
 

 
 
 
 
 
 

 

2019 M. ĮGYVENDINTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PRIEMONĖS  

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) 2019 metais įgyvendino šias korupcijos prevencijos 

priemones pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 2018-2020 metams planą: 

 

 
2019 M. ĮGYVENDINTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

Priemonė* – organizuoti 

seminarus (kursus), 

anketavimą (testavimą) 

korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje temomis.  

 atliktas darbuotojų Antikorupcinio sąmoningumo ir žinių lygio 
įvertinimas; 

 paskelbta STT Atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomo 
korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos; 

 pateikta mokomoji medžiaga tema „Viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimo naujovės“; 

 darbuotojai kėlė kvalifikaciją 11 kartų dalyvaudami mokymuose ar 
dalinimosi gerąja patirtimi renginiuose; 

 dalyvauta tarptautinėje konferencijoje; 
 perskaityti darbuotojams 4 mokomieji pranešimai (vidiniai mokymai); 

 paskelbtos AM Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos sistemos pareigūnų ir darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems 
yra siūlomas ar duodamas kyšis ir mokomoji medžiaga. 

Priemonė** – parengti 

išankstines rekomendacijas 

ar informaciją darbuotojams 

dėl viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo, 

interesų konfliktų vengimo ir 

valdymo. 

 parengtos Interesų konfliktų valdymo rekomendacijos; 

 teiktos darbuotojams rekomendacijos ir informacija viešųjų ir privačių 
interesų derinimo bei interesų konfliktų vengimo srityje; 

 2 kartus kreiptasi į VTEK dėl darbuotojams kilusių interesų konfliktų 
sprendimo rekomendacijų; 

 perskaitytas pranešimas tema – „VĮ Valstybinių miškų urėdijos interesų 
konfliktų valdymas“ (vidiniai mokymai); 

 pateiktas informacinis pranešimas dėl Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo naujovių nuo 2020 m. sausio 1 d. 

 Pateikta mokomoji medžiaga tema „Viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimo naujovės 

Priemonė*** – korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas VĮ Valstybinių 

miškų urėdijos veiklos 

srityse, kuriose gali 

egzistuoti didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

 
2019 m. surašyta išvadą dėl VMU veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo. Pateiktos rekomendacijos 
kokių veiksmų ir priemonių siūloma imtis, siekiant mažinti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę. 

Priemonė**** - sukurti ir 

įdiegti antikorupcinę sistemą 

įmonėje. 

 atlikta VMU veikloje taikomų, parengtų ir rengiamų (projektinių) teisės 
aktų analizė ir dabartinės antikorupcinės sistemos (AVS) įvertinimas 
pagal LST ISO 37001:2017 standarto reikalavimus ir parengtas 
tolimesnis planas dėl tolimesnės sistemos kūrimo, diegimo; 

 viešųjų pirkimų srityje buvo parengti pavyzdiniai dokumentai; 

 patvirtinta virš 38 dokumentų, reglamentuojančių įmonės veiklą ir 
veiklos procesus; 
 patvirtinta „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarka,  
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 patvirtinta VMU vidiniu kanalu pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarka, 

 patvirtintas Darbuotojų etikos kodeksas; 
 patvirtintos Interesų konfliktų valdymo rekomendacijos, 

 patvirtintas pareigybių, kurios privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašas,   

 paskirtas darbuotojas, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų 
atitikties funkcijų vykdymą. 

 

*Priemonės įgyvendinimas: 

 2019 m. vasario – kovo mėn. pagal pasirinktą metodiką buvo atliktas VMU darbuotojų Antikorupcinio 
sąmoningumo ir žinių lygio įvertinimas. Atlikto įvertinimo tikslas – nustatyti VMU darbuotojų sąmoningumo lygį 
ir turimas žinias tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse, įvertinti darbuotojų gebėjimą 
identifikuoti korupcines apraiškas bei tarnybinės (profesinės) etikos problemas ir sužinoti realią korupcijos 
suvokimo (netoleravimo) situaciją tarp VMU darbuotojų. Tyrimo metu buvo vertinami VMU vadovų ir specialistų 
lygmens darbuotojai. Dalyvavimas tyrime buvo savanoriškas. Bendrai klausimynai buvo pateikti 974 VMU 
darbuotojams, suskirstytiems į 4 grupes, iš kurių 330 darbuotojų juos užpildė, o tai sudaro – 33,88 proc. 
darbuotojų iš tų, kuriems buvo pasiūlyta dalyvauti tyrime. Tyrimo metu nustatyta, kad dalyvių žinių rodiklis 
siekia apie 30 proc. 

 VMU 2019 m. vasarį visiems darbuotojams paskelbė Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) paruoštą 
Atmintinę dėl pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką. Informacija 
paskelbta visiems darbuotojams prieinamoje VMU internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“ – 
„Bendra informacija“. 

 2019 m. vasario 26 d. dalyvauta STT organizuojamuose mokymuose „Antikorupcinis visuomenės švietimas 
ir informavimas“. 

 2019 m. vasario 28 d. dalyvauta STT organizuojamuose mokymuose „Pranešėjų apsauga kaip korupcijai 
atsparią aplinką užtikrinanti priemonė“. 

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. kovo 14 d. VMU vadovams perskaitė pranešimą tema „VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos interesų konfliktų valdymas“. 

 2019 m. balandžio 5 d. dalyvauta STT organizuojamo renginio ciklo "Dalinkimės patirtimi" renginyje 
“Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje”.  

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. balandžio 11 d. VMU vadovams perskaitė pranešimą tema „Antikorupcinio 
sąmoningumo ir žinių lygio įvertinimo ataskaita“. 

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. balandžio 11 d. VMU vadovams perskaitė pranešimą tema „Vidinis 
informacijos teikimo kanalas ir pranešėjų apsauga“. 

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. balandžio 11 d. VMU vadovams perskaitė pranešimą tema „Transporto 
kontrolės sistemos naudojimo ypatumai“. 

 2019 m. balandžio 26 d. dalyvauta STT organizuojamuose mokymuose „Antikorupcinis visuomenės 
švietimas ir informavimas“. 

 2019 m. gegužės 21 d. mokytasi seminare „Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių 
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.“. 

 2019 m. liepos 2 d. dalyvauta STT organizuojamo renginio ciklo „Dalinkimės patirtimi“ renginyje „Atsakingas 
ir skaidrus verslas: prielaida verslo sėkmei“. 

 2019 m. rugpjūčio 28 d. dalyvauta STT organizuojamuose mokymuose „Korupcijos prevencijos programų 
ir planų rengimas“. 

 2019 m. rugsėjo 26 d. mokytasi seminare „Praktinis rizikų analizės atlikimo pritaikymas“.  

 2019 m. rugsėjo 27 d. dalyvauta STT organizuojamo renginio ciklo "Dalinkimės patirtimi" renginyje “ISO 
37001 standartas – Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės. Nauda ir lūkesčiai“.  

 Įgyta naudinga antikorupcinė patirtis STT organizuojamoje diskusijoje "Privačių interesų deklaravimas ir 
viešojo intereso prioritetizavimas kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką" 2019 m. spalio 3 d. 

 2019 m. lapkričio 6 d. VMU gautos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu 
Nr. D1-649 patvirtintos „Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos pareigūnų ir 
darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis“. Su šiomis rekomendacijomis ir 
mokomąja medžiaga supažindinti VMU darbuotojai VMU interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“, 
„Bendra informacija“. 

 Dalyvauta STT organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje tema „Žmogiškasis faktorius ir potencialas 
valdant korupcijos rizikas“ 2019 m. lapkričio 21 d. 

 Mokytasi STT organizuojamo renginio ciklo "Dalinkimės patirtimi" 2019 m. gruodžio 4 d. renginyje „Verslo 
patirtis antikorupcinės aplinkos kūrime ir atitikties pareigūnų naudojami įrankiai“. 

 VMU Kontrolės skyrius parengė ir 2019 m. gruodžio 30 d. pateikė visiems VMU darbuotojams mokomąją 
medžiagą – skaidres tema „Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo naujovės“. 
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Korupcijos prevencijos priemonių įdiegimą lydi ir darbuotojų antikorupciniai mokymai. Šiuo metu didžiausias 

dėmesys yra skiriamas darbuotojams, kurie įmonėje vykdo korupcijos prevenciją bei vadovaujantiems 

darbuotojams. Antikorupciniai mokymai nėra vienkartinio pobūdžio, jie tęsiasi nuolatos, nes kiekvieni mokymai 

kelia darbuotojų kvalifikaciją, antikorupcinį sąmoningumą bei padeda formuoti aukštesnę organizacijos kultūrą, 

bendrą supratimą, prisideda prie aukštesnių etikos standartų taikymo įmonėje. Ši priemonė toliau tęsiama ir 

plėtojama. 

 

**Priemonės įgyvendinimas: 

 VMU direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ĮS-109 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės“ buvo patvirtintos ir pateiktos VMU vadovams ir 
specialistams pasirašytinai susipažinti „Interesų konfliktų valdymo rekomendacijos“. 
 

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. teikė informaciją ir konsultacijas darbuotojams pagal jų žodinius, rašytinius 
ir el. paklausimus šiomis temomis: 

  dėl artimųjų asmenų darbo vienoje institucijoje; 

  dėl prievolės deklaruoti privačius interesus; 

  dėl asmenų, kurie turi deklaruoti privačius interesus; 

  dėl prievolės atnaujinti ir patikslinti esančią informaciją privačių interesų deklaracijose; 

  dėl nusišalinimo tvarkos; 

  dėl interesų konfliktų vengimo ir valdymo; 

  dėl pareigybių kodų nurodymo privačių interesų deklaracijose; 

  dėl gautų dovanų vertinimo ir deklaravimo tvarkos. 
 

 Taip pat dėl galimų interesų konfliktų ir jų valdymo pagal darbuotojų paklausimus buvo kreiptasi į Vyriausiąją 
tarnybinės etikos komisiją, kuri pateikė savo nuomonę – 2019 m. sausio 23 d. gautu raštu Nr. S-5250-(2.5), 
2019 m. gegužės 30 d. raštu Nr. S-2175-(2.5). Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštai buvo pateikti 
susipažinti paklausimus pateikusiems darbuotojams ir jų tiesioginiams vadovams. 
 

 VMU Kontrolės skyrius 2019 m. kovo 14 d. VMU vadovams parengė ir perskaitė pranešimą tema „VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos interesų konfliktų valdymas“. 
 

 VMU 2019 m. gruodžio 30 d. parengė informacinį pranešimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo naujovių nuo 2020 m. sausio 1 d. Su šiuo informaciniu pranešimu VMU darbuotojams buvo pateikta 
parengta mokomoji medžiaga – skaidrės tema „Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo naujovės“. 

 

VMU, įgyvendindama šią priemonę, atnaujino darbuotojų žinias viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, 

sprendė darbuotojams kylančius interesų konfliktus ir teikė jiems atitinkamas rekomendacijas kaip šių konfliktų 

išvengti ir ką daryti kilus interesų konfliktui. Taip pat nuolatos buvo tikrinama, ar darbuotojai, turintys deklaruoti 

privačius interesus, pateikė deklaracijas. Darbuotojai buvo informuojami apie nepateiktas deklaracijas arba 

pateiktose deklaracijose padarytas klaidas. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo pažeidimai buvo tiriami tiek Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, tiek VMU. Šių priemonių 

įgyvendinimas skatina VMU ne tik galimų interesų konfliktų prevenciją, bet ir parodo VMU atskaitingumą 

visuomenei, sieki veikti skaidriai. Taikomos kontrolės priemonės ir darbuotojų švietimas, leido pasiekti, kad 

didžioji dalis darbuotojų laiku pateikia privačių interesų deklaracijas bei sėkmingai valdo interesų konfliktus. 

Ne visi darbuotojai supranta interesų konfliktų valdymo būtinumą ir svarbumą, todėl ir toliau turi būti 

įgyvendinamos pasirinktos ir kitos priemonės šioje srityje. 

 

***Priemonės įgyvendinimas 

VMU 2019 m. spalio 7 d. raštu Nr. S-2135 pateikė Aplinkos ministerijai Išvadą dėl VMU veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo už 2019 m. Išvadoje nurodytos VMU 

veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė bei pateiktos rekomendacijos kokių veiksmų 

ir priemonių siūloma imtis, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

VMU kasmet teikia motyvuotas išvadas dėl veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. Atliekant šį vertinimą, įmonė įsivertina, kaip korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, ar 

pakanka kontrolės procedūrų, ar būtina imtis papildomų priemonių, ir nustato šių priemonių įgyvendinimą. 

Nustatytų priemonių įgyvendinimas padeda nuolat gerinti organizaciją ir jos veiklą, sudaro vis nepalankesnes 

sąlygas korupcijai atsirasti ir plisti. Ne visos išvadose siūlomos priemonės yra greitai ir lengvai įgyvendinamos, 
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tam tikri procesai turi būti planuojami, numatomos jiems lėšos ar žmogiškieji ištekliai bei skiriamas terminas jų 

įgyvendinimui. Siekiant efektyviai mažinti sąlygas korupcijai pasireikšti, VMU bus įgyvendinta Antikorupcinė 

vadybos sistema, kuri leis efektyviau vertinti kylančias rizikas ir nustatyti priemones šioms rizikoms sumažinti. 

 

****Priemonės įgyvendinimas.  

Antikorupcinės sistemos kūrimo metu 2019 m. buvo: 

2019 m. sausio mėnesį VMU nustatytos:  

 VĮ Valstybinių miškų urėdija 2019-2023 metų veiklos strategija,  

 konkursinių pareigybių sąrašas,  

 miškų atkūrimo ir įveisimo ataskaitų teikimo tvarka ir formos,  

 nekilnojamojo turto valdymo gairės,  

 pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarka; 
 

2019 m. vasario mėnesį VMU nustatytos judriojo ryšio naudojimo taisyklės. 

 

2019 m. kovo mėnesį VMU nustatyti:  

 VMU regioninių padalinių vadovams atitinkami įgaliojimai;  

 miško pažaidų ataskaitos forma,  

 sanitarinių miško kirtimų vykdymo tvarka,  

 darbo užmokesčio sistema,  

 dokumentų valdymo tvarka,  

 interesų konfliktų valdymo rekomendacijos, 

 pareigybių, kurios privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas,   

 paskirtas darbuotojas, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų atitikties funkcijų vykdymą; 
 

2019 m. balandžio mėn. VMU nustatytos:  

 ketvirtinių miško kirtimo ataskaitos forma,  

 lengvųjų automobilių naudojimo tvarka; 
 

2019 m. gegužės mėn. VMU nustatytos:  

 malkinės medienos ir miško kirtimo liekanų naudojimo technologinėms reikmėms tvarka, 

 biologinei įvairovei svarbių medžių, negyvos medienos ir apsauginių juostų atrinkimo tvarkos; 
 

2019 m. birželio mėnesį VMU nustatytos:  

 tarp regioninių padalinių perduodamos produkcijos apskaitos tvarka, 

 miško kirtimo liekanų gamybos, miško kirtimo liekanų sandėlių įrengimo ir gaisrų   prevencijos vykdymo 
juose tvarkos,  

 žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pusmetinės pirkimo – pardavimo sutarties forma,  

 VMU centrinės administracijos darbuotojams priskirtų lengvųjų automobilių saugojimo vietos; 
 

2019 m. liepos mėnesį VMU nustatytos:  

 žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų trumpalaikės pirkimo – pardavimo sutarties forma,  

 pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių 
aukcionuose tvarka; 
 

2019 m. rugpjūčio mėnesį VMU nustatyti:  

 motorinių įrankių naudojimo tvarka,  

 rekreacinių objektų  apskaitos tvarka,  

 medžioklės profesionalios medžioklės plotuose įkainiai,  

 profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai; 
 

2019 m. rugsėjo mėnesį VMU nustatyta:  

 nukainuotų peraugusių miško ir dekoratyvinių sodmenų realizavimo tvarka,  

 miško želdinių ir žėlinių apskaitos bei kokybės vertinimo tvarka. 
 

2019 m. spalio mėnesį VMU nustatytos:  

 „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarka,  
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 VMU vidiniu kanalu pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarka, 

 Darbuotojų etikos kodeksas,  

 vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės,  

 darbuotojų neblaivumo nustatymo tvarka; 
 

2019 m. lapkričio mėnesį VMU nustatyta:  

 kalėdinių medelių ir šakų pardavimo kainos,  

 reprezentacinių ir reklamos sąnaudų apskaitos tvarka,   

 įgaliojimų suteikimo tvarka; 
 

2019 m. gruodžio mėnesį VMU nustatyta:   

   trumpalaikio inventoriaus apskaitos tvarka,  

   darbo užmokesčio apskaitos tvarka,  

   miškų ūkio darbų apmokėjimo tarifai,  

   patikslintos nuostatos dėl viešųjų ir privačių interesų valdymo. 
  

 Atlikta VMU veikloje taikomų, parengtų ir rengiamų (projektinių) teisės aktų analizė ir dabartinės 
antikorupcinės sistemos (AVS) įvertinimas pagal LST ISO 37001:2017 standarto reikalavimus ir parengtas 
tolimesnis planas dėl tolimesnės sistemos kūrimo, diegimo. 

 

 Taip pat viešųjų pirkimų srityje buvo parengti: 

 Pavyzdiniai miškininkystės paslaugų pirkimo dokumentai; 

 Pavyzdiniai medienos ruošos paslaugų teikimo viešųjų pirkimų dokumentai; 

 Miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų pirkimų pavyzdiniai dokumentai; 

 Prioritetinių miško kelių priežiūros ir remonto darbų viešųjų pirkimų pavyzdiniai dokumentai; 

 Paprastojo remonto aprašų rengimo pirkimo dokumentai; 

 Miškininkystės paslaugų viešųjų pirkimų dokumentai. 

VMU savo veiklos strategijoje yra išsikėlusi vieną iš strateginių krypčių – tapti skaidria ir sąžininga įmone, 

didinti visuomenės pasitikėjimą VMU veikla. Įgyvendinant šią strateginę kryptį VMU siekia įdiegti Antikorupcinę 

vadybos sistemą ISO 37001. Ruošiantis šios sistemos diegimui  buvo jau nustatytos kai kurios VMU veiklos 

sritys, kuriose yra korupcijos pasireiškimo rizika. Buvo atliktas darbuotojų Antikorupcinio sąmoningumo ir žinių 

lygio įvertinimas, kuris parodė, kad darbuotojams labai trūksta žinių ir suvokimo korupcijos prevencijos srityje. 

Surinktos informacijos pagrindu yra sprendžiama dėl VMU antikorupcinės politikos turinio ir apimties, kuriamos 

atitinkamos politikos, kodeksai ir tvarkos, kurių pagrindinis tikslas – skaidrumas, sąžiningumas veikloje, aiškios 

darbuotojų veiklos nuostatos, efektyvios kontrolės ir stebėsenos priemonės. Taip pat buvo sukurtas pranešėjų 

apsaugos mechanizmas bei priimtos informavimo apie korupcijos pasireiškimo atvejus, darbuotojų 

pažeidimus, įvykius įmonėje, tvarkos. Nustatytos tam tikros VMU turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

taisyklės. Sureglamentuotos viešųjų ir privačių interesų derinimo, reprezentacinių lėšų apskaitos nuostatos. 

Periodiškai vykdomas darbuotojų antikorupcinis švietimas ir antikorupcinio sąmoningumo ugdymas. Taip pat 

buvo atliktas VMU veikloje taikomų, parengtų ir rengiamų teisės aktų analizė ir dabartinės suformuotos 

antikorupcinės sistemos įvertinimas pagal LST ISO 37001:2017 standarto reikalavimus. 2019 m. parengtas 

tolimesnis planas dėl antikorupcinės vadybos sistemos kūrimo, diegimo, kuris bus vykdomas 2020-2021 m.  

Diegiant Antikorupcinę vadybos sistemą VMU veikla taps labiau sureglamentuota, skaidresnė ir aiškesnė, 

tenkins visuomenės keliamus reikalavimus, formuos korupcijai nepalankią aplinką. Šiuo metu diegiami 

organizaciniai – techniniai metodai, priemonės, nukreipti į esminių korupcijos priežasčių ir sąlygų įmonės 

kolektyve ir veiklos procesuose šalinimą. Siekiama kurti ir palaikyti VMU mikroklimatą, kuris skatintų 

darbuotojus įgyvendinant pavestas pareigas ir funkcijas, - veikti sąžiningai, atsakingai, skaidriai, būti lojaliems, 

laikytis nustatytų elgesio taisyklių. Siekiama, techninių ir organizacinių priemonių pagalba apriboti neteisėto 

elgesio galimybę, didinti tikimybę būti išaiškintam pažeidus teisės aktų reikalavimus. 

 
 

Prevencijos skyrius 


