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ATASKAITA UŽ 2014 METUS
I. Bendrieji duomenys
Viešoji įstaiga UNIVERSITAS STUDIORIUM POLONA VILNENSIS yra laisvanoriška ne pelno organizacija, veikianti
mokslo, edukacijos ir meno bei juos palaikančiose srityse, teikianti paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, įsteigta
1998 m. gegužės 18 d.
Buveinė: Aguonų g. 22, 03212 Vilnius 06
Valdymo organai: vienasmenis − VšĮ USPV prezidentas (rektorius); kolegialus − VšĮ USPV dalininkų visuotinis
susirinkimas.
Dalininkai: Lietuvos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, įnešę nustatytą USPV kapitalo dalį. Dalininkai negauna
išmokų iš Įstaigos pajamų ar rezervo fondo už dalyvavimą įstaigos kapitale, jų yra septyni, kiekvienas turi vieną balsą
VšĮ USPV dalininkų visuotiniame susirinkime.
II. 2014 metų veikla
1. „Studium Vilnense A vol 11“ leidinio redakcinis parengimas ir spausdinimas (2013 metų XVII tarptautinės
konferencijos „Mokslas ir gyvenimo kokybė“ pranešimai ir susiję moksliniai straipsniai; 225 psl.; 61 autorius, t. sk.
jaunieji mokslininkai, doktorantai ir studentai; 18 programinės tarybos narių, 5 organizacinės grupės nariai).
2. XVIII tarptautinės konferencijos „Mokslas ir gyvenimo kokybė“ organizavimas ir pravedimas 2014 m. birželio 28 –
liepos 1 dd. kartu su Asociacijos Lietuvos Lenkų Mokslininkų Draugijos (LLMD) simpoziumu „Vilniaus regionas:
praeitis, dabartis, ateitis“ (dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Meksikos mokslininkai, doktorantai ir studentai; 75 autoriai, 18
programinės tarybos narių, 6 organizacinės grupės nariai).
3. “Studium Vilnense A vol 12 precursor” leidinio redakcinis parengimas, skelbimas internete (www.uspv.lt) ir
spausdinimas (44 psl. leidinyje – šios konferencijos programinio komiteto ir organizacinės grupės sudėtys, konferencijos
tvarkaraštis, pranešimų santraukos).
4. Mokslo tiriamųjų darbų vykdymas:
a) Šviesos sąveikos su atomais, molekulėmis ir nanomatmenų dariniais tyrimo ir taikymo telekomunikacijos sistemose metodologiniai
aspektai (kodas 73.10 Gamtos ir technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai). Išėjo iš spaudos: R. Brazis, „Metafizikos
horizonte: ar šviesos greitis kintančioje Visatoje išlieka pastovus?“ Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 11, Vilnius
2014, pp. 218-223 (lenkų k., santrauka anglų k.)
b) Biografistikos studijos; Senojo Vilniaus universiteto ir Stepono Batoro universiteto filosofijos istorija (kodas 73.20.
Visuomeninių ir humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai). Išėjo iš spaudos: E.G. Vasilevskis, „Hegelio
dialektikos ir mokslo sampratos taikymas medicinos istorijoje pagal Stanislawą Trzebinskį ir Wladydlawą Szumowskį,
Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 11, Vilnius 2014, pp. 200-203 (lenkų k., santrauka anglų k.)
5. Autorinis dalyvavimas rengiant knygą „Vilniaus ir šiaurės rytų regiono didieji lenkai“ (Wielcy Polacy z
Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, red. Janina Marciak-Kozłowska, leid. BUK, Białystok, 2014).Vilniaus
Universiteto auklėtinių matematikos profesorių Jozefo Marcinkevičiaus ir Zygmunto Revkovskio biografines apybraižas
parengė R. Brazis.
6. USPV dalyvavimas Tarptautinės mokslinės konferencijos „Lenkų inžinierių įnašas į technologijų ir inovacijų plėtrą,
pagerinančią Europos šalių ekonomikos būklę“, Vilniuje, 2014 m. spalio 10-12 dd. organizavime kartu su Asociacija
LLMD ir Visuomenine organizacija Lenkų inžinierių ir technikų sąjunga.
7. Dalyvavimas su pranešimu Viešosios įstaigos USPV ir Asociacijos LLMD vardu Lenkų Universiteto Išeivijoje (Polish
University Abroad) 75 metų jubiliejaus renginiuose Londone, 2014 m. spalio 17-19 dd. Ataskaita išėjo iš spaudos LLMD
metraštyje (Rocznik SNPL, ISSN 1822-3915, 2014, tomas 13/14, pp. 308-318, lenkų k. santrauka anglų k.)
8. Dalyvavimas Asociacijos LLMD ir Lenkijos Politinės Minties Draugijos surengtoje Tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Šeimų Europa. Europos politinė mintis ir XXI amžiaus iššūkiai” Vilniuje, 2014 m. balandžio 9-11 dd.
Ataskaita išėjo iš spaudos LLMD metraštyje (R. Brazis, „Asmuo ir šeima, mažuma ir dauguma, tauta ir žmonija: XXI
amžiaus iššūkiai“, Rocznik SNPL, ISSN 1822-3915, 2014, tomas 13/14, pp. 180-201, lenkų k. santrauka anglų k.)
9. „Studium Vilnense A vol 12“ leidinio redakcinis parengimas (XVIII tarptautinės konferencijos „Mokslas ir gyvenimo
kokybė“ darbai), autorių konsultavimas mokslinių darbų parengimo spaudai metodikos klausimais.
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III. VšĮ USPV turtas
1) Ilgalaikis materialusis turtas
Gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto, likutinė vertė buvo:
2014 m.

Iš viso

7012
23230

2013 m.
130000
870
13067
144166

Iš viso

2014 m.
141325
141325

2013 m.
16120
16120

2014 m.
20322,63
157571,04
177393,67

2013 m.
14121,76
2561
16682,76

2014 m.
6533,73

2013 m.
6808,22

14148,90
46,21
853,14
147829
169410,98

7172,94
4410,68
1144,72
2631,14
22222,08

Pastatai ir statiniai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas (knygos, video-, audio- ir teksto laikmenos)
Kitas nematerialus turtas (kūrinio teisės)

3151
13067

2) Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
Pinigai banke
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje

3) Įstatinis kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai
a) Dalininkų kapitalas:
Viso dalininkų kapitalas yra 10500 Lt
b) Kiti rezervai:
Viso rezervų yra 3000 Lt
4) Pajamos
Už ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pajamas sudarė:
Tarptautinės konferencijos „Mokslas ir gyvenimo kokybė“ dalyvių įnašai
Mokesčiai už aprūpinimą laikina buveine
Kitos pajamos
Iš viso

5) Sąnaudos
Už ataskaitinį laikotarpį Įstaigos sąnaudos sudarė:
Suteiktų paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos
Darbuotojų išlaikymo
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Kitos veiklos
Iš viso

VšĮ USPV prezidentas (rektorius)

Romualdas Brazis
Profesorius, habil. dr.

Apskaitą tvarko JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA, UAB
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