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2018 metų veiklos ataskaita 
Pagalba vėžiu sergantiems Lietuvos vaikams 
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„Rimanto Kaukėno paramos grupė“  yra labdaros ir paramos fondas, 
nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir 
džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. 
 
Mes turime vieną paprastą tikslą – palengvinti gyvybiškai 
pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą. Padėti jiems 
išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimo kelionę ir pripildyti 
vaikų gyvenimą šviesos. 
 
Veiklos kryptys: 

Bendradarbiavimas su gydymo įstaigomis; 

Reikalingos pagalbos suteikimas vėžiu sergantiems vaikams ir jų 

tėveliams; 

Gerų emocijų suteikimas vaikams; 

Svarbios žinutės apie pagalbos ir paramos vaikams svarbą sklaida 

visuomenėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turinys 

Paramos šaltiniai                                                                                     3 

Bendradarbiavimas su gydymo įstaigomis                                          4  

Suteikta pagalba                                                                                     5-7 

Akcijos skirtos vaikams                                                                           8    

Svajonių paštas                                                                                        9  

Akcija “Aplenkime vėžį”                                                                         10 

Akcija “Junkimės bendrai kovai”                                                          11 

Labdaringas Kęstučio Navicko badminton turnyras                          12 

Labdaringas 3x3 krepšinio turnyras                                                     13    

Labdaringos akcijos ir renginiai                                                            14 

Akcija “Pasaka mano delne”                                                                 15  

Atributika                                                                                                 16 

Draugų iniciatyvos                                                                                 17 

Savanoriai – fondo širdis                                                                       18 

Finansai                19-28 

Kontaktai ir rekvizitai                                                                             29 

 

 

 



 

3 
 

PARAMOS ŠALTINIAI 
Rimanto Kaukėno paramos grupė kiekvienais metais sulaukia vis 

daugiau privataus verslo, įvairių organizacijų ir fizinių žmonių dėmesio. 

Fondo veikla vykdoma iš lėšų kurias skiria: 

 

- Privatūs verslai; 

- Įvairių iniciatyvų metu surinkos aukos (privataus verslo 

darbuotojų inicijuojamos akcijos organizacijos viduje); 

- 2 proc gyventojų pajamų mokesčio paskyrimas fondo veiklai; 

- Fondo inicijuojamų labdaringų akcijų ir renginių metu 

surinktos aukos; 

- Privačių verslų inicijuojamos akcijos, kurių metu dalis lėšų nuo 

teikiamos produkcijos ar paslaugos atitenka fondo 

globojamiems vaikams; 

- Fizinių žmonių aukos; 

- Trumpasis numeris. 

 

Neretai Rimanto Kaukėno paramos grupė tampa tarpininkas tarp 

norinčių padėti ir tų, kuriems reikia pagalbos. Organizacijos ir fiziniai 

žmonės patys pasirūpina parama vaikams ir jų šeimoms, o fondas 

organizuoja susitikimus su abejomis pusėmis, taip skatindami 

bendruoniškumą ir abipusę draugystę.  

 

 

PRIVATŪS VERSLAI MAŽINA FONDO ADMINISTRACINES IŠLAIDAS 

Rimanto Kaukėno paramos grupė nepalieka abejingų įvairiuose 

paslaugų teikimo ir prekybos sektoriuose. Fondo administracines 

išlaidas mažina partenrystės su logistikos ir siuntų įmonėmis, vertimų 

biurais, elektronikos atstovais ir kitais verslais. Įvairūs savo srities 

profesionalai dažnai sutinka atlikti fondo veiklai reikalingas užduotis 

neatlygintinai taip didindami fondo produktyvumą ir veiklos 

efektyvumą be papildomų išlaidų. 
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BENDRADARBIAVIMAS SU 

GYDYMO ĮSTAIGOMIS 
Fondas bendradarbiauja su Vaikų onkohematologijos skyriais Vilniaus 

Universiteto Santariškių vaikų ligoninėje ir Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės Kauno klinikose. Kartu su ten dirbančiais 

sveikatos specialistais stengiasi pažinti kiekvieną vaiką, užmegzti ryšį 

su šeimomis bei suteikti jiems reikalingą pagalbą. Fondas taip pat 

aprūpina gydymo istaigas trūkstama medicinine įranga, atnaujina ten 

esančias patalpas.  

2018 m. balandžio mėn. Rimanto Kaukėno paramos grupė aprūpino 

Lietuvos sveikatos mokslų Kauno klinikų Vaikų onkologinį skyrių 

medicinine įranga - specialiomis adatomis ir grąžtais, kurių dėka 

vaikams atliekamos trepanobiopsijos procedūros nebūtų tokios 

skausmingos. 

2018 m. gruodžio mėnesį kartu su labdaros ir paramos fondais 

„Rugutė“ ir „Paguoda“ bei LNK televiziniu projektu „Valanda su Rūta“ 

iniciavome akciją, kurios metu gydytojai, fondo atstovai ir su 

onkologinėmis ligomis susidūrę žmonės skatino visuomenę nelikti 

abejingais ir aukoti Vilniaus Universiteto Santaros vaikų ligoninės 

onkohematologijos skyriaus 8 palatų ir pagalbinių patalpų remontui. 

Patalpų atnaujinimas prasidėjo 2019 m. vasario mėnesio pradžioje, 

darbų užbaigimas planuojamas 2019 m. rudenį.  

 

 

 

Kartu su fizinių žmonių parama ir rėmėjais fondas reguliariai pristatė 

Vilniaus ir Kauno ligoninių vaikų onkologiniams skyriams reikalingas 

higienos priemones, kremus ir prausiklius, kurie vaikams būtini esant 

intensyviam gydymui. 
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SUTEIKTA PAGALBA VAIKAMS IR 

JŲ ŠEIMOMS 
Rimanto Kaukėno paramos grupė aprūpina vaikus reikalinga 

medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais ir kitomis 

šeimai reikalingomis priemonėmis bei padeda įgyvendinti svarbius 

gydymus/reabilitacijas/operacijas užsienyje ir Lietuvoje. 

MED. ĮRANGA 

2018 metais fondas kartu su visų rėmėjų pagalba aprūpino vaikus 

reikalinga medicinine ir kita svarbia slaugos įranga – sunkius raidos 

sutrikimus turintiems vaikams buvo nupirkta speciali liemenė-

vaikštynė, specialius poreikius turintiems vaikams pritaikyta 

klaviatūra, keliems vaikams nupirktos gastrostomos skirtos 

pacientams neturintiems rijimo reflekso, nupirktas gleivių atsurbėjas 

ir maitinimo pompa.  
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SUTEIKTA PAGALBA VAIKAMS IR 

JŲ ŠEIMOMS 
MEDIKAMENTAI 

Fondas jau 7 metus rūpinasi raidos sutrikimus turinčiu. Pacientui 

kiekvieną dieną reikia vartoti specialius medikamentus, kurie išlaiko 

stabilią sveikatos būklę – vaikui 2018 metais 3 kartus buvo nupirkti 

reikalingi medikamentai. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GYDYMAI 

2018 metais fondas pasirūpino ir vaikų gydymais Lietuvoje ir užsienyje. 

Regos vėžį turinčiam berniukui fondas kompensuoja kelionių išlaidas į 

Šveicarijos gydymo įstaigą. Vos metukų turinčiam berniukui ten buvo 

suteikti keli skirtingi gydymai, o vėliau vaikas buvo ir yra reguliariai 

stebimas. Planuojama, kad šio vaiko nuolatinė priežiūra ir gydymas 

tęsis dar mažiausiai kelerius metus. 2018 metais vaikas su tėvais į 

Šveicariją keliavo daugiau nei 10 kartų.  

Fondas taip pat kompensavo delfinų terapijas, mankštas ir kitus 

gydymus Lietuvoje bei užsienyje  retomis odos ligomis, onkologinėmis 

ligomis, genetinėmis ligomis sergantiems vaikams ir sunkią traumą 

patyrusiam berniukui. 
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SUTEIKTA PAGALBA VAIKAMS IR 

JŲ ŠEIMOMS 
KITOS BŪTINOS PRIEMONĖS  

Dėšimtys šeimų sulaukė pagalbos slaugai reikalingomis priemonėmis 

– sauskelnėmis, prausikliais, maisto papildais, rūbais, avalyne, maistu 

ir kitais būtinais daiktais.  
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AKCIJOS SKIRTOS VAIKAMS 
Didelį dėmesį fondas skiria ligoninėse besigydančių vaikų užimtumui – 

organizuoja įvairius renginius ir užsiėmimus, vizitų metu apdovanoja 

ligoniukus dėmesiu ir dovanomis. 2018 metais fondas tradiciškai lankė 

vaikus ligoninėse įvairių švenčių proga, organizavo įdomias ir 

švietėjiškas programas, lankėsi ligoninėje su žymiais Lietuvos 

sportininkais, daininkais, aktoriais. 

Kalėdiniai, Velykiniai vizitai Vilniaus ir Kauno vaikų onkologiniuose 

skyriuose. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės ir U16 merginų krepšino 

vizitas ligoninėse, gimtadienio šventės, iliuzionistų, aktorių, 

sportininkų ir animatorių pasirodymai, viktorinos ir daugelis kitų akcijų 

2018 metais atnešė vaikams neužmirštamas emocijas.  
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AKCIJA “SVAJONIŲ PAŠTAS” 
Rimanto Kaukėno paramos grupė inicijuoja akciją „Sugalvok norą“, 
kurios metu sunkiai sergantys vaikai gali parašyti laišką ir palikti jį 
gydymo įstaigose esančiose fondo pašto dėžutėse.   

 
Laiškuose vaikai pasakoja apie savo skaudžią patirtį atsiduriant tarp 
keturių palatos sienų, apie jiems atliekamus skausmingus ir alinančius 
gydymus. Mažieji pacientai dažnai pasakoja ir apie savo pomėgius bei 
atskleidžia savo slaptas svajones. Ligoniukams esant sunkios būklės, 
geros emocijos tampa tarsi svarbus vaistas, tad fondas kartu su įvairių 
sportininkų, aktorių, atlikėjų ir kitų draugų pagalba stengiasi išpildyti 
vaikų svajones ir taip praturtinti jų patirtį viltimi, stiprybe ir džiaugsmu.  
 
2018 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės bendruomenė išpildė 
44 vaikų svajones – dovanojo vaikams išmaniuosius prietaisus, 
naminius augintinius, dviračius, paspirtukus, įvairius žaidimus. 
Vaikams buvo dovanojamos ir neužmirštamos patirtys - jie lankėsi 
savo mylimiausių atlikėjų koncertuose ir sporto varžybose, susitikdavo 
ir pažindavo savo herojus, turėjo galimybę išvykti į kitą šalį ir aplankyti 
svajonių miestus Europoje, atostogauti prie Baltijos jūros Lietuvoje. 
Sunkiai sergančioms paauglėms buvo dovanojamos fotosesijos ir 
makiažo pamokos. Kiekviena istorija ir kiekviena išpildyta svajonė 
vaikams būdavo ypač įsimintina.  

 
Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie kūrė didelius 
ir mažus stebuklus mažiesiems pacientams! 
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AKCIJA “APLENKIME VĖŽĮ” 

 
Kiekvienais metais Rimanto Kaukėno paramos grupė dalyvauja 

įvairiuose sporto renginiuose, kuriuose buria “Aplenkime vėžį” 

komandą palaikyti sunkiai sergančius vaikus per sportą. Fondas 

tradiciškai dalyvavo kasmetiniame Danske Bank Vilniaus maratone 

2018 bei Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime, kurių metu visi dalyviai 

turi progą paaukoti mūsų fondui www.vilniausmaratonas.lt puslapyje. 

2018 metais fondas pirmą kartą dalyvavo ir Benedikto Vanago 

organizuojamame “Velomaratonas 2018”, kur “Aplenkime vėžį” 

komanda įveikė įvairias distancijas važiuodami dviračiais ir riedučiais.  

 

2018 metais fondas sulaukė daug fizinių žmonių iniciatyvų, kuriomis 

jie skatino žmones nelikti abejingais ir aukoti vaikams. Žmonės savo 

iššūkius užsienio ir Lietuvos bėgimuose, triatlonuose ir kitose sporto 

šakose skyrė būtent kilniam tikslui – skleisti svarbią žinutę 

visuomenėje apie paramos ir pagalbos svarbą sunkiai sergantiems 

vaikams.  
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AKCIJA “JUNKIMĖS BENDRAI 
KOVAI” 
Fondo partneriai, Kyokushin Karate klubai “OSU” ir “SHORI” 2018 

metais iniciavo kampanija “Let’s Join the fight together” (iš anglų 

kalbos vertus “Junkimės bendrai kovai”). Karate bendruomenė 

aktyviai dalyvavo visose socialinėse akcijose, lankėsi pas vaikus 

ligoninėse ir bandė atkreipti visuomenės dėmesį. Ši akcija sulaukė 

didelio susidomėjimo, o spalio 13 d. legendinėje Kauno sporto halėje 

praūžė labdaringas Kyokushin Karate Čempionatas 2018, kurį taip pat 

lydėjo šūkis "Let's Join the Fight Together. Virš 400 karate sporto 

profesionalų kovojo dėl nugalėtojo vardo bei taip išreiškė savo paramą 

su gyvybiškai sunkiomis ligomis kovojantiems Lietuvos vaikams.  

 
ĮVERTINIMAS 

2018 metų pabaigoje Kauno miesto savivaldybė surengė kasmetinius 

"Kauno sporto apdovanojimus", kuriuose buvo apdovanoti geriausi 

2018 m. atletai, komandos, treneriai ir iniciatyvos. 

"Metų sporto iniciatyvos" nugalėtojais tą kartą tapo Kauno Kyokushin 

klubų ir R. Kaukėno paramos grupės sporto renginys „Junkimės 

bendrai kovai!“  
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LABDARINGAS KĘSTUČIO 
NAVICKO BADMINTONO 
TURNYRAS 

2018 m. spalio mėnesį "Siemens" arenoje vyko jau trečiasis 
labdaringas Kęstučio Navicko badmintono turnyras, kuris subūrė 
rekordinį skaičių dalyvių - čia į aikštelę žengė beveik 200 badmintono 
mėgėjų ir profesionalų tarp kurių buvo galima išvysti ir Lietuvoje gerai 
žinomus žmones. 

„Žaidžiame tam, kad padėtume“, – tokiais žodžiais renginį atidarė 
vienas pagrindinių turnyro organizatorių ir šios idėjos iniciatorių 
Kęstutis Navickas. 

Čia visi dalyviai atvyko ne tik gerai praleisti laiką, bet taip pat prisidėti 
prie kilnios Rimanto Kaukėno fondo veiklos. Visos už registraciją į 
turnyrą surinktos lėšos bus skirtos padėti mažiesiems Lietuvos 
pacientams, kurie kas kart kovoja dėl savo gyvybės.  
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LABDARINGAS 3x3 KREPŠINIO 

TURNYRAS 
Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su Sostinės krepšinio mokykla 

(SKM) ir krepšinio klubu “Lietuvos rytas” 2018 metais inicijavo 

labdaringą 3x3 krepšinio turnyrą “Lietuvos ryto” taurei laimėti, kuriuo 

buvo skatinama jaunimą aktyviai leisti savo laisvalaikį, per sportą 

skatinti atjautą artimam, plėsti dalinimosi vieni su kitais tradicijas 

šalyje, populiarinti šią sporto šaką jaunimo gretose. Turnyro tikslas – 

atkreipti visuomenės dėmesi į paramos ir pagalbos svarbą su 

sunkiomis ligomis kovojantiems vaikams ir supašindinti žmones su 

galimomis pagalbos mažiesiems pacientams formomis.  

Paminėti Traptautinę vaikų gynimo dieną į 3x3 krepšinio turnyrą prie 

“Siemens” arenos susirinko beveik 600 aktyvių vaikų. Renginio metu 

jie kovėsi dėl nugalėtojų titulo ir rėmėjų prizų. Čia dalyviai galėjo 

susitikti ir su tokiais žymiais krepšininkais, kaip Donatas Motiejūnas, 

pabedrauti su lenktyninku Benediktu Vanagu ir dinininku Donatu 

Montvydu, kuris taip pat kartu su fondo steigėjo Rimanto Kaukėno 

suburta komanda pasirodė turnyre parodomosioms varžyboms.   
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LABDAROS VAKARAI 
Siekdama didinti paramą sunkiai sergantiems vaikams, Rimanto 

Kaukėno paramos grupė suorganizavo tris labdaringus vakarus, kurių 

metu daug dėmesio buvo skiriama fondo veiklos pristatymui. 

2018 vasario 23 d. vyko Gala Labdaros vakaras, kuriame dalyvavo 

pagrindiniai fondo rėmėjai ir partneriai. Būtent už labdaros vakaro 

metu surinktas aukas buvo nupirkta medicininė įranga Lietuvos 

sveikatos mokslų ligoninės Kauno klinikoms - specialios adatos ir 

grąžtai, kurių dėka vaikams atliekamos trepanobiopsijos procedūros 

nebūtų tokios skausmingos.  

2018 m. rugpjūčio mėnesį Užutrakio dvare vyko labdaringas renginys 

“Laimės akimirkos”, kuriuo buvo siekiama ne tik didinti paramą 

vaikams, bet ir skatinti abipusę draugystę tarp vaikų ir rėmėjų.  

“Laimės akimirkos” renginio metu onkologinėmis ligomis sirgusios ir 

vis dar su šia liga kovojančios mergaitės tapo modeliais, kartu su 

žymiomis Lietuvos moterimis jos žengė ant scenos pristatydamos 

dizainerio Egidijaus Rainio sukneles ir taip išreikšdamos padėką 

visiems, kurie palaiko vaikus sunkioje kovoje. Svečiai tą kartą pasitiko 

mergaites ovacijomis ir palaikymo šūksniais.  

2018 m. rugsėjo mėnesį Italijoje, Reggio Emilia mieste vyko 

labdaringos krepšinio varžybos ir labdaros vakaras skirtas padėti ne tik 

Lietuvos vaikams, bet ir Italijoje esantiems fondams. Čia simbolinėms 

varžyboms susitiko Lietuvos krepšinio veteranai ir Italijos rinktinė. Šio 

renginio metu fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas oficialiai pasitraukė 

iš profesionalaus krepšinio ir ragino visus prisijungti prie labdaringos  

 

 

veiklos skatindamas svečius niekada nebūti abejingais ir visada padėti 

tiems, kuriems mūsų paramos labai reikia. 

Visų labdaros vakarų metu buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę 

fondui rėmėjai ir partneriai. Už itin didelį palaikymą ir paramą vaikams 

buvo įteiktos padėkos statulėlės “Bumerangai” simbolizuojantys gėrio 

grįžimą atgal.  
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AKCIJA “PASAKA MANO DELNE” 
Jau trečius metus iš eilės Rimanto Kaukėno paramos grupės savanorė, 

talentingoji knygų autorė ir iliustratorė Vanda Padimanskaitė pristatė 

naują pasaką mažiesiems. Iki šiol fondas džiaugėsi galėdamas vaikams 

ir jų tėveliams pasiūlyti knygeles vaikams „Gauruota pasaka“ ir 

„Taškuota pasaka“ už kurias surinktos lėšos atitenka fondo 

globojamiems sunkiai sergantiems vaikams. 2018 metais, Vilniaus 

knygų mugės metu autorė pristatė naują pasaką „Taip tyčia“, kurią taip 

pat skyrė onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Šios pasakos 

kas kart yra dovanojomas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. 

Vizitų ligoninėse ir vizitų pas šeimas metu kas kart įteikiamos pasakos 

džiugindavo ne tik mažuosius skaitytojus, b  et ir jų tėvelius.   
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ATRIBUTIKA 
Rimanto Kaukėno paramos grupė kas kart džiugino mažuosius 

pacientus dovanomis – kiekvieno vizito metu vaikams ir jų tėveliams 

dovanojome išskirtinius paramą, pagalbą ir gėrį simbolizuojančius 

fondo marškinėlius su krepšininkų Mindaugo Kuzminsko, Jono 

Valančiūno ir Rimanto Kaukėno atvaizdais. Šie marškinėliai sulaukė 

didelio dėmesio ir paprastų žmonių tarpe - įvairių renginių metu ir 

fondo internetinėje svetainėje jie aukojo vaikams mainais gaudami 

gražią dovaną. Tiek krepšinio sirgaliai, tiek labdarai neabėjingi žmonės 

šiandien dieną nešą svarbią žinią visuomenei – padėkime vaikams, 

nelikime abejingi!  
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VisųDRAUGŲ INICIATYVOS 

2018 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės bendruomenė 

suorganizavo daug iniciatyvų, kuriomis skatino žmones aukoti sunkiai 

sergantiems Lietuvos vaikams:  

 Šiaulių krepšinio klubas “Šiauliai” organizavo labdaringą 

aukcioną, kurio metu už auką vaikams dovanojo specialius šio 

klubo žaidėjų marškinėlius. 

 “Barclays Operations Lithuania” darbuotojai organizavo 

labdaringas miesto pažinimo varžybas. 

 “Girteka Logistics” darbuotojų sporto šventę taip pat skyrė 

labdarai – renginio metu Rimanto Kaukėno paramos grupę 

atstovavo krepšininkas Ramūnas Šiškauskas, fondo direktorius 

L.Šiaulys ir fondo atstovė R. Šermukšnytė.  

 Automobilių sporte gerai žinomas lenktyninkas Deividas 

Jocius savo pasirodymą varžybose taip pat skyrė vaikams – 

ragino žmones aukoti trumpuoju numeriu. 

 JAV gyvenančios lietuvės Aistės Furajevaitės ir Lietuvos 

Respublikos Konsulato Niujorke iniciatyva “Spalvotas 

pleistriukas” pasiekė Vilniaus ir Kauno ligoninių vaikų 

onkologinius skyrius. Iniciatyvos metu žmonės iš už atlanto  

atsiuntė 1000 dėžučių spalvotų pleistriukų Lietuvos 

pacientams.  

 

 Teniso mylėtojai 2018 metų vasarą rinkosi Nidoje, kur vyko 

paplūdimio teniso turnyras, o jo metu dalyviai buvo skatinami 

aukoti trumpuoju numeriu. 

 Danske Bank finansų skyriaus kolektyvas Kalėdiniu laikotarpiu 

organizavo šventinę popietę, kurios metu surinktas aukas 

skyrė fondo globojamam, sunkia liga sergančiam Giedriui.  

 “Linėja Transport” Kalėdines dovanas savo klientams iškeitė į 

paramą mūsų fondui. 

 Inovatyvių restoranų tinklas “iLunch” inicijavo Kalėdinę akciją 

“Linksmasis mandarinas”, kurios metu visuose šio tinklo 

restoranuose žmonės galėjo už 0.30 eur auką vaikams 

nusipirkti žiemos šventėmis kvepiantį mandariną. 

 Panevėžio krepšinio klubas “Lietkabelis” bendruomenė 

organizavo labdaringą vakarą savo rėmėjams ir sirgaliams, 

kurio metu skelbė aukcioną, o jo metu surinktas aukas taip pat 

skyrė fondo globojamiems vaikams. 

 

 

 

 

NORIME NUOŠIRDŽIAI PADĖKOTI VISIEMS IR KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ, 

KURIE PALAIKO MŪSŲ VEIKLĄ IR SVARBIAUSIA PADEDA VAIKAMS 

KOVOTI SU MŪSŲ VISŲ DIDŽIAUSIU PRIEŠU - VĖŽIU! 
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ViSAVANORIAI – FONDO ŠIRDIS  
Rimanto Kaukėno paramos grupės savanoriai – mūsų širdis, kuri 

padeda fondui judėti į priekį, užtikrina produktyvią ir efektyvią veiklą, 

o svarbiausia, atiduoda daug savo laiko ir pastangų, kad mūsų 

globojamiems sunkiai sergantiems vaikams būtų bent šiek tiek 

lengviau, kad kiekvienas jų jaustų palaikymą ir rūpestį!  

Savanoriai mielai dalyvauja įvairiose labdaringose fondo iniciatyvose, 

skatina žmones jungtis prie mūsų bendruomenės, supažindina su 

mūsų veikla ir paramos formomis bei patys inicijuoja įvairius renginius, 

svajonių pildymus pacientams. Kas kart į savanorių gretas prisijungia 

įvairūs savo srities profesionalai – rinkodaros specialistai, menininkai, 

sportininkai, dainininkai, teisininkai, daktarai, seselės, gaisrininkai - 

nuo pačių mažiausių iki senjorų. Kiekvieno iš šių žmonių dėmesys ir 

meilė mums labai svarbi, tad… 

…AČIŪ JUMS UŽ JŪSŲ DIDELES ŠIRDIS!  
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Informacija apie fondo veiklą 
įgyvendinant jo įstatuose 
nustatytus veiklos tikslus 
 
Labdaros ir paramos fondas Rimanto Kaukėno paramos grupė (toliau 

– Fondas) įregistruotas 2012 02 03, įmonės kodas 302721009, 

buveinės adresas J. Baltrušaičio g. 9-138, Vilnius. Fondas yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos 

tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokio pagalbos teikimas, Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka. 

Fondui 2012 02 03 suteiktas paramos gavėjo statusas. Fondas savo 

veikloje vadovaujasi įstatais. Fondo veiklos laikotarpis neribotas. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

Pagrindiniai Fondo tikslai: 

- teikti finansinę ir moralinę paramą bei pagalbą sunkiomis ligomis 

sergantiems bei jų artimiesiems; 

- ugdyti pagarbą ir toleranciją, demokratišką požiūrį į įsitikinimų, 

gyvenimo būdų, pasaulėžiūrų įvairovę; 

 

Pagrindiniai fondo uždaviniai: 

- organizuoti sunkiai sergančių bei jų artimųjų laisvalaikio praleidimą; 

- remti sunkiai sergančių socialinės globos ir rūpybos plėtojimo 

programas; 

- teikti pagalbą (medecininę, socialinę, dvasinę, edukacinę) 

artimiesiems, slaugantiems sunkiai sergančius 

 

Fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas – Rimantas Kaukėnas. 

Dalininkų skaičius 2018 12 31 – 1. 

 

Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 2 

darbuotojai. 

 

Vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų: 2017 m. – 2, 2018 m. 

– 2 darbuotojai. 

 

Fondo veiklai vadovauja direktorius. 

 

Fondas neturi padalinių. 

 

Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai: 

2017 m. – 11 162 Eur, 2018 m – 31 550 Eur. Fondo direktoriaus 

priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos: 

2017 m. – 3660 Eur, 2018 m. – 15 954 Eur. 

Dalininkui atlyginimas nemokamas.  
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Informacija apie gautą paramą: 

 

 

Aprašymas Suma, Eur 

2018 m. 2017 m. 

Gautas ir nepanaudotas  finansavimas 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

153835 106290 

Parama iš juridinių asmenų (užsienio, 
Lietuvos) – piniginės lėšos 

+74107 +78649 

Parama iš juridinių asmenų – 
materialinės vertybės 

0 +858 

Parama gauta iš fizinių asmenų (Lietuvos 
Respublikos, užsienio) 

+78690 +22963 

Anonimiškai gauta parama +49885 +694 
 

Parama – 2 proc. GPM (VMI) +50966 +6208 

Iš viso gautas finasavimas 253648 109372 

   

Panaudotas finansavimas -187088 -61827 

Finasavimas panaudotas ilgalaikiam 
turtui įsigyti (dotacija) 

-4898 - 

Gautas ir nepanaudotas  finansavimas 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

215497 153835 
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Gauta parama iš LR, užsienio juridinių asmenų (eurais): 
 
 

Eil.nr. Pavadinimas Suma, Eur 

1 
PAR-CALFSPA - Calf S.P.A - 00146180351 1500,00 

2 
PAR-CENTROPALME - Centro Palmer SRL-02553010352 500,00 

3 
PAR-CHARITIES - Charities TST Charity - 2142757 1241,00 

4 
PAR-EVENTIGRAF - Eventigraf S.R.L - 01953260351 100,00 

5 
PAR-RESIN - Resin Floor S.R.L-02376480352 500,00 

6 
PAR-ADLIMITLESS - Adlimitless UAB - 304434470 1000,00 

7 
PAR-AGRODEMA - UAB Agrodema -225388630 500,00 

8 
PAR-AKSA - Aksa AB -133502520 500,00 

9 
PAR-ARTEDOMSTIC - Arte Domestica UAB - 226056360 1500,00 

10 
PAR-AS24 - AS 24 Lietuva UAB -300111605 3000,00 

11 
PAR-AURESA - Auresa UAB - 303232277 700,00 

12 
PAR-AUTIGA - Autiga UAB -302945217 210,00 

13 
PAR-AUTOORTAS - Autofortas motors, 303825352 1000,00 

14 
PAR-AVIASOLUTIO - Avia Solutions Group AB 302541648 2000,00 

15 
PAR-BIONERGY - Bionergy LT, UAB -302956352 1000,00 

16 
PAR-BPM - MB BPM-302994463 200,00 

17 
PAR-BURNOS - Panevėžio burnos chirurgijos centras UAB - 302545792 350,00 
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18 
PAR-DIKTUM - Diktum UAB - 302491394 2000,00 

19 
PAR-DIPLANTA - Diplanta UAB -303426008 100,00 

20 
PAR-EASTPLAYERS - East Players UAB -300579326 1000,00 

21 
PAR-EBVFINANCE - EBV Finance UAB -303150257 10000,00 

22 
PAR-EMKO - Emko UAB - 302433715 200,00 

23 
PAR-ESSECURITY - ES Security UAB - 302599174 100,00 

24 
PAR-EVADINAMIKA - Evadinamika UAB -300821441 100,00 

25 
PAR-FIRMAEKVINO - UAB Firma Ekvinokcija -122568184 50,00 

26 
PAR-FLORA - Flora Express UAB - 302806801 520,00 

27 
PAR-FORTENA - Fortena UAB- 303803854 100,00 

28 
PAR-GLOBEXAAA - Globex AAA MB-303055421 1000,00 

29 
PAR-GRYBOKLINIK - Grybo klinika UAB -303286691 1000,00 

30 
PAR-GUOGOS - A.Guogos paramos fondas - 303267538 5700,00 

31 
PAR-HAMERIS - UAB Hameris-304770492 50,00 

32 
PAR-HAUPABALTIC - Haupa Baltics UAB,  302705001 500,00 

33 
PAR-HEROJUS - Herojus VšĮ - 304148526 500,00 

34 
PAR-YOURACCOUNT - Your Accounting UAB-302428262 10,00 

35 
PAR-IRUNAS - Irunas VŠĮ -304405159 165,00 

36 
PAR-JOGOSCENTRA - Jogos centras Suryas VŠĮ -304031423 80,00 

37 
PAR-KAMRA - Kamra UAB - 165713148 500,00 

38 
PAR-KAUNOIMPLAN - Kauno implantacijos centras UAB-301741425 340,00 
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39 
PAR-KIDYTOUR - KIDY Tour UAB, 304147043 1000,00 

40 
PAR-KLAIPEDOS - Klaipėdos arena UAB-302503804 400,00 

41 
PAR-KOMEX - Komex UAB-110022220 200,00 

42 
PAR-LBAUDITAS - LB auditas UAB -133431062 100,00 

43 
PAR-LIETUVOS - Lietuvos Krepsinio federacija,123921648 500,00 

44 
PAR-LIETUVOSPAR - Lietuvos parolimpinis komitetas -190651563 1000,00 

45 
PAR-LINEJA - Linėja Transport UAB -302626917 2500,00 

46 
PAR-LYTAGRA - Lytagra AB - 133370289 200,00 

47 
PAR-MALIDENTA - Malidenta UAB -168965880 220,00 

48 
PAR-MENAIRENG - Menai Renginiai UAB -302824240 1000,00 

49 
PAR-MODUS - Modus Energy solutions-301557546 5000,00 

50 
PAR-NAUJIVERSLO - Nauji verslo projektai UAB -301673682 4000,00 

51 
PAR-NOASBALT - NOAS Baltic UAB - 300970809 220,00 

52 
PAR-PORSCHE - Asociacija Porsche klubas-302335598 4800,00 

53 
PAR-PRIOR - Prior Test Group UAB - 302416388 450,00 

54 
PAR-RENTALIS - Rentalis UAB, 302439052 300,00 

55 
PAR-RESTORAN - Inovatyvūs restoranai - 304219165 1300,00 

56 
PAR-SARGASAS - Sargasas UAB -300097148 1000,00 

57 
PAR-SPARTIETIS - Spartietis, VŠĮ -303263842 500,00 

58 
PAR-SPKAUNAS - SP Kaunas UAB 302795365 2310,62 

59 
PAR-TEISEJU - Klaipėdos krepšinio teisėjų asociacija - 302556162 160,00 
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60 
PAR-TMDAPSKAITA - UAB TMD apskaita-302332431 50,00 

61 
PAR-TVZAIDIMAI - TV žaidimai UAB 302708264 1570,80 

62 
PAR-VYKOM - Vykom UAB -300132204 1000,00 

63 
PAR-VILTIS - Labdaros ir paramos fondas Viltis-Vikonda-191894080 2000,00 

64 
PAR-WORLDLINE - Wordline Lietuva, UAB -120725338 1510,00 

65 
PAR-ŽALIASISJOV - UAB Žaliasis Jovaras-121943197 1000,00 

  
    

  Iš viso: 74107,42 

 
Paslaugomis gauta parama - Naujamiesčio NT UAB, patalpų panauda:  
2017 m.– 327 Eur, 2018 m. – 3017 Eur. 
 

Direktorius Laimonas Šiaulys 
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Informacija apie paramos panaudojimą: 
 

Aprašymas 
 

2018 m., Eur 2017 m., Eur 

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos (darbo 
užmokestis, socialinio draudimo mokesčiai) 

30487 11162 

Patalpų išlaikymo sąnaudos 944 116 

Kitos veiklos sąnaudos 99472 17612 

Suteiktos labdaros, paramos sąnaudos 56185 32936 

   

Iš viso: 187088 61826 

 

Suteiktos labdaros, paramos sąnaudos: 
 

Aprašymas 
 

2018 m., Eur 2017 m., Eur 

Suteikta labdara fiziniams asmenims pinigais 4364 800 

Suteikta labdara fiziniams asmenims 
materialinėmis vertybėmis, svajonių pildymas 

40657* 27348* 

Suteikta parama juridiniams asmenims pinigais 1000 4788 

Suteikta parama juridiniams asmenims 
materialinėmis vertybėmis (įsigyta medicininė 
įranga ligoninei) 

10164 0 

Iš viso: 56185 32936 

 
2018 m.* - 20 980 Er įsigyti medikamentai, medecininė įranga, apmokėtos gydymo, reabilitacijos paslaugos; svajonių pildymas – 8518 Eur.  
 
2017 m.* – 8671 Eur įsigyti medikamentai, medecininė įranga, apmokėtos gydymo, reabilitacijos paslaugos; svajonių pildymas – 1705 Eur.  
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Paramos panaudojimas kitos veiklos sąnaudoms kompensuoti: 
 

Aprašymas 2018 m., Eur 2017 m., Eur 

Siuntų pristatymo, raštinės sąnaudos 137 0 

Banko komisinių sąnaudos 221 155 

Įsigytos materialinės vertybės reikalingos fondo 
veiklai užikrinti 

2022 818 

Informacijos skleidimas apie fondo vykdomą 
veiklą, renginių organizavimo sąnaudos (renginių 
filmavimas, plakatų spausdinimas, lankstinukai, 
marškinėlių, knygelių dalinimas ir pan.)  

97817  16577 

Kitos sąnaudos  3823 1604 

Sąnaudų kompensavimas iš įmonės gautų pajamų -4548 -1542 

Iš viso: 99472 17612 

 
 

Direktorius Laimonas Šiaulys 
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Informacija apie ilgalaikį turtą: 

 

Ilgalaikio turto grupės Kita įranga 

Įsigijimo vertė 2016 12 31 
Įsigyta 2017 m. 
Parduota 2017 m. 
Įsigijimo vertė 2017 12 31 

1544 
- 
- 

1544 

Sukauptas nusidėvėjimas 2016 12 31 
Nudevėta 2017 m. 
Parduoto turto 2017 m.nusidėvėjimas 
Perrašymas į kitą straipsnį 
Sukauptas nusidėvėjimas 2017 12 31 

195 
+385 

- 
- 

580 

Likutinė vertė 2017 12 31 964 

Įsigyta 2018 m. 
Parduota 2018 m. 
Įsigijimo vertė 2018 12 31 

+4898 
- 

6442 

Nudevėta 2018 m. 
Parduoto turto 2018 m.nusidėvėjimas 
Perrašymas į kitą straipsnį 
Sukauptas nusidėvėjimas 2018 12 31 

+606 
- 
- 

1186 

Likutinė vertė 2018 12 31 5256 

 
2016 m. fondas įsigyjo ilgalaikį turtą –  palapynes, renginiams organizuoti, kurių vertė 1 544 Lt.  
2017 m. fondas ilgalaikio turto neįsigijo.  
2018 m. fondas įsigijo palapynę renginiams organizuoti ir kompiuterį 
– 4898 Eur. 
 
 
Direktorius Laimonas Šiaulys  
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Informacija apie pardavimo 
pajamas: 
 
Gautos prekių pardavimo pajamos (parduodamos knygutės, 
marškinėliai), 2018 m. paslaugų suteikimo pajamos – registacijos į 
renginius mokesčiai):2017 m. - 2559 Eur, 2018 m. –  6526 Eur 
 

Direktorius Laimonas Šiaulys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

FONDO ATSOTVAI 

Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas 

Direktorius Laimonas Šiaulys 

Rinkodaros vadovė Rusnė Šermukšnytė 

 

REKVIZITAI 
Rimanto Kaukėno paramos grupė 
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas 
Kodas: 302721009 
Įregistravimo data: 2012-02- 03 
PVM kodas: LT100011960710 
Sąskaitos nr. (IBAN): LT984010042502981574 
Bankas – Luminor 
SWIFT: AGBLLT2X 
Registracijos adresas: J. Baltrušaičio g. 9-138, LT-06145 Vilnius 
 

www.kaukenoparama.lt 

info@kaukenoparama.lt 

Facebook paskyra: Rimanto Kaukėno paramos grupė 

Instagram paskyra: rimantokaukenofondas 

http://www.kaukenoparama.lt/

