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RANGOVŲ MOTYVAVIMO SAUGOS IR SVEIKATOS SRITYJE NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Tikslas ir taikymas 

1. Rangovų motyvavimo saugos ir sveikatos srityje nuostatų (toliau – Nuostatai) tikslas – 
motyvuoti Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) dirbančias rangovines 
organizacijas (toliau – Rangovas) ir jų darbuotojus dirbti saugiai, siekiant kuo geresnių rezultatų 
darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srityje, taip pat nustatyti saugiausiai dirbančius Rangovus 
bei atitinkamai juos motyvuoti. 

2. Rangovų motyvavimo saugos ir sveikatos srityje sistema taikoma Rangovams pagal su 
Bendrove sudarytas rangos (paslaugų ar kitas) sutartis dirbantiems Bendrovėje.    

II. TERMINAI IR APIBRĖŽTYS 

4. Šiuose Nuostatuose vartojami terminai ir apibrėžtys: 

Saugos ir sveikatos rodiklis (R) – rodiklis, parodantis Rangovo įdėtas pastangas siekiant 
įvykdyti pagrindinius su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius reikalavimus per skaičiuojamąjį 
laikotarpį. Šio rodiklio sudėtinės dalys: nelaimingų atsitikimų rodiklis, procesų saugos incidentų rodiklis, 
pažeidimų rodiklis ir pranešimų apie pavojingas vietas rodiklis. 

Nelaimingų atsitikimų rodiklis (RNA) – rodiklis, parodantis Rangovo darbuotojams 
įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe lygį per skaičiuojamąjį laikotarpį.  

Pažeidimas – Rangovo darbuotojui taikomo DSS dokumento reikalavimo nevykdymas dėl 
darbuotojo kaltės, įformintas DSS pažeidimu aktu. 

Pažeidimų rodiklis (RPž) – rodiklis, parodantis Rangovo darbuotojams nustatytų 
pažeidimų lygį per skaičiuojamąjį laikotarpį.  

Pavojingą vieta – Bendrovės teritorijoje esanti vieta, kurioje Rangovo ar kiti darbuotojai 
gali patirti traumą ar kitaip nukentėti dėl šioje vietoje esančių pavojų.  

Pranešimas apie pavojingą vietą – Rangovo darbuotojo užpildyta šių nuostatų priede 
nurodyta pranešimo apie pavojingą vietą forma. Užpildytą ir pasirašytą formą Rangovas turi perduoti 
Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriui įteikiant bet kuriam Bendrovės DSS 
specialistui arba persiunčiant elektroniniu paštu adresu darbu.sauga@orlenlietuva.lt. 

Pranešimų apie pavojingas vietas rodiklis (RPV) – rodiklis, parodantis Rangovo 
darbuotojų pateiktų pranešimų apie pavojingas vietas lygį per skaičiuojamąjį laikotarpį. 

Incidentas – įvykis, susijęs su gaisru, sprogimu, neplanuotu ar nesukontroliuotu toksinių, 
degių ir/ar kenksmingų medžiagų išsiliejimu ar jų garų išsiveržimu į aplinką, taip pat eismo įvykis 
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Bendrovės teritorijoje, kurio metu buvo sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, 
krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.  

Incidentų rodiklis (RI) – tai rodiklis, parodantis dėl netinkamų Rangovo darbuotojų 
veiksmų įvykusių incidentų lygį per skaičiuojamąjį laikotarpį. 

Skaičiuojamasis laikotarpis – kalendoriniai metai, už kuriuos skaičiuojamas Saugos ir 
sveikatos rodiklis. Rangovų motyvavimo saugos ir sveikatos srityje sistema gali būti taikoma ir kitam 
nustatytam laikotarpiui (pvz., kapitalinio ar einamojo remonto, investicinio projekto įgyvendinimo 
laikotarpiui) ir / ar apibrėžtam darbus atliekančių Rangovų skaičiui (pvz., Rangovams, dalyvaujantiems 
kapitaliniame remonte).  

II. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS 

3. Rangovų vertinimui taikomi šie rodikliai: 

3.1. Nelaimingų atsitikimų rodiklis RNA, skaičiuojamas pagal formulę: 

RNA = 
 DV

NASK × 1 000 000
 

čia: 
NASK – per skaičiuojamąjį laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius dėl 

Rangovo darbuotojų kaltės; 
DV – Rangovo faktiškai dirbtų valandų skaičius. 
Jeigu NASK=0 arba RNA≥1, tai RNA =1. 

3.2. Incidentų rodiklis (RI) skaičiuojamas pagal formulę: 

RI = 
 DV

ISK × 500 000
 

čia: 
ISK – per skaičiuojamąjį laikotarpį įvykusių incidentų skaičius dėl Rangovo darbuotojų 

kaltės; 
DV – Rangovo faktiškai dirbtų valandų skaičius. 
Jeigu ISK=0 arba RI ≥1, tai RI =1. 

3.3. Pažeidimų rodiklis RPŽ skaičiuojamas pagal formulę: 

RPŽ = 
 DV

PŽSK × 10 000
 

čia: 
PŽSK – Rangovui nustatytų DSS pažeidimų, įformintų DSS pažeidimu aktu, skaičius; 
DV – Rangovo faktiškai dirbtų valandų skaičius. 
Jeigu PŽSK=0 arba RPŽ≥1, tai RPŽ=1.  

3.4. Pranešimų apie pavojingas vietas rodiklis RPV skaičiuojamas pagal formulę: 

RPV = 
PVSK × 1000 

DV
 

čia: 
PVSK – Rangovo pateiktų pranešimų apie pavojingas vietas skaičius; 
DV – Rangovo faktiškai dirbtų valandų skaičius. 
Jeigu RPV≥1, tai RPV=1.  

4. Rezultatų apskaičiavimas  

4.1. Kiekvieno Rangovo, per skaičiuojamąjį einamųjų metų laikotarpį išdirbusio Bendrovėje 
10 000 ir daugiau valandų, saugos ir sveikatos rodiklis (R) Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės 
skyriaus atsakingų darbuotojų yra apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

R = 40RNA + 30RI + 20RPŽ + 10RPV 
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4.2. Didžiausias galimas pasiekti saugos ir sveikatos rodiklis (R) yra 100. 

III. REZULTATŲ PASKELBIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠRINKIMAS 

5. Pasibaigus einamųjų metų skaičiuojamajam laikotarpiui, darbuotojų ir procesų saugos 
kontrolės vadovas iki vasario 1 dienos suskaičiuoja rezultatus ir juos pateikia kokybės, aplinkosaugos 
ir saugos direktoriui. Nugalėtoju išrenkamas Rangovas, pasiekęs didžiausią saugos ir sveikatos rodiklį 
(R) bei per skaičiuojami laikotarpį Bendrovėje išdirbęs ne mažiau kaip 20000 valandų. 

6. Kai Rangovų motyvavimo saugos ir sveikatos srityje sistema taikoma kitam nustatytam 
skaičiuojamajam laikotarpiui (pvz., kapitalinio ar einamojo remonto laikotarpiui, investicinio projekto 
įgyvendinimo laikotarpiui), rezultatai suskaičiuojami ir nugalėtojas išrenkamas pasibaigus šiam 
laikotarpiui. Nugalėtoju išrenkamas Rangovas, pasiekęs didžiausią saugos ir sveikatos rodiklį (R). Šiais 
atvejais reikalingą Rangovui išdirbti minimalų valandų skaičių nustato darbuotojų ir procesų saugos 
kontrolės vadovas atsižvelgdamas į nustatytus technologinių įrenginių remonto ar investicinio projekto 
įgyvendinimo terminus bei apimtis. 

7. Jeigu keletas Rangovų pasiekia vienodą saugos ir sveikatos rodiklį, nugalėtoju 
išrenkamas Rangovas išdirbęs didesnį valandų skaičių. 

8. Nugalėtoju išrinktam Rangovui įteikiamas „SAUGIAUSIO RANGOVO“ diplomas, kiti 
apdovanojimai ir saugiausiai dirbęs Rangovas paskelbiamas Bendrovės internetiniame tinklalapyje 
adresu: https://www.orlenlietuva.lt/LT/SR/Puslapiai/Sauga-darbe.aspx  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Už šių nuostatų periodinės peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai reikalinga, 
atsakingas Bendrovės kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius.  

______________________ 
 

Parengė 
Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės vadovas 
Rolandas Rupšys 
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PRANEŠIMAS APIE PAVOJINGĄ VIETĄ  

 
Data:  

Rangovinės organizacijos pavadinimas: 

 

Pranešėjo vardas, pavardė ir mobiliojo telefono numeris:  

  

Pavojaus vieta:  

 

Pavojaus apibūdinimas: 

 

 

 

Pavojaus sumažinimo pasiūlymai:  

 

 

 

Pranešėjo parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


