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Įvadas 
ES ekologinis ženklas – 1992 m. sukurta savanoriška sistema, kuria siekiama skatinti verslo subjektus gaminti ir 
teikti rinkai aplinkai mažiau žalingus produktus ir paslaugas. Produktai ir paslaugos, kurioms suteikiamas ES 
ekologinis ženklas, pažymimi jo logotipu, pagal kurį vartotojai, įskaitant viešojo  ir privačiojo sektorių pirkėjus, 
gali tokius produktus ir paslaugas lengvai atpažinti. Dabar ES ekologinio ženklo sistemai priklauso daugybė 
produktų ir paslaugų ir į ją nuolat įtraukiamos papildomos produktų grupės. 
 
Šioje instrukcijoje aprašoma, kaip naudotis ES ekologinio ženklo katalogo administravimo informacine sistema 
(Ecat_Admin sistema) – atvira internetine priemone, skirta ES ekologinio ženklo licencijoms tvarkyti. 
 
Jei iškiltų problemų, susijusių su ECAT_Admin paskyra, kreipkitės į Ekologinio ženklo pagalbos tarnybą arba 
savo kompetentingą įstaigą:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Kompetentinga įstaiga  

 
  

Elektroniniame laiške: 
 aiškiai išdėstykite problemą, 
 nurodykite su problema susijusios licencijos ir paraiškos numerius, 
 nurodykite savo ECAT_Admin naudotojo vardą, 
 įdėkite momentinę ekrano kopiją, kurioje būtų matyti problema. 

 
 Kadangi su techninėmis problemomis susijusios užklausos gali būti persiunčiamos Europos 

Komisijos IT skyriui, problemą išspręsti gali užtrukti 3–5 dienas. Kai kuriems atvejams gali reikėti 
dar daugiau laiko. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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1 skyrius. Pagrindiniai veiksmai 

1.1 ECAT_Admin paskyros sukūrimas (pirmas 
prisijungimas) 
Patekti į ECAT_Admin sistemą galite į adresų juostą nukopijavę šį adresą: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Šio tinklalapio neįtraukite į adresyną, kaskart prisijungdami naudokite pirmiau pateiktą nuorodą. 
 Ekrane būtinai turi būti užrašas „ecat_admin prašo jūsų nurodyti tapatybę“ (ecat_admin requires you to 

authenticate, žr. raudonai apvestą užrašą 1 paveikslėlyje). 
 Jei šio užrašo nėra, ištrinkite naršyklės istoriją, slapukus bei laikinas interneto rinkmenas ir į ECAT_Admin 

tinklalapį nueikite naudodami pirmiau pateiktą nuorodą. 
 

1 PAV. PRISIJUNGIMAS 

 
 

 Tame pačiame puslapyje pilkoje juostoje su užrašu „Ar pasirinktas domenas teisingas?“ (Is the selected 
domain correct?, žr. violetine spalva apvestą užrašą 1 paveikslėlyje) automatinis nustatymas „Europos 
Komisija“ turi būti pakeistas nustatymu „Išorinis“ (External). Norėdami pakeisti domeną, spustelėkite 
toje pačioje pilkoje juostoje esančią nuorodą su užrašu „Keisti“ (Change it). 

 Sistema atidarys naują puslapį su klausimu „Kokia jūsų organizacija?“ (Where are you from?). Pasirinkite 
domeną „Išorinis“ (External, žr. 2 paveikslėlį).  

2 PAV. KOKIA JŪSŲ ORGANIZACIJA? 
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 Spustelėjus domeną „Išorinis“ (External) sistema grąžins pagrindinį prisijungimo puslapį. 
 Priklausomai nuo puslapio konfigūracijos pirmiau pasirodys 1 arba 2 paveikslėlis. 

 Pagrindiniame prisijungimo puslapyje spustelėkite nuorodą „Create an account“ (žr. raudonai apvestą 
užrašą 3 paveikslėlyje) ir pirmą kartą įrašykite savo ECAS paskyros duomenis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 „Create an account“ puslapyje (žr. 4 paveikslėlį) turi būti užpildyti visi privalomi laukai.  
 
 Naudotojo vardo pirmajame lauke sukurti nebūtina.  Jei lauką paliksite tuščią, naudotojo vardą 

sistema sukurs pati iš privalomuose laukuose nurodyto vardo ir pavardės raidžių.  
 

 Baigę pildyti spustelėkite mėlyną mygtuką „Create an account“. 
 

 
 Įrašius naudotojo duomenis „Create an account“  puslapyje, jame nurodytu el. pašto adresu 

išsiunčiamas el. laiškas. Gavę šį el. laišką per 1,5 val. turite spustelėti jame pateiktą nuorodą ir sukurti 
slaptažodį. 
 

3 NUORODĄ „CREATE AN ACCOUNT“ 

4 „CREATE AN ACCOUNT“ 
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 Gavę automatiškai išsiųstą el. laišką spustelėkite jame pateiktą nuorodą ir atsidarys puslapis su užrašu 
„Naujas slaptažodis“ (New password). Jūsų naudotojo vardas jau bus įrašytas, o slaptažodį sukurti ir 
patvirtinti turėsite patys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
 Spustelėjus mygtuką „Siųsti“ (Submit) atsiras mygtukas „Tęsti“ (Proceed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 Saugokite naudotojo vardą ir slaptažodį, nes juos pamestus gali būti sudėtinga atgauti. 
 Viena licenciją turinti bendrovė ar organizacija gali susikurti tik vieną ECAS paskyrą.  
 Jei jūs, kaip ECAS paskyros turėtojas, atsisakote teisių tvarkyti paskyrą (pvz., pasikeitus pareigoms 

arba darbovietei), prieš atsisakydamas teisių privalote paskyros duomenis (naudotojo vardą ir su 
paskyra susieto el. pašto adresą) perduoti kitam įgaliotam asmeniui. Jei to nepadarysite, gali būti 
labai sudėtinga arba neįmanoma atgauti jūsų bendrovės ar organizacijos paskyroje esančią 
informaciją.     

5 PAV. NAUJAS SLAPTAŽODIS 

6 PAV. SLAPTAŽODIS SUKURTAS 
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1.2 ECAT_Admin kontaktiniai duomenys 
 Sukūrus ECAS paskyrą ir paspaudus „Tęsti“ (Proceed, žr. 6 paveikslėlį) sistema atidarys puslapį „Mano 

paskyra“ (My Account, žr. 7 paveikslėlį), kuriame įvesite bendrovės kontaktinius duomenis, kurie bus 
susieti su jūsų ECAT_Admin paskyra.  

 
7 PAV. PUSLAPIS „MANO PASKYRA“ 

 
 Svarbu įrašyti teisingą informaciją, nes šiame puslapyje jos nebus galima keisti, kol gausite teisę tvarkyti 

paskyrą. 
 Visame ECAT_Admin tinklalapyje raudona žvaigždute „*“ pažymėtus laukus užpildyti privaloma. 

 
 Spustelėjus mygtuką „Siųsti patvirtinti“ (Send for validation, žr. raudonai apvestą mygtuką 7 

paveikslėlyje) jūsų prašymas išsiunčiamas patvirtinti pagalbos tarnybai. Paspaudę mygtuką 
„Išsaugoti“ (Save, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 7 paveikslėlyje) galėsite baigti seansą ir 
vėliau prieš išsiųsdami prašymą vėl prisijungti pakoreguoti informacijos. Kol pagalbos tarnyba 
patvirtins jūsų kontaktinius duomenis, prisijungti prie paskyros negalėsite. 



                                 
                               

  

7 
Ecat_Admin sistema. Licencijos turėtojams skirta naudojimosi 
instrukcija. 

 

 

1.3 Prisijungimas (su naudotojo vardu ir slaptažodžiu) 
Patekti į ECAT_Admin sistemą galite į adresų juostą nukopijavę šį adresą: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Šio tinklalapio neįtraukite į adresyną, kaskart prisijungdami naudokite pirmiau pateiktą nuorodą. 
 Ekrane būtinai turi būti užrašas „ecat_admin prašo jūsų nurodyti tapatybę“ (ecat_admin requires you to 

authenticate, žr. raudonai apvestą užrašą 8 paveikslėlyje). 
 Jei šio užrašo nėra, ištrinkite naršyklės istoriją, slapukus bei laikinas interneto rinkmenas ir į ECAT_Admin 

tinklalapį nueikite naudodami pirmiau pateiktą nuorodą. 
 

8 PAV. ECAT_ADMIN PRISIJUNGIMO PUSLAPIS 

 
 

 Tame pačiame puslapyje pilkoje juostoje su užrašu „Ar pasirinktas domenas teisingas?“ (Is the selected 
domain correct, žr. violetine spalva apvestą užrašą 8 paveikslėlyje) automatinis nustatymas „Europos 
Komisija“ (European Commission) turi būti pakeistas nustatymu „Išorinis“ (External). Norėdami pakeisti 
domeną, spustelėkite toje pačioje pilkoje juostoje esančią nuorodą su užrašu „Keisti“ (Change it). 

 Sistema atidarys naują puslapį su klausimu „Kokia jūsų organizacija?“ (Where are you from?). Pasirinkite 
domeną „Išorinis“ (External, žr. 9 paveikslėlį). 
 

9 PAV. PASIRINKTI DOMENĄ 
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 Spustelėjus domeną „Išorinis“ (External) sistema grąžins pagrindinį prisijungimo puslapį. 
 Priklausomai nuo puslapio konfigūracijos pirmiau pasirodys 8 arba 9 paveikslėlis. 

 Prieš pagrindiniame prisijungimo puslapyje paspausdami mygtuką „Prisijungimas!“ (Login!, žr. 10 
paveikslėlį) įrašykite naudotojo vardą (arba su jūsų paskyra susieto el pašto adresą) ir slaptažodį.  
 

 
 
  
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
                                 

10 PAV. PRISIJUNGIMO MYGTUKAS 
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1.4 Jei pamiršote paskyros duomenis (el. paštą, 
naudotojo vardą ar slaptažodį) 
Jei pamiršote el. pašto adresą ar naudotojo vardą 
 Jei pamiršote, kuris el.pašto adresas ar naudotojo vardas yra susieti su jūsų ECAS paskyra, pagalbos 

tarnybai nusiųskite el. laišką, kuriame nurodykite kuriuos nors iš šių duomenų arba juos visus: gamybos 
šalį, naudotojo vardą, el. pašto adresą, bendrovės pavadinimą. 

 Pagalbos tarnyba savo naudotojų paskyrų tvarkymo (User Management) portale suras šiuos duomenis 
atitinkančią paskyrą ir nurodys, koks el. paštas ar vartotojo vardas susietas su jūsų ECAS paskyra.  

 
Jei pamiršote slaptažodį  
 Jei pamiršote prisijungimo prie savo ECAS paskyros slaptažodį, spustelėkite nuorodą „Pamiršote 

slaptažodį?“ (Lost your password?), esančią šalia mygtuko „Prisijungimas!“ (Login!, žr. raudonai apvestą 
nuorodą 11 paveikslėlyje). 

 
11 PAV. PAMIRŠOTE SLAPTAŽODĮ? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Puslapyje „Naujas slaptažodis“ (New Password) galėsite įrašyti savo ECAT paskyros naudotojo vardą arba 

el. pašto adresą ir apsaugos kodą, kaip parodyta 12 paveikslėlyje.  
 Užpildę būtinus laukus spustelėkite mygtuką „Gauti slaptažodį“ (Get a password, žr. raudonai apvestą 

mygtuką 12 paveikslėlyje) ir jūsų el. pašto adresu, susietu su jūsų ECAT paskyra, automatiškai bus 
atsiųstas el. laiškas su nauju slaptažodžiu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 

12 PAV. GAUTI SLAPTAŽODĮ 
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1.5 ECAT_Admin sistemos pradinis puslapis 
13 PAV. PARAIŠKOS SUTEIKTI EKOLOGINIO ŽENKLO LICENCIJĄ TVARKYMAS 

 
 ECAT_Admin sistemos pradiniame puslapyje (žr. 13 paveikslėlį) galite atlikti įvairias funkcijas: 

  
 prašyti ES ekologinio ženklo licencijos, 
 peržiūrėti ir tvarkyti turimas licencijas, 
 pakeisti paskyros duomenis, 
 pakeisti sąsajos kalbą. 

 
 

 Kituose skyriuose išsamiai aprašoma, kaip atlikti pagrindinius Ecat_Admin veiksmus: 
 

 prašyti naujos licencijos, 
 peržiūrėti esamas paraiškas, 
 keisti paraiškas, 
 prašyti išplėsti licencijos taikymą, 
 prašyti pratęsti licencijos galiojimą, 
 atšaukti licencijas. 
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2 skyrius. Naujos licencijos prašymas 
 Jei naujos licencijos prašote pirmą kartą, prieš pradėdami rengti ECAT paraišką susisiekite su savo 

kompetentinga įstaiga. 
 ECAT_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Prašyti ekologinio ženklo licencijos“ 

(Apply for Ecolabel Licence) – susikurs naujas, tuščias paraiškos projektas, kurį galima keisti prieš 
pateikiant paraišką kompetentingai įstaigai. 

 
14 PAV. PRAŠYTI EKOLOGINIO ŽENKLO LICENCIJOS 

 
 

Paraiška rengiama penkiais etapais, kurie išvardyti paraiškos šablono viršuje (žr. žalią juostą 15 
paveikslėlyje): 

1. bendrovė paraiškos teikėja, 
2. informacija apie paraišką, 
3. produktai / paslaugos, 
4. parašas, 
5. siųsti. 

 
 
 
 
 
 

Svarbi informacija 
 Kaskart pereidami į kitą iš šių penkių paraiškos rengimo etapų nebegalėsite keisti informacijos, 

įrašytos ankstesniame etape. Tačiau, jei atsijungsite trečiajame etape (išsaugoję etapo „Produktai 
/ paslaugos“ informaciją) arba ketvirtajame ar penktajame etape (prieš išsiųsdami paraišką), vėl 
prisijungę galėsite keisti etapų duomenis ir užbaigti rengti paraišką. Norėdami keisti paraišką 
pasirinkite juostą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo paraiškas“ (Consult and Maintain 
Ecolabel Applications) ir paspauskite mygtuką „Keisti“ (Edit), esantį prie paraiškos būsenos 
nuorodos. 

 Kol paraiška neišsiųsta, galite bet kuriuo metu ją atšaukti spustelėję mygtuką „Atšaukti paraišką“ 
(Cancel Application, žr. raudonai apvestą mygtuką 15 paveikslėlyje). 

15 PAV. ATŠAUKTI PARAIŠKĄ 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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 Jei užbaigti visi penki paraiškos rengimo etapai ir paspaustas mygtukas „Siųsti“, paraiška 
išsiunčiama patvirtinti kompetentingai įstaigai ir tampa „Paraiška naginėjama“ būsenos, todėl 
nebegali būti keičiama. 

2.1 Pirmasis paraiškos rengimo etapas. Bendrovė 
paraiškos teikėja 
Pirmajame paraiškos rengimo etape turite patvirtinti įrašytus savo paskyros duomenis (daugiau informacijos 
1.2 skyriuje).  
 Jeigu rodomi duomenys teisingi, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti ir tęsti“ (Confirm and Continue, 

žr. raudonai apvestą mygtuką toliau pateiktoje momentinėje ekrano kopijoje).  
 Jeigu informacija apie bendrovę neteisinga, pakeiskite ją spustelėdami nuorodą „Mano paskyra“ (My 

account, žr. violetine spalva apvestą nuorodą 16 paveikslėlyje). Dar kartą išsiuntus paraišką pagalbos 
tarnyba patvirtins paskyrą arba atmes jūsų prašymą. Kai paskyra bus patvirtinta, galėsite toliau tvarkyti 
paraišką.  

 
16 PAV. BENDROVĖ PARAIŠKOS TEIKĖJA 
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2.2 Antrasis paraiškos rengimo etapas. Informacija apie 
paraišką 
Antrajame paraiškos rengimo etape pateikiama toliau nurodyta informacija apie paraišką. 
 

 Paraiškos tvarkymo vidinė ir išorinė kalbos: 
o jūsų pasirinkta vidinė administracinė kalba – tai jūsų pagrindinė administracinė kalba, 

kurią savo ECAT_Admin paskyroje matote tik jūs;  
o jūsų pasirinkta išorinė produktų arba paslaugų grupės aprašymo kalba – tai kalba, kuria 

tas aprašymas pateikiamas viešojoje ECAT sistemos dalyje. Visa viešoji ECAT sistemos dalis 
pateikiama anglų kalba, kad informaciją suprastų kuo daugiau skaitytojų, todėl patartina 
anglų kalbą pasirinkti ir išorine produktų arba paslaugų grupės aprašymo kalba. 
Įsidėmėkite pasirinktą kalbą, nes jos jums prireiks 2.3 etape. 
 

 Tą pačią kalbą galima pasirinkti tiek vidaus, tiek išorės administravimo reikmėms. 
 Pasirinkta produktų ir (arba) paslaugų grupė. 
 Kompetentinga įstaiga, kuriai bus siunčiama paraiška. 

 
17 PAV. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ 

 
 
 
 

 Patikrinę, ar informacija teisinga, išskleidžiamajame meniu pasirinkite savo kompetentingą įstaigą ir 
spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir tęsti“ (Save and Continue, žr. raudonai apvestą mygtuką 17 
paveikslėlyje). 
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2.3 Trečiasis paraiškos rengimo etapas. 
Produktai / paslaugos  
Trečiajame paraiškos rengimo etape galite įkelti neribotą skaičių produktų ir paslaugų, priskiriamų tai pačiai 
produktų arba paslaugų grupei.  
 

 Iš karto parenkite visą būtiną informaciją apie savo produktus ir (arba) paslaugas ir venkite 
kompiuterio prastovos, nes galite prarasti įvestą informaciją.  

 Norėdami įtraukti produktą ar paslaugą į savo paraišką, spustelėkite mygtuką „Pridėti produktą“ arba 
„Pridėti paslaugą“ (Add product/Add service, žr. raudonai apvestą mygtuką 18 paveikslėlyje). 

 
18 PAV. PRODUKTAI / PASLAUGOS 

 
 

 Apie kiekvieną įtraukiamą produktą reikalaujama pateikti šią informaciją: 
 

 bendrąją informaciją (privaloma) 
 

19 PAV. BENDROJI INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ 

 
 

 išorinį (produktų grupės) aprašymą (privaloma) 
 

20 PAV. PRIDĖTI PRODUKTO APRAŠYMĄ  

 
 

 Čia aprašysite produktus ta kalba, kurią 2.2 skyriuje „Antrasis paraiškos rengimo etapas“ 
pasirinkote kaip išorinę produktų arba paslaugų grupės aprašymo kalbą. 

 Kartodami šį veiksmą galite pridėti produktų ir (arba) paslaugų grupių aprašymus įvairiomis 
kalbomis. 
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 produkto prieinamumą (privaloma) 
 Svarbu, kad kruopščiai įrašytumėte kiekvieną šalį, kurioje per atitinkamą mažmenininką galima gauti jūsų 

produktą, nes „Šalis, kurioje galima įsigyti produktą“ (Country of availability) yra viešosios ECAT sistemos 
dalies paieškos pagrindas.  

 Tam reikia kairėje pusėje esančiame sąraše pasirinkti šalį ir spustelėti užrašą „Pridėti pažymėtus 
elementus“ (Add selected). Jei jūsų produktas fiziškai prieinamas visame pasaulyje arba parduodamas 
internetu ir jį galima nusipirkti visame pasaulyje, pasirinkite visas šalis.  
 Paslaugų, pvz., turistų apgyvendinimo ir stovyklaviečių paslaugų, atveju svarbu, kad būtų įrašyta 

tik ta šalis, kurioje įsteigtas paslaugos teikimo punktas. Daugiau nei vienos šalies įrašyti nereikėtų. 
 

21 PAV. PRODUKTO PRIEINAMUMAS 

 
 

 kitą informaciją. Įrašykite savo bendrovės metinę pardavimų vertę (neprivaloma) 
 

22 PAV. KITA INFORMACIJA 

 
 produkto nuotrauką (neprivaloma, bet labai rekomenduojama norint padidinti produkto ar 

paslaugos matomumą ECAT sistemoje). Nuotrauka turi būti ne didesnė kaip 175 x 200 JPEG 
formatu (76 dpi) 

23 PAV. PRIDĖTI NUOTRAUKĄ 

 
 rinkodaros informaciją (neprivaloma) 

24 PAV. RINKODAROS INFORMACIJA 

 
 

 
 Prekybos salone demonstruojamas produktas – tai reklamai ir (arba) parodai bendrovės 

naudojamas produktas. Pažymėjus šį langelį nebeįmanoma įrašyti mažmenininkų. 
 

 bendrovės pavadinimo konfidencialumo užtikrinimą (neprivaloma) 
25 PAV. BENDROVĖS PAVADINIMO KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS 
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 Pažymėję langelį prie užrašo „Nerodyti licencijos turėtojo“ (Hide licence holder) galite paslėpti savo 

bendrovės pavadinimą ir jis nebebus viešai matomas ECAT sistemoje, o informacija apie produktą 
ar paslaugą tebebus vieša. 

 Jei pažymėsite langelį prie užrašo „Nerodyti licencijos turėtojo“ (Hide licence holder), turėtumėte 
nurodyti mažmenininką. 

 
 duomenis apie mažmenininką (neprivaloma) 

26 PAV. PRIDĖTI NAUJĄ MAŽMENININKĄ (1) 

 
 Spustelėkite mygtuką „Pridėti naują mažmenininką“ (Add new retailer, žr. 26 paveikslėlį) ir įrašykite 

mažmenininkų pavadinimus (27 paveikslėlis).  
 Šiame puslapyje galima įrašyti ir išsaugoti daug mažmenininkų pavadinimų (27 paveikslėlis).  

27 PAV. PRIDĖTI NAUJĄ MAŽMENININKĄ (2) 

 
 

 Įrašę informaciją apie mažmenininką ir spustelėję mygtuką „Išsaugoti“ (Save) išsaugosite informaciją 
apie vieną produktą arba paslaugą. Dabar jau galite atsijungti ir vėl prisijungti neprarasdami jokios 
išsaugotos informacijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jei dar neatsijungėte ir nenutraukėte seanso, galite tiesiogiai spustelėti užrašą „Keisti / šalinti“ 

(Edit/delete, žr. mėlynai apvestą užrašą 28 paveikslėlyje) ir koreguoti informaciją apie produktą arba 
paslaugą. Pakartokite 2.1–2.3 skyriuose aprašytus veiksmus. 
 Norėdami keisti paraišką per kitą seansą, pasirinkite juostą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo 

paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications) ir paspauskite mygtuką „Keisti“ (Edit), 
esantį prie paraiškos būsenos nuorodos. (Išsamios instrukcijos pateiktos 3 skyriuje). 

 Per tą patį seansą arba po daugelio seansų, kai įrašysite visus produktus ir (arba) paslaugas, 
spauskite mygtuką „Išsaugoti ir tęsti“ (Save and Continue, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 28 
paveikslėlyje). 

28 PAV. „IŠSAUGOTI IR TĘSTI“ ARBA „PRIDĖTI PRODUKTUS“ 
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2.4 Pasirašymas 
Ketvirtajame etape jūs turite patvirtinti bendrovės pagrindinio kontaktinio asmens tapatybę (privaloma).  
 
 Pasirinktinai galima pridėti antrą kontaktinį asmenį. Jei pagrindinis kontaktinis asmuo nepasiekiamas, 

gali būti kreipiamasi į antrą kontaktinį asmenį, tačiau pastarasis neturi prieigos prie ECAT_Admin 
sistemos teisių. 

 Įrašę informaciją spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir tęsti“ (Save and Continue, žr. raudonai apvestą 
mygtuką 29 paveikslėlyje). 

 
29 PAV. PARAŠAS 
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2.5 Paraiškos pateikimas 
Paskutiniame etape galite pasirinkti išsaugoti paraiškos projektą arba pradėti paraiškos teikimo procesą.  
 
 Jei norite išsaugoti paraiškos projektą ir vėliau sugrįžti jo pakoreguoti, atsijunkite neišsiuntę paraiškos. 
 Norėdami paraišką išsiųsti patvirtinti savo kompetentingai įstaigai, pažymėkite atitinkamą langelį 

(žr. raudonai apvestą langelį 30 paveikslėlyje) ir spustelėkite mygtuką „Pradėti paraiškos teikimo 
procesą“ (Begin Application Process, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 30 paveikslėlyje). 

 
30 PAV. PARAIŠKOS PATEIKIMAS 

 
 

 Nepamirškite, kad, kai užbaigti visi penki paraiškos rengimo etapai ir paspaustas mygtukas 
„Siųsti“, paraiška išsiunčiama patvirtinti kompetentingai įstaigai, tampa „Paraiška nagrinėjama“ 
(Application in Progress) būsenos ir nebegali būti keičiama.  

 Atkreipkite dėmesį, kad, jei paraiška atmetama, jums teks ją rengti iš naujo ir vėl pateikti savo 
kompetentingai įstaigai.  

 ECAT sistemoje paraiška tampa matoma tik po to, kai ją patvirtina kompetentinga įstaiga. 
 

 Spustelėjus mygtuką „Pradėti paraiškos teikimo procesą“ (Begin Application Process) atsidarys puslapis, 
kuriame patvirtinta, kad jūsų paraiška sėkmingai užregistruota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaip nurodyta šiame puslapyje, atspausdinkite ir pasirašykite paraišką ir sužinokite, ar jos kopiją reikia 
išsiųsti jūsų kompetentingai įstaigai.  

 Be to, jūsų paskyroje nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas  el. laiškas, kuriuo patvirtinama, kad 
paraiška išsiųsta. 

 

31 PAV. SPAUSDINTI PARAIŠKĄ 
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3 skyrius. Paraiškų peržiūra 
 Norėdami patikrinti paraiškų būseną, ECAS_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą 

„Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications, 
žr. raudonai apvestą nuorodą 32 paveikslėlyje). 
 

32 PAV. PARAIŠKŲ PERŽIŪRA 

 
 
 

 Spustelėjus mygtuką atsidaro 33 paveikslėlyje parodytas puslapis, kuriame pateiktas jūsų paraiškų 
projektų, patvirtintų paraiškų ir atmestų paraiškų sąrašas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jei paraiška „Paraiškos projekto“ (Draft application) būsenos (žr. raudonai apvestą sąrašą 33 
paveikslėlyje), reiškia, ji dar neišsiųsta kompetentingai įstaigai ir ją dar galima keisti. (Kaip pateikti 
paraiškos projektą išdėstyta 2.5 skyriuje). 

 Jei prie paraiškos nurodyta „Paraiška nagrinėjama“ (Application in Progress, žr. raudonai apvestą sąrašą 
33 paveikslėlyje), reiškia, kad paraiška jau nusiųsta kompetentingai įstaigai ir laukiama, kol jūsų paraiška 
bus patvirtinta arba ją patvirtinti bus atsisakyta.  

 Jei prie paraiškos nurodyta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“ (Application Licensed, žr. raudonai 
apvestą sąrašą 33 paveikslėlyje), reiškia, kad paraiška patvirtinta ir su licencija susiję produktai turėtų 
būti matomi viešojoje ECAT sistemos dalyje. 

 Jei prie paraiškos nurodyta „Paraiška atšaukta“ (Application Cancelled, žr. raudonai apvestą užrašą 33 
paveikslėlyje), reiškia, kad paraiška atšaukta. 

33 PAV. PARAIŠKOS BŪSENA 
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4 skyrius. Licencijos keitimas 
Licencijos keičiamos siekiant ECAT sistemoje pakoreguoti informaciją apie anksčiau pateiktus produktus 
arba paslaugas, nurodytus jau suteiktose licencijose, prie kurių nurodyta „Paraiškos būsena: licencija 
suteikta“ (Application Licenced).  
 Ecat_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo 

paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications, žr. raudonai apvestą nuorodą 34 paveikslėlyje). 
 

34 PAV. LICENCIJŲ KEITIMAS 

 
 Kad būtų galima keisti licenciją, prie jos turi būti pažymėta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“ 

(Application Licensed, žr. raudonai apvestą užrašą 35 paveikslėlyje). 
 Spustelėkite prie paraiškos statuso esantį mygtuką „Keisti“ (Modify, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 

35 paveikslėlyje). 
35 PAV. PARAIŠKOS, PAGAL KURIĄ SUTEIKTA LICENCIJA, KEITIMAS 

 
 Spustelėkite paraiškos rengimo trečiojo etapo nuorodą „Produktai / paslaugos“ (Products/Services, 

žr. raudonai apvestą nuorodą 36 paveikslėlyje) ir spustelėję pieštuko piktogramą, esančią po nuoroda 
„Keisti / Šalinti“ (Edit/Delete, žr. violetine spalva apvestą nuorodą ir piktogramą 36 paveikslėlyje), galite 
keisti informaciją apie produktus. 

36 PAV. JUOSTA „PRODUKTAI / PASLAUGOS“ LICENCIJOMS KEISTI 

 
 Keičiant paraišką pereinami tie patys etapai kaip rengiant paraišką. Instrukcijos pateiktos 2.3 skyriuje. 

 Kompetentingai įstaigai pateikus licencijos pakeitimą jūsų paraiškos būsena tampa „Paraiška 
nagrinėjama“ (Application in Progress) ir, kol jos nepatvirtina kompetentinga įstaiga, su licencija 
susijusių produktų nesimato viešoje ECAT sistemos dalyje. Paraiškos išsiuntimo instrukcijos 
pateiktos 2.5 skyriuje. 

 Išsiuntus licenciją su pakeistais bet kokio produkto duomenimis iš jūsų ECAT_Admin portalo dingsta 
mygtukas „Keisti“ (Modify) ir daugiau licencijos keisti nebegalite. (Sistema neleidžia tuo pat metu 
pateikti nagrinėti daugiau kaip vieną tos pačios licencijos pakeitimą arba prašymą išplėsti jos 
taikymą). Kai kompetentinga įstaiga priima arba atmeta prašymą, mygtukas „Keisti“ (Modify) vėl 
atsiranda. 
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5 skyrius. Licencijos taikymo išplėtimas 
Licencijos taikymas plečiamas siekiant ECAT sistemoje pridėti papildomos informacijos apie produktus, 
nurodytus suteiktose licencijose, prie kurių nurodyta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“ (Application 
Licenced). Prieš prašydami išplėsti licencijos taikymą pasiteiraukite kompetentingos įstaigos, ar turėtumėte 
prašyti išplėsti licencijos taikymą, ar įtraukti naują produktą (pirmasis etapas). 
 
 Ecat_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo 

paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications, žr. raudonai apvestą nuorodą 37 paveikslėlyje). 
 

37 PAV. LICENCIJŲ TAIKYMO IŠPLĖTIMAS 

 
 

 Patikrinkite, ar prie jūsų licencijos nurodyta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“ (Application Licensed, 
žr. raudonai apvestą užrašą 38 paveikslėlyje). 

 Spustelėkite prie paraiškos statuso esantį mygtuką „Keisti“ (Modify, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 
38 paveikslėlyje). 

 
38 PAV. PARAIŠKOS, PAGAL KURIĄ SUTEIKTA LICENCIJA, TAIKYMO IŠPLĖTIMAS 

 
 
 Pirmiausia spustelėkite nuorodą „4 Išplėtimas“ (4 Extensions, žr. raudonai apvestą nuorodą 39 

paveikslėlyje). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

39 PAV. TAIKYMO IŠPLĖTIMAS 
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 Pamatysite tą patį vaizdą, kuris pateiktas 2.3 skyriuje; laikykitės tame skyriuje pateiktų instrukcijų, kaip į 
licenciją įtraukti naujus produktus. 

 Kai papildomo (-ų) produkto (-ų) aprašymas (-ai) įtrauktas (-i), spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“ (“Save”) 
ir sugrįšite atgal į išplėtimo prašymų sąrašą. 

 
 Parengę ir išsaugoję išplėtimo prašymą spustelėkite mygtuką „Pateikti prašymą išplėsti taikymą“ (Submit 

Extension, žr. raudonai apvestą mygtuką 40 paveikslėlyje) ir išsiųskite jį kompetentingai įstaigai; tada 
jūsų licencijos būsena tampa „Paraiška nagrinėjama“ (Application in Progress). 
 Licencijos taikymo išplėtimas ECAT sistemoje taps matomas tik tuomet, kai kompetentinga įstaiga 

patvirtins prašymą. 
 

40 PAV. PRAŠYMO IŠPLĖSTI TAIKYMĄ PATEIKIMAS 
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6 skyrius. Licencijos pratęsimas 
Prašymus pratęsti licenciją galima pateikti tik jei licencijos turėtojo atitinkamos produktų arba paslaugų 
grupės kriterijų galiojimas greitai baigsis. 
 
 Jei taikoma, licencijos turėtojas el. paštu gaus įspėjimą apie kiekvieną netrukus baigsiančią galioti 

produktų grupės (-ių) licenciją. 
 Ecat_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo 

paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications, žr. raudonai apvestą nuorodą 41 paveikslėlyje). 
 

41 PAV. LICENCIJŲ PRATĘSIMAS 

 
 

 Norėdami pratęsti licenciją spustelėkite mygtuką „Pratęsti“ (Renew), esantį prie licencijos. 

 
 

 Spustelėkite paraiškos rengimo trečiojo etapo nuorodą „Produktai / paslaugos“ (Products/Services) ir, jei 
reikia, pakeiskite informaciją apie produktus. Licencijos keitimo instrukcijos pateiktos 4 skyriuje. 

 Atlikę būtinus licencijos pakeitimus spustelėkite kito etapo nuorodą „6 Pratęsimas“ (6 Renewal) 
licencijos pratęsimo prašymui pateikti. 

 
 

 Pažymėdami langelį patvirtinkite, kad visa pateikta informacija teisinga, ir spauskite mygtuką „Prašyti 
pratęsti“ (Request renewal, žr. 42 paveikslėlį). Prašymas pratęsti licenciją siunčiamas įvertinti 
kompetentingai įstaigai. 
 Su prašymu pratęsti licenciją susietos licencijos ECAT sistemos viešojoje dalyje taps matomos tik 

kai kompetentinga įstaiga patvirtins prašymą. 
 

42 PAV. PRAŠYMAS PRATĘSTI LICENCIJĄ 

 
 

 Atkreipkite dėmesį, kad, jei licencija turi būti pratęsta, ją keisti, išplėsti jos taikymą arba ją atšaukti 
galima tik kai patvirtinamas pratęsimas. Kadangi pakeisti galima tik visą licenciją, kreipkitės į 
pagalbos tarnybą, jei pakeitimo, taikymo išplėtimo arba atšaukimo reikia tik dėl vieno pratęstoje 
licencijoje nurodyto produkto arba paslaugos. 



                                 
                               

  

24 
Ecat_Admin sistema. Licencijos turėtojams skirta naudojimosi 
instrukcija. 

 

 

7 skyrius. Licencijos atšaukimas 
Licencijos atšaukiamos siekiant pašalinti arba atšaukti informaciją, pateiktą jau suteiktose licencijose, prie 
kurių nurodyta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“ (Application Licenced).  
 
 Ecat_Admin sistemos pradiniame puslapyje spustelėkite nuorodą „Peržiūrėti ir tvarkyti ekologinio ženklo 

paraiškas“ (Consult and Maintain Ecolabel Applications, žr. raudonai apvestą nuorodą 43 paveikslėlyje). 
 

43 PAV. LICENCIJŲ ATŠAUKIMAS 

 
 

 Atšauktos gali būti tik tos licencijos, prie kurių nurodyta „Paraiškos būsena: licencija suteikta“. 
Spustelėkite mygtuką „Atšaukti“ (Withdraw, žr. violetine spalva apvestą mygtuką 44 paveikslėlyje). 

 
44 PAV. PARAIŠKOS, PAGAL KURIĄ SUTEIKTA LICENCIJA, ATŠAUKIMAS 

 
 

 Siekiant užbaigti licencijos atšaukimą būtina prie šio puslapio prisegti pagrindžiamąjį dokumentą. Jis turi 
būti PDF formato, sudarytas pareiškėjo. 

 Prisegę pagrindžiamąjį dokumentą spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“ (Confirm, žr. raudonai apvestą 
mygtuką 45 paveikslėlyje). 

 
45 PAV. PAGRINDŽIAMOJO DOKUMENTO PRISEGIMAS 

 
 

 Kai kompetentinga įstaiga priima priima atšaukimo prašymą, su licencija susieti produktai yra nematomi 
viešojoje ECAT sistemos dalyje. 
 Pasiteiraukite kompetentingos įstaigos, ar pagrindžiamąjį dokumentą reikia jai išsiųsti ir paštu. 

 
 
 


