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1. Naujo naudotojo paskyros sukūrimo aprašymas naudojantis „EU Login“
svetaine (registruojantis pirmąsyk)
„EU Login“ – tai Europos Komisijos naudotojų tapatybės atpažinimo sistema, kurios paskirtis –
suteikti naudotojams, kurie turi tam teisę, prieigą prie įvairių Komisijos interneto paslaugų. Tam
pakanka vieno el. pašto adreso ir slaptažodžio.
Paspauskite ant šios nuorodos, kad patektumėte
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/LT/index.xhtml

į

Sąjungos

registro

tinklalapį:

Etapas

Veiksmas

1

Jeigu atsidariusiame puslapyje viskas
matoma anglų kalba, galite kalbą
pasikeisti į lietuvių kalbą, dešiniajame
viršutiniame ekrano kampe iš kalbų
sąrašo pasirinkę „Lietuvių“.

2

Paspauskite ant
naudotojas“.

3

Atsidarius puslapiui „Prieigos teisės
suteikimas“
paspauskite
mygtuką
„Sukurti ECAS registracijos vardą“.

4

Jeigu sistema išmes užklausą „Kokia Jūsų organizacija?“, nurodykite „Ne ES institucijoje ar
įstaigoje“. Pažymėkite varnele, kad sistema prisimintų Jūsų pasirinkimą.

5

Atsidarius puslapiui įsitikinkite, jog
dešiniame viršutiniame kampe yra
aktyvuota parinktis „Sukurti paskyrą“.
Kitu atveju paspauskite ant šio mygtuko.

nuorodos

Iliustracija

„Naujas

Jei matomas puslapis anglų kalba,
pačiame viršutiniame kampe galite
kalbą pasikeisti į lietuvių, pasirinkdami iš
kalbų sąrašo „lietuvių (lt)“.

2

6

Užpildykite
laukus:

visus

nurodytus

tuščius

Vardas – vardo laukelis negali būti
paliktas tuščias ir vardą gali sudaryti
raidės iš bet kurio alfabeto.
Pavardė – pavardės laukelis negali būti
paliktas tuščias ir pavardę gali sudaryti
raidės iš bet kurio alfabeto.
E. paštas – įveskite savo elektroninį
pašto adresą.
Patvirtinkite e. pašto adresą –
pakartotinai įveskite savo elektroninį
pašto adresą, jog įsitikintume, kad jis
teisingas.
E. laiškų kalba – kalba, naudojama „EU
Login“
siunčiamuose
laiškuose
nepriklausomai nuo vartotojo sąsajoje
naudojamos kalbos. Tokiu būdu
siekiama,
jog
gautus
laiškus
suprastumėte net ir tuo atveju, jei jie
Jums bus atsiųsti per klaidą.
Įveskite kodą – įvesdami raides ir
skaičius, pavaizduotus paveiksliuke, Jūs
patvirtinate, kad esate žmogus, teisėtai
sukuriantis naują paskyrą. Jei kodas per
sunkus perskaityti, paspauskite ant
mygtuko, žyminčio strėles. Tokiu būdu
Jums bus pateiktas naujas kodas.
Pažymėkite varnele patvirtindami, kad
perskaitėte ir supratote pranešimą apie
privatumo apsaugą.
Paspauskite mygtuką „Sukurti paskyrą“.
Jeigu negalite perskaityti saugos kodo ir
norite, kad sistema sugeneruotų naują,
paspauskite ant šio simbolio.

3

Paspaudus ant šio simbolio bus ištartas
kiekvienas iš pavaizduotų simbolių.

Jei forma buvo teisingai užpildyta,
sistema automatiškai sugeneruos žinutę,
informuojančią apie tai, kad netrukus
gausite e. laišką, kuriame bus nurodytas
Jūsų naudotojo vardas ir pateikta
nuoroda slaptažodžio sukūrimui. Jei
laiško nerandate, patikrinkite savo
nepageidautinų laiškų
arba šiukšlių
katalogą.
Paspauskite ant laiške pateiktos
nuorodos arba nukopijuokite adresą į
savo naršyklę.
PASTABA: Kadangi tarp Sąjungos ŠESD
registro vartotojų yra kitakalbių, gali
būti, kad gausite laišką anglų arba anglų
ir lietuvių kalbomis.

4

7

Atsidariusiame
lange
„Naujas
slaptažodis“
užpildykite
laukus
remdamiesi ekrano apačioje pateiktais
nurodymais ir paspauskite mygtuką
„Pateikti“.

Pateikus slaptažodį gausite patvirtinimą.
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1.1. Mobilaus telefono numerio, skirto gauti patvirtinimo žinutę,
užregistravimas
Sąjungos ŠESD registro vartotojas, norėdamas gauti kontrolinę SMS žinutę, turi užregistruoti savo
mobilųjį telefono numerį savo „EU Login“ paskyroje.
Prisijunkite prie „EU Login“ paspaudę šią nuorodą: https://ecas.ec.europa.eu/cas
Etapas

Veiksmas

Iliustracija

1

Sėkmingai prisijungus perkelkite pelės žymeklį
virš dešiniajame viršutiniame kampe matomo
krumpliaračio simbolio ir pasirinkite „Mano
paskyra“.

2

Paspauskite mygtuką „Tvarkyti
mobiliojo telefono numerius“

3

Atsidarius langui „Tvarkyti mano mobiliojo
telefono numerius“, paspauskite ant „Pridėti
mobiliojo telefono numerį“.

4

Įveskite savo mobiliojo telefono numerį ir
paspauskite mygtuką „Pridėti“.

mano

Telefono numeris turėtų prasidėti šalies kodu
+370. Nenaudokite jokių tarpų tarp skaičių,
taškų ar kitų ženklų.

5

Į mobilųjį telefoną, kurio numerį nurodėte,
netrukus gausite kodą (angl. challenge code).

6

6

Įveskite kodą į laukelius „Teksto žinute gautas
kontrolinis kodas“.
Kontrolinį kodą sudaro 9 ženklai per vidurį
atskirti brūkšneliu. Brūkšnelio įvedinėti
nereikia.
Paspauskite mygtuką „Baigti“.

7

Jūsų mobilus telefono numeris yra sėkmingai
užregistruotas ir nuo šiol gali būti naudojamas
prisijungimui prie Sąjungos ŠESD registro.

Norėdami tęsti savo, kaip naujojo Sąjungos ŠESD registro vartotojo,
registraciją, vadovaukitės tolimesnėmis instrukcijomis
8
9

Naršyklėje įveskite adresą:
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/LT/index.xhtml
Paspauskite
ant
„Prisijungimas“.

nuorodos

7

10

Atsivėrusiame lange įsitikinkite,
jog
laukelyje
pasirinktas
„Tapatybės patvirtinimo būdas“
yra „Mobilusis telefonas +
SMS“.
Įveskite savo slaptažodį į
„Slaptažodis“ laukelį, taip pat
savo
mobilųjį
numerį
į
„Mobilusis telefonas“ laukelį.
Telefono
numeris
turėtų
prasidėti šalies kodu +370.
Nenaudokite jokių tarpų tarp
skaičių, taškų ar kitų ženklų.
Paspauskite
„Prisijungti

11

mygtuką

Į mobilųjį telefoną, kurio numerį
nurodėte, netrukus gausite
kodą (angl. challenge code).
Kontrolinį kodą sudaro 9 ženklai
per vidurį atskirti brūkšneliu.
Brūkšnelio įvedinėti nereikia,
suvedus pirmuosius tris ženklus,
automatiškai bus pradėtas
pildyti laukelis po brūkšnelio.
Įvedus kontrolinį kodą į
laukelius paspauskite mygtuką
„Prisijungti“.

12

Būsite automatiškai nukreipti į
Sąjungos registrą.
Atsivėrusiame lange pasirinkite
„Įrašyti
savo
asmens
duomenis“.
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13

Užpildykite visus privalomus
laukelius, pažymėtus žvaigždute
(*), įrašydami duomenis apie
save ir paspauskite „Toliau“.

14

Teisingai viską užpildžius sistema Jums suteiks unikalų identifikavimo kodą – URID. Šį
numerį taip pat matysite kiekvieną kartą prisijungę prie Sąjungos registro.
Jums suteiktą URID kartu su savo vardu ir pavarde nusiųskite adresu sdregistras@apva.lt
15

Kai nacionalinis administratorius Jums asmeniškai pateiks prieigos kodą, naršyklėje įveskite
šį adresą: https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/LT/index.xhtml

16

Paspauskite
ant
„Prisijungimas“.

17

Įveskite el. pašto adresą ir
spauskite „Toliau“.

nuorodos

9

18

Atsivėrusiame lange įsitikinkite,
jog
laukelyje
pasirinktas
„Tapatybės patvirtinimo būdas“
yra „Mobilusis telefonas +
SMS“.
Įveskite savo slaptažodį į
„Slaptažodis“ laukelį, taip pat
savo
mobilųjį
numerį
į
„Mobilusis telefonas“ laukelį.
Telefono
numeris
turėtų
prasidėti šalies kodu +370.
Nenaudokite jokių tarpų tarp
skaičių, taškų ar kitų ženklų.
Paspauskite
„Prisijungti“.

19

mygtuką

Į mobilųjį telefoną, kurio numerį
nurodėte, netrukus gausite
kodą (angl. challenge code).
Kontrolinį kodą sudaro 9 ženklai
per vidurį atskirti brūkšneliu.
Brūkšnelio įvedinėti nereikia,
suvedus pirmuosius tris ženklus,
automatiškai bus pradėtas
pildyti laukelis po brūkšnelio.
Įvedus kontrolinį kodą į
laukelius paspauskite mygtuką
„Prisijungti“.

20

Atsivėrusiame lange pasirinkite
„Įrašyti prieigos kodą“.

10

21

Laukeliuose
įrašykite
iš
nacionalinio administratoriaus
gautą
prieigos
kodą
ir
paspauskite „Siųsti“.
Brūkšnelio įvedinėti nereikia,
įvedę 4 ženklus iškart būsite
perkelti į tolimesnį laukelį.
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2. Prisijungimas su turima „EU Login“ paskyra (užsiregistravusiems)
Paspauskite ant šios nuorodos, kad patektumėte į Sąjungos ŠESD registro tinklalapį:
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/LT/index.xhtml
Etapas

Veiksmas

1

Jeigu atsidariusiame puslapyje viskas
matoma anglų kalba, galite kalbą
pasikeisti į lietuvių, dešiniajame
viršutiniame ekrano kampe iš kalbų
sąrašo pasirinkdami „Lietuvių“

2

Paspauskite
„Prisijungimas“.

3

Įveskite el. pašto adresą, spauskite
„Toliau“

ant

Iliustracija

nuorodos

Jeigu Jūsų pasirinktas patvirtinimo būdas – prisijungimas mobiliuoju telefonu + SMS
Etapas

Veiksmas

1

Atsivėrusiame lange įsitikinkite, jog
„Tapatybės
patvirtinimo
būdas“
laukelyje yra pasirinktas būdas yra
„Mobilusis telefonas + SMS“.

Iliustracija

Įveskite savo slaptažodį į „Slaptažodis“
laukelį ir savo mobilųjį numerį į
„Mobilusis telefonas“ laukelį.
Telefono numeris turėtų prasidėti
šalies kodu +370. Nenaudokite jokių
tarpų tarp skaičių, taškų ar kitų ženklų.
Paspauskite mygtuką „Prisijungti“.
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2

Į mobilųjį telefoną, kurio numerį
nurodėte, netrukus gausite kodą (angl.
challenge code).
Kontrolinį kodą sudaro 9 ženklai per
vidurį atskirti brūkšneliu. Brūkšnelio
įvedinėti nereikia, suvedus pirmuosius
tris ženklus, automatiškai bus pradėtas
pildyti laukelis po brūkšnelio.
Įvedus kontrolinį kodą į laukelius
paspauskite mygtuką „Prisijungti“.

3. Kiti vartotojo tapatybės patvirtinimo būdai
„EU Login“ gali pasiūlyti įvairius tapatybės patvirtinimo būdus. Prisijungimas naudojant slaptažodį
yra pats paprasčiausias. Kitiems tapatybės patvirtinimo būdams yra reikalingi papildomi prietaisai,
suteikiantys daugiau saugumo ir dažniausiai naudojami Europos Sąjungos institucijų darbuotojų,
dirbančių nuotoliniu būdu.
Keletui iš tapatybės patvirtinimo būdų yra reikalinga ECAS mobilioji programėlė (angl. ECAS Mobile
App). Atsisiuntus šią programėlę iš „Google Play Store“ (Android), „the App Store“ (iOS) ar
„Windows Store“ (Windows Phone) parduotuvės, ją galima įsidiegti savo mobiliajame įrenginyje. Šis
ECAS mobiliosios programėlės naudojimas kartu su slaptažodžiu suteikia papildomo saugumo.
Prašome atkreipti dėmesį, jog kai kurie tapatybės patvirtinimo būdai gali neveikti su pasirinktu
konkrečiu prietaisu.
Slaptažodis – naudojamas slaptažodis,
kurio daugeliu atveju pakaks. Visgi, kai
kurios paslaugos gali reikalauti
saugesnio tapatybės
patvirtinimo
būdo. Tuomet toks prisijungimas bus
neįmanomas.
ECAS mobilioji programėlė ir PIN
kodas – jei turite prieigą prie
interneto, tuomet galite rinktis šį
tapatybės patvirtinimo būdą. Jums
reikės įvesti keturių skaitmenų PIN
kodą į atsiųstą programėlę tam, kad
prisijungtumėte prie „EU Login“
paskyros. PIN kodas yra tas, kurį
pasirinkote registracijos mobiliuoju
telefonu metu.
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ECAS mobilioji programėlė ir QR
kodas – jeigu neturite prieigos prie
interneto, tuomet galite rinktis šį
tapatybės patvirtinimo būdą. Jums
reikės
nuskanuoti
QR
kodą,
naudojantis
ECAS
mobiliąja
programėle, tam, kad gautumėte
vienkartinį slaptažodį, kurį reikės
suvesti
jungiantis
kompiuterio
pagalba.
Mobilus telefonas + SMS – jeigu Jūsų
telefonas yra užregistruotas Jūsų „EU
Login“ paskyroje, tokiu atveju Jūsų
mobilus telefonas leidžia prisijungti
prie „EU Login“ paskyros su SMS
žinute. Atkreiptinas dėmesys, kad kai
kuriose šalyse galite ir negauti SMS
žinutės, todėl patartina rinktis kitą
tapatybės patvirtinimo būdą.
Kodų generatorius (angl. Token) – šis
mažas prietaisas iš pirmo žvilgsnio
primena skaičiuotuvą, kuris gali sukurti
vienkartinį slaptažodį.
Kodų generatorių gali gauti tik Europos
Komisijos personalas.
Prieigos rakto CRAM – tai išskirtinio
tipo kodų generatorius, kurio pagalba,
panašiai
kaip
ir
elektroninėje
bankininkystėje,
galima
tvirtinti
sandorius.

3.1. Prisijungimas prie „EU Login“ paskyros, naudojant slaptažodį

Pasirinkite
„Slaptažodis“
tapatybei patvirtinti.
Įveskite
savo
slaptažodį
„Slaptažodis“ laukelį.

Jūsų
į

Paspauskite „Prisijungti“.

14

3.2. Prisijungimas prie „EU Login“ paskyros, naudojant ECAS mobiliąją
programėlę
Etapas

Iliustracija

Veiksmas

1

Pasirinkite „ECAS Mobile App PIN Code“.

2

Jei turite daugiau nei vieną įrenginį su įdiegta
ECAS mobiliąja programėle, pasirinkite tą
įrenginį,
kurį
pageidaujate
naudoti
prisijungimui.
Pasirinkite
Jums
paspausdami ant jo.

3

tinkantį

įrenginį,

Netrukus „EU Login“ išsiųs pranešimą į Jūsų
pasirinktą mobilųjį įrenginį.
Spustelėjus ant pranešimo paleidžiama ECAS
mobilioji programėlė.

4

ECAS mobilioji programėlė paprašys Jūsų
įvesti PIN kodą.
Įvedus
PIN
kodą
„Authenticate“.

paspauskite

ant

Netrukus procesas Jūsų kompiuteryje bus
automatiškai užbaigtas ir būsite nukreipti į
paslaugą, kurią norite naudotis.
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3.3. Prisijungimas prie „EU Login“ paskyros, naudojant ECAS mobiliosios
programėlės QR kodą
Etapas

Veiksmas

1

Pasirinkite „ECAS Mobile App
QR Code“.

Iliustracija

Įveskite slaptažodį „Password“
laukelyje ir paspauskite „Sign
in“.

2

Ekrane pamatysite QR kodą.

3

Paleiskite
programėlę
mobiliajame įrenginyje, kuriame
ji yra įdiegta.
Palieskite „Scan QR Code“.

4

Pradėjus veikti QR kodo
skaitytuvui Jūsų mobiliajame
įrenginyje mobilaus telefono
kamerą
nukreipkite link
kompiuterio ekrano ir palaukite,
kol QR kodas bus atpažintas.
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5

ECAS mobiliojoje programėlėje
pasirodys užklausa, prašanti
įvesti 8 skaitmenų vienkartinį
slaptažodį.

6

Laukelyje „Code generated by
your app“ įveskite vienkartinį
slaptažodį ir paspauskite „Sing
in“. Netrukus būsite nukreipti į
paslaugą, kurią norite naudotis.
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3.4. Prisijungimas prie „EU Login“ paskyros, naudojant kodų generatorių
(angl. Token)
Pasirinkę „Token“
„Password“ laukelį.

įveskite

slaptažodį

į

Laukelyje pavadinimu „Token serial number“
įveskite visus kodų generatoriaus brūkšninio
kodo skaičius (be brūkšnių), nurodytus kodų
generatoriaus kitoje pusėje.
Įjunkite kodų generatorių ir įveskite 5
skaitmenų PIN kodą.
Ekrane pasirodžius 8 skaitmenų sekai, ją
įveskite į laukelį „Token challenge code“ ir
paspauskite „Sign in“.

3.5. Prisijungimas prie „EU Login“ paskyros, naudojant prieigos raktą CRAM
Etapas
1

Iliustracija

Veiksmas
Pasirinkite „Token CRAM“
slaptažodį į laukelį „Password“.

ir

įveskite

Laukelyje pavadinimu „DigiPass serial
number“ įveskite visus kodų generatoriaus
brūkšninio kodo skaičius (be brūkšnių),
nurodytus kodų generatoriaus kitoje pusėje.
Paspauskite „Sign in“.
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2

Vadovaudamiesi
ekrane
nurodytomis
instrukcijomis įveskite skaitmenų seką į
laukelius po antrašte „DigiPass response“.
Paspauskite „Sign in“.
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4. ECAS mobiliosios programėlės įdiegimas ir jos aktyvavimas
ECAS mobilioji programėlė gali būti naudojama tuomet, kai paslauga, kurią norite
pasinaudoti, reikalauja padidintos apsaugos. ECAS mobilioji programėlė yra nemokama. Ją
atsisiųsti galite iš „Google Play Store“ (Android), „the App Store“ (iOS) ar „Windows Store“
(Windows Phone) parduotuvės. Tam, kad galėtumėte po įdiegimo ją aktyvuoti, Jums bus reikalingas
kompiuteris ir mobilusis telefonas.
Iliustracija

Etapas

Veiksmas

1

Po ECAS mobiliosios programėlės įdiegimo
mobiliajame telefone, atidarykite ją ir
palieskite „Initialize“.

2

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane: savo
kompiuteryje atidarykite naršyklės langą ir
įveskite šį adresą:
https://ecas.ec.europa.eu/cas/mobile
Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę.
Jeigu Jūs jau esate įdiegę ir aktyvavę ECAS
mobiliąją programėlę kitame įrenginyje, arba
jei Jūs jau užregistravote savo mobilųjį
telefoną SMS žinutės gavimui, Jūsų bus
prašoma patvirtinti savo tapatybę naudojant
vieną iš tų įrenginių.

3

Kompiuterio ekrane paspauskite ant „Add a
mobile device“.
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4

Laukelyje „Your devide name“ įveskite savo
vardą, kuris leis Jums prisiminti, su kuriuo
įrenginiu jis yra susietas. Galite pasirinkti bet
kokį Jums tinkantį vardą, pvz. „Mano Android
planšetė“, „Mano iPhone“ ar „Mano
Windows telefonas“.
Pasirinkite PIN kodą, susidedantį iš 4
skaitmenų, ir jį įveskite į laukelį „Your 4 digit
PIN code“, o laukelyje „Confirm your PIN
code“ jį darsyk patvirtinkite, įsitikindami, kad
žodyje nėra klaidos.
Tam, kad Jūsų tapatybė būtų patvirtinta, Jūsų
bus paprašyta įvesti PIN kodą. Todėl siūlytina
pasirinkti tokį, kurį bus lengva prisiminti.
Tačiau venkite kodų, kurie gali būti lengvai
atspėjami, tarkime Jūsų gimimo metai,
mėnuo ar diena.
Tai atlikus, paspauskite „Submit“ ir palieskite
varnelę.

5

QR kodo skaitytuvas aktyvuosis mobiliajame
įrenginyje ir QR kodas bus pavaizduotas Jūsų
kompiuterio ekrane.
Nukreipkite mobilaus telefono kamerą link
kompiuterio ekrano ir palaukite, kol QR kodas
bus atpažintas.

Įveskite PIN kodą, kurį nesenai pasirinkote
mobiliajame
įrenginyje,
ir
palieskite
„Authenticate“.

6

7

Į Jūsų mobilųjį įrenginį „EU Login“ atsiųs
pranešimą.
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8

Palietus „Confirm“ pranešimą, procesas bus
užbaigtas, Jūsų ECAS mobilioji programėlė
bus aktyvuota ir nuo šiol galės būti
naudojama tapatybės patvirtinimui.
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5. Užuominos ir patarimai
•

•
•

Tuo atveju, kada po sėkmingo prisijungimo prie „EU Login“ Jūsų prieiga prie Sąjungos
ŠESD registro yra atmesta, prašome susisiekti su Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondo Bendrųjų reikalų ir registro skyriumi ir informuoti apie iškilusius
nesklandumus.
Kitu atveju galite paspausti ant „EU Login“ mygtuko, esančio viršutiniame kairiajame
kampe, ir grįžti į ankstesnįjį prisijungimui skirtą puslapį.
Jeigu pageidaujate tvarkyti savo paskyrą arba pakeisti slaptažodį, paspauskite ant
šios nuorodos: https://ecas.ec.europa.eu/cas
Po sėkmingo prisijungimo, viršutiniame dešiniajame meniu lange pamatysite
parinktis „Pakeisti slaptažodį“ ir „Mano paskyra“, kurios Jums leis pakeisti duomenis
apie save arba nurodyti papildomus, saugesniam prisijungimui skirtus įrenginius.
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