
 

 FORUMO  „KOVOK SU KORUPCIJA, KOL JAUNAS“  
PROGRAMA 

2020 m. vasario 11 d. (antradienis) 11 val. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, Dainų g. 7, Šiauliai 

 

                                                                                     Kiekvienam žmogui duota užtektinai jėgų 
                                                                                įvykdyti tai, kuo jis yra įsitikinęs ( J.V. Gėtė) 
 
 
10.30-11.00 Dalyvių registracija  

 
 

11.00-11.10 Įžanginis žodis 
 

Eglė Naimavičienė,  
Forumo moderatorė  
Šiaulių „Romuvos“ 
gimnazijos atstovas  

 
11.10-11.30 Pranešimas  

„Korupcija - pavojus, pagautas - ne 
kaubojus" 
Klausimai prelegentėms, diskusijos 
 
 
 
 
 

Dr. Rita Toleikienė, 
Projekto tyrėja, mokymų- 
kūrybinių dirbtuvių lektorė,  
mokslininkė, tyrėja 
Eglė Naimavičienė,   
Projekto mokymų-kūrybinių 
dirbtuvių lektorė,  Šiaulių Stasio 
Šalkauskio gimnazijos 
mokytoja, teatro studijos 
„Antraip“ vadovė   
 

11.30-11.50 Pranešimas  
„Korupcijos samprata ir 
pasireiškimas Lietuvoje.  
Kodėl verta būti sąžiningu?“  
Klausimai prelegentei, diskusijos 

Rita Šikšnienė,  
Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos 
Šiaulių valdybos Korupcijos 
prevencijos poskyrio viršininkė 

 
11.50-12.10 Pranešimas  

„Ką jaunas žmogus gali padaryti 
prieš korupciją rinkimuose?“ 
Klausimai prelegentei, diskusijos 
 

Indrė Baubonytė, 
Visuomeninės organizacijos 
„Baltosios pirštinės“ komandos 
narė, projektų koordinatorė  
 

 
12.10-12.30 
 
 
 
 

 
Pranešimas  
„Politinė korupcija kaip pilietinės 
visuomenės trūkūmas" 
Klausimai prelegentui, diskusijos 
 

 
Vaidas Rusys,  
Jaunimo organizacijos 
vadovas, visuomenininkas 
 
 



12.30 - 12.40 
 

Memorandumo paviešinimas ir 
pasirašymo inicijavimas 
 
 

Dr. Rita Toleikienė, 
Projekto tyrėja ir mokymų- 
kūrybinių dirbtuvių lektorė,  
mokslininkė, tyrėja 

12.40 - 13.00 
 

Diskusijos prie užkandžių  
„Pagal jaunimą“ 

 

13.00-13.30 
 

Pranešimas  
 „Dalyvaujamasis biudžetas:  
kas tai yra ir nuo ko pradėti?“ 
Klausimai prelegentei, diskusijos 

Deimantė Žemgulytė,   
Viešosios įstaigos 
"Transparency International" 
Lietuvos skyrius, Iniciatyvų 
koordinatorė  

13.30-14.50 
 
 
 
 
 

Svaro įžvalgos ir moderuojama 
diskusija antikorupcine tematika 
„Pasirink teisingą poziciją“ 
 
Memorandumo pasirašymas 
 (tęsiama) 

Gabrielius Liaudanskas,  
Hip hop grupės G@G 
Sindikatas įkūrėjas ir lyderis, 
hiphopo pradininkas 
Lietuvoje,  aktyvus socialinio ir 
švietimo judėjimų  dalyvis 

14.50-14.55 
 

Projekte dalyvavusių jaunimo 
atstovų - geriausių socialinės 
reklamos kūrėjų - apdovanojimas 
 

Gabrielius Liaudanskas,  
Hip hop grupės G@G 
Sindikatas įkūrėjas ir lyderis, 
hiphopo pradininkas 
Lietuvoje,  aktyvus socialinio ir 
švietimo judėjimų  dalyvis 
Dr. Rita Toleikienė, 
Projekto tyrėja, mokymų- 
kūrybinių dirbtuvių lektorė,  
mokslininkė, tyrėja 
Eglė Naimavičienė,   
Projekto mokymų-kūrybinių 
dirbtuvių lektorė,  Šiaulių Stasio 
Šalkauskio gimnazijos 
mokytoja, teatro studijos 
„Antraip“ vadovė   
 

14.55-15.00 Forumo rezultatų apibendrinimas 
Baigiamasis žodis 
 

Eglė Naimavičienė,  
Forumo moderatorė  
 

 
 
Forumu siekiama suteikti jaunimui antikorupcijos srities žinių, įtraukti į dialogą apie 

iniciatyvas kuriant skaidrią ir atsakingą visuomenę.  
Forumas organizuojamas pagal VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su Šiaulių 

jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės 
švietimo centru įgyvendinamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo 
korupcijai nuostatų formavimas“ (Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017).  

Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo 
nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės veiklos ir 
teisėkūros bei sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse ir keičiant jų 
nuostatas bei elgseną korupcinėse situacijose.  

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. 


