VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

PATIKRINIMO PAŽYMA
DĖL TARYBOS NARIO MARIJONO ČAPKOVSKIO PAKLAUSIMO
2017 m. kovo 22 d. Nr. AR-4 (3.14)
Varėna

ĮŽANGA
Varėnos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje 2017 m. kovo 16 d. (Reg. Nr.
GR-14 (3.4)) gautas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Marijono Čapkovskio Paklausimas,
kuriame rašoma, kad į jį, kaip į antikorupcinės komisijos pirmininką, kreipėsi Naujųjų Valkininkų
gyventojas su prašymu patikrinti informaciją dėl Valkininkų globos namų „Spengla“ E. Baltikausko
apgadinto tarnybinio automobilio VW Touran, valst. Nr. FDU 778, kuris buvo suremontuotas už
įstaigos lėšas Vilniuje.
M. Čapkovskis prašo patikrinti informaciją, ar automobilis iš tiesų buvo apgadintas ir
kokiomis aplinkybėmis, ar buvo informuota policija, jeigu ne – ar buvo užpildyta eismo įvykio
deklaracija, ir/ ar apie įvykį buvo informuotas Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktorius, kur ir už kokią sumą automobilis buvo suremontuotas, ar yra remonto sąmata.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsniu atliktas
patikrinimas Valkininkų vaikų globos namuose „Spengla“ (toliau – Globos namai) dėl M.
Čapkovskio paklausime nurodytų dalykų.
Varėnos rajono savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. MV-98 darbo
reikalai nuo 2016 m. gruodžio 14 d. perduoti Globos namų vyriausiajam socialiniam darbuotojui
Edmundui Baltikauskui. O nuo 2017 m. vasario 1 d. Mero 2017 m. vasario 1 d. potvarkiu Nr. MP-8
pavesta Edmundui Baltikauskui vykdyti direktoriaus pareigas iki kol į šias pareigas teisės aktų
nustatyta tvarka bus priimtas darbuotojas.
Patikrinimas pradėtas 2017-03-16, baigtas 2017-03-22.
Patikrinimą atliko Kontrolieriaus pavaduotoja Laima Ulbinienė.
Atliekant patikrinimą vadovautasi Globos namų pateiktų dokumentų analize su prielaida,
kad Kontrolės ir audito tarnybai pateikti visi patikrinimui reikalingi dokumentai ar jų kopijos,
kurios atitinka originalus.
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PATIKRINIMO REZULTATAI

2017 m. kovo 17 d. vizualiai apžiūrėjau Globos namams priklausantį automobilį VW
Touran, valst Nr. FDU 778 (toliau – automobilis) . Apžiūros metu jokių automobilio sugadinimo,
tai yra, įbrėžimų, įlenkimų, nubrozdinimo požymių nepastebėjau.
Patikrinimo metu Globos namų l. e. direktoriaus pareigas E. Baltikauskas paaiškino, kad į
jokį eismo įvykį automobilis nebuvo patekęs.
Š.m. sausio mėn. Globos namų administracija kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“ dėl
automobilio KASKO draudimo. Tačiau AB „Lietuvos draudimas“ 2017 m. sausio 5 d. raštu Nr. 0105/1 „Pranešimas dėl atsisakymo drausti automobilį transporto priemonių draudimu“ informavo,
kad atsisako drausti automobilį, nes apžiūros metu buvo nustatyti automobilio kėbulo pažeidimai:
priekinių ir užpakalinių durelių, užpakalinių abiejų sparnų, užpakalinio bamperio, bei dešinės pusės
veidrodžio. Atsižvelgiant į aukščiau minėtus pažeidimus AB „Lietuvos draudimas“ ekspertas
rekomendavo pašalinti defektus ir informavo, kad tik juos pašalinus, galės pateikti draudimo
pasiūlymą dėl transporto priemonės draudimo.
Globos namų l.e. direktoriaus pareigas E. Baltikauskas paaiškino, kad automobilį Globos
namai įsigijo 2010 m. ir nuo to laiko jokie kėbulo remonto darbai nebuvo atlikti. Kėbulo pažeidimai
atsirado per visą automobilio eksploatavimo laiką, tą faktą įrodo ir tai, kad visi pažeidimai buvo
paliesti korozijos.
Siekiant ateityje apsaugoti įstaigą nuo nenumatytų išlaidų Globos namų administracija
nutarė atsižvelgti į draudimo eksperto rekomendacijas, automobilį suremontuoti, pašalinti visus
nurodytus automobilio kėbulo pažeidimus ir apdrausti KASKO draudimu.
2017 m. sausio mėn. Globos namų ūkvedys Dainius Švedas

pateikė Viešojo pirkimo

užduotį. Pirkimo objektas – atlikti lengvojo automobilio remontą: sutvarkyti kairės pusės dvejas
dureles, kairės pusės priekinį ir galinį sparną, galinį bamperį, dešinės pusės priekines ir galines
dureles, pakeisti dešinės pusės veidrodį. Planuojamos šio pirkimo lėšos apie 1000 Eurų su PVM.
Pirkimą atlikti pavedė viešojo pirkimo organizatorei Vilmai Bingelienei. Buvo pasirinktas pirkimo
būdas - apklausa žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją. Vadovaujantis Globos namų supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių 18.1 papunkčiu, apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti
vykdoma, kai preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 1500 eurų be PVM. Atlikus apklausą
tinkamiausiu pripažintas tiekėjas UAB „CRV“ , esantis Savanorių g. 129, Vilniuje. 2017 m. sausio
12 d. buvo sudaryta automobilio remonto sąmata 1290 Eur su PVM. Galutinė kaina, su pritaikyta
nuolaida, sudarė 968 Eurai. Remiantis Darbų perdavimo – priėmimo aktu Nr.1, UAB „CRV“
Globos namams perdavė automobilio remonto darbus ir apmokėjimui pateikė dvi 2017-02-10
PVM sąskaitas faktūras (serija CRV-3 Nr.0001364, ir Nr.0001365), kurių suma 968 Eurai.
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Atlikus

automobilio kėbulo remonto darbus, jis buvo apdraustas KASKO draudimu

bendrovėje “ Lietuvos draudimas“.
IŠVADOS

1. Remiantis Globos namų l. e direktoriaus pareigas E. Baltikausko paaiškinimais automobilis
VW Touran, valst. Nr. FDU 778 į jokį eismo įvykį nebuvo patekęs, automobilio kėbulo
pažeidimai susidarė per visą, nuo 2010 metų automobilio, eksploatavimo laiką.
2. Automobilio kėbulo remontui Globos namai išleido 968 eurus su PVM.
3. Dabartiniu metu automobilio kėbulas yra

sutvarkytas ir apdraustas KASKO draudimu

bendrovėje „Lietuvos draudimas“.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Laima Ulbininė

