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2019 METŲ METINIS 
PRANEŠIMAS 
 
„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 ir uždaviniai: 

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. 
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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; 

- Aukos už fondo atributiką (marškinėliai, 

pasakos vaikams, aksesuarai moterims, 

krepšinio kamuoliai, kojinės ir t.t.) 

- Trumpieji numeriai įvairių iniciatyvų 

metu. 

 

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 bendruomeniškumą 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 partnerystės su logistikos ir siuntų 

įmonėmis, vertimų biurais, elektronikos 

atstovais, marketingo specialistais 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.  

2019 m. Rimanto Kaukėno paramos grupė 

aprūpino Vilniaus Santaros ligoninės vaikų 

onkohematologijos skyrių specialiomis 

priemonėmis nuo pragulų, kurios yra skirtos labai 

sudėtingiems pacientams. Kartu su BIODERMA 

atstovais, vaikų onkohematologijos skyriuje 

gulintiems vaikams ir tėvams buvo įteiktos odos 

priežiūros priemonės. Taip pat buvo pristatyti 

padėklai dispenseriams, gyvybės palaikymo 

monitorius ir specialūs raiščiai skirti vyrams 

kovojantiems su prostatos vėžiu. Pastaroji 

parama vyrams buvo skirta iš 2018 metų 

organizuotos akcijos “30 val. neužmerk akių” 

kirpimo maratono, kurį iniciavo barberis 

Raimondas Pasternackis. 

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 2020 m. pradžioje. Iki 

2019 metų pabaigos fondas visame skyriuje 

įdiegė rekuperacinę sistemą, nupirko baldus: 

vaikų tėvams miegoti skirtas sofas-lovas, spintas 

palatose ir pagalbinėse patalpose bei įrengė 

virtuvėles su visa reikiama įranga. 

Šiais metais Kauno klinikų vaikų ligų klinikos 

onkologiniam skyriui taip pat buvo pristatyti du 

šaldytuvai, leisiantys tėvams lengviau rūpintis 

vaikų mityba gydymo metu. 
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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 

2019 metais fondas kartu su visų rėmėjų pagalba 

aprūpino vaikus reikalinga medicinine ir kita 

svarbia slaugos įranga – sunkius raidos sutrikimus 

turintiems vaikams buvo nupirktos 3vnt. 

specialios liemenės-vaikštynės, 3vnt. specialius 

poreikius turintiems vaikams pritaikyti gultukai, 

1vnt. specialus vežimėlis, 2vnt. kosulio asistentai, 

1vnt. speciali darbo kėdutė Adelei, keliems 

vaikams nupirktos gastrostomos skirtos 

pacientams neturintiems rijimo reflekso, vienam 

vaikui nupirktas gleivių atsiurbėjas. Galvos 

smegenų naviką turinčiai Elijai buvo įteiktas 

sensorius rodantis mergaitės pulsą ir širdies 

ritmą. Cereblinį paralyžių ir epilepsiją turinčiam 

Matui buvo nupirkta specialių poreikių turintiems 

vaikams pritaikyta automobilinė kėdutė. 

MEDIKAMENTAI 

Fondas jau 7 metus rūpinasi raidos sutrikimus 

turinčiu Giedriumi. Pacientui kiekvieną dieną 

reikia vartoti specialius medikamentus, kurie 

išlaiko stabilią sveikatos būklę – vaikui 2019 

metais buvo nupirkti reikalingi medikamentai. 

Taip pat limfoblastine limfoma sergančiai Austėjai 

buvo nupirkti medikamentai leisiantys jai 

atsistatyti po sunkaus gydymo. IV stadijos 

limfoma sergančiam Iwanui buvo renkama 

parama medikamentams, kurie galėtų išsaugoti 

vaikino gyvybę. Šiuos medikamentus 2019 metais 

fondas pirko 5 kartus, o pusei mėnesio dozės 

kaina siekė 2300 eur. 

GYDYMAI 

2019 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. Šio 

vaiko nuolatinė priežiūra ir gydymas užsienyje 

tęsis iki 2020 m. birželio mėnesio, o vėliau jo 

priežiūrą perims Lietuvos specialistai. Nuo 

gydymo pradžios 2018  metais vaikas su tėvais į 

Šveicariją keliavo daugiau nei 20 kartų. Parama 

šiai šeimai dabar siekia daugiau nei 20 000 eurų.  

Fondas taip pat kompensavo vaikams skirtas 

delfinų terapijas Klaipėdoje, mankštas ir kitus 

gydymus Lietuvoje bei Azerbaidžane retomis 

odos ligomis, onkologinėmis ligomis, genetinėmis 

ligomis sergantiems vaikams ir sunkią traumą 

patyrusiam vaikinui, kuriam apmokėjome 

kelionės į Tailandą išlaidas. 

KITOS BŪTINOS PRIEMONĖS  

Dėšimtys šeimų sulaukė pagalbos slaugai 

reikalingomis priemonėmis – sauskelnėmis, 

prausikliais, maisto papildais, rūbais, avalyne, 

maistu ir kitais būtinais daiktais. Galvos smegenų 

naviką turinčiai Elijai Šatinskei ir jos mamai Birutei 

fondas padėjo namų remonto klausimais – 

atnaujino namų elektros išvedžiojimus, įrengė 

naują vonios kambarį, pasirūpino baldais ir 

remonto darbais. 

Pagalba įgyvendinant svarbius gydymus, 

operacijas, aprūpinant svarbiais medikamentais, 

medicinine įranga ir kitomis būtinomis slaugos 

priemonėmis buvo suteikta 32 šeimoms.  
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RENGINIAI SKIRTI VAIKAMS 

Didelį dėmesį fondas skiria ligoninėse besigydančių vaikų užimtumui – organizuoja įvairius renginius ir 

užsiėmimus, vizitų metu apdovanoja ligoniukus dėmesiu ir dovanomis. 2019 metais fondas tradiciškai lankė 

vaikus ligoninėse įvairių švenčių proga, organizavo įdomias ir švietėjiškas programas, lankėsi ligoninėje su 

žymiais Lietuvos sportininkais, daininkais, aktoriais. 

Kalėdiniai ir Velykiniai vizitai, Mamos ir Moters dienos progomis lankėmės Vilniaus ir Kauno vaikų 

onkologiniuose skyriuose. Lietuvos futbolo rinktinės ir Krepšinio klubo “Lietkabelis”, UFC pasaulio 

čempionės Rožės Namajūnas vizitai ligoninėse, gimtadienio šventės, iliuzionistų, aktorių, sportininkų ir 

animatorių pasirodymai, viktorinos ir daugelis kitų akcijų 2019 metais atnešė vaikams neužmirštamas 

emocijas. 2019 metų viduryje pas vaikus Kauno klinikose fondas lankėsi kartu su pirmąją Lietuvos ponia 

Diana Nausėdiene. 

Lietuvos Futbolo federacija dovanojo onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams neužmirštamą patirtį - 

vaikai kartu su žaidėjais dalyvavo futbolo varžybų atidarymo ceremonijoje, kurios metu išlydėjo žaidėjus į 

aikštę, giedojo Lietuvos himną, o transliaciją stebėjo tūkstančiai LRT žiūrovų. 

Lietuvos krepšinio federacija taip pat dovanojo mūsų vaikams puikias emocijas pakviesdami vaikus žengti į 

sceną Lietuvos krepšinio lygos sezono uždarymo ceremonijoje. Jos metu vaikai įteikė geriausiems sezono 

žaidėjams, treneriams ir kitiems krepšinio pasaulio atstovams apdovanojimus kartu su tokiais žaidėjais, kaip 

Jonas Valančiūnas ir Arvydas Sabonis. 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė apsilankė labdaringoje režisieriaus ir prodiuserio Mariaus Markevičiaus 

filmo “Kita svajonių komanda” peržiūroje ir ten susitiko su mūsų globojamais vaikais. Tą kartą vaikai dovanų 

gavo ne tik pramogą kine ir žymių krepšininkų dėmesį bet ir nuostabią šio filmo atributiką – legendinius 

krepšinio marškinėlius ir filmą DVD formatu. 

2019 metai vaikai dalyvavo įvairių Lietuvos atlikėjų, tokių kaip Jazzu,  Manto Jankavičiaus, G&G sindikato, 

Gyčio Paškevičiaus koncertuose ir pramogų festivaliuose, ten jie puikiai leido laiką su savo tėvais, broliais ir 

sesėmis. 
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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.  
 
2019 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės bendruomenė išpildė 78 vaikų svajonės – 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 ir jų mamoms 
buvo dovanojamos makiažo pamokos, grožio procedūros grožio salonuose. Vienai pacientei vardu Vestina 
fondo bendruomenė kompensavo išsvajotą ausų korekcijos operaciją, kuri tapo gyvenimo įvykiu iki 
operacijos labai kopleksavusiai dėl savo išvaizdos merginai. Mergaitė vardu Mėja kartu su savo tėvais keliavo 
į Ameriką ir puikiai leido laiką su ten esančia lietuvių bendruomene. Kiekviena istorija ir kiekviena išpildyta 
svajonė vaikams būdavo ypač įsimintina.  
 

Vaikas ir liga Svajonė Vaikas ir liga Svajonė 

Denas (Burkitt‘o 
limfoma) 

Susitikimas su 
krepšininkais broliais 
Lavrinovičiais 

Elija (Galvos smegenų 
navikas) 

Poilsis prie Baltijos jūros 

Vestina (Ewingo 
sarkoma) 

Ausų korekcijos 
operacija 

Hendrikas 
(leukemija) 

Susitikimas su Pauliumi 
Jankūnu ir kompiuteris 

Justas (Onko) Kompiuteris 
programavimui 

Austėja (Onko) Planšetė 

Stepas, Viktorija, 
Deividas 

Sportinė Avalynė Skaistė (Kojos kaulo 
navikas) 

Poilsis Druskininkuose su 
mama ir drauge 

Dovilė (Optinio trakto 
glioma) 

Kompiuteris Tajus (inksto navikas) Elektrinis paspirtukas 

Skaistė (kojos kaulo 
navikas) 

Planšetė Adas (inksto navikas) Dovanų čekis apsipirkti sporto 
prekių parduotuvėje 

Lukas (Galvos smegenų 
navikas) 

Elektrinis paspirtukas Augustė (Galvos 
smegenų navikas) 

Elektrinis paspirtukas 

Jokūbas (Aplastinė 
anemija) 

Xbox ir žaidimai Titas (Galvos 
smegenų navikas) 

Krepšinio kamuolys su BC 
„Neptūnas“ žaidėjų parašais 

Amelija (Galvos 
smegenų navikas) 

Kamuoliukų baseinas Jokūbas 
(Hepatoblastoma) 

Pasispiriama mašina 
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Vincentas (Onko) Susitikimas su G&G 
sindikatu, planšetė, 
mobili kolonėlė ir 
ausinės 

Paulius (Galvos 
smegenų navikas) 

Lego konstruktoriai 

Gabija (Galvos 
smegenų navikas) 

Elektrinis paspirtukas Evelina (Plaučių 
navikas) 

Riedis 

Elija (Galvos smegenų 
navikas) 

Susitikimas su Nagliu 
Šulija 

Milena (Galvos 
smegenų navikas) 

Šuniukas 

Gabija (leukemija) Vairavimo kursai Laura (Onko) Perukas 

Edvinas (Onko) Dviratis Hendrikas 
(leukemija) 

Sportland dovanų kuponas 

Haroldas (Onko) Apsilankymas Vilniaus 
Fejerijoje 

Aurimas mamos 
svajonė 

Grožio procedūros 

Kamilė (Onko) Dviratis Denis (Plaučių 
navikas) 

Kompiuteris 

Matas (leukemija) Elektrinė mašina Viktorija (Onko) Perukas 

Deimantas (Galvos 
smegenų navikas) 

Šuniukas ir apsilankymas 
pas gaisrininkus 

Benas (III stadijos 
sėklidžių navikas) 

Pasivažinėjimas Drifto mašina 

Tija (leukemija) Kelionė į Paryžių Simona 
(psichologinės 
problemos) 

Planšetė 

Jonas (Hočkino 
limfoma) 

Kompiuteris Macbook Kamilė 
(Neuroblastoma) 

Xbox ir žaidimai 

Dominyka (Onko) Elektrinis paspirtukas Polina (leukemija) Telefonas 

Emilija (Onko) Susitikimas su dainininku 
Donatu Montvydu, 
molbertas ir paveikslas 

Viktorija (leukemija)  Lego konstruktorius 

Anželika (Hočkino 
limfoma) 

Kelionė į Šveicariją Adas (Galvos 
smegenų navikas) 

Mašinų aikštelė ir mašinėlės 

Augustas (Onko) Lego konstruktorius ir 
susitikimas su Žmogumi 
voru 

Eimantas (Galvos 
smegenų navikas) 

Apsilankymas kareivių 
padalinyje  

Gabrielė (Onko) Žaislinė virtuvėlė Martynas (Inksto 
navikas) 

Telefonas 

Simonas (Galvos 
smegenų navikas) 

Kompiuteris Viktorija (Onko) Gimtadienis su BC 
„Lietkabelis“ žaidėjais. Vizitas 
mokykloje 

Markas (Leukemija) Bilietai į dainininko 
Sauliaus Prūsaičio 
koncertus 

Lukas (Leukemija) Didelis meškinas 

Greta (Hemofagocitinė 
limfohistiocitozė) 

Voverė skraiduolė 
(naminis gyvūnėlis) 

Saulė (Galvos 
smegenų navikas) 

Išmanusis telefonas iPhone 



 

8 
 

 
Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie kūrė didelius ir mažus stebuklus 
mažiesiems pacientams! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matas (Galvos smegenų 
navikas) 

Galingas nešiojamas 
kompiuteris 

Deivina 
(Galvos smegenų 
navikas) 

Nešiojamas kompiuteris 
MacBook 

Ernestas (Limfoma) Virtualios realybės 
akiniai ir antičiužinis 

Evelina (aplastinė 
anemija) 

Raudonas nešiojamas 
kompiuteris 

Timotis 
(Adrenoleukodistrofija) 

Elektrinis motoroleris Titas (Galvos 
smegenų navikas) 

Susitikimas su Pauliumi 
Korsaku ir nauja meškerė 

David (Leukemija) Planšetė Kartė (Piktybinis 
auglys pilve) 

Fotoaparatas 

Aurimas (Leukemija) Kompiuteris Anželika (Hodžkino 
limfoma) 

Apsilankymas Jazzu koncerte 
su šeima 

Titas (Leukemija) Planšetė Justė (Galvos 
smegenų navikas) 

Planšetė 

Evita (liga susijusi su 
plaukų slinkimu) 

Perukas Emilis (Leukemija) Dronas ir susitikimas su 
PaulDeMiko 

Laura (Leukemija) Planšetė Viktrorija (Leukemija) Kompiuteris 

Ingrida (Kojos kaulo 
piktybinis navikas) 

Anglų kalbos kursai Gustas (Optinio 
nervo pilocitinė 
astrocitoma) 

Nešiojamas ompiuteris 

Mėja (Onko) Kelionė į Ameriką su 
šeima 

Sibilė (Leukemija) Dviratis 

Darekas (Leukemija) Stacionarus kopiuteris Vaiva (Leukemija) 5 dienų SPA Lietuvos kurorte 
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PARAMOS KONCERTAS “UŽ PERGALĘ GYVENTI” 

2019 m. balandžio  5 d. “Siemens” arenoje vyko vienas didžiausių paramos koncertų Lietuvoje “Už pergalę 
gyventi”, kurio metu ant scenos lipo geriausi šalies atlikėjai Gytis Paškevičius, Marijonas Mikutavičius, Vidas 
Bareikis, Donatas Montvydas, Daddy Was a Milkman, Lilas ir Innomine, Saulius Prūsaitis su Igle B., 8 
Kambarys, G&G Sindikatas, Merūnas Vitulskis ir Mantas Jankavičius. Renginį komentavo Robertas 
Petrauskas, o šūkiais ir skanduotėmis į sceną svečius kvietė Andrius Žiūrauskas. Apie sportą, vaikus ir 
paramą jiems kalbėjo fondo draugai Benediktas Vanagas, Darius Kasparaitis, Dainius Zubrus, Gabrielius 
Liaudanskas – Svaras, Sanislavas Stavickis – Stano, Dainius Adomaitis, mūsų herojai vaikai ir gydytojai, fondo 
steigėjas Rimantas Kaukėnas. 
Renginio metu jie ne tik dovanojo žiūrovams puikų reginį, bet ir taip bandė atkreipti visuomenės dėmesį į 
paramos ir pagalbos svarbą vėžiu sergantiems vaikams. Pasirodymų metu atlikėjams talkino ir mažieji 
kovotojai – vaikai, kuriems gyvenimas atnešė didelius išbandymus kovojant su onkologinėmis ligomis. 
Paramos koncertas „Už pergalę gyventi“ buvo taip pat rodomas per LRT TELEVIZIJĄ antrąją Velykų dieną, 
tad R. Kaukėno fondui buvo galima aukoti trumpaisiais  numeriais 1891 (auka 3 eurai) ir 1892 (auka 5 eurai). 
Koncerto metu surinktos lėšos buvo skirtos Santaros ligoninės Vaikų onkologijos skyriaus renovacijai 
įgyvendinti ir reikalingai medicininei įrangai nupirkti. Didžioji dalis lėšų jau pasiekė tikslą – koncerto metu 
surinktos lėšos buvo skirtos vaikų onkohematologijos skyriaus renovacijai. 
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LABDARINGAS K. NAVICKO BADMINTONO 

TURNYRAS “UŽ PERGALĘ GYVENTI” 

2019 m. lapkričio 3d. "Siemens" arenoje vyko jau ketvirtasis labdaringas Kęstučio Navicko badmintono 
turnyras “Už pergalę gyventi”, kuris subūrė beveik 150 dalyvių - čia į aikštelę žengė badmintono mėgėjai ir 
profesionalai tarp kurių buvo galima išvysti ir Lietuvoje gerai žinomus žmones. 

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 kaskart kovoja dėl savo gyvybės. 2018 metų badmintono turnyro metu surinktos lėšos 2019 metais 
buvo panaudotos išpildant onkologine liga sergančio Simono svajonę turėti galingą stacionarų kompiuterį. 
Dalis surinktų lėšų taip pat buvo skirta įrengti virtuvėlę Vilniaus Santaros ligoninės vaikų onkohematologijos 
skyriuje esančioje palatoje. 
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LABDARINGAS 3x3 KREPŠINIO TURNYRAS “UŽ 

PERGALĘ GYVENTI” 

Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su Sostinės krepšinio mokykla (SKM) 2019 metais inicijavo antrą 

labdaringą 3x3 krepšinio turnyrą “Už pergalę gyventi”, 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 supažindinti žmones su galimomis pagalbos mažiesiems 

pacientams formomis.  

Paminėti Traptautinę vaikų gynimo dieną į 3x3 krepšinio turnyrą Vilniaus Lukiškių aikštėje susirinko beveik 

700 aktyvių vaikų. Renginio metu jie kovėsi dėl nugalėtojų titulo ir rėmėjų prizų. Čia dalyviai galėjo susitikti 

ir su tokiais žymiais krepšininkais, kaip Donatas Motiejūnas, Mindaugas Lukauskis, Virginijus Praškevičius, 

Steponas Babrauskas, broliais Lavrinovičiais ir daugeliu kitų. Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas taip pat 

subūrė dvi komandas, kurios pasirodė turnyre parodomosioms varžyboms.   
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GALA LABDAROS VAKARAS 
2019 m. lapkričio 22 d. Vilniuje, Vaidilos teatre vyko Rimanto Kaukėno paramos grupės organizuojamas Gala 

labdaros vakaras skirtas padėti su vėžiu kovojantiems Lietuvos vaikams. Renginio metu dalyvavo Lietuvos ir 

tarptautinio verslo, politikos, meno, sporto ir pramogų pasaulio atstovai, kurie nelieka abejingi skaudžioms 

vaikų istorijoms, kaskart jungiasi prie fondo veiklos bei savo dėmesį ir širdis dovanoja tiems, kuriems mūsų 

paramos reikia labiausiai. Iškilmingos vakarienės metu padėkos žodį tarė fondo steigėjas Rimantas 

Kaukėnas ir pagrindinis fondo rėmėjas Avia Solutions Group vadovas Gedimias Žiemelis, o už itin svarią 

paramą vaikams padėkos statulėlių atsiimti į sceną žengė verslininkas Darius Bivainis, režisierius Dalius 

Abaris, verslininko ir politiko Antano Guogos paramos fondo atstovė Džiuljeta Rainytė ir renginių 

organizavimo įmonės UAB Korektus atstovės. Šiems kilnios širdies žmonėms buvo įteikti specialūs fondo 

kurti Bumerangai simbolizuojantys gėrio grįžimą atgal. Savo kūryba su svečiais neatlygintinai dalinosi 

Lietuvoje gerai žinomi atlikėjai Merūnas Vitulskis, Rūta Ščiogolovaitė ir Gytis Paškevičius. Svečiai buvo 

kviečiami dalyvauti aukcione, kurio metu už didžiausią pasiūlytą auką vaikams buvo galima įsigyti Lietuvoje 

ir pasaulyje gerai žinomų sportininkų atributikos, meno kūrinių ir kitų vertingų daiktų. Čia specialią atributiką 

ir meno kūrinius pristatė ir labdarai dovanojo ledo ritulininkas Dainius Zubrus, auto-moto atstovas 

Benediktas Vanagas, Lewben Art Foundation atstovas Vilius Kavaliauskas, Aurelija Rusteikienė, pasaulio 

kikbokso čempionas Sergėjus Maslobojevas, dainininkas Merūnas Vitulskis, Paulius Varanauskas, 

gelbėtojas-ugnegiasys Aurelijus Lipinskas, tenisininkas Ričardas Berankis ir menininkė Skaistė Semenkė. 

Šių nuostabių ir kilnių žmonių dovanoti vertingi daiktai virto neišmatuojama pagalba mažiesiems pacientams 

– aukciono metu auka vaikams siekė net 44 980 eurų! 

Programos metu ant scenos lipo ir mūsų mažieji kovotojai, kurie yra susidūrę su sunkiomis onkologinėmis 

ligomis. Čia jie atskleidė savo talentus, o pasirodymuose jiems talkino Lietuvoje gerai žinomas atlikėjas 

Merūnas Vitulskis, karate sporto atstovas Linas Jonika, šokėjas Deividas Meškauskas, muzikantai ir 

iliuzionistai. Iš karto po nuostabių vaikų pasirodymų, fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas vaikus nudžiugino 

išskirtinėmis dovanomis – renginio metu buvo išpildytos jų svajonės turėti kompiuterius, elektrinį 

paspirtuką, dviratį, anglų kalbos kursus ir kelių dienų SPA procedūras Lietuvos ku  rorte. 
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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 2019, kurio metu visi dalyviai turėjo progą paaukoti mūsų 

fondui www.vilniausmaratonas.lt puslapyje. Šių metų bėgime dalyvavo rekordinis skaičius mūsų narių – 

beveik 200 žmonių bėgo už “Aplenkime vėžį” komandą, o tarp jų buvo ir labai daug gerai Lietuvoje žinomų 

vardų. 2019 metais fondas tradiciškai dalyvavo ir “Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime” bei antrą kartą 

dalyvavo Benedikto Vanago organizuojamame “Velomaratonas 2019”, kur “Aplenkime vėžį” komanda 

įveikė įvairias distancijas važiuodami dviračiais ir riedučiais. Čia savo jėgas 30 km dviračiu distancijoje 

išbandė ir mūsų fondo globojamas, sunkia onkologine liga sergantis Ernestas Orintas. Jis įveikė distanciją ir 

taip bandė įrodyti, kad mes visi kartu tikrai galime aplenkti vėžį. 2019 metais fondas tradiciškai 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”). Tiek 2018, tiek 2019 metais Karate 

bendruomenė aktyviai dalyvavo visose socialinėse akcijose, lankėsi pas vaikus ligoninėse, pildė jų svajones 

ir bandė atkreipti visuomenės dėmesį. Ši akcija sulaukė didelio susidomėjimo, o spalio 12 d. Kaune 

įsikūrusiame Garliavos sporto centre praūžė labdaringas Kyokushin Karate Čempionatas 2019, kurį taip pat 

lydėjo šūkis "Let's Join the Fight Together”. Beveik 400 karate sporto profesionalų kovojo dėl nugalėtojo 

vardo bei taip išreiškė savo paramą su gyvybiškai sunkiomis ligomis kovojantiems Lietuvos vaikams. Per 

2019 metus prie šios akcijos prisijungė ir Lietuvos Kariuomenė, kurie surengė paramą vaikams 

simbolizuojančią treniruotę bei įsigijo specialius šios akcijos marškinėlius.  

 
 

 

v  
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AKCIJA “PINKNYGĖ” 

Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su Kaune įsikūrusios mokyklos “Herojus” vaikais ir mokytojais bei 

“Southwestern Advantage Lietuva” studentais jau ketvirtus metus dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, kurioje 

už auką vaikams siūlė mugės lankytojams įsigyti ne tik talentingos knygų autorės ir iliustratorės Vandos 

Padimanskaitės kurtas pasakas mažiesiems „Gauruota pasaka“,  „Taškuota pasaka“  ir “Taip Tyčia”, bet ir 

įsigyti savo mylimą literatūrą – žmonių padovanotas knygas, kurias “Herojaus” vaikai įvilko į naują rožinį 

viršelį. “Pinknygės” akcija vykdoma jau trečius metus ir nepalieka abejingų, o rožine spalva 2019 metais 

nusidažė ne tik Knygų mugėje esantis stendas, bet ir Kaune vykęs Laisvės Piknikas, kuriame Herojai taip pat 

dalyvavo ir skatino aukoti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. 

Vandos Padimanskaitės specialiai mūsų fondui kurtos pasakos taip pat yra dovanojomas onkologinėmis 

ligomis sergantiems vaikams. Vizitų ligoninėse ir vizitų pas šeimas metu kaskart įteikiamos pasakos 

džiugindavo ne tik mažuosius skaitytojus, bet ir jų tėvelius. Pasakas vaikams taip pat gali įsigyti kiekvienas – 

už 5 ir 7 eurų auką vaikams, šios pasakos visus metus keliavo į Lietuvos miestus ir miestelius džiugindamos 

mažuosius skaitytojus.    
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ATRIBUTIKA 

Rimanto Kaukėno paramos grupė kaskart 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 kitų entuziastų tarpe - įvairių renginių metu ir fondo internetinėje 

svetainėje jie aukojo vaikams mainais gaudami gražią dovaną. Tiek krepšinio sirgaliai, tiek labdarai 

neabejingi žmonės šią dieną neša svarbią žinią visuomenei – padėkime vaikams, nelikime abejingi!  

2019 metų vasarą krepšininkas Mindaugas Kuzminskas kartu su prekiniu ženklu “Shmutke” sukūrė 

marškinėlius skirtus sirgaliams palaikantiems krepšinio rinktinę Pasaulio čempionate. Pelnas gautas už 

marškinėlius taip pat buvo skirtas Rimanto Kaukėno paramos grupės globojamiems vaikams. Tęsiant 

Krešinio tematiką, sporto prekių parduotuvė PROSPORT.lt sukūrė specialius krepšinio kamuolius su fondo 

logotipu ir Rimanto Kaukėno parašu už kuriuos 5 procentai pelno taip pat atitenka sunkiai sergantiems 

vaikams. Šiuos krepšinio kamuolius gali įsigyti kiekvienas – Sportpoint ir Prosport parduotuvėse Vilniuje ir 

Kaune bei internetinėje parduotuvėje www.prosport.lt . Šie kamuoliai taip pat yra dovanojami sunkiai 

sergantiems vaikams, kuomet yra pildomos slapčiausios jų svajonės. 2019 metų pabaigoje, fondas kartu su 

savo srities specialistais išleido Kalėdinių dovanų idėją – specialias kojines moterims ir vyrams su paprastu 

tašku, kurios nešė žinutę “Užsidėk karmos tašką”. Už auką vaikams šią atributiką per mėnesį iki naujųjų 2020 

metų užsisakė daugiau nei šimtas žmonių. Šias kojines žmonės įsigyti gali interneto svetainėje 

www.kaukenoparama.lt 

 
   

Vi sųDRAUGŲ INICIATYVOS 

2019 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės bendruomenė suorganizavo daug iniciatyvų, kuriomis 

skatino žmones aukoti sunkiai sergantiems Lietuvos vaikams:  

 JAV gyvenančios lietuvės Aistės iniciatyva “Spalvotas pleistriukas”. Iniciatyvos metu žmonės iš už 

Atlanto aukojo įvairiaspalves dėžutes pilnas spalvotų pleistriukų Lietuvos pacientams.  

 Fondo draugai, prekinis ženklas BIODERMA vykdė akciją, kurios metu ragino pirkėjus įsigyti 

BIODERMOS produkciją ir tokiu būdu prisidėti prie paramos sunkią odos ligą turinčiai Ramunei- 

Barborai. Už iniciatyvos metu surinktas aukas Ramunė 2019 m. jau iškeliavo į reabilitacijas 

Druskininkuose ir Azerbaidžane. 

 Teniso mylėtojai 2019 metų vasarą rinkosi Palangoje, kur vyko paplūdimio teniso turnyras, o jo 

metu dalyviai buvo skatinami aukoti vaikams. Į šį turnyrą fondo atstovauti atvyko krepšininkas 

Renaldas Seibutis. 

 BC “Palangos Kuršiai” organizavo labdaringą akciją Palangoje, kurios metu daugelyje prekybos ir 

paslaugų teikimo vietų buvo pastatytos aukų dėžutės, o krepšinio rungtynių metu žiūrovai buvo 

taip pat skatinami aukoti Hočkino Limfoma sergančios Anželikos svajonei išpildyti. Anželikos 
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svajonė nukeliauti į Šveicariją vėliau buvo išpildyta 2019 m. vasarą. Mergina ten keliavo kartu su 

savo mama. 

 Projektas “Proud to Be Lithuanian” pradėjo prekiauti fondo marškinėliais ir džemperiais Amerikoje. 

 Vilniuje vyko "PineWood Bar Lounge" paplūdimio teniso mėgėjų turnyras, kuris subūrė šios šakos 

entuziastus ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir prisidėti prie mūsų fondo misijos! Čia fondo veiklą 

pristatė mūsų bendruomenės narys, už itin svarią paramą mūsų vaikams apdovanojimą gavęs 

Giedrius Pauža, o susirinkę turnyro dalyviai dalyvavo labdaringame aukcione, kurio metu surinktas 

lėšas skyrė būtent mažiesiems pacientams. 

 Profesionalus sportininkas, bėgikas Dalius Pavliukovičius Vilniaus Vingio parke 2019 m. vasarą vykdė 

labdaringą sporto treniruotę, kurios metu skatino visus ne tik sveikai gyventi, bet ir aukoti sunkiai 

sergantiems vaikams.  

 “Aukok.lt” kartu su “Žmonės.lt” įvykdė akciją “Tapk Ambasadoriumi”, kurios metu krepšininkas 

Mindaugas Kuzminskas ir TV laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė išsikėlė iššūkį sau, manais į tai, kad 

žmonės aukotų Rimanto Kaukėno paramos grupei. 

 Valiutų keitykla “Top Exchange” startavo su labdaringa akcija, kurios metu visi žmonės, kurie 

naudojasi šios keityklos paslaugimis, tiesiogiai prisideda prie pagalbos onkologinėmis ligomis 

sergantiems Lietuvos vaikams. 

 Sostinės Krepšinio mokykla organizavo labringą 2019-2020 metų sezono atidarymą, kurio metu 

kvietė aukoti vaikams, o sunkiai sergantys vaikai su šeimomis galėjo sudalyvauti protmūšyje apie 

sportą. Šio renginio metu onkologine liga sirgusi mergaitė su šeima laimėjo kelionę į Italiją. 

 “Sothys Lietuva” bendruomenė savo rengiamuose seminaruose ir renginiuose tradiciškai rėmė 

sunkiai sergančius vaikus. Dovanojo patirtis (apsilankymus grožio salonuose) vaikų mamoms. 

 Prekinis ženklas Mary Kay įvykdė labdaringą akciją “Pilni delnai gerumo”, kurios metu visos klientės 

įsigijusios rankų kremą tiesiogiai prisidėjo prie paramos mažiesiems pacientams. 

 2019 m. vasaros pradžioje startavo nauja pokalbių laida “Knyga + Muzika”, kurios metu žymūs 

Lietuvos atlikėjai pasakojo apie savo mylimą literatūrą, kalbėjo apie kultūrą ir labdaros svarbą jų 

gyvenime. Šių pokalbių ciklo metu, žmonės buvo kviečiami aukoti Rimanto Kaukėno fondo 

globojamiems vaikams, o vėliau už šias aukas buvo išpildyta vieno onkologine liga sergančio vaiko 

svajonė. 

 Noriūnuose pirmą kartą vyko 3x3 krepšinio turnyras vaikams, kuriame apsilankė ir BC “Lietkabelis” 

krepšininkai. 

 Bendradarbiaujant su “Siemens” arena, fondas aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose arenoje, 

savanoriai skleidė svarbią žinutę visuomenėje apie paramos ir pagalbos svarbą sunkiai sergantiems 

vaikams, supažindino žmones su fondo veikla ir kvietė prisijungti prie mūsų bendruomenės, už auką 

vaikams siūlė įsigyti fondo atributiką. 

 Daininkas Linas Vaitkevičius prieš Kalėdas organizavo labdaringą koncertą, kurio metu surinktas 

lėšas skyrė kelioms šeimoms – viena jų buvo Rimanto Kaukėno paramos grupės globojama Daniilo 

Golaydo šeima. Už daininko surinktas aukas Daniilui ir jo tėveliams buvo apmokėtos paskutinės 

kelionės į Šveicarijos gydymo įstaigą. 

 Lapkričio 6 d. Pasaulyje minima „Pyragų diena“, kurios metu įvairių organizacijų ir įmonių 

darbuotojai yra kviečiami į darbą atsinešti savo keptą pyragą, kurį kolegos vėliau gali nusipirkti už 



 

18 
 

auką vaikams. Šią dieną 2019 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės vaikams skyrė Kauno 

mokykla „Herojus“, Kauno mokslo ir technologijų parko bendruomenė, UAB Trukmė, UAB 

Northcliffe lighting, CSD Markets, DNB bankas, Caverion Lietuva ir daugelis kitų. 

 „Capital Lietuva“ įvykdė Kalėdinę akciją ne tik Santaros ligoninės vaikų onkohematologijos skyriuje 

gulintiems vaikams, bet ir vėliau gerumu dalinosi su savo klientais. Renginio ligoninėje metu vaikai 

buvo kviečiami piešti piešinius, kurie vėliau atsirado ant šios įmonės atributikos, o už atributiką 

gautos lėšos buvo skirtos pagalbai vaikams. 

 Lapkričio 30 d. Palangoje įsikūrusiame pramogų komplekse HBH vyko gerumo akcija „Kalėdinis 

turgelis“, kuriame žmonės galėjo įsigyti įvairių rankdarbių, sendaikčių, papuošalų ir kitokių 

smulkmenų. Šios mugės dalyvių registracijos mokestis virto parama R. Kaukėno paramos grupės 

vaikams. 

 Sporto bendruomenė “Šešios Trim” kiekvienos savaitės antradienius skiria sportui lauke. 2019 m. 

gruodžio mėnesio treniruotes jie skyrė onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Kauno 

Klinikose besigydantys ligoniukai gamino kalėdinius žaisliukus bei atvirutes su savo norais, 

svajonėmis, istorijomis, palinkėjimais, o vėliau tuos rankdarbius sportininkai antradieniais 

užkabindavo ant pagrindinės Kauno eglės taip įprasmindami savo lauko treniruotes. 

 

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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SAVANORIAI – 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. Kaskart 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 (medicininę, socialinę, dvasinę, edukacinę) artimiesiems, slaugantiems sunkiai sergančius 

 

Fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas – Rimantas Kaukėnas. Dalininkų skaičius - 1. 

 

Samdomų fondo darbuotojų skaičius 2019 metų pabaigoje - 3 darbuotojai. 

 

Fondo veiklai vadovauja direktorius Laimonas Šiaulys. Fondas neturi padalinių. 
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ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, 

UŽDAVINIAI IR IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI  
Kadangi kasdien reaguojame į vaikų poreikius ir atliepiame šeimų, ligoninių  prašymus – dažnai sprendimus 

kaip ir kuo galime padėti tenka priimti čia ir dabar. Liga nesirenka laiko, neplanuoja ateities, tad mūsų 

pagrindinis uždavinys būti visada pasiruošusiems ištiesti pagalbos ranką, kai to labiausiai reikia.  

 

Mūsų fondo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai keliauja su mumis metai iš metų, nes didžiausias mūsų tikslas 

kiekvieną kartą – padėti vaikams ir šeimoms išgyventi sudėtingą susiklosčiusią situaciją, įveikti ligą ir įnešti į 

jų gyvenimą šviesos bei vilties pasveikti. 

 

2020 planuojami renginiai: 

 Koncertas „Už pergalę gyventi“ 

 Kasmetinis fondo  3x3 turnyras skirtas vėžiu sergantiems vaikams paremti 

 IKI Velomaratonas 2020 

 Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 

 Masažuotojų čempionatas 2020 

 Karate čemionatas 2020 

 Kalėdinis bėgimas 2020 
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FONDO ATSOTVAI 

Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas 

Direktorius Laimonas Šiaulys 

Rinkodaros vadovė Rusnė Šermukšnytė 

Komunikacijos koordinatorė Kamilė Pališkytė 

 

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 

Facebook paskyra anglų k.: Rimantas Kaukenas 

Charitable Foundation 

Instagram paskyra: rimantokaukenofondas 

Instagram paskyra anklų k.: rkcharityfoundation 

Youtube kanalas: RK fondas 

 

 

 

 

Direktorius Laimonas Šiaulys  

 

 

http://www.kaukenoparama.lt/

