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1. P  a  k  e  i  č  i  u  Bausmių  vykdymo  sistemos  įstaigų  veiklos  narkotikų  kontrolės  ir

vartojimo prevencijos srityje aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  direktoriaus  2015 m.  gruodžio 14 d.

įsakymu   Nr.  V-481  „Dėl  Bausmių  vykdymo  sistemos  įstaigų  veiklos  narkotikų  kontrolės  ir

vartojimo prevencijos srityje aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 20 punktą taip:

,,20 Laisvės atėmimo vietos direktorius sudaro Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos

komisiją (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įtraukia vieną iš direktoriaus pavaduotojų, sveikatos

priežiūros (pagal veiklos adresą), resocializacijos, saugumo valdymo tarnybų vadovus. Komisijos

pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas.“ 

2. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyrių šį įsakymą

paskelbti Kalėjimų departamento interneto ir intraneto svetainėse. 

Direktorius                                                                                                        Virginijus Kulikauskas 
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