ED Erdviniai duomenys 

ED tvarkytojas, 
TIIIS tvarkytojas 

Viešojo ar privataus sektoriaus organizacija tvarkanti ED ir/ar teikianti juos į TIIIS 

ED tvarkytojo 
organizacijos 
administratorius 

TIIIS sistemos naudotojas prižiūrintis ir valdantis ED tvarkytojo organizacijos 
paskyrą bei veiklą TIIIS sistemoje. 

ED tvarkytojo 
teritorija, veikimo 
teritorija 

Riba, apimanti viešojo ar privataus sektoriaus organizacijos valdomus inžinerinės 
infrastruktūros įrenginius ar kitus erdvinius objektus 

EDR ED rinkinys 

EDT ED tvarkytojas 

EDS ED sinchronizavimas 

El. paslaugų 
gavėjai 

Fiziniai bei juridiniai asmenys, taip pat jų įgalioti asmenys, turintys teisę ir siekiantys 
gauti el. paslaugas 

El. paslaugų 
teikėjai 

Paslaugą teikianti valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga arba kitas juridinis 
asmuo 

EO Erdvinis objektas 

EPTP Susisiekimo ministerijos įgyvendinamas projektas „Pažangių el. paslaugų, 
susijusių su teritorijų planavimu, plėtra“ 

GIS Geografinė informacinė sistema 

IS Informacinė sistema 

LEDR Laikinas ED rinkinys, kuris skirtas laikinai saugoti konvertuotus duomenis 
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Sąvoka ar 
sutrumpinimas 

Paaiškinimas 

NTR Nekilnojamojo turto registras 

PĮ Programinė įranga 

Prašymas, el. 
paslaugos 
prašymas 

El. paslaugos gavėjo pateikiamas prašymas suteikti el. paslaugą 

Prašymo 
duomenys 

Kartu su el. paslaugos prašymu pateikti duomenys (pvz.: DWG, XML, ZIP ir pan.) 

RSĮ Redagavimo sesijos įrankiai 

SEDR Savivaldybės ED rinkinys, apibrėžtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2018 m. gegužės 8 d. įsakyme Nr. 3D-285 „Dėl savivaldybės ED rinkinio tvarkymo 
aprašo patvirtinimo“ 

TEDR Tvarkytojo ED rinkinys, skirtas reguliariai kaupti, saugoti ir apdoroti tvarkytojo 
prižiūrimus ED GIS formatu 

TIIIS el. paslaugų 
gavėjai ir duomenų 
teikėjai (ED 
tvarkytojai) 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojai, inžinerinę infrastruktūrą valdančių 
įstaigų darbuotojai. Jie reikiamus veiksmus atliks TIIIS tvarkytojų portale – 
Paslaugų teikėjų srityje pateiktos žmogus-sistema sąsajos pagalba. 

TIIIS pagrindinis 
tvarkytojas 

Sąvoka naudojama apibrėžti TIIIS valdytoją (organizaciją). Yra numatoma, kad 
TIIIS pagrindinis tvarkytojas bus VĮ „GIS-Centras“ 

TIIIS portalo 
naudotojas 

Fizinis asmuo naudojantis TIIIS portalą el. paslaugoms užsakyti bei užduoties 
egzemplioriams vykdyti. Gali atstovauti įmonę. 

TIIIS tvarkytojų 
portalas, ED 
tvarkytojų portalas 

TIIIS komponentas, skirtas pateikti el. paslaugų teikimo funkcionalumą TIIIS 
pagrindiniams tvarkytojui ir ED tvarkytojams 

TIIIS veiklos 
administratorius 

TIIIS sistemos administratorius prižiūrintis ir valdantis TIIIS sistemos veiklą. 

TIIIS, Sistema Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema 

TIIOED Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų ED 

TOPD paslauga Topografinių planų derinimo el. paslauga, apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakyme Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir 
inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vartai, EPTP vartai Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos 
elektroniniai vartai 
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2. TIIIS portalas 

Šiame skyriuje aprašomas TIIIS tvarkytojų portalas, kuris yra skirtas pateikti el. paslaugų teikimo 
funkcionalumą TIIIS pagrindiniam tvarkytojui ir ED tvarkytojams. 

2.1 Prisijungimas 

Pradedant darbą, naudotojas turi prisijungti prie TIIIS portalo, įrankių juostoje spaudžiant 
„Prisijungti“ ir nurodant jam suteiktą naudotojo vardą bei slaptažodį.  

Jei prisijungiama pirmą kartą, arba pamiršus prisijungimo duomenis, naudoti „Prisijungti per 
elektroninius valdžios vartus“ 

 

 Prisijungimas prie sistemos 

2.2 Portalo skiltys 

EDT portale gali pasiekti šias skiltis: 

• Mano užduotys; 

• ED teikimo sąskaityba ir mokėjimai; 

• Nekilnojamojo turto registravimas; 

• ED sinchronizavimas. 

Toliau aprašytas funkcionalumas gali skirtis nuo darbuotojui suteiktų teisių bei prieigų. 

2.2.1 Mano užduotys 

„Mano užduotys“ skiltyje yra pateikiamas EDT skirtų užduočių sąrašas. 
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 Mano užduotys 

EDT šioje skiltyje gali atlikti šiuos veiksmus:  

1. Filtruoti užduočių sąrašą; 

2. Pasirinkti vieną, kelias ar visas užduotis; 

3. Skirstyti pasirinktas užduotis; 

 

 Užduočių skirstymas 

4. Prisiskirti ir atidaryti užduotį; 

5. Eksportuoti užduočių sąrašą; 

6. Atnaujinti užduočių sąrašą; 

7. Pereiti į kitą puslapį; 

8. Pakeisti matomų užduočių puslapyje skaičių. 

Toliau skyriuose detalizuojamos EDT užduotys: 
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2.2.1.1 Priimti ED 

2.2.1.1.1 Prašymas 

Ši užduotis yra skirta peržiūrėti paslaugų gavėjo teiktus duomenis tvarkymui per TIIIS1 paslaugą. 
Užduoties esmė yra peržiūrėti pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl tolimesnio jų tvarkymo. 

Atidarius užduotį, EDT gali prisiskirti ją sau: 

 

 

 Užduoties priskyrimas sau 

Taip pat EDT yra pateikiama informacija apie prašymą, užduotį, prašymą teikiantį naudotoją bei 
erdvinius duomenis.  

 

 Prašymo ir užduoties informacija 

EDT gali šiuos duomenis peržiūrėti BNŽN ir teikti pastabas žemėlapyje. arba palikti komentarą prie 
užduoties.  

Pastaba. Komentarus galima palikti prie bet kurios portale esančios užduoties, nepriklausomai nuo 
to, ar tvarkytojas užduotį yra prisiskyręs sau. Komentarai bus matomi visiems EDT, kurie gali matyti šią 
užduotį.   
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 Prašymo peržiūra  

Peržiūrėjęs prašymą, EDT gali priimti sprendimą, ar patvirtinti prašymą, ar jį atmesti. Atmesdamas 
prašymą, EDT nurodo jo atmetimo priežastį laukelyje Atmetimo pastaba. Jei reikalinga, gali būti 
papildomai pridedami susiję dokumentai. 

 

 Sprendimo priėmimas 

2.2.1.1.2 BNŽN 

BNŽN įjungiama paspaudus „Peržiūrėti ir pateikti pastabas žemėlapyje“. 

Atidarius BNŽN, ji susideda iš trijų sričių: 

1. Žemėlapio; 
2. Įrankių juostos; 
3. Meniu. 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

10 

 

2.2.1.1.2.1 BNŽN Žemėlapio sritis 

Žemėlapio srityje galima atlikti šiuos veiksmus: 

1. Pakeisti pagrindo žemėlapį (naudoti bazinį žemėlapį arba ortofoto); 
 

 

 Pagrindo žemėlapio keitimas 

2. Artinti/tolinti vaizdą naudojant pelės ratuką arba artinimo ir tolinimo mygtukus; 
 

 

 Artinti/tolinti  

3. Keisti žemėlapio aprėptį pelės pagalba, įspaudus kairį klavišą, slenkant vaizdą. 
4. Identifikuoti pateiktus EO. 

 

 

 

 EO identifikavimas 
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2.2.1.1.2.2 BNŽN Įrankių juosta 

Įrankių juostos įrankiai: 

1. Paieška. Skirta surasti adresą visame žemėlapyje; 

 

 

 Paieška 

2. Žemėlapio sluoksniai. Šis įrankis leidžia naudotojui:  
i. Įjungti/išjungti sluoksnius; 
ii. Pakeisti sluoksnių poziciją (perkelti žemyn arba aukštyn); 
iii. Nustatyti sluoksnių permatomumą; 
iv. Peržiūrėti sluoksnio simbolizaciją (išskleidus sluoksnį). 

 

 

 Žemėlapio sluoksniai 

3. Matuoti. Skirta rasti koordinates (a), pamatuoti atstumus (b) bei plotą (c). 
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 Matuoti 

a. Koordinatės randamos matavimo įrankyje pasirinkus „Koordinatės“  ir pažymėjus tašką 
žemėlapyje. 

 

 

 Koordinačių paieška 

b. Atstumo matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Atstumas“ ir pelės pagalba 
žemėlapyje pažymint pradžios ir pabaigos taškus (ar daugiau, esant poreikiui). 

 
 Atstumo matavimas 

c. Plotas matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Plotas“ ir pelės pagalba žemėlapyje 
pažymint ploto kampus.  
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 Ploto matavimas 

4. Spausdinti. Įrankis leidžia atspausdinti žemėlapio vaizdą. Spausdinti galima tik 
žemėlapį, arba patalpinti jį į maketą. 
 

 

 Spausdinti 

5. Žemėlapio paslaugų įkėlimas. Naudojantis šiuo įrankiu, naudotojas į BNŽN gali 
įsikelti žemėlapio paslaugą ir įtraukti ją kaip papildomą sluoksnį į žemėlapį. 
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 Žemėlapio paslaugų įkėlimas 

6. Identifikavimas. Įgalinus šį įrankį, pelės pagalba naudotojas gali pasižymėti EO 
žemėlapyje ir gauti aprašomąją informaciją apie kiekvieną objektą, kuris patenka į tą 
tašką. 

 

 

 

 EO identifikavimas 

7. Mastelio keitimas. Įrankis leidžia keisti žemėlapio mastelį. 

 

 

 Mastelio keitimas 
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2.2.1.1.2.3 BNŽN Meniu 

Meniu juostoje naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 

 

1. Peržiūrėti prašymo informaciją ir grįžti priimti sprendimą; 
 

 

 Prašymo infomacija 

2. Peržiūrėti ED kritines klaidas ir įspėjimus; 
 

 

 Erdvinių duomenų patikros rezultatai 

3. Teikti pastabas žemėlapyje. 
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 Pastabų teikimas 

2.2.1.2 TIIIS1 Integruoti ED 

Atlikus užduotį „Peržiūrėti prašymą, atsisiųsti ED ir priimti sprendimą“, EDT gali pereiti prie 
užduoties  „Integruoti ED“, kurią atliks su RSĮ (žr. 3 skyrių). Integravimo užduotis gaus tik asmenys, 
turintys EDT duomenų integruotojo rolę. 

Užduoties prisiskyrimas ir užduoties atlikimas yra vykdomas RSĮ priemonėmis. Kai prašymas bus 
suintegruotas naudojantis RSĮ, portale užduotis automatiškai bus įvykdyta. EDT taip pat gali šią užduotį 
prisiskirti ir portale (spaudžiant „Priskirti“), ir pažymėti, jog ją įvykdė (užduoties aprašymo lauke 
pasirenkant „Pažymėti, jog prašymo duomenys buvo integruoti darbo vietoje“.)  

 

 Užduoties priskyrimas sau 

 

 Užduoties patvirtinimas 
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2.2.1.3 TIIIS2 Patvirtinti/paneigti gautą apmokėjimą 

Ši užduotis skirta patvirtinti, ar buvo gautas apmokėjimas už paslaugas. 

EDT atidaręs užduotį gali prisiskirti ją sau: 

 

 Užduoties priskyrimas sau 

Atidarius užduotį, EDT yra pateikiama informacija apie mokėjimą, ir jis gali patvirtinti, jog mokėjimas 
buvo gautas spausdamas „Mokėjimas gautas“ arba priimti sprendimą „Nelaukti mokėjimo“ . 

 

 

 Mokėjimo patvirtinimas 

2.2.1.4 TIIIS2 Pateikti duomenys 

2.2.1.4.1 Prašymas 

Ši užduotis yra skirta rankiniu būdų pateikti erdvinius duomenis, kurie buvo užsakyti el. paslaugos 
gavėjo užsakant TIIIS2 paslaugą. 

EDT atidaręs užduotį gali prisiskirti ją sau: 
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 Užduoties priskyrimas sau 

Atidarius užduotį, EDT yra pateikiama informacija apie prašymą bei užduotį. 

 

 Prašymo ir užduoties informacija 

EDT gali peržiūrėti prašymo teritoriją per BNŽN (spaudžiant „Peržiūrėti žemėlapyje“). 

 

 Prašomų duomenų peržiūra 

EDT gali pateikti duomenis rankiniu būdu bei įvesti paslaugos kainą (jei ji yra mokama). 
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 Duomenų teikimas 

2.2.1.4.2 BNŽN 

Atidarius BNŽN, ji susideda iš dviejų sričių: 

1. Žemėlapio; 
2. Įrankių juostos. 
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2.2.1.4.2.1 BNŽN Žemėlapio sritis 

Žemėlapio srityje galima atlikti šiuos veiksmus: 

1. Pakeisti pagrindo žemėlapį (naudoti bazinį žemėlapį arba ortofoto); 
 

 

 Pagrindo žemėlapio keitimas 

2. Artinti/tolinti vaizdą naudojant pelės ratuką arba artinimo ir tolinimo mygtukus; 
 

 

 Artinti/tolinti  

3. Keisti žemėlapio aprėptį pelės pagalba, įspaudus kairį klavišą, slenkant vaizdą. 
4. Identifikuoti prašymo teritoriją. 

 

 

 EO identifikavimas 
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2.2.1.4.2.2 BNŽN Įrankių juosta 

Įrankių juostos įrankiai: 

1. Žemėlapio sluoksniai. Šis įrankis leidžia naudotojui:  
i. Įjungti/išjungti sluoksnius; 
ii. Pakeisti sluoksnių poziciją (perkelti žemyn arba aukštyn); 
iii. Nustatyti sluoksnių permatomumą; 
iv. Peržiūrėti sluoksnio simbolizaciją (išskleidus sluoksnį). 

 

 

 Žemėlapio sluoksniai 

2. Matuoti. Skirta rasti koordinates (a), pamatuoti atstumus (b) bei plotą (c). 
 

 

 Matuoti 

a. Koordinatės randamos matavimo įrankyje pasirinkus „Koordinatės“  ir pažymėjus tašką 
žemėlapyje. 
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 Koordinačių paieška 

b. Atstumo matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Atstumas“ ir pelės pagalba 
žemėlapyje pažymint pradžios ir pabaigos taškus (ar daugiau, esant poreikiui). 

 
 Atstumo matavimas 

c. Plotas matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Plotas“ ir pelės pagalba žemėlapyje 
pažymint ploto kampus.  

 

 Ploto matavimas 

3. Spausdinti. Įrankis leidžia atspausdinti žemėlapio vaizdą.  
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 Spausdinti 

4. Žemėlapio paslaugų įkėlimas. Naudojantis šiuo įrankiu, naudotojas į BNŽN gali 
įsikelti žemėlapio paslaugą ir įtraukti ją kaip papildomą sluoksnį į žemėlapį. 
 

 

 Žemėlapio paslaugų įkėlimas 

5. Identifikavimas. Įgalinus šį įrankį, pelės pagalba naudotojas gali pasižymėti EO 
žemėlapyje ir gauti aprašomąją informaciją apie kiekvieną objektą, kuris patenka į tą 
tašką. 
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 EO identifikavimas 

6. Mastelio keitimas. Įrankis leidžia keisti žemėlapio mastelį. 

 

 

 Mastelio keitimas 

2.2.1.4.3 Duomenų teikimas 

Prašymo lange yra pateikiama informacija apie prašomus duomenis ir jų formatą (1).  

Duomenų pateikimas vykdomas įkeliant duomenų failą (jeigu EDT duomenis teikia rankiniu ar 
rankiniu ir automatiniu būdu) (2) ir nurodant paslaugos įkainius (jeigu paslauga mokama) (3). 

 

 Duomenų teikimas 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

25 

 

2.2.2 ED teikimo sąskaityba ir mokėjimai 

2.2.2.1 Mokėjimų sąrašas 

EDT  gali peržiūrėti atliktus mokėjimus sąraše ir gali atlikti šiuos veiksmus:  

1. Išjungti/įjungti stulpelius; 

2. Ieškoti mokėjimų pagal pasirinktą požymį; 

3. Eksportuoti mokėjimų ataskaitą pasirinktu formatu; 

4. Atnaujinti užduočių sąrašą; 

5. Pakeisti matomų užduočių puslapyje skaičių. 

 

 

 Mokėjimų sąrašas 

2.2.2.2 Sąskaitų-faktūrų sąrašas 

EDT gali peržiūrėti atliktų mokėjimų sąskaitas faktūras sąraše ir gali atlikti šiuos veiksmus:  

1. Išjungti/įjungti stulpelius; 

2. Ieškoti mokėjimų pagal pasirinktą požymį; 

3. Eksportuoti sąskaitų-faktūrų ataskaitą pasirinktu formatu; 

4. Peržiūrėti konkrečią sąskaitą-faktūrą avilyje; 

5. Atnaujinti užduočių sąrašą; 

6. Pakeisti matomų užduočių puslapyje skaičių. 
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 Sąskaitų-faktūrų sąrašas 

2.2.3 Nekilnojamo turto registras 

NTR nustatymai tvarkomi ED tvarkytojų administravimas → Pasirenkama organizacija → NTR 
nustatymai. 

 

2.2.3.1 NTR prašymų sąrašas 

 

 NTR pranešimų sąrašas 

EDT  administratorius NTR pranešimų sąraše gali atlikti šiuos veiksmus:  

7. Filtruoti užduočių sąrašą; 

8. Pasirinkti vieną, kelias ar visas užduotis; 

9. Pereiti į kitą puslapį; 

10. Atnaujinti užduočių sąrašą; 

11. Pakeisti matomų užduočių puslapyje skaičių. 

12. Atsisiųsti pateiktą DWG; 

13. Peržiūrėti pranešimą BNŽN paspaudus ant koordinačių. 

2.2.3.2 BNŽN  

BNŽN susideda iš trijų sričių: 

1. Žemėlapio; 
2. Įrankių juostos; 
3. Meniu. 
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2.2.3.2.1 BNŽN Žemėlapio sritis 

Žemėlapio srityje galima atlikti šiuos veiksmus: 

1. Atlikti paiešką pagal sklypo numerį arba adresą; 

 

 Sklypo paieška 

2. Pakeisti pagrindo žemėlapį (naudoti bazinį žemėlapį arba ortofoto); 
 

 

 Pagrindo žemėlapio keitimas 

3. Artinti/tolinti vaizdą naudojant pelės ratuką arba artinimo ir tolinimo mygtukus; 

 

 

 Artinti/tolinti  

4. Keisti žemėlapio aprėptį pelės pagalba, įspaudus kairį klavišą, slenkant vaizdą; 
5. Identifikuoti pranešimus žemėlapyje 

 

 

 Pranešimų identifikavimas 

2.2.3.2.2 BNŽN Įrankių juosta 

Įrankių juostos įrankiai: 

1. Žemėlapio sluoksniai. Šis įrankis leidžia naudotojui:  
i. Įjungti/išjungti sluoksnius; 
ii. Pakeisti sluoksnių poziciją (perkelti žemyn arba aukštyn); 
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iii. Nustatyti sluoksnių permatomumą; 
iv. Peržiūrėti sluoksnio simbolizaciją (išskleidus sluoksnį). 

 

 

 Žemėlapio sluoksniai 

2. Identifikavimas. Įgalinus šį įrankį, pelės pagalba naudotojas gali pasižymėti EO 
žemėlapyje ir gauti aprašomąją informaciją apie kiekvieną objektą, kuris patenka į tą 
tašką. 

 

 

 

 EO identifikavimas 

3. Mastelio keitimas. Įrankis leidžia keisti žemėlapio mastelį. 

 

 

 Mastelio keitimas 

2.2.3.2.3 BNŽN Meniu 

Meniu juostoje naudotojas gali atlikti peržiūrėti pranešimo informaciją: 
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 NTR pranešimo peržiūra 

2.2.4 ED sinchronizavimas 

EDT gali peržiūrėti šią skiltį tik tuo atveju, jei administratorius nėra uždraudęs ED sinchronizavimo. 
Detalus ED sinchronizavimo procesas aprašomas tolimesniuose skyriuose. 

 

2.2.5 TIIIS administravimas 

Šioje skiltyje vykdomos TIIIS sistemos administravimo ir konfigūravimo funkcijos. 

2.2.5.1 ED organizacijų administravimas 

2.2.5.1.1 ED organizacijos administravimas 

EDT organizacijų sąraše administratorius gali administruoti savo organizaciją.  

 

 

 EDT organizacijos administravimas 

EDT organizacijų administravimas vykdomas užpildant šią informaciją: 

 

• Atributinė informacija 

 

1. EDT organizacijos atributinė informacija.  

• EDT organizacijos pavadinimas; 

• EDT organizacijos adresas; 
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• EDT organizacijos telefonas; 

• EDT organizacijos el. paštas; 

• Nurodoma, ar organizacija yra savivaldybė. 
2. Užduočių valdymo blokas. 

• Nurodoma, ar naudotojai užduotys pasiims patys sau ar organizacijoje 
bus užduočių skirstytojas. 

3. EDT organizacijos mokėjimų duomenys. 

• Įmonės kodas; 

• PVM mokėtojo kodas; 

• Sutarties su VIISP mokėjimo paslaugos identifikatorius; 

• VIISP mokėjimo paslaugos gavėjo kortelės numeris. 

 

 

 

 Atributinė informacija 

• Sutarties duomenys 

 

EDT organizacijos administratorius gali peržiūrėti pasirašytą EDT organizacijos 
sutartį. 
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 Sutarties duomenys 

• Veikimo teritorija 

 

EDT organizacijos administratorius gali įkelti arba atnaujinti organizacijos veikimo 
teritoriją, inicijuojant veikimo teritorijos procesą.  

 

 Veikimo teritorija 

Veikimo teritorija įkeliama DWG arba SHAPE, GDB formatais. GDB ir SHP formatų 
atveju, duomenys turi būti suglaudinti į .zip formato bylą. Į bylą taip pat gali būti įkeliami 
papildomi failai, kurie nurodo veikimo teritorijas, jų pavadinimus, bei atsakingus asmenis. 
Įkėlus teritoriją yra pateikiamas prašymas TIIIS veiklos administratoriui patvirtinti veikimo 
teritoriją. 

 
 Veikimo teritorijos duomenų įkėlimas 
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• NTR nustatymai 

 

1. NTR pranešimų paslaugos administravimas. 

• Nurodoma, iš kokių savivaldybių EDT organizacija gaus nekilnojamo 
turto pranešimus.  

 

 NTR nustatymai 

• TIIIS1 nustatymai 

 

1. Priimami erdvinių duomenų planų tipai.  

• Varnele pažymimi planų tipai, kurių prašymus priims EDT 
organizacija; 

• Varnele pažymima kurių planų tipų prašymų informaciją gaus EDT 
organizacija;  

• Nurodomas EDT organizacijos naudotojas, kuris gaus šiuos 
pranešimus. 
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 TIIIS1 nustatymai 

• TIIIS2 nustatymai 

 

1. TIIIS2. TIIOED ir kitos informacijos gavimo el. paslaugos 
administravimas. 

• Nurodoma kokių temų erdvinius duomenis teiks organizacija.  
2. Teikimo būdas. 

• Nurodoma kokiu būdu bus teikiami ED. Jei pasirenkamas automatinis 
teikimas, administratorius turi nurodyti geoapdorojimo įrankio 
identifikatorių. 

3. Mokėjimo nustatymai. Nurodomos paslaugos teikimo kainos. 

• Fiksuota kaina už paslaugas, EUR. 

• Kaina už objekto vienetą, EUR. 

• Kaina už objektų plotą, EUR. 

• Įmokos kodas. 
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 TIIIS2 nustatymai 

• TIIIS3 nustatymai 

 

1. TIIIS3. VIISP žemės kasimo leidimų išdavimų el. paslaugos 
administravimo sritis. 

• Pažymima, ar organizacija priims užduotis žemės kasimo leidimų 
išdavimui; 

• Pažymima, ar organizacija priims užduotis sutikimam ar nesutikimam 
gauti; 

• Pažymima, ar sutikimo/nesutikimo PDF dokumente bus talpinamas 
žemėlapio fragmentas. Jei pažymima, administratorius turi nurodyti 
žemėlapio fragmento sukūrimo įrankio identifikatorių. 

• Administratorius gali pridėti papildomų sluoksnių pasirinkęs 
„Dinaminiai teritorijos ribų servisai: Pridėti...“.; 
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• Pažymima, ar bus priimamos užduotys apie aptiktus inžinerinius 
įrenginius ir nurodoma, kokių ED temų užduotys bus priimamos. 

 

 

 TIIIS3 nustatymai 

 

• ED sinchronizavimas 

 

1. TIIIS veiklos administratoriaus nustatymai (tik peržiūrai).  

• Tvarkytojo identifikatorius; 

• Nurodoma, kokiu būdu bus vykdomas erdvinių duomenų 
sinchronizavimas; 

• Nurodoma, kas kiek minučių yra priimami pokyčių paketai.  
2. EDT organizacijos administratoriaus nustatymai. 

• Pažymima, ar informuoti administratorių apie sinchronizavimo įvykius 
el. paštu; 

• Pažymima, ar informuoti administratorių apie sinchronizavimo įvykius 
per EPTP vartus; 

• Pažymima, ar informuoti administratorių apie sinchronizavimo 
rezultatus. 

• Nurodomi SEDR kodai, kurie bus naudojami sinchronizavime. 
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 ED sinchronizavimas 

Erdvinių duomenų tvarkytojo organizacijos prieigos raktai skirti erdvinių duomenų sinchronizavimo 
ir kitų integracinių sąsajų, kuomet integracija atliekama sistema-sistema būdu, autentifikacijai vykdyti. 

 

1. Prieigos rakto kūrimas.  

• Nurodomas rakto pavadinimas; 

• Nurodomas rakto tipas. 

 

2. Prieigos raktų sąrašas. 

• Pateikiami jau sukurti prieigos raktai; 

• Prieigos raktus iš sąrašo galima ištrinti. 
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 Prieigos raktai 

2.2.5.1.2 EDT organizacijų grupių administravimas 

Administratorius organizacijos padalinius gali administruoti organizacijos organizavimo puslapyje 
pasirinkęs „Administruoti grupes“. 

 

 

 Administruoti grupes 

EDT organizacijų sąraše administratorius gali atlikti šiuos veiksmus: 

1. Nustatyti, kad būtų rodomos tik neaktyvios grupės; 
2. Administruoti grupę; 
3. Sukurti grupę; 
4. Pereiti į kitą puslapį; 
5. Nustatyti rodomų grupių puslapyje skaičių; 

 

 
 Grupių sąrašas 

EDT organizacijos grupių administravimas vykdomas užpildant šią informaciją: 

 

• Atributinė informacija 

 

1. Atributinė informacija.  
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• EDT grupės pavadinimas vidiniam naudojimui; 

• EDT grupės viešas pavadinimas lietuvių kalba; 

• EDT grupės viešas pavadinimas anglų kalba; 

• EDT grupės adresas; 

• EDT grupės telefonas; 

• EDT grupės el. paštas; 
2. Užduočių valdymo blokas. 

• Nurodoma, ar naudotojai užduotys pasiims patys sau ar organizacijoje 
bus užduočių skirstytojas. 

 

 

 Atributinė informacija 

• Sutarties duomenys 

 

EDT organizacijos administratorius gali peržiūrėti pasirašytą EDT organizacijos 
sutartį. 

 

 

 Sutarties duomenys 

• Veikimo teritorija 
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EDT organizacijos administratorius gali įkelti arba atnaujinti organizacijos veikimo 
teritoriją, inicijuojant veikimo teritorijos procesą.  

 

 Veikimo teritorija 

Veikimo teritorija įkeliama DWG arba SHAPE, GDB formatais. GDB ir SHP formatų 
atveju, duomenys turi būti suglaudinti į .zip formato bylą. Į bylą taip pat gali būti įkeliami 
papildomi failai, kurie nurodo veikimo teritorijas, jų pavadinimus, bei atsakingus asmenis. 
Įkėlus teritoriją yra pateikiamas prašymas TIIIS veiklos administratoriui patvirtinti veikimo 
teritoriją. 

 
 Veikimo teritorijos duomenų įkėlimas 

• Grupės naudotojai 

 

1. EDT grupės naudotojų priskyrimas.  

• Nurodoma, kurie organizacijos naudotojai yra priskirti šiam padaliniui. 
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 Grupės naudotojai 

• NTR nustatymai 

 

1. NTR pranešimų paslaugos administravimas. 

• Nurodoma, iš kokių savivaldybių EDT padalinys gaus nekilnojamo 
turto pranešimus.  

 

 

 NTR nustatymai 

• TIIIS1 nustatymai 

 

1. Priimami erdvinių duomenų planų tipai.  

• Varnele pažymimi planų tipai, kurių prašymus priims EDT 
padalinys; 
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• Varnele pažymima kurių planų tipų prašymų informaciją gaus EDT 
padalinys;  

• Nurodomas EDT grupės naudotojas, kuris gaus šiuos 
pranešimus. 

 

 

 TIIIS1 nustatymai 

• TIIIS2 nustatymai 

 

1. Teikiamų erdvinių duomenų rūšys. 

• Nurodoma kokių temų erdvinius duomenis teiks padalinys.  
2. Teikimo būdas. 

• Nurodoma kokiu būdu bus teikiami ED. Jei pasirenkamas automatinis 
teikimas, administratorius turi nurodyti geoapdorojimo įrankio 
identifikatorių. 

3. Mokėjimo nustatymai. Nurodomos paslaugos teikimo kainos. 

• Fiksuota kaina už paslaugas, EUR. 

• Kaina už objekto vienetą, EUR. 

• Kaina už objektų plotą, EUR. 

• Įmokos kodas. 
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 TIIIS2 nustatymai 

• TIIIS3 nustatymai 

 

1. Bendrieji nustatymai. 

• Pažymima, ar padalinys priims užduotis žemės kasimo leidimų 
išdavimui; 

• Pažymima, ar padalinys priims užduotis sutikimam ar nesutikimam 
gauti; 

• Pažymima, ar sutikimo/nesutikimo PDF dokumente bus talpinamas 
žemėlapio fragmentas. Jei pažymima, administratorius turi nurodyti 
žemėlapio fragmento sukūrimo įrankio identifikatorių. 

• Administratorius gali pridėti papildomų sluoksnių pasirinkęs 
„Dinaminiai teritorijos ribų servisai: Pridėti...“.; 

• Pažymima, ar bus priimamos užduotys apie aptiktus inžinerinius 
įrenginius ir nurodoma, kokių ED temų užduotys bus priimamos. 
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 TIIIS3 nustatymai 

• ED sinchronizavimas 

 

1. TIIIS veiklos administratoriaus nustatymai nustatymai (tik peržiūrai). 

• Tvarkytojo identifikatorius; 

• Nurodoma, kokiu būdu bus vykdomas erdvinių duomenų 
sinchronizavimas; 

• Nurodoma, kas kiek minučių yra priimami pokyčių paketai.  
2. EDT organizacijos administratoriaus nustatymai. 

• Pažymima, ar informuoti administratorių apie sinchronizavimo įvykius 
el. paštu; 

• Pažymima, ar informuoti administratorių apie sinchronizavimo įvykius 
per EPTP vartus; 

• Pažymima, ar informuoti apie sinchronizavimo rezultatus. 

• Nurodomi SEDR kodai, kurie bus naudojami sinchronizavime. 
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 ED sinchronizavimas 

2.2.5.1.3 EDT organizacijų grupių kūrimas 

Grupės kūrimas vykdomas užpildant visų funkcijų nustatymus, kaip ir administruojant padalinį (žr. 
ankstesnį skyrių). 
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3. GIS PĮ redagavimo sesijos įrankiai 

TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjai (ED tvarkytojai) naudodami ArcGIS Pro ir redagavimo sesijos 
įrankių įskiepius gali tvarkyti topografinių bei inžinerinių tinklų planų erdvinius duomenis. Šiame skyriuje 
detaliai aprašomas RSĮ naudojimas. 

 

3.1 Įrankių diegimas ir konfigūravimas 

Reikalinga programinė įranga tvarkytojo darbo vietoje: ArcGIS Pro Standard. 

Duomenų bazių valdymo įranga, kurioje diegiama tvarkytojo duomenų bazė: Microsoft SQL Server, 
ArcGIS Enterprise Standard – PĮ, skirta erdvinių duomenų funkcijoms įmonės duomenų bazėje palaikyti. 

 

Prieš diegiant įrankius, reikia parengti įmonės infrastruktūrą: 

• Sukurti naudotoją TPS vartų portale 

TIIIS_sistemos_administratorių_instrukcijos.docx  (skyrius 7. NAM administravimas) 

• Priskirti naudotoją įmonei ir tvarkytojo padaliniui 

TIIIS_sistemos_administratorių_instrukcijos.docx (skyrius 7. NAM administravimas) 

• Gauti tvarkytojo identifikatorių 

TIIIS_sistemos_administratorių_instrukcijos.docx (skyrius 8. TIIIS EDT administravimas) 

• Įdiegti tvarkytojo duomenų bazę (TEDR) 

TIIIS_diegimo_instrukcija.docx (skyrius 18.3.1 TEDR DB paruošimo žingsniai) 

• Nustatyti sinchronizavimo parametrus portale 

TIIIS_naudotoju_instrukcijos_el_paslaugu_ir_duomenu_tvarkytojams.docx (skyrius 4. Erdvinių 
duomenų sinchronizavimas) 

• Įdiegti sinchronizavimo duomenų bazę (TEDR_SYNC) 

TIIIS_diegimo_instrukcija.docx (skyrius 18.3.3 TEDR_SYNC DB paruošimo žingsniai) 

 

Redagavimo sesijos įrankių diegimas detaliau aprašytas: TIIIS_diegimo_instrukcija.docx (skyrius 
18.2 Redagavimo sesijos įrankių diegimas) 

Redagavimo sesijos GIS įrankiai diegiami automatiškai, vykdant pateiktą diegimo failą. Diegimo 
metu įdiegiami įrankiai, reikalingas šriftas ir nustatymai. Nustatymai saugomi diegimo metu nurodytame 
kataloge (numatytasis C:\tiiis) bei naudotojo Documents kataloge: [naudotojo prisijungimo 
vardas]\Documents\HB.TIIS.Pro 

Konfigūracijos informacija, kurią nustato naudotojas ArcGIS Pro yra saugoma kiekviename 
projekte (*.mapx) ir skirtinguose projektuose gali skirtis. 
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3.2 Įrankių paleidimas ir prisijungimas prie sistemos 

3.2.1 Įrankių nustatymai darbo vietoje 

Pirmą kartą dirbant su projektu (ar sukūrus naują), reikalinga sutvarkyti TEDR nustatymus (jie 
pasiekiami per projekto „Options“ ir „TEDR nustatymai“, nurodant, kur yra patalpintos duomenų bazės, 
katalogai bei šablonai. 

Pagrindiniai nustatymai: 

1. Naudotojo ID. Numatytasis TPS vartų naudotojo identifiakatorius. Identifikatorius padeda 
atskirti šio naudotojo prašymus nuo kitų toje pačioje įmonėje ir TEDR DB dirbančių 
naudotojų. 

2. Tvarkytojo ID. Numatytasis erdvinių duomenų tvarkytojo identifikatorius. Suteikiamas TIIIS 
portale konfigūruojant tvarkytojo įmonės padalinius. Šis identifikatorius kritiškai svarbus 
dirbant su redagavimo sesijos įrankiais bei sinchronizuojant duomenis. 

3. TEDR duomenų bazė. Prisijungimas prie TEDR duomenų bazės (*.sde failas). 
Rekomenduojama sukurti atskirą naudotoją kiekvienam operatoriui. Atkreipkite dėmesį, 
kad naudotojo vardas, nurodytas šiame faile, bus įrašomas į redagavimo sekimo laukus 
(Nauj_n, Red_n). 

4. LEDR pagrindinis katalogas. Katalogas, kuriame laikomi konvertuoti prašymų duomenys. 

5. Kortelių saugojimo vieta. Katalogas, kuriame saugomos inžinerinių įrenginių kortelės. Jeigu 
organizacijoje dirba daugiau negu vienas integruotojas reikia naudoti visiems 
integruotojams tinkle pasiekiamą diską. 

6. Objektų, galinčių turėti korteles kodai. Inžinerinių objektų kodai, kurie gali turėti korteles 
(Pagal galiojančią specifikaciją tai: 3109, 3151, 3209, 3251, 3309, 3351, 3409, 3451, 3509, 
3533, 3551, 3609, 3651, 3709, 3751, 3770, 3809, 3851, 3909, 3951, 3994) 

7. Maksimalus kortelės dydis. Apribojimas įrenginio kortelės failo dydžiui. Viršijančios šį dydį 
kortelės nebus įkeliamos į sistemą. 

8. Ploto kūrimo pagal tašką parametrai. Kuriant plotą tam tikru žingsniu ieškoma tašką 
ribojančių linijų. Parametrai leidžia konfigūruoti pradinį paieškos atstumą, paieškos 
didinimo žingsnį bei maksimalų atstumą. Jeigu pagal maksimalų atstumą atrinktos linijos 
nesuformuoja uždaro poligono, laikoma, kad plotas negali būti sukurtas. 

Duomenų sinchronizavimui aktualūs nustatymai pateikaimi skiltyje Sinchronizavimas. Šie nustatymai 
yra aktualūs jeigu darbo vietoje, kurioje diegiami įrankiai bus atliekamas taip pat ir duomenų 
sinchronizavimas teikiant pokyčių paketus į TIIIS. Sinchronizavimo procesas aprašomas kitame skyriuje. 

1. TEDR SYNC duomenų bazė – sinchronizavimo įrašų duomenų bazė (reikalinga duomenų 
sinchronizavimui naudojant pokyčių paketus). 

2. Pokyčių paketų saugojimo vieta. Katalogas, kuriame išsaugomi pokyčių paketai vykdant 
autoamtinį sinchronizavimą. 

3. Detalių ataskaitų saugojimo vieta. Katalogas, kuriame išsaugomis detalios 
sinchronizavimo ataskaitos vykdant autoamtinį sinchronizavimą. 

 

 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

47 

 

 

 

 TEDR pagrindiniai nustatymai 

Nustatymuose valdomi sluoksniai ir kodai, su kuriais EDT dirbs. Pasirinkus sritį Tvarkomi kodai, 
pažymimi kodai su kuriais dirba integruotojas. Jeigu kodas nepažymėtas, jis nebus nagrinėjamas duomenų 
integravimo metu. Atkreipkite dėmesį, kad integravimo proceso metu galima papildomai pažymėti (dar 
labiau sumažinti apimtį) kodus kuriuos naudotojas pageidauja integruoti. 
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 Tvarkomų kodų nustatymai 

 

SVARBU! Visi RS įrankiai naudos ir atliks veiksmus tik su tais sluoksniais, kurie yra pažymėti kaip 
naudojami. 

RSĮ įrankiai pateikti projekto viršuje esančioje įrankių juostoje „TEDR“. 

 

 RSĮ įrankinės juosta 

3.2.2 Prisijungimas prie sistemos 

Įrankinėje galimos kelios autentifikacijos būsenos: 

1. Naudotojas nenurodytas. Sistemai nežinomas dirbančio naudotojo identifikatorius ir 
tvarkytojo identifikatorius. Įrankių naudoti nerekomenduojama, nes nebus korektiškai 
užpildyti tvarkytojo atributai, gali kilti sunkumų sinchronizuojant duomenis. 

2. Naudotojas dirba neprisijungęs prie TIIIS. Naudotojas yra nurodęs numatytąjį naudotojo 
identifikatorių ir tvarkytojo identifikatorių. Tvarkytojo duomenys redagavimo įrankiais bus 
užpildomi korektiškai, tačiau naudotojas negalės pasiekti TIIIS integravimo užduočių.  

3. Naudotojas dirba prisijungęs prie TIIIS. 

 

Įdiegus įrankius arba sukūrus naują ArcGIS Pro projektą, dar nėra nustatytas numatytasis naudotojo 
identifikatorius ir numatytasis tvarkytojo identifikatorius. Tokiu atveju pateikiama sąsaja „Naudotojas 
nenurodytas“. Naudotojui leidžiama prisijungti prie TPS vartų arba pasirinkti darbą „Neprisijungus“. Jeigu 
dirbti „Neprisijungus“ neleidžiama, reikia sutvarkyti naudotojo ir tvarkytojo informaciją įrankių 
nustatymuose ir įjungti žemėlapio projektą iš naujo. 

 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

49 

 

 

 

 Nenurodytas naudotojas. Naudotojo informacija ir autorizacijos veiksmai. 

 

Įrankiais leidžiama dirbti neprisijungus prie sistemos ir prisijungus naudotojo vardu ir slaptažodžiu. 
Neprisijungusio naudotojo vardas ir tvarkytojo identifikatorius nustatomas toks, koks jis yra įrašytas TEDR 
įrankio naudotojo nustatymuose. Neprisijungęs naudotojas negalės pasiekti TIIIS portale esančių duomenų 
tvarkymo užduočių, tačiau gali tęsti jau pradėtų prašymų integravimą bei sukurti naują prašymą 
pateikdamas turimus duomenų failus. 

Norint dirbti „Neprisijungusio“ naudotojo režimu, reikia nustatyti numatytąjį naudotojo identifikatorių 
ir tvarkytojo identifikatorių. 

Neprisijungusio naudotojo informacija užpildoma atitinkamuose atributiniuose laukuose, nurodytas 
tvarkytojo identifikatorius yra svarbus sinchronizuojant duomenis.  

 

 

 Nustatymų sritis, kurioje pasirenkamas neprisijungusio naudotojo vardas ir tvarkytojo ID 

 

 

 

 Naudotojas dirba neprisijungęs prie TIIIS. Naudotojo informacija ir autorizacijos veiksmai. 

 

 

Prisijungimo metu pakeitus tvarkytoją, sistema automatiškai įvykdys nurodyto tvarkytojo aktyvaus 
prašymo nustatymo veiksmus: aktyviame žemėlapyje užkraunamas aktyvus naudotojo integruojamas 
prašymas. Atkreipkite dėmesį, kad sistemos nustatymai (failų saugojimo vieta, prisijungimai, tvarkomi 
kodai) yra susiję su tam tikru tvarkytoju – jeigu integruotojas dirba su kelių tvarkytojų duomenimis, 
rekomenduojama turėti kiekvienam tvarkytojui atskirą ArcGIS žemėlapio projektą. 
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Norėdamas naudotis pilnaverčiu įrankinės funkcionalumu, naudotojas turi prisijungti prie TIIIS 
portalo TIIIS naudotojo vardu ir slaptažodžiu (suteikiama TPS vartuose). Naudotojas turi būti priskirtas 
tvarkytojo organizacijai ir tvarkytojo padaliniui. Prisijungęs naudotojas gali valdyti pateiktų prašymų 
duomenų integravimo užduotis, atsisiųsti duomenis tiesiogiai iš TIIIS portalo.  

Naudotojas turi prisijungti TIIIS naudotojo vardu ir slaptažodžiu ir pasirinkti profilį. Prisijungimas 
vykdomas atsidariusioje interneto naršyklėje. Jeigu pasirinktas profilis (organizacija) turi daugiau padalinių, 
kuriuose dirba naudotojas, bus pateiktas papildomas langas, skirtas padalinio pasirinkimui. Pagal pasirinktą 
padalinį nustatomas tvarkytojo ID. 

 

 

 Prisijungimo metu ArcGIS Pro rodomas dialogo langas 

  

 

 

 Prisijungimo ir profilio pasirinkimo žingsniai 

 

 

 Tvarkytojo pasirinkimas ArcGIS Pro, jeigu profilis priskirtas keliems organizacijos padaliniams TIIIS 

Prisijungusiam naudotojui rodomas naudotojo vardas, tvarkytojo identifikatorius, mygtukas 
„Atsijungti“. Įrankinėje leidžiama naudoti mygtuką „TIIIS užduotys“. 
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 Prisijungusio naudotojo informacija. Rodomas naudotojo vardas ir pasirinktas tvarkytojas, mygtukas „Atsijungti“ 

 

3.3 Erdvinių duomenų įsikėlimas tvarkymui 

3.3.1 Prašymų parsisiuntimas iš TIIIS 

Prašymų parsisiuntimas iš TIIIS yra vykdomas įrankių juostoje, prašymų skiltyje, pasirinkus įrankį 
„TIIIS užduotys“.  

  

 TIIIS užduočių ir integruojamų prašymų sritis įrankių juostoje  

Naudotojui pateikiamas integravimo užduočių sąrašas. Integravimo užduotis sukuriama tuo metu, 
kai tvarkytojas patvirtina prašymą  

 

 

 TIIIS užduotys ir filtravimo galimybės 

TIIIS prašymai gali būti filtruojami pagal šiuos požymius: 

1. Numeris; 

2. Pavadinimas; 

3. Prašymo pateikimo data nuo – iki; 

4. Geodezininko pažymėjimo unmeris (GKP Nr.); 

5. Prašymo dokumento tipas; 

6. Integravimo būsena; 

7. Integravimo pradžios data nuo – iki; 

8. Teritoriją – apibrėžiama žemėlapyje stačiakampiu. 
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TIIIS prašymų sąraše paspaudus ant konkretaus prašymo numerio pateikiamas prašymo detalus 
aprašymo langas: 

 

  

 TIIIS integravimo užduoties informacija 

Norint pasirinkti ir parsisiųsti šį prašymą tvarkymui ir integravimui, spaudžiama „Pasiimti“. 
Pasirinkus šį mygtuką duomenys automatiškai atsiunčiami iš TIIIS portalo ir sukuriamas integruojamas 
prašymas, kurio tvarkymą integruotojas gali inicijuoti iš sąrašo „Integruojami prašymai“. 

Naudotojas šiame lange gali atlikti šiuos veiksmus: 

• Atsisiųsti GEDR. Atsisiunčiamas suformuotas GEDR. 

• Atsisiųsti failus. Atsisiųsti pradinius, teikėjo pateiktus, duomenis. 

• Pasiimti. Nepriskirta užduotis priskiriama prisijungusiam naudotojui.  

• Grąžinti. Grąžinti priskirtą sau prašymą/integravimo užduotį (prašymą galės pasiimti 
tvarkyti kitas EDT); 

•  

 

Įvykdžius duomenų inicijavimą, prašymą galima pasirinkti kaip aktyvų ir pradėti duomenų tvarkymą. 
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 Prašymo aktyvavimas 

3.3.2 Prašymų sukūrimas rankiniu būdu 

 

Prašymų sukūrimas rankiniu būdu yra vykdomas įrankių juostoje, prašymų skiltyje, pasirinkus įrankį 
„Sukurti prašymą“ (1) arba integruojamų prašymų sąraše pasirinkus „Sukurti naują prašymą“. 

 

 

 Prašymo sukūrimo inicijavimo mygtukas 

 

Naudotojas turi nurodyti pateikti duomenis atitinkančius galiojančią SEDR specifikaciją. Gali būti 
teikiama: 

1. DWG formato failai.  

2. ZIP bylos (rekomenduojama). Jose gali būti talpinama: 

a. DWG formato failai. 

b. Inžinerinių įrenginių šulinių kortelės. Jos turi būti dedamos į pakatalogį „korteles“. 

c. Erdviniai duomenys, teikiami SHP arba ESRI File Geodatabase (FGDB) formatu. 
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 Prašymo kūrimas rankiniu būdu 

Pasirinkus „Sukurti prašymą“ pradedamas duomenų importas, sukuriama prašymo teritorija ir 
metaduomenys (Integruoti_p) TEDR duomenų rinkinyje. 

 

 Duomenų konvertavimo metu rodomas pranešimas 

 

 Pranešimas sėkmingai įkėlus duomenis 

 

Duomenis ir duomenų įkėlimo ataskaitą galima pamatyti kataloge, atitinkančiame prašymo numerį 
[Ledr katalogas]\[Prašymo numeris]\*_importo_ataskaita.html 
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 Duomenų importo ataskaitos pavyzdys 

Importavimo metu gaunant kritinę klaidą (neįmanoma nuskaityti duomenų, nepateikta prašymo 
teritoriją), bus pateiktas įspėjimas, prašymo kūrimas nutraukiamas. 

Jeigu teikiamos inžinerinių objektų šulinių kortelės, šie failai turi būti talpinami ZIP archyve 
esančiame kataloge „korteles“. Objekto atributinėje informacijoje atribute „Kortele“ turi būti nurodytas šio 
failo pavadinimas. Šulinių objektų perkėlimo metu bus importuotos ir šulinių kortelės, kuriuos talpinamos 
kataloge, nustatymuose nurodytame kaip „Kortelių saugojimo vieta“. 

Sukūrus prašymą ir importavus duomenis, jis talpinamas Integruojamų prašymų sąraše ir iš esmės 
nesiskiria nuo kitų iš TIIIS atsisiųstų duomenų prašymų. 

 

3.4 Integruojami prašymai 

Pasirinkus „Prašymų sąrašas“, atveriama forma, kurioje pateikiami integruotojo darbo vietoje pradėti 
integruoti prašymai. Prašymai šiame sąraše pateikiami kai duomenys yra atsiųsti į tvarkytojo darbo vietą 
iš TIIIS užduoties arba yra sukuriami pateikiant duomenis tvarkytojo darbo vietoje. Prašymų sąrašo 
sudarymas remiasi duomenų struktūra Integruoti_p, kuri saugoma tvarkytojo erdvinių duomenų rinkinyje 
(TEDR). 
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Prašymus galima filtruoti pagal šią informaciją: 

1. Prašymo numeris. 

2. Pavadinimas. 

3. Pateikimo data nuo – iki. 

4. Geodezininko pažymėjimo numeris (GKP Nr). 

5. Dokumento tipas. 

6. Integravimo būsena. 

7. Integravimo pradžia nuo – iki. 

 

Du kartus paspaudus prašymo įrašo eilutę prašymo teritorija išdidinama žemėlapyje. 

Paspaudus ant prašymo numerio, atidaroma detali aprašomoji prašymo informacija.  

 

3.4.1 Prašymo informacija 

Pasirinkus prašymą, atveriama prašymo detalios informacijos forma. Šioje formoje galima atlikti 
prašymo metaduomenų tvarkymo veiksmus, ribos tikslinimą, pasirinkti kurie objektai bus integruojami. 

Pradėjus integravimo procesą, aktyviame žemėlapyje suformuojamos LEDR ir TEDR duomenų 
grupės, su kuriomis vykdomi tolimesni veiksmai. Prašymas, kuris tuo metu integruojamas yra aktyvus. 
Aktyvaus prašymo formoje pateikiamas išnagrinėtų ir neišnagrinėtų objektų kiekis. 
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 Integruojamo prašymo informacija 

Galimos prašymo būsenos: 

1. Nenurodyta – Sukurta prašymo teritorija, tačiau dar nepažymėta, kad prašymas integruojamas, 
objektai gali būti perkelti arba dar nevykdytas jų perkėlimas. Galima keisti prašymo aprašomąją 
informaciją. 

2. Integruojamas – Prašymo duomenys yra perkelti, integravimas pradėtas. Jau gali būti atlikti 
veiksmai su prašymo objektais. Prašymo aprašomosios informacijos keisti nebeleidžiama. 

3. Aktyvuotas – Tai prašymas, kuris šiuo metu yra integruojamas. Pagal šį prašymą aktyviame 
žemėlapyje grupėje „Integruojamas LEDR“ nustatytos sluoksnių išrankos sąlygos. Su šio 
prašymo objektais atliekami analizės ar rankinio integravimo veiksmai. Tvarkytojas gali turėti tik 
vieną aktyvų prašymą, aktyvuojant naują prašymą, ankstesniojo būsena yra pakeičiama į 
„Integruojamas“. Išnagrinėjus aktyvaus prašymo objektus, prašymą galima patvirtinti – tokiu 
atveju jo būsena tampa „Integruotas“. 

4. Integruotas – prašymas, kurio visi objektai yra išnagrinėti ir jis yra patvirtintas. Prašymo 
objektams nustatomas požymis Rinkinys = ‘TEDR’, objektai yra paruošti sinchronizavimo 
veiksmams (Sinch=1). 

 

 

Prašymo būsenos ir leidžiami veiksmai 

Leidžiami veiksmai 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

58 

 

Eil. 
Nr. 

Prašymo 
būsena 

Tikslinti 
ribą 

Perkelti į 
TEDR 

Atnaujinti 
prašymo 
metaduomenis 

Pradėti 
integravimą 

Tvarkyti 
objektus 

Patvirtinti 
prašymą 

1.  Duomenys įkelti 
į LEDR 

+ + + - - - 

2.  Duomenys 
perkelti į TEDR 

- - + +   

3.  Pradėtas 
integravimas 

- - - + + - 

4.  Visi objektai 
išnagrinėti 

- - - + + + 

3.4.2 Integruojamos teritorijos ribos keitimas 

Integruojamos teritorijos keitimas inicijuojamas prašymo formoje pasirinkus „Tikslinti ribą“. Mygtukas 
aktyvus tik tuo atveju, kai prašymas yra sukurtas, bet prašymo duomenys dar neperkelti į TEDR duomenų 
rinkinį. Keičiant teritoriją galima apriboti importuojamų objektų kiekį ir formą – importuojami objektai bus 
apkirpti pagal prašymo teritoriją. 

Pasirinkus “Tikslinti ribą” sluoksnių grupėje “Integruojamas LEDR” pridedama pasirinkto prašymo 
informacija sluoksnyje „Aktyvus prašymas“, automatiškai suformuojama objektų filtravimo sąlyga 
(definition query), kad būtų pateikiama tik pasirinkto prašymo riba. Aktyvuojamas redagavimo įrankis 
pasirinktai ribai. Pakeitus ribą, būtina išsaugoti atliktus pakeitimus (Edit > Save). 

Vėlesniuose žingsniuose importuojant duomenis iš laikino rinkinio į tvarkytojo rinkinį (TEDR), visi 
objektai bus apkerpami pagal suformuotą integruojamą teritoriją. 

Atkreipkite dėmesį, kad planuojamos teritorijos ribą galėsite pakeisti ir vėlesniuose etapuose 
standartiniais įrankiais (nerekomenduojama), tačiau tai nebeįtakos duomenų apkirpimo pagal teritoriją. 

 

 

 Ribos tikslinimo funkcionalumo inicijavimas 
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 Prašymo ribos keitimo aktyvavimas 

3.4.3 Prašymo duomenų perkėlimas į tvarkytojo rinkinį 

Importavus pradinius duomenis atliekamas šių duomenų perkėlimas iš laikino rinkinio į tvarkytojo 
duomenų rinkinį, kur vykdoma tolimesnė objektų analizė ir integravimas. 

Pasirinkto prašymo srityje „Integruojami kodai“ pateikiami LEDR duomenų rinkinyje atpažinti 
objektų kodai ir jų kiekis. Naudotojas gali papildomai pasirinkti kuriuos objektus pageidauja perketi į TEDR 
rinkinį, naudoti analizės ir integravimo procese. 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu tvarkytojo nustatymuose nėra pažymėta, kad tvarkytojas integruoja 
kodus, objektai šiame sąraše nėra pateikiami – laikoma, kad jie neaktualūs tvarkytojui. 

Pažymėjęs aktualius prašymo objektus, tvarkytojas pasirenka „Perkelti į TEDR“, vykdomas 
duomenų perkėlimas ir apkirpimas pagal prašymo ribą. 

 

 

 Pasirinkto prašymo objektų kiekių pateikimas, kai jie dar nėra perkelti į TEDR 

 

 Objektų perkėlimo metu rodomi informaciniai pranešimai 
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 Prašymo objektų vaizdas po perkėlimo į TEDR 

Įvykdžius perkėlimą, ties kiekvienu objekto kodu stulpelyje „Perkelta“ pateikiamas perkeltų objektų 
kiekis, mygtukas „Perkelti į TEDR“ tampa neaktyvus, aktyvuojamas funkcionalumas „Pradėti integravimą“. 

Objektai po įkėlimo yra susiejami su integruojamos teritorijos riba, jiems nustatomas požymis 
Rinkinys = ‘LEDR’. Šis požymis nusako, kad objektai yra laikini, jų integravimas GIS įrankiais dar nebaigtas. 

 

3.4.4 Integruojamas prašymas 

Įvykdžius objektų perkėlimą į TEDR rinkinį, galima pradėti prašymo integravimą („Pradėti 
integravimą“). Veiksmai naudojant įrankius grupėje „Tvarkyti“ yra atliekami su aktyvaus prašymo objektais. 

 

 Prašymo pasirinkimas integravimui (Aktyvavimas) 

 

Aktyvaus prašymo numeris pateikiamas įrankių juostoje „Pasirinktas prašymas“, kai prašymas 
aktyvuotas, aktyvuojami tam tikri įrankiai, skirti dirbti su prašymo objektais. 
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 Aktyvaus prašymo informacija 

  

Kai visi aktyvaus prašymo objektai yra išnagrinėti, prašymo formoje pateikiamas mygtukas 
„Patvirtinti prašymą“. 

 

3.4.5 Duomenų vaizdavimas žemėlapyje 

Duomenys aktyviame žemėlapyje išdėliojami į dvi pagrindines grupes, kurias automatiškai tvarko TIIIS 
įrankiai: 

• „Integruojamas LEDR“ – tai yra aktyvaus prašymo laikini objektai (LEDR). Jie fiziškai yra talpinami 
tame pačiame duomenų rinkinyje kaip ir TEDR objektai, taikoma išrankos sąlyga (Rinkinys = LEDR 
and Integr_uid = [Aktyvaus prašymo ID – Integruoti_p.UID]), nustatanti šiuo metu aktyvaus 
prašymo duomenis. 

• TEDR – Pateikiami visi tvarkytojo tvarkomi sluoksniai, nurodoma duomenų išrankos sąlyga 
(Rinkinys = ‘TEDR’ or Rinkinys is NULL). 

 

 

 LEDR ir TEDR sluoksnių grupės žemėlapyje 
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LEDR ir TEDR rinkinių sluoksnių atvaizdavimas gali būti keičiamas naudojant įrankį „Šablonas“. 

 

 Šablonų keitimas 

Paruošti šablonai: 

• Atvaizdavimas pagal GKTR; 

• Atvaizdavimas pagal integravimo būsenas; 

• Spalvotas atvaizdavimas išlaikant EO temas (dujos, vandentiekis ir kt.); 

• Nespalvotas atvaizdavimas išlaikant GKTR simbolizavimą (ženklus); 

• Supaprastinto GKTR atvaizdavimas (supaprastintos linijos, plotų užpildymas) dėl 
greitesnio objektų išpiešimo. 

 

Naudotojas gali sukurti savo vaizdavimo šablonus. Kataloge [TIIIS įrankių diegimo 
direkorija]\map_templates yra pakatalogiai atitrinkantys šabloną. Galima nukopijuoti jau esantį šabloną, 
panaudoti jį kaip pavyzdį ir nustatyti naujas vaizdavimo taisykles. Šablone yra pakatalogiai atitinkantys 
žemėlapio sluoksnių grupes „Integruojamas LEDR“ ir „TEDR“. Šiose grupėse esantys pakatalogiai atitinka 
objektų grupes (dataset), jose esantys *.lyrx failai – sluoksnį. Sluoksnių failai gali būti keičiami nustatant 
kitą simbolizaciją arba užrašų išdėstymo tvarką. Failo pavadinimas turi atitikti sisteminį sluoksnio (objektų 
klasės pavadinimą). Objektų išrankos sąlyga (definition query) yra automatiškai nustatoma sistemos 
keičiant aktyvų prašymą, jos keitimas šablone nedaro įtakos šablono užkrovimui. 

Naudotojas gali keisti įrankių diegimo metu teikiamus šablonus, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad 
vykdant naujos įrankių versijos diegimą pakeitimai gali būti prarasti. 

 

3.5 ED analizė ir integravimo sprendimų priėmimas 

ED analizė yra vykdoma įrankių juostoje esančioje „Tvarkyti“ skiltyje, pasirinkus įrankį „LEDR į 
TEDR“. 

  

 EO tvarkymo įrankiai ir „LEDR į TEDR“ įrankis 

Atlikus redagavimo veiksmus objektų tarpusavio padėtis keičiasi, todėl rekomenduojama pasirinkti 
„Atlikti analizę“. Objektų analizė taip pat išreikštinai atliekama prieš patvirtinant objektus. 
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Formoje „LEDR į TEDR“ objektų tarpusavio padėties analizės rezultatai yra suskirstomi į skyrelius, 
kuriuose pateikiama prašymo LEDR ir teritorijoje esančių TEDR objektų geometrinė sąsaja. 

 

 

Analizės formoje galima: 

1. Atlikti analizę. Atliekant analizę iš naujo, galima nustatyti pasikeitusius objektų ryšius, jeigu jie buvo 
redaguoti. 

2. Tolerancijos ribose. Ši parinktis nurodo, kad susijusių objektų reikia ieškoti tolerancijos ribose. 
Numatytoji tolerancijos reikšmė yra 0,5m. 

3. Filtruoti objektus pagal: grupę (sluoksnį), kodų grupę ir matomą aprėptį. 

4. Automatinio žemėlapio keitimo parinktis. Jeigu pasirinkta, pažymėjus kurią nors objektų sąsają 
skyreliuose, žemėlapis automatiškai perslenkamas centruojant sąsajoje dalyvaujančius objektus 

5. Skyreliuose esančių objektų valdymas: 

a. Pasirinkti eilutę – žemėlapyje išdidinami objektai (jeigu nurodyta), pateikiama susijusių 
objektų atributinė informacija. 

b. Pažymėti eilutę – pažymimi atitinkamai objektai žemėlapyje. Jeigu keičiamas žymėjimas 
žemėlapyje, atitinkamai pakeičiamas ir eilučių žymėjimas. 

c. Skyreliuose esantys duomenų tvarkymo mygtukai detaliau aprašomi žemiau. Mygtukų 
veiksmai taikomi tik pažymėtiems objektams. 

  

 

 Forma „LEDR į TEDR“ ir pagrindinės analizės rezultatų valdymo funkcijos 

 

3.5.1 Siūloma sukurti 

Tai tokie objektai, kurių kodai prašyme yra nagrinėjami ir prašymo teritorijoje nėra tokių objektų. 
Tai greičiausiai naujai išmatuoti ir nustatyti objektai, kuriuos naudotojui siūloma sukurti TEDR rinkinyje. 
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 LEDR į TEDR analizės formos sritis „Siūloma sukurti“ 

 

Veiksmai: 

1. Sukurti – sukuriamas naujas TEDR objektas, pažymima, kad jis yra išnagrinėtas. 
2. Šalinti LEDR – pašalinamas LEDR objektas, jis nebenaudojamas tolimesnėje analizėje. 

 

 

3.5.2 Siūloma šalinti 

Siūlomi šalinti objektai yra tokie, kurių kodai prašyme yra nagrinėjami, tačiau pateiktame LEDR 
rinkinyje nurodytoje vietoje tokių objektų nėra. Greičiausiai objektas yra panaikintas, todėl geodezinių 
matavimų metu nebuvo pažymėtas. 

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių objektų padėtis gali būti nežymiai patikslinta, todėl prieš šalinant 
verta atlikti analizę tolerancijos ribose, arba atidžiai peržiūrėti siūlomus šalinti objektus. 

 

 

 

 LEDR į TEDR analizės formos sritis „Siūloma šalinti“ 
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 LEDR į TEDR analizės formoje pasirinktų objektų vaizdavimas žemėlapyje“ 

 

 

Veiksmai: 

1. Šalinti TEDR. Pašalinamas TEDR objektas, kuris neturi atitikmenų teikiamame LEDR. 
2. Žymėti išnagrinėta. TEDR objektas pažymimas kaip išnagrinėtas, jis nedalyvauja tolimesnėje 

analizėje. 

 

3.5.3 Sutampa 

Tai objektai, kurių geometrija pilnai sutampa. Greičiausiai tai nepasikeitę objektai. 
Rekomenduojama palyginti sutampančių objektų atributinę informaciją, galbūt aktualu perkelti naujo 
objekto atributus jau esančiam. 

 

 

 LEDR į TEDR analizės formos sritis „Siūloma sukurti“ 

 

Veiksmai: 

1. Šalinti TEDR – pašalinamas esantis TEDR objektas. 

2. Šalinti LEDR – pašalinamas LEDR objektas. 

3. LEDR > TEDR – susijusio LEDR objekto atributinė informacija perkeliama į TEDR. Gali būti 
naudojama, jeigu LEDR atributuose atnaujintos objekto charakteristikos. 
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3.5.4 Konfliktai 

Tai objektai, kurie iš dalies sutampa arba persidengia nagrinėjamoje teritorijoje. Skyrelyje „Konfliktai“ 
vaizduojami LEDR objektai, kuriems analizės metu nustatytas ryšys su bent vienu TEDR objektu. 

Pasirinkus objektą (objekto eilutę) atliekama toje pačioje kodų grupėje esančių objektų analizė ir 
pateikiami susiję TEDR objektai. Gali būti keletas susijusių objektų – pateikiamas jų sąrašas srityje 
„Susiję TEDR objektai“. Pasirinkus konkrečią objektų sąsają, galima palyginti objektų padėtį: išryškinti 
sutampančią vietą (žalia), išryškinti LEDR objekto nesutampančią vietą (mėlyna), išryškinti TEDR objekto 
nesutampančią vietą (raudona). 

 

Veiksmai su objektais: 

1. Sukurti TEDR. Sukuriamas naujas TEDR objektas pasirinkto LEDR objekto pagrindu. Atkreipkite 
dėmesį, kad šis objektas buvo susijęs su vienu arba keliais esančiais objektais - rekomenduojama 
užbaigti objektų integravimą ir apjungimą rankiniu būdu. 

2. Šalinti LEDR. Pašalinamas LEDR objektas, jis nebedalyvauja tolimesnėje analizėje. 
Rekomenduotina atlikti reikiamus aktualaus esančio TEDR objekto pakeitimus rankiniu būdu, po to 
pašalinti LEDR objektą. 

3. LEDR > TEDR – susijusio LEDR objekto atributinė informacija perkeliama į pažymėtą TEDR. Gali 
būti naudojama, jeigu LEDR atributuose atnaujintos objekto charakteristikos. 

 

 

 

 LEDR į TEDR analizės formos sritis „Konfliktai“ 
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 LEDR ir TEDR objektų palyginimas, sutampančios ir nesutampančios plotinių objektų dalys 

 

 

 Sutampanti vieta ir nesutampanti TEDR linijinio objekto dalis 

 

 

3.5.5 Objektų žymėjimas 

Objektų žymėjimas pagal būseną vykdomas analizės „LEDR į TEDR“ skydeliuose arba įrankių 
juostoje, „Žymėti“ skiltyje.  
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 TEDR objektų žymėjimo įrankiai 

 

Pasirinkus įrankį „Žymėti TEDR objektus“ vykdomas objektų žymėjimas pagal stačiakampiu 
apibrėžtą teritoriją. Pažymimi tik TEDR rinkinyje esantys objektai. Toje vietoje esantys LEDR objektai 
nebus pažymėti. 

 

 

 

 TEDR objektų žymėjimas pagal analizės būseną 

Pasirinkus Žymėti > Analizės būsena > Pasirinkta būsena, bus pažymėti visi atitinkantys analizės 
sąlygą prašymo objektai. Identiškas objektų žymėjimas gali būti atliktas ir atitinkamame formos „LEDR į 
TEDR“ skyrelyje pažymėjus visus objektus. Pasirinkus būsena „Integruoti“, bus pažymėti visi TEDR 
objektai, kurie yra išnagrinėti. 

 

Žymėti pagal laiką. Įrankis pažymi su prašymų susijusius objektus, kurie buvo sukurti arba 
redaguoti pasirinktame laiko intervale. Pateiktus rezultatus naudotas gali pasižymėti, priartinti žemėlapyje 
ar peržiūrėti atributų informaciją. 

 

 TEDR objektų žymėjimas pagal laiką 
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3.6 ED redagavimas tvarkant objektus rankiniu būdu 

3.6.1 Tvarkymo įrankiai 

Analizės metu nustačius, ar naudotojui nurodžius, objektų integravimą rankiniu būdu, EDT šiuos 
objektus tvarkyti gali naudojantis tiek standartiniu ArcGIS Pro funkcionalumu, tiek RSĮ pagalbiniais įrankiais, 
kurie patalpinti įrankių juostos skiltyje „Tvarkyti“. 

 

 EO tvarkymo įrankiai 

3.6.2 Sukurti plotą 

Įrankis, pagal pele nurodytą tašką, atrenka jį ribojančias linijas ir sukuria jų viduje plotinį EO. 
Aktyvavus šį įrankį, naudotojas turi paspausti ant plotą formuojančio taško (jei taško nėra, reikia pažymėti 
pele bet kur viduje ribų). Paspaudus, bus atidaromas langas, kuriame naudotojas turi nurodyti: koks bus 
formuojamo plotinio objekto tipas (kodas).  

Papildomai, naudotojas gali pasirinkti, jog žemėlapyje būtų rodomi tik plotus galintys formuoti 
objektai. Taip pat gali iš naujo žymėti vietą ar pasirinkti peržiūrėti esamą. 

 

 Ploto kūrimas pagal tašką 

Pasirinkus, koks bus formuojamas objektas, įrankis randa plotą ribojančias linijas ir raudona 
punktyrine linija žemėlapyje pažymi, kur būtų suformuojamas plotas. 

Jeigu toje teritorijoje jau yra suformuotas plotas, naudotojas gali jį identifikuoti ir pasirinkti, jog būtų 
ne kuriamas naujas plotinis objektas, o atnaujinama esamo geometrija.  
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 Ploto geometrijos atnaujinimas 

Jeigu yra randamas ploto atributikos taškas, EDT gali pasirinkti perkelti šio taško atributiką 
kuriamam plotui. 

3.6.3 Perkelti ir pašalinti 

Šio įrankio pagalba pažymėto objekto atributinė informacija perkeliama kitam nurodytam objektui, 
o pats objektas pašalinamas. Naudotojas turi pažymėti, kurį objektą nori panaikinti, o kuriam objektui 
perkels jo atributus.  

 

 Įrankis „Perkelti ir naikinti“ 

Jeigu pažymėtoje vietoje ir/arba vietoje į kurią perkeliama yra daugiau negu vienas objektas, 
naudotojas gali patikslinti pasirinkdamas objektą iš sąrašo, peržiūrėti objekto vietą ir atributinę informaciją 
pasirinkdamas „identifikuoti“. 

Perkėlus atributus nurodytam TEDR objektui, jo integravimo būsena pasikeičia į Objektas 
išnagrinėtas. 

3.6.4 Pritraukti objektus 

Įrankis numatytos tolerancijos ribose pritraukia vieno objekto pradžios arba pabaigos tašką prie 
kito objekto pradžios arba pabaigos taško. Naudotojas turi pažymėti, kurį objektą norės pritraukti prie kurio 
objekto. 
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 Įrankis „Pritraukti objektus“ 

Jeigu pažymėtoje vietoje ir/arba yra daugiau negu vienas objektas, naudotojas gali patikslinti 
pasirinkdamas objektą iš sąrašo, peržiūrėti objekto vietą ir atributinę informaciją pasirinkdamas 
„identifikuoti“. 

Pažymėjus varnelę „Pritraukti, jei neviršyta tolerancija 1,5m.“, objektai bus pritraukiami vienas 
prie kito esant mažesniam nei tolerancijos atstumui. 

Įvykdžius pritraukimą, pirmojo objekto geometrija pakeičiama taip, kad pritraukiama dalis sutaptų 
su antruoju objektu. Antrojo objekto geometrija nekeičiama. 

3.6.5 Padalinti pažymėtus objektus 

Įrankis pagal brėžiamą laužtę/liniją padalina pažymėtus linijinius ir plotinius objektus. Padalinus 
objektus, mažesnės dalies objektui yra sukuriamas naujas unikalus identifikatorius. 

 

 Objektų padalinimas 

3.7 Integravimo patvirtinimas 

Atlikus analizę ir atlikus objektų integravimo veiksmus, naudotojas turi šiuos veiksmus patvirtinti 
prieš patvirtinant visą prašymą. Priklausomai nuo atliktų veiksmų su ED gali kisti patvirtinimo seka ir 
reikalingų atlikti žingsnių kiekis. Prieš patvirtinant prašymą, reikia įsitikinti, kad rankiniu būdu įvestiems 
objektams korektiškai užpildyti atributiniai duomenys. 

 

3.7.1 Užpildyti numatytąsias reikšmes 

Įrankių juostoje pateikiamas funkcionalumas numatytoms reikšmėms užpildyti. Funkcionalumas 
reikalingas tuo atveju, jeigu naudotojas sukūrė objektus ne TPDR įrankinėje pateikiamais integravimo 
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įrankiais (naudojo standartinius ArcGIS įrankius ar geoapdorojimo veiksmus). 

 

 

 Numatytųjų reikšmių formos inicijavimas įrankinėje 

Numatytosios reikšmės užpildomos pasirinktiems objektams. Naudotojas turi pasirinkti objektus 
žemėlapyje arba suformuoti atrinkti objektus pagal redagavimo veiksmo laiką pačioje numatytųjų reikšmių 
formoje. 

Pasirinktiems objektams automatiškai užpildomas tvarkytojoj identifikatorius (TID), unikalus 
identifikatorius (UID). 

Jeigu šiuo metu yra aktyvus prašymas, numatytosios reikšmės užpildomos naudojant jo metaduomenis, 
jeigu prašymo nėra naudotojui formoje leidžiama nurodyti reikšmes, kurios bus priskirtos pasirinktiems 
objektams: 

• Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris (GKP Nr,). 

• Matavimų data. 

• Planinės padėties tikslumas. 

• Aukščių padėties tikslumas. 

• Duomenų šaltinis. 

 

 

 Numatytųjų reikšmių užpildymo dialogas 

Paspaudus „Atnaujinti“ visiems pažymėtiems objektams automatiškai priskiriamos nurodytos atributų 
reikšmės. 
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3.7.2 Atnaujinti redagavimo metaduomenų taškus 

 

 Pagalbinių įrankių skiltis, redagavimo metaduomenų taškų atnaujinimas 

Redagavimo metaduomenų taškai padeda nustatyti kuri linijinio ar plotinio objekto dalis kuriuo metu 
ir kurio prašymo integravimo metu buvo keista. Tai aktualiausia ilgoms inžinerinių objektų linijoms, kurias 
duomenų rinkinyje pageidaujama išlaikyti vientisas 

Įrankių srityje „Pagalbiniai“ pasirinkus įrankį „Redagavimo metaduomenų taškai“ sukuriami ir 
atnaujinami taškai sluoksnyje Redag_meta. Šie taškai žymi paskutinių keitimų datą ir integruojamo 
prašymo informaciją, kurio metu objektas atnaujinamas. 

Redagavimo metaduomenų taškų atnaujinimo metu nustatoma, kurie objektai integruojamo 
prašymo teritorijoje buvo keisti vėliau, negu sukurti metaduomenų taškai, nustatomos pasikeitusios šių 
objektų viršūnės ir naujose vietose sukuriami redagavimo metaduomenų taškai. Ankstesni objekto taškai, 
kurie nesutampa su viršūne yra panaikinami. 

Redagavimo metaduomenų taškai su pirminiu objektu susiejami per lauką Obj_uid, įrašoma 
padėties tikslumo informacija, matavimo data, GKP numeris, naudotojas, kuris atliko vėliausius pakeitimus. 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu buvo naujinamas objektas, kuris nepilnai patenka į teritoriją, tačiau 
anksčiau neturėjo redagavimo metaduomenų taškų, redagavimo metaduomenų taškai bus sukurti visam 
objektui. 

 

 

 Žemėlapyje vaizduojami redagavimo metaduomenų taškai. 

 

3.7.3 Pažymėtų objektų patvirtinimas 

Pagal numatytąjį redagavimo scenarijų naudotojas patvirtina objektus formoje „LEDR į TEDR“, taip pat 
galima derinti objektų pasirinkimo veiksmus žemėlapyje su automatizuoto tvirtinimo veiksmais. 
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Pasirinkus objektus žemėlapyje, jiems galima pritaikyti numatytas tvirtinimo nuostatas įrankiu „Patvirtinti 
pažymėtus objektus“. 

 

 Įrankis „Patvirtinti pažymėtus objektus“ 

Atidaromas objektų sąrašas su pateiktu pasirinktų objektų kiekiu ir numatytomis tvirtinimo 
nuostatomis. Naudotojui paspaudus „Tvirtinti“ bus automatiškai atlikti formoje nurodyti objektų tvirtinimo 
veiksmai su žemėlapyje pasirinktais objektais. 

• Siūloma patvirtinti (sukurti). LEDR rinkinyje pasirinkti atitinkami objektai perkeliami į TEDR 
rinkinį, įgauna būseną „Objektas išnagrinėtas.“ 

• Siūloma šalinti. Pašalinami pasirinkti TEDR objektai. 

• Sutampa. Panaikinama sutampantis LEDR objektas, TEDR objektas pažymimas kaip 
išnagrinėtas. 

Objektai, kurie jau yra išnagrinėti nekeičiami, taip pat nėra keičiami objektai, kurie dalinai sutampa 
(Konfliktai), kadangi nėra vienareikšmiškai aiškus tokių objektų pakeitimo veiksmas. 

 

  

 Objektų tvirtinimo forma 

Formoje naudotojas gali pasirinkti „Tvirtinti be dialogo“. Jeigu pasirinkta, objektų kiekio dialogas 
nebus atidaromas, iškart įvykdomi numatyti veiksmai su pasirinktais LEDR ir TEDR objektais. Pasirinktis 
galioja, kol nebaigiama aktyvi redagavimo sesija (Edit > Save arba Edit > Discard). 

 

3.7.4 Prašymo patvirtinimas 

Kai visi objektai įgauna būseną Objektas išnagrinėtas ir pašalinami visi objektai su būsena 
Siūloma šalinti, prašymas yra sėkmingai patvirtinamas ir įgauna būseną Integruotas.  
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Prašymo patvirtinimas yra vykdomas įrankių juostoje, pasirinkto prašymo skiltyje, pasirinkus įrankį 
„Patvirtinti prašymą“. Atsidariusioje formoje pateikiama aktyvaus prašymo informacija bei duomenų 
integravimo būsena. 

  

 

 Prašymo patvirtinimas 

Atidarius prašymo tvirtinimo formą, būtina atnaujinti objektų būsenas, kad būtų atsižvelgta į 
vėliausią objektų situaciją. 

 

 

 Prašymo objektų būsena nežinoma, reikia atnaujinti analizę. 

Pasirinkus „Atnaujinti“ atliekamas objektų tarpusavio padėties palyginimas, pateikiamas neišnagrinėtų 
objektų kiekis. Kol yra neišnagrinėtų objektų, prašymo patvirtinti neleidžiama. 

Pateikiama prašymo objektų ataskaita, kurioje kiekvienam sluoksniu pateikiami objektų kiekiai: 

• LEDR pradinis – pirminiame LEDR rinkinyje esančių objektų kiekis 

• LEDR nepatvirtinta – nepatvirtintų LEDR objektų kiekis (siūloma sukurti, sutampantys, konfliktai) 

• TEDR pradinis – pagal geometrijos sąsajas siūlomų šalinti arba susijusių su LEDR objektais 
TEDR objektų kiekis. 

• TEDR nepatvirtinta - siūlomų šalinti arba susijusių su LEDR objektais TEDR objektų kiekis, kurių 
būsena nėra „Objektas išnagrinėtas“. 
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 Prašymo objektų būsena atlikus analizę. Yra neišnagrinėtų objektų. 

Kai visi prašymo objektai išnagrinėti  naudojant rankinio integravimo įrankius arba analizės formą „LEDR į 
TEDR“, leidžiama patvirtinti prašymą – aktyvuojamas mygtukas „Patvirtinti prašymą“. 

Turi būti įvykdytos šios sąlygos: 

1. Nėra siūlomų sukurti LEDR objektų. 
2. Nėra siūlomų šalinti TEDR objektų. 
3. Nėra sutampančių objektų. 
4. Nėra konfliktų. 

 

 

 Prašymo objektų ataskaita. Visi objektai išnagrinėti, galima patvirtinti prašymą. 

 

 Prašymo patvirtinimo pranešimas 
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Patvirtinus prašymą, prašymo būsena pakeičiama į „Integruotas“ (OK), prašymo objektų būsena 
pakeičiama į „Pirminė būsena“ (OK). Sluoksnių grupėje „Integruojamas LEDR“ pašalinami aktyvaus 
prašymo sluoksniai (prašymas deaktyvuojamas). 

Jeigu prašymas buvo sukurtas TIIIS paraiškos pagrindu, į TIIIS perduodama informacija, kad integravimo 
užduotis yra įvykdyta. 

 

3.7.5 Objektų atributai, nusakantys objektų integravimo būsenas 

Norėdami užtikrinti, kad rankiniu būdu sukurti objektai būtų sinchronizuojami ir korektiškai susieti 
su prašymu, galite atlikti atributų koregavimą rankiniu būdu (rekomenduojama naudoti įrankį „Numatytosios 
reikšmės). Žemiau pateikiama techninė informacija apie nepatvirtintų ir patvirtintų objektų atributus. 

 

Rinkinys – šis atributas nurodo ar objektas yra priskirtinas laikinam rinkiniui (LEDR, ar jau 
perkeltas į TEDR). Atkreipkite dėmesį, kad patvirtintas prašymas negali turėti objektų, kur Rinkinys = LEDR. 

Int_busena – objektų integravimo būseną nusakantis atributas. Galimos reikšmės: 

• OK1 – Objektas išnagrinėtas. Aktyvaus prašymo objektas, kuris patvirtintas kaip 
išnagrinėtas. Prašymo integravimo metu nebeatliekami šio objekto nagrinėjimo veiksmai. 

• OK – Pirminė būsena. TEDR objekto būsena, kai prašymas yra patvirtintas. Aktyvaus 
prašymo integravimo metu gali būti nagrinėjamas, jeigu randama konfliktų, sutampančių 
objektų ir pan. (laikoma kad šią būseną jis įgijo ankstesniame prašyme). 

• INT – Siūloma patvirtinti. Siūlomas sukurti ir patvirtinti LEDR objektas. 

• DEL – Siūloma pašalinti. Siūlomas pašalinti TEDR objektas. 

Integr_UID – integruojamo prašymo identifikatorius, pagal kurį kiekvienas objektas susiejamas su 
atitinkamo prašymo riba (Integruoti_p.UID). Objektui priskirtas šis atributas reiškia prašymą kurio 
integravimo metu paskutinį kartą atnaujintas objektas. Norint sužinoti tikslesnę redagavimo informaciją 
kiekvienam objektui, reiktų remtis taškiniu sluoksniu Redag_meta. 

TID – tvarkytojo identifikatorius. Privaloma nurodyti tvarkytojo, kurio duomenys yra tvarkomi 
identifikatorių. 

Sinch – objektų sinchronizavimo požymis. 1 reiškia, jog objektai yra paruošti sinchronizavimui. 
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4. Erdvinių duomenų sinchronizavimas 

TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjai (ED tvarkytojai) naudodami ArcGIS Pro ir erdvinių duomenų 
sinchronizavimo įrankių (toliau – EDS) įskiepius gali sinchronizuoti sutvarkytus ED. Šiame skyriuje detaliai 
aprašomas EDS įrankių naudojimas. 

Sinchronizuojant erdvinius duomenis, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų galiojančią SEDR (Savivaldybės 
erdvinių duomenų rinkinio) specifikaciją. 

 

Sinchronizavimo būdą tvarkytojui nustato TIIIS administratorius, TIIIS tvarkytojo administratorius gali 
keisti sinchronizuojamų objektų kodus. 

 

 

 EDT Sinchronizavimo nustatymai TIIIS portalo srityje 

 

Sinchronizuojant automatiškai, automatinis procesas užtikrina, kad būtų suformuotas pokyčių paketas, 
perduotas į TIIIS portalą, apdorojus paketą būtų importuota ataskaita bei pažymėti sinchronizuoti įrašai. 

 

4.1 Paruošti sinchronizavimui 

Duomenų tvarkymo metu, vykdant įvairius pakeitimus, kuriant naujus objektus rankiniu būdu, 
svarbu, jog būtų užpildomi sinchronizavimui reikalingi laukai. 

Tam yra skirtas pagalbinis įrankis „Paruošti sinchronizavimui“. 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

79 

 

  

 Pagalbinių įrankių skiltis 

Inicijavus šį įrankį, EDT gali pasirinkti, kokias reikšmes priskirti TEDR objektams: 

• Unikalų identifikatorių; 

• Tvarkytojo identifikatoriu; 

• Sinch=1 (reikšmė, reikalinga sinchronizavimui). 

 

 Paruošti sinchronizavimui 

Objektų atnaujinimo išankstinės sąlygos: 

• Objektų sluoksniai turi būti rodomi projekto sluoksnių sąraše.  

• Sluoksniai sąraše turi būti sugrupuoti pagal struktūrą TEDR/Sluoksnių grupė/Sluoksnis. Pvz.: 
TEDR/Topografija/Statiniai_p. 

• Projekto konfigūracijos kortelėje „Tvarkomi kodai“ turi būti pažymėta objekto sluoksnio bei kodo 
varnelė. 

4.2 Automatinis erdvinių duomenų sinchronizavimas 

Norint vykdyti automatinį sinchronizavimą, reikia užtikrinti šias sąlygas: 

1. TIIIS portalo EDT administravimo srityje nustatyti, kad tvarkytojas teikia pokyčius automatiniu būdu. 
2. Nustatyti EDT sinchronizuojamus objektų kodus. Atlieka ED pagrindinis tvarkytojas (EDT 

administratoriaus teises turintis naudotojas). 
3. Įdiegti ED sinchronizavimo įrankius tvarkytojo infrastuktūroje. Atlieka EDT tvarkytojo infrastruktūros 

administratorius. 
 
 

Automatinis sinchronizavimas vykdomas periodiškai nustatytu laiko intervalu. Sinchronizavimą galima 
inicijuoti ED sinchronizavimo įrankinėje išreikštinai pasirinkus „Sinchronizuoti“. Jeigu ankstesnis 
sinchronizavimas yra įvykdytas arba yra tokioje būsenoje, kai jį galima nutraukti, bus pradėtas naujas 
duomenų sinchronizavimo procesas. 

 

 

 Sinchronizavimo įrankinė 
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Pasirinkus „Sinchronizavimo statusas“ pateikiamas visų tvarkytojo sinchronizuojamų prašymų 

statusas. Prašymus galima filtruoti pagal sukūrimo datą, prašymo identifikatorių, prašymo būseną. 
Atkreipkite dėmesį, kad kol generuojamas pokyčių paketas, tačiau prašymas dar nėra perduotas 

apdoroti TIIIS, prašymų sąraše rodoma tuščia eilutė, kurioje yra tik požymis „Paketo ID“. 
 
 

 

 Sinchronizavimo prašymų sąrašas darbastalio įrankinėje 

 
Pasirinkus prašymą pagal „Paketo ID“, pateikiama sinchronizavimo prašymo detali informacija. 
Šiame lange galite peržiūrėti sinchronizavimo prašymo būseną, įvykdytus sinchronizavimo etapus. 

Esant poreikiui, galima panaudoti susijusius įrankius, pasirenkant mygtukus: 
 

• Peržiūrėti pokyčių paketą 

• Peržiūrėti pradinę pokyčių įkėlimo ataskaitą 

• Peržiūrėti detalią pokyčių įkėlimo ataskaitą 

• Konvertuoti pokyčių paketą į GIS 

• Konvertuoti detalią pokyčių įkėlimo ataskaitą į GIS 

• Nutraukti procesą 
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 Sinchronizavimo prašymo informacija darbastalio įrankinėje 

 

4.3 Rankinis pokyčių teikimas 

Norint teikti pokyčius rankiniu būdu, šis teikimo būdas turi būti nurodytas naudotojui TIIIS portalo EDT 
administravimo srityje. Rekomenduojame sinchronizuoti duomenis automatiniu būdu. Jeigu dėl tam tikrų 
priežasčių automatinis būdas negali būti įgyvendintas Jūsų įmonėje, galima naudoti rankinius duomenų 
sinchronizavimo įrankius, kurti pokyčių paketus ir teikti šiuos paketus TIIIS portale. 

Rankiniam duomenų sinchronizavimui skirti įrankiai pasiekiami įrankinėje „TIIIS EDT naudotojo įrankiai“. 

 

 

 ArcGIS įrankinė, skirta TEDR duomenų sinchronizavimui 
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4.3.1.1 Duomenų parengimo sąlygos 

Norint, kad duomenys būtų patalpinti į pokyčių paketą ir būtų perduoti sinchronizavimo metu, turi būti 
įvykdytos mažiausiai šios sąlygos: 

1. Nurodytas atributas sinch=1. 
2. Nurodytas unikalus objekto identifikatorius UID. Unikalus identifikatorius neturi dubliuotis. 
3. Nurodytas tvarkytojo identifikatorius (TID). Tai turi būti tvarkytojas, kuris teikia duomenis. 

 

Aukščiau nurodytos sąlygos yra įgyvendinamos tvarkant duomenis redagavimo sesijos įrankiais. 
Sėkmingai baigus prašymo integravimą reikalingi atributai yra užpildyti, duomenys paruošti 
sinchronizavimui. 

 

4.3.1.2 Pokyčių paketo suformavimas 

Pokyčių paketas suformuojamas įrankiu „Sinchronizavimas > Generuoti pokyčių paketą“. Įrankis 
pasiekiamas ArcGIS Pro aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 

Rekomenduojama įrankį iškviesti iš redagavimo sesijos įrankių juostos, tokiu atveju kai kurie parametrai 
užpildomi automatiškai. 

 

 

 Pokyčių paketo generavimo įrankio iškvietimas iš įrankių juostos 

Įvykdžius įrankį, nurodytoje Pokyčių paketo saugojimo direktorijoje sukuriamas pakatalogis su paketo 
numeriu, jame talpinamas ZIP failas su pokyčiais. Šį failą reikia pateikti vykdant sinchronizavimo 
paslaugą. 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu pokyčių paketas viršija TIIIS leistiną maksimalų failo dydį, jis turi būti 
suskaidytas į dalis (naudojant 7-zip arba analogišką failų skaidymo būdą palaikančią PĮ). Failo plėtinyje 
nurodomas paketo dalies eilės numeris. 

Pokyčių paketo ZIP faile yra pokyčių GML failai, kuriuose talpinama informacija apie sinchronizuojamus 
pokyčius: įterpiamus, šalinamus ir atnaujinamus įrašus. 
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 Pokyčių paketo ZIP archyvo sandara 

 

 

 Objektų įterpimo GML bylos sandara. 

 

4.3.1.3 Pokyčių paketo teikimas ir apdorojimas 

Teikiant pokyčius rankiniu būdu, TIIIS portale sukuriamas prašymas sinchronizuoti erdvinius duomenis. 
Pateikiamas suformuotas darbo vietoje pokyčių paketas. 

1. Prisijunkite TIIIS portale, pasirinkite meniu sritį „ED sinchronizavimas > Sukurti prašymą“. 
2. Nurodykite įmonės padalinį, už kurį teikiate pokyčius (padalinys kuriame dirbate, ir kurio 

Tvarkytojo ID naudojate). 
3. Pateikite pokyčių paketo ZIP failą. Jeigu paketą sudaro keletas failų (ZIP išskaidytas į dalis), 

įkelkite juos visus. 
4. Pasirinkite “Pateikti”. Sinchronizavimo prašymas  bus pateiktas, jo vykdymo eigą galima peržiūrėti 

TIIIS portalo srityje „Sinchronizavimo prašymai“. 
5. Nepamirškite, kad teikiant paketus rankiniu būdu, turite importuoti detalią ataskaitą ir portale 

pažymėti, kad importavimas baigtas. Instrukcijos pateiktos sekančiuose skyreliuose. 
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 Sinchronizavimo prašymo teikimo forma 

 

Pateikto prašymo būsenas galima stebėti TIIIS portale srityje “ED duomenų sinchronizavimo prašymai”. 

Galite peržiūrėti ir filtruoti savo įmonės pateiktus sinchronizavimo prašymus. Vėliausiai pateikti prašymai 
rodomi sąrašo viršuje, prašymus papildomai galima filtruoti pagal sukūrimo datą, būseną, identifikatorių. 

Pasirinkus prašymą, pateikiama detali prašymo informacija. 

Prašymo informacijoje galima atsisiųsti pateiktus failus: 

• Pateiktas pokyčių paketas – pokyčių paketas, kuris buvo pateiktas paslaugoje. 

• Pirminė ataskaita – joje pateikiamas bendras pokyčių paketo įvertinimas. Šis įvertinimas skirtas 
nusakyti ar paketo failas suformuotas tinkamai. 

• Detali ataskaita. ZIP failas, kuriame detaliai pateikiami objektų importavimo rezultatai bei 
ataskaita apibendrinanti sinchronizuotų objektų kiekius. Detalią ataskaitą būtina atsisiųsti ir 
importuoti darbo vietoje, kad sinchronizavimo ciklas būtų baigtas. 

• Detali ataskaita – peržiūrėti. Galima peržiūrėti detalios ataskaitos pakete esančią apibendrinančią 
suvestinę su objektų kiekiais ir jų sinchronizavimo būsena. 

 

 

 Sinchronizuojamų prašymų sąrašas 

 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

85 

 

 

 Sinchronizavimo prašymo informacija 

 

4.3.1.4 Detalios ataskaitos importas ir sinchronizavimo proceso užbaigimas 

Baigus vykdyti pokyčių sinchronizavimą, sugeneruojamas detalios ataskaitos paketas, kuriame pažymėta 
kiekvieno objekto sinchronizavimo būsena. Informacija pateikiama archyvuota ZIP byloje, ją galima 
atsisiųsti TIIIS portalo konkrečios sinchronizavimo paslaugos informacijoje ties „Detali ataskaita“ 
pasirinkus „Atsisiųsti“. 

Norint baigti sinchronizavimo procesą rankiniu būdu, privalote importuoti šią ataskaitą savo sistemoje. 
Importo metu sinchronizavimo duomenų bazėje pažymimi sinchronizuoti objektai. Norint importuoti 
ataskaitą reikalinga: detalios ataskaitos paketas, pokyčių paketas, prisijungimo prie sinchronizavimo įrašų 
DB failas (*.sde). 

Dėmesio! Jeigu sinchronizavimo veiksmus atliekate rankiniu būdu, nepradėkite naujo sinchronizavimo 
proceso neimportavę detalios ataskaitos! Jeigu neimportuosite ataskaitos, sistema „nežinos“ apie 
sinchronizuotus įrašus, pokyčių pakete bus įtraukiami pertekliniai įrašai, kurie jau yra sinchronizuoti, o 
TIIIS bus atmetami kaip dubliai ar sinchronizavimo klaidos. 

 

Detalios ataskaitos importo veiksmai 

1. Atsisiųskite detalią ataskaitą TIIIS portale (ZIP failo pavadinimas prasideda DAP_*, pavadinime 
įtraukiamas tvarkytojo id ir pokyčių paketo numeris). 

2. Pasirinkite geoapdorojimo įrankį „Importuoti detalią ataskaitą“. Įrankis pasiekiamas ArcGIS Pro 
aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 

3. Užpildykite įrankio parametrus. 
4. Įvykdykite įrankį, palaukite kol apdorojimas bus baigtas. 
5. Sėkmingai importavę ataskaitą TIIIS portalo sinchronizacijos paslaugoje pažymėkite, kad 

ataskaitos importas yra baigtas. 
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 Įrankio „Importuoti detalią ataskaitą“ iškvietimas iš sinchronizavimo įrankių juostos. 

 

 

Įrankio parametrai: 

• Detalios ataskaitos paketo failas. Ataskaitos ZIP failas, kuris gautas įvykdžius sinchronizavimo 
paslaugą TIIIS. 

• Ataskaitą atitinkantis pokyčių paketo failas. Pokyčių paketo ZIP failas, teiktas sinchronizacijos 
paslaugoje. 

 

  

 Įrankio „Importuoti detalią ataskaitą“ parametrai. 

 

Sinchronizavimo proceso užbaigimas rankiniu būdu atliekamas TIIIS portale konkrečioje sinchronizavimo 
paslaugoje pasirinkus „Pažymėti, kad detali ataskaita buvo importuota“. Šis veiksmas yra informacinio 
pobūdžio, skirtas pažymėti, kad baigėte sinchronizavimo procesą. 

 

 

 Prašymo informacija ir pažymėjimas, kad ataskaita importuota 
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4.4 Įrankiai, skirti sinchronizavimo būsenai patikrinti 

Šiame skyrelyje aprašomi įrankiai gali būti naudojami norint patikrinti pokyčių paketo, detalios ataskaitos 
turinį naudojant standartinę GIS programinę įrangą (ArcGIS Pro). Kai kurie įrankiai yra įvykdomi 
automatinio sinchronizavimo proceso metu. 

4.4.1.1 Konvertuoti pokyčių paketą į GIS 

Pokyčių pakete esantys failai (GML formatu) konvertuojami į ESRI failinės geoduomenų bazės formatą 
(FGDB). Pokyčių paketo turinį galima peržiūrėti standartinėmis priemonėmis. 

Įrankis pasiekiamas ArcGIS Pro aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 
geoapdorojimo įrankinėje pasirinkite „TIIIS EDT įrankiai > Konvertuoti pokyčių paketą į GIS“. 

 

Įrankio parametrai: 

Pokyčių paketas (.zip). Suformuotas pokyčių paketas, teikiamas sinchronizavimo pokyčiams perduoti į 
portalą. 

Rezultatų FGDB. Failinė geoduomenų bazė į kurią įrašomas konversijos rezultatas. Rekomenduojama 
sukurti tuščią FGDB įrankio vykdymo metu. 

Grupių sąrašas. Leidžiama pasirinkti tik dalį objektų pagal grupes, jeigu naudotojas nepageidauja 
importuoti viso paketo turinio. 

 

 Įrankis „Konvertuoti pokyčių paketą į GIS“ 

 

4.4.1.2 Konvertuoti detalią ataskaitą į GIS 

Konvertuojamas detalios ataskaitos paketas į GIS formatą. Atkreipkite dėmesį, kad šiame įrankyje 
reikalingas ir atitinkantis pokyčių paketas, nes detalios ataskaitos pakete nėra grąžinama objektų 
geometrija. 

Įrankis pasiekiamas ArcGIS Pro aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 
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Geoapdorojimo įrankinėje pasirinkite „TIIIS EDT įrankiai > Konvertuoti detalią ataskaitą į GIS“. 

Įrankio parametrai: 

Detalios ataskaitos paketas. Ataskaitos paketas, gaunamas įvykdžius sinchronizaciją TIIIS portale, 
atsisiunčiamas detalioje sinchronizacijos paslaugoje. 

Pokyčių paketas. Suformuotas pokyčių paketas, teikiamas sinchronizavimo pokyčiams perduoti į portalą. 

Rezultatų FGDB. Failinė geoduomenų bazė į kurią įrašomas konversijos rezultatas. Rekomenduojama 
sukurti tuščią FGDB įrankio vykdymo metu. 

Grupių sąrašas. Leidžiama pasirinkti tik dalį objektų pagal grupes, jeigu naudotojas nepageidauja 
importuoti viso paketo turinio 

 

 

 Įrankis „Konvertuoti detalią ataskaitą į GIS“ 

 

4.4.1.3 Susieti detalią ataskaitą su GIS 

Įrankis, skirtas vizualiai patikrinti sinchronizacijos rezultatą ir sulyginti su TEDR duomenų baze. Įrankio 
naudojimo metu sukuriamas naujas ArcGIS Pro žemėlapis su priešdėliu „Map..“, kuriame pavaizduojami 
detalios ataskaitos objektai, jų atributų lentelės susiejamos su atitinkančiais TEDR objektais. Pašalinti 
įrašai pateikiami lentelės pavidalu, su TEDR objektais nėra susiejami (TEDR DB šie įrašai 
nebeegzistuoja). 

Prieš naudodami šį įrankį, turite konvertuoti detalią ataskaitą į GIS (žr. Konvertuoti detalią ataskaitą į 
GIS). 

Įrankis pasiekiamas ArcGIS Pro aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 
Geoapdorojimo įrankinėje pasirinkite „TIIIS EDT įrankiai > Susieti detalią ataskaitą su TEDR“. 

 

Įrankio parametrai: 

Konvertuotos detalios ataskaitos FGDB. Failinė GDB, kurioje yra detali ataskaita. Gaunama įrankiu 
„Konvertuoti detalią ataskaitą į GIS“. 
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TEDR duomenų saugykla. Prisijungimo prie TEDR duomenų saugyklos parametrai (*.sde failas). 

TEDR naudotojo slaptažodis. TEDR naudotojo slaptažodis. Naudojama dėl įrankio veiksenos techninių 
ypatumų. 

 

 Įrankis „Susieti detalią ataskaitą su TEDR“ 

 

Sėkmingai įvykdžius įrankį, aktyviame ArcGIS Pro projekte pridedamas naujas žemėlapis su priešdėliu 
„Map...“. Atkreipkite dėmesį, kad šis žemėlapis automatiškai neatidaromas, jį rasite kataloge „Maps“ 
srityje (Catalog > Maps). 

 

 Sugeneruoto žemėlapio vieta 

 

Žemėlapyje yra sluoksnių grupės pagal atliktus sinchronizavimo veiksmus: 

• Pridėti – sėkmingai pridėti objektai į TIIS sinchronizavimo metu. 

• Atnaujinti – sėkmingai atnaujinti objektai į TIIS sinchronizavimo metu. 

• Klaidos – objektai, kuriuos sinchronizuojant įvyko klaidos. 

• Pašalintų objektų lentelės – lenteles pamatysite atidarę turinio sritį „list by data source“:  

 

Atidarius sluoksnio atributų lentelę, pateikiamas sinchronizavimo įrašas ir susietas TEDR įrašas (related). 
Aktualu panagrinėti grupėje „Klaidos“ esančius sluoksnius ir susijusius TEDR įrašus. Reiktų ištaisyti 
TEDR duomenis, kad jie būtų sinchronizuojami sėkmingai. 
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 Sinchronizavimo klaidos ir susieti TEDR objektai 

 

4.4.1.4 Generuoti kontrolinės patikros paketą 

Kontrolinės patikros paketas yra skirtas EDT turimų duomenų sinchronizavimo būsenai patikrinti. Turimi 
tvarkytojo duomenys eksportuojami ir sudedami į paketą, kuris turi būti perduotas TIIIS pagrindiniam 
tvarkytojui. Pagrindinis tvarkytojas duomenis sulygina su TI_EDR turima informacija ir pateikia išvadą 
apie duomenų sinchronizavimo būseną. 

Įrankis pasiekiamas ArcGIS Pro aplinkoje darbo vietoje, kurioje yra įdiegti sinchronizavimo įrankiai. 
Geoapdorojimo įrankinėje pasirinkite „TIIIS EDT įrankiai > Generuoti kontrolinės patikros paketą“. 

 

Įrankio parametrai: 

TEDR duomenų saugykla. Prisijungimo prie TEDR duomenų saugyklos parametrai (*.sde failas). 

EDT identifikatorius (TID). Tvarkytojo, kurio duomenų patikros paketas generuojamas identifikatorius. 

Patikros paketo saugojimo direktorija. Katalogas failų saugykloje, kur bus sugeneruotas paketas. 

 

 Įrankis „Generuoti kontrolinės patikros paketą“ 
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5. Nesinchronizuojamų erdvinių duomenų teikimas 

Nesinchronizuojami erdviniai duomenys (toliau NSED) – tokie duomenys, kuriuos tvarkytojas teikia 
į TIIIS ne sinchronizavimo būdu. Greičiausiai tai yra duomenys dėl tam tikrų priežasčių neatitinkantys 
SEDR/TEDR duomenų struktūros ir negalintys būti sinchronizuoti TIIIS numatytu pokyčių teikimo būdu 
(rankiniu ir automatiniu). 

Suderinus duomenų teikimo tvarką, struktūrą ir vaizdavimo šablonus tarp ED teikėjo ir TIIIS 
pagrindinio tvarkytojo (administratoriaus), TIIS pagrindinis tvarkytojas sukonfigūruoja FTP prieigą 
duomenims teikti, susieja teikiamus duomenis su duomenų šablonu, vaizdavimo šablonu ir publikuoja 
žemėlapių paslaugas. 

NSED teikimo metu ED tvarkytojo atstovas prisijungia prie jam sukonfigūruotos TIIIS FTP (FTP, 
SFTP protokolais) paskyros ir pateikia duomenų kopiją suderintu formatu, atitinkančią šabloną. 

 

5.1 NSED šablono ir atvaizdavimo paruošimas 

EDT turi parengti šabloninį duomenų failą ir perduoti TIIIS administratoriui. Tai turi būti tuščia 
geoduomenų bazė, kurioje yra reikiamos struktūros objektų klasės. Vėliau pagal šį šabloną bus tikrinami 
teikiami duomenys. Duomenų bazės struktūra parengiama FGDB arba SHAPE formatais. FGDB atveju 
pateikite tuščią failinę duomenų bazę, SHAPE atveju kataloge pateikite neužpildytus SHP failus 

Vaizdavimo šablonas parengiamas ArcGIS Pro priemonėmis sukuriant sutartinius ženklus 
duomenų bazės šablonuose pateiktiems sluoksniams. Rekomenduojama šabloną sukurti tokia tvarka: 

1. Pridėti į žemėlapį sluoksnius iš duomenų šablono. 
2. Sukurti sutartinius ženklus standartinėmis ArcGIS Pro priemonėmis. 
3. Išsaugoti žemėlapio projektą (aprx). 
4. Pateikti išsaugotą failą su *.aprx plėtiniu kartu su duomenų šablonu. 

 

Aukščiau minėtas struktūras pateikite TIIIS pagrindiniam tvarkytojui. 

Sėkmingai konfigūravęs paslaugą, TIIIS pagrindinis tvarkytojas informuos apie suteiktą FTP prieigą 
duomenų kopijos talpinimui. 

5.2 NSED teikimas 

NSED duomenų rinkinį naudotojas pateikia, kai yra svarbių jo tvarkomų duomenų atnaujinimų. Pateikite 
duomenis ZIP archyve suglaudintoje FGDB duomenų bazėje, kurio struktūra yra suderinta su TIIIS 
pagrindiniu tvarkytoju. 

 

Duomenų teikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie konfigūruotos FTP paskyros (SFTP/FTP).  
2. Jeigu paskirame kataloge yra patalpinta sena duomenų kopija, pašalinkite ją. 
3. Įkelkite atnaujintus duomenis į FTP. 
4. Peržiūrėti duomenų patikros ataskaitą. Pateikti duomenys TIIIS patikrinami ir atnaujinami tam 

tikru administratoriaus nustatytu periodu. Atlikus duomenų patikrą, galite atsisiųsti ataskaitą, kuri 
talpinama Jums skirtoje FTP direktorijoje. 
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 NSED naudotojui FTP kataloge patalpintas duomenų rinkinys 

 

  

 NSED rinkinių apdorojimo ataskaitos 

 

NSED duomenų patikros ataskaitoje pateikiama: 

• Tvarkytojo informacija. 
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• Duomenų apdorojimo ir ataskaitos suformavimo informacija. 

• Trūkstamų sluoksnių (objektų klasių) kiekis. Jeigu trūksta sluoksnių , vadinasi, paketas 
neatitinka struktūros, jis toliau nebus importuojamas. 

• Perteklinės duomenų struktūros. Jeigu jos išvardintos paketo patikros ataskaitoje, vadinasi 
teikiate perkelinę informaciją, kuri nebuvo suderinta duomenų šablone. Jeigu norite, kad 
TIIIS priimtų šiuos duomenis, suderinkite naują duomenų teikimo šabloną su TIIIS 
administratoriumi. 

• Teikiamų objektų kiekiai. Nurodomos objektų grupės pagal suderintą šabloną ir duomenų 
kiekiai pateikti jose. 

 

 

 NSED duomenų teikimo ataskaita 
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6. Rankiniu būdu teikiamų SEDR (NSEDR) pilnos apimties duomenų teikimas 

Duomenys gali būti teikiami į TIIIS pateikiant juos rankiniu būdu į TIIIS per FTP. NSEDR duomenų 
rinkinys turi atitikti galiojančią SEDR specifikaciją. 

Duomenys teikiami periodiškai pilna apimtimi. Pateiktų duomenų pagrindu atnaujinamas TIIIS žemėlapio 
podėlis, duomenys automatiškai teikiami naudotojams per TIIIS paslaugas. 

6.1 Duomenų parengimas teikimui 

Duomenys turi būti pateikti FGDB formatu. Failai archyvuojami ZIP byloje. Skyreliuose detalizuojamos 
duomenų kaupimo ir teikimo alternatyvos 

 

6.1.1 Scenarijus: Duomenys kaupiami failinėje geoduomenų bazėje 

Jeigu duomenys yra kaupiami failinėje duomenų bazėje (FGDB), reikia padaryti šios duomenų bazės 
kopiją, ją suarchyvuoti ir pateikti į TIIIS. 

Darant kopiją rekomenduojama naudotis ArcGIS įrankiu Copy\Paste.: 

1. Pasirinkite failinę geoduomenų bazę ArcGIS Pro arba ArcMap kataloge. 
2. Nukopijuokite ją dešiniu pelės klavišu iškviečiama komanda „Copy“ 
3. Įklijuokite FGDB į pasirinktą katalogą. Palaukite kol bus baigtas kopijavimas. 
4. Suarchyvuokite gautą FGDB standartinėmis priemonėmis (Windows Explorer> dešiniu klavišu > 

Send to> Compresed (zipped) folder) 

 

6.1.2 Scenarijus: Duomenys kaupiami reliacinėje duomenų bazėje 

Jeigu duomenys kaupiami pagal galiojančią specifikaciją įmonės duomenų bazėje (Enterprise DB su 
ArcSDE plėtiniu), tačiau nėra sinchronizuojami automatiniu būdu, juos galima teikti naudojant FGDB. 

5. Prisijunkite prie duomenų saugyklos. Naudokite iš anksto parengtą prisijungimo *.sde failą. 
6. Pasirinkite reikiamus sluoksnius ir nukopijuokite naudojant dešinį pelės klavišą ir komandą „Copy“ 
7. Sukurkite tuščią failinę geoduomenų bazę (FGDB). Dešiniu klavišu pasirinkite failų katalogą ir New > 

File Geodatabase... 
8. Įklijuokite nukopijuotą turinį į sukurtą duomenų bazę naudojant dešinį pelės klavišą ir „Paste“. 

Palaukite kol bus baigtas kopijavimas. 
9.  Suarchyvuokite gautą FGDB standartinėmis priemonėmis (Windows Explorer> dešiniu klavišu > 

Send to compresed folder..) 
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 Duomenų (sluoksnių) kopijavimas iš duomenų saugyklos 

 

 Duomenų įklijavimas į tuščią FGDB 

 

 

 

 

6.1.3 Kiti scenarijai 

Naudotojas gali kaupti duomenis struktūroje, kuri yra pilnesnė negu SEDR specifikacija. Šiuo atveju 
teikiant pilną duomenų rinkinį FGDB formatu, pertekliniai laukai ir sluoksniai bus ignoruojami. 

Jeigu duomenys vis dar kaupiami SEDR2018 struktūrą (sena) atitinkančioje specifikacijoje, prieš teikiant į 
TIIIS juos galima konvertuoti į SEDR2021 struktūrą, naudojant įrankį: „SEDR į SEDR2“. Šios praktikos 
reikia atsisakyti iškart, kai bus baigtas integruoti paskutinio prašymo duomenys, kurie yra pateikti pagal 
anksčiau galiojusį GKTR ir atitinkamai SEDR. Senos struktūros duomenys TIIIS sistemoje nebepalaikomi. 
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6.2 NSEDR duomenų įkėlimas 

NSEDR duomenų rinkinį naudotojas pateikia, kai yra svarbių jo tvarkomų duomenų atnaujinimų. Pateikite 
duomenis ZIP archyve suglaudintoje FGDB duomenų bazėje, kurios struktūra atitinka SEDR specifikaciją. 

Zip archyvą sudaro geoduomenų bazės (*.gdb) katalogas, o jo viduje gdb failai. 

Duomenų teikimo eiga: 

1.  Prisijunkite prie konfigūruotos FTP paskyros (SFTP/FTP).  

a. Host: ftp.tiiis.lt 

b. Username – sukurtas EDT FTP naudotojas 

c. Password – sukurto EDT FTP naudotojo slaptažodis. 

2. Jeigu paskirame kataloge yra patalpinta sena duomenų kopija, pašalinkite ją. 
3. Įkelkite atnaujintus duomenis į FTP. 
4. Peržiūrėti duomenų patikros ataskaitą. Pateikti duomenys TIIIS patikrinami ir atnaujinami tam 

tikru administratoriaus nustatytu periodu. Atlikus duomenų patikrą, galite atsisiųsti ataskaitą, kuri 
talpinama Jums skirtoje FTP direktorijoje. 

Žemiau pateikiamas NSEDR duomenų teikimo per FTP pavyzdys. Po to, kai TIIIS administratorius 
sukonfigūruoja FTP direktoriją ir jos teisės, EDT gali jungtis su FTP klientu, pavyzdžiui Filezila į FTP serverį 
ir įkelti NSEDR duomenis: 

 

 FTP kliento FileZila langas 

 

NSEDR duomenų patikros ataskaitoje pateikiama: 

• Tvarkytojo informacija. 

• Duomenų apdorojimo ir ataskaitos suformavimo informacija. 

ftp://ftp.tiiis.lt/
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• Trūkstamų sluoksnių (objektų klasių) kiekis. Jeigu trūksta sluoksnių , vadinasi, paketas neatitinka 
struktūros, jis toliau nebus importuojamas. 

• Perteklinės duomenų struktūros. 

• Teikiamų objektų kiekiai. Nurodomos objektų grupės pagal suderintą šabloną ir duomenų kiekiai 
pateikti jose. 
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7. Taškų ir linijų palyginimo įrankis 

Įrankis vykdo patikrą, ar tikrinami taškiniai objektai yra nutolę per nurodytą tolerancijos reikšmę nuo 
juos atitinkančių linijinių objektų. 

Įrankio paleidimas: 

1. ArcGIS Pro įrankių juostoje pasirenkama „Analysis“ skiltis; 
2. Spaudžiama „Tools“; 
3. Pasirenkama skiltis „Toolboxes“; 
4. Randama įrankių grupė „TIIIS analizės įrankiai“  ir pasirenkamas įrankis „Palyginti 

viršūnes“. 
5. Užpildomi parametrai; 
6. Inicijuojamas įrankis. 

 

 Taškų ir linijų palyginimo įrankis 

Įrankiui atlikus darbą, rezultatai yra pateikiami ataskaitoje ir sukurtame rezultatų taškiniame 
sluoksnyje. Jų nuorodos yra pateikiamos geoapdorojimo įrankio rezultatų lange. 
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 Viršūnių palyginimo rezultatai 

 

 Rezultatų ataskaita 

Rezultatų taškiniame sluoksnyje taškams yra suteikiamas požymis kokybė: 1 – atitinka kokybę, 0 
– neatitinka kokybės. 

 

 Rezultatų taškinis sluoksnis 
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8. SEDR objektų perkėlimas į TIIIS EDR modelį 

Įrankis „SEDR į TEDR“ skirtas perkelti duomenis iš duomenų rinkinio parengto pagal ankstesnę 
specifikaciją (patvirtintą 2018m) į TIIIS projekto metu suprojektuotą tvarkytojo erdvinių duomenų rinkinį 
(TEDR). TEDR rinkinys atitinka SEDR 2021 patvirtintą specifikaciją bei turi papildomus atributus, skitus 
tvarkytojo erdvinių duomenų valdymui ir sinchronizavimui. 

 

8.1 Įrankio diegimas 

Įrankis platinamas kaip zip archyvas, kuriame pateikiami failai reikalingi įrankių vykdymui ir 
konfigūravimui. 

Kartu su įrankiu platinama įrankių naudojimo instrukcija, kurios turinys atitinka šio skyriaus turinį. 

 

Diegimo pakete pateikiami du katalogai: 

• irankis – jame yra įrankio vykdymo failas SEDR_TEDR.pyt bei pagalbinis įrankis 

„TEDR_red_sekimas.pyt“ 

• konfiguracija – šablonas ir duomenų konvertavimo taisyklės. 

 

 

 Platinamo įrankių ZIP failo turinys 

 

Diegimo eiga: 

1. Išarchyvuokite ZIP ir išsaugokite įrankius savo kompiuterio diske. 

2. Įrankis veikia ArcMap ir ArcGIS Pro.  

a. Norėdami naudoti įrankį ArcMap programoje, „Catalog“ lange atidarykite failų katalogą, į 

kurį išsaugojote (išarchyvavote) įrankius. Rekomenduojame prijungti šį katalogą 

naudojant „Connect Folder“ funkciją. 

 

 Katalogo prijungimas naudojant ArcMap 
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b. Norėdami naudoti įrankius ArcGIS Pro, projekte prijunkite katalogą, kuriame saugomi 

įrankiai. Srityje „Catalog“ grupėje „Folders“ dešiniu pelės mygtuku  pasirinkite „Add Folder 

Connection“. Ir nurodykite katalogą, kuriame išsaugoti įrankiai. 

 

 

 Katalogo prijungimas projekte naudojant ArcGIS Pro 

8.2 SEDR į SEDR2 konvertavimas 

 

Inicijuokite įrankį. ArcGIS Pro pasirinkite katalogą, kuriame išsaugojote įrankį, du kartus spustelėkite 
įrankį. 

 

 Įrankinės vaizdas ArcGIS Pro programoje 

 

Užpildykite įrankio parametrus. Ir paspauskite Run. Palaukite kol bus įvykdyta konversija, ji gali užtrukti 
apie 2 val. priklausomai nuo duomenų apimties. 

 

 Įrankio parametrai 

Parametras Paskirtis 

SEDR duomenų rinkinys Esri FGDB formatu Turimas SEDR duomenų rinkinys, kurį reikia 
konvertuoti 

Gaunamo TEDR rinkinį atitinkančio failo 
direktorija 

Rezultatų katalogas. Jame bus patalpintas į naują 
struktūrą konvertuotas duomenų rinkinys ir proceso 
eigą aprašantys failai. 

Nurodomas TEDR struktūrą atitinkantis 
šabloninis duomenų failas (FGDB) 

Duomenų šablonas, kuris atitinka TEDR 
specifikaciją.  

Rekomenduojame naudoti pridedamą šaboną: 
/konfiguracija/tedr.gdb  

Pridedamas šablonas 
/konfiguracija/tedr_betopo.gdb, kuriame nėra 
sukurtų topologijos taisyklių. 

Konfigūracijos lentelė (Excel) Duomenų perkėlimo taisyklių Excel failas.  

Rekomenduojame naudoti pridedamą: 
/konfiguracija/SEDR_TEDR_taisykles.xlsx 

Rezultato atributas Pavadinkite atributą, į kurį bus įrašyti perkėlimo 
rezultatai (pvz.: „perkelta“). Šis tekstinis atributas 
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pridedamas prie pradinio duomenų rinkinio, 
jame nurodomas perkėlimo statusas. 

Tvarkytojo, kurio duomenys perkeliami, ID Tvarkytojo identifikatorius, suteiktas TIIIS portale. 
Jis bus priskirtas visiems perkeltiems objektams. 

Šulinių kortelių failai – katalogas Nurodomas katalogas, iš kurio bus perkeliami 
failai. Skirta norint perkelti šulinių kortelių failus. 
Įrankis perkelia visus failus esančius kataloge, 
kurių plėtiniai atitinka žemiau nurodytus. 

Gaunamas kortelių katalogas Katalogas į kurį perkeliami susiję failai. Išlaikoma 
šaltinio kataloge esanti pakatalogių struktūra, jeigu 
pakatalogyje yra bent vienas failas. 

Šulinio kortelės failo plėtinys Kortelių failų plėtiniai. Gali būti nurodyta keletas 
plėtinių atskirtų kabliataškiu. Tik šiuos plėtinius 
turintys failai bus perkopijuoti. 

 

 

 

 Pav. Įrankio parametrai 
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8.3 Konvertavimo rezultatai 

 

Rezultatai pateikiami nurodytame kataloge (2-asis įrankio parametras). Rezultatų kataloge 
pateikiamas gautas naujos struktūros duomenų rinkinys, įrankio veiksmai bei jų rezultatai. Gautų failų 
pavadinimuose įrašoma įrankio vykdymo pradžios data, pagal šią datą galima atskirti rezultatus, jeigu 
kataloge patalpinta daugiau negu vieno įrankio vykdymo rezultatai. 

 

 Įrankio vykdymo rezultatų failai 

Nr. Failo paskirtis Aprašymas 

1.  
Rezultato geoduomenų bazė 

SEDR_TEDR_[DATA].gdb 

Naujos struktūros duomenų rinkinys ir į jį konvertuoti 
pradinio SEDR objektai. Pateikiama ESRI FGDB formatu. 

2.  
Informacija apie perkeltus objektus 

moved_[DATA].json 

Informacija apie perkeltų objektų kiekį JSON formatu. 

Pateikiamas pradinis sluoksnis ir perkeltų objektų kiekis. 

3.  
Informacija apie neperkeltus objektus 

failed_[DATA].json 

Informacija apie perkeltų objektų kiekį JSON formatu. 

Pateikiamas pradinis sluoksnis ir perkeltų objektų kiekis. 

4.  
Įrankio veikimo žurnalo įrašai 

SEDRtoTEDR_[DATA]_INFO.log 

Pateikiami įrankio vykdyti perkėlimo veiksmai ir jų 
rezultatai. Įtraukiami ir įspėjimai. 

5.  
Įrankio veikimo įspėjimai 

SEDRtoTEDR_[DATA]_WARNING.log 

Pateikiami įrankio įspėjimai. Įspėjimai gali būti dėl 
naudojamos neteisingos struktūros duomenų, neteisingos 
konfigūracijos ir nenumatytų priežasčių. 

 

Sėkmingai perkėlus duomenis, jie pasižymi šiais požymiais: 

1. Objektų laukelyje TID (tvarkytojo identifikatorius) turi būti priskirtas įrankyje nurodytas tvarkytojo 

ID. 

2. Visiems objektams sukurtas unikalus identifikatorius – užpildytas laukas UID. 

3. Perkelta atributinė informacija, jeigu ji buvo pradiniame SEDR duomenų rinkinyje. 

4. Perkelti šulinių kortelių failai, jeigu nurodėte šių failų kėlimo parametrus ir nurodytame kataloge 

buvo šulinių kortelių failų. 

5. Objektams automatiškai priskirtas atributas Sinch=1. Šie objektai yra parengti sinchronizavimui 

su TIIIS. 
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 Pav. Įrankio vykdymo eigos pranešimai 

 

 

  Rezultato katalogo turinys 

 

 



Naudotojų instrukcija TIIIS el. paslaugų ir duomenų teikėjams (ED 
tvarkytojams) 

Data:  2021-06-03 

 

 ©UAB HNIT-BALTIC, UAB InfoEra,              
VĮ „GIS-Centras“, 2021 

106 

 

 

 Konvertavimo žurnalo įrašai 

 

8.4 Konvertuotos TEDR įkėlimas į TEDR DB 

Konvertuotą rinkinį galite naudoti kaip failinę geoduomenų bazę (FGDB) arba įkelti į įmonės reliacinę 
erdvinių duomenų bazę (rekomenduojama Microsoft SQL Server), turinčią erdvinių duomenų saugojimo 
funkcionalumą (ArcSDE). 

Jeigu norite naudoti duomenų rinkinį FGDB formatu, nepamirškite įjungti redagavimo sekimo, nes 
konvertavimo metu naudojamame duomenų šablone redagavimo sekimas yra išjungtas. 

Pateikiama papildoma įrankinė TEDR_red_sekimas.pyt, joje yra įrankiai leidžiantys įjungti ir išjungti 
automatinį redagavimo sekimą. 

Atkreipkite dėmesį, kad perkopijuojant duomenis, iš konvertuotos FGDB į Enterprise geoduomenų bazę, 
pirmiausia turite išjungti redagavimo sekimą gaunamoje DB, nes kitu atveju prarasite jau turimą 
redagavimo sekimo informaciją. 

Rekomenduojami žingsniai GIS administratoriams įkeliant į reliacinę (enterprise) duomenų bazę: 

1. Sukurkite geoduomenų bazę naudodami workspace XML failą (TEDR.xml). Naudokite standartinį 

ArcGIS įrankį „Import XML Workspace document“. 

2. Išjunkite redagavimo sekimą gaunamoje DB. Naudokite pridedamą „TEDR išjungti redagavimo 

sekimą“. 

3. Konvertuokite reikiamus sluoksnius naudodami standartinį ArcGIS įrankį Append (Data 

Management Tools > General > Append). Įrankį reikia panaudoti tiek kartų, kiek sluoksnių 

ketinate įkelti. Atkreipkite dėmesį, kad duomenys yra prijungiami prie jau esančių duomenų. 

4. Įjunkite redagavimo sekimą gaunamoje DB. Naudokite pridedamą „TEDR įjungti redagavimo 

sekimą“. 

 

 

 Redagavimo sekimo įjungimo ir išjungimo pagalbiniai įrankiai 
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 Append įrankio vieta įrankinėje 

8.5 Konvertavimo taisyklių konfigūravimas 

SEDR į TEDR taisyklės konvertuojamos pagal aprašytą konfigūraciją excel faile. Taisyklės 
aprašomos kaip pateikta lentelėje: 

 SEDR į TEDR konvertavimo taisyklės aprašantys požymiai 

Nr.  Atributas Aprašymas 

1.  
FromFc Pradinis sluoksnis 

2.  
ToFc Sluoksnis, į kurį perkeliama 

3.  
FromKodas SEDR objekto atributas „Kodas“. 

4.  
ToKodas TEDR objekto atributas „Kodas“. 

5.  
AttrMapping Atributų sąsajos. Pildoma tekstu kaip masyvas [[Fromatrib, toatrib, [fromval, 

toval]]] 

Čia: 

• Fromatrib - Šaltinio sluoksnio atributas. 
• Toatrib  - Atributas, į kurį perkeliami duomenys. 
• Fromval - Pradinė reikšmė. 
• Toval - Reikšmė, į kurią transformuojama 

Jeigu laukas neužpildytas, perkeliami atributai, kurių pavadinimas ir tipas 
SEDR ir TEDR rinkiniuose sutampa. 
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