
 

Gerb. Lietuvos psichologų sąjungos nariai, kolegos, studentai  

ir visi besidomintys teisės psichologijos aktualijomis, 

 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos psichologų sąjungos  

Teisės psichologijos komiteto organizuojamame renginyje 

„Teisės psichologijos aktualijos  

teismų psichologų praktiniame darbe“. 

Teisės psichologija apima nemažai institucijų ir savo srities specialistų, apie kurių veiklą, 

naudojamus metodus, tikslus, praktinio darbo aktualijas ir kt., ne visuomet galima gauti pakankamai 

informacijos, todėl š. m. vasario 24 d. siūlome iš arčiau  susipažinti su  

TEISMŲ PSICHOLOGŲ  

atsiradimo istorija, raida, praktine veikla, pagrindiniais uždaviniais bei iššūkiais, kuriuos pristatys 

teismuose dirbantys teismų psichologai - praktikai.  

Renginys skirtas ne tik teisės psichologijos srityje dirbantiems specialistams, bet visiems, kurie:  

 domisi darbo su vaikais ypatumais teisiniame kontekste, 

 vertina tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir tęstinumą,  

 svarsto apie savo galimybes prisijungti prie šios srities specialistų komandos,  

 gilinasi į EuroPsy standartus ir į psichologų praktinės veiklos įstatymo įgyvendinimo 

perspektyvas, 

 kelia savo kvalifikaciją.   

 

Renginys vyks: 14.00-16.00 val. Zoom platformoje. 

Renginio moderatorė prof. dr. Ilona Laurinaitytė (Vilniaus universitetas) 

Renginio svečiai: doc. dr. Alfredas Laurinavičius, doc. dr. Rytis Pakrosnis  

 

Būtina išankstinė registracija el. paštu lps@psichologusajunga.lt 

 

BUS IŠDUODAMI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PAŽYMĖJIMAI 

Renginio kaina: LPS nariams ir studentams – nemokamai,  

                                 kitiems – 10 eurų. 

 

mailto:lps@psichologusajunga.lt


 
 

Lietuvos psichologų sąjungos 

Teisės psichologijos komiteto organizuojamo susitikimo – diskusijos 

,,Teisės psichologijos aktualijos teismų psichologų praktiniame darbe“ 

PROGRAMA 

Renginys vyks 2022 m. vasario 24 d., 14.00-16.00 val.  

Zoom platformoje 

Renginio moderatorė  prof. dr. Ilona Laurinaitytė (Vilniaus universitetas) 

 

 

Laikas 

 

Veikla Pranešėjai 

14.00-14.10 
Įžanginis žodis, renginio dalyvių 

pristatymas, organizaciniai klausimai 

Prof. dr. Ilona Laurinaitytė (Vilniaus 

universitetas, Nacionalinės teismų 

administracijos teismo psichologų 

kuratorė - supervizorė) 

14.10-14.50 

Teismų psichologų veiklos pristatymas: 

atsiradimo istorija, raida, pagrindiniai 

uždaviniai bei iššūkiai, praktinės 

veiklos pavyzdžiai, ateities 

perspektyvos 

Aušra Augaitienė (Klaipėdos 

apygardos teismo psichologė, LPS 

Teisės psichologijos komiteto narė) 

Simona Bartkienė (Vilniaus miesto 

apylinkės teismo psichologė) 

Nerijus Ogintas (Panevėžio apygardos 

teismo psichologas, l.e.p. LPS Teisės 

psichologijos komiteto pirmininkas) 

 

14.50-15.00 

 

Pertrauka  

15.00-15.30 

Teismo psichologų veiklos tendencijos 

Europoje galiojančio standarto 

 EuroPsy kontekste. 

 

Teismo psichologų veiklos pokyčiai 

Praktinės psichologų veiklos įstatymo 

kontekste 

Doc. dr. Rytis Pakrosnis (Vytauto 

Didžiojo universitetas, Lietuvos 

EuroPsy Nacionalinio Komiteto narys) 

 

Doc. dr. Alfredas Laurinavičius 
(Vilniaus universitetas, LPS Psichologų 

veiklos reglamentavimo komiteto 

pirmininkas) 

 

15.30-16.00 

 

 

Diskusija 

 

 

 


