
 
 

      
SENAMIESČIO BENDRUOMENĖS ASOCIACIJA 

         Tel. +370-611-90975 
    senamiesciobendruomene@gmail.com 
 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos      
Administracijos direktoriui 
Konstitucijos pr.3, LT-09601, Vilnius 
[ poviilas.poderskis@vilnius.lt]                           p. 1 / 2 
 
    
KREIPIMASIS 
Neišduoti alkoholio licencijos kavinei ir lauko kavinei Bazilijonų g. 6A 
 
 
 

         2019 m. gegužės 15 d. 
 

 
Matome, kad šiuo metu prekybos kioske Bazilijonų g.6A yra įrenginėjama kavinė  
ir šalia bei virš kiosko yra statoma lauko kavinė. 
 
Šiame prekybos kioske daugelį metų buvo prekiaujama konditerijos gaminiais. 
Nebuvo prekiaujama alkoholiu. 
 
Priešais šį statinį yra žalias plotas, kuris yra šalia Bazilijonų gatvės ir Arklių gatvės 
sankirtos. Senamiesčio Bendruomenės atstovai nuo 2017 m. kreipiasi į Vilniaus 
miesto savivaldybe prašydami, kad ši viesoji erdvė būtų tvarkoma ir pritaikyta 
kvartalo gyventojam. Šia tema vyko posėdžiai ir diskusijos su Miesto tvarkymo ir 
aplinkos apsaugos skyriaus, Želdynų poskyrio vedėja, p. Giedre Čeponyte.  
 
 
Daugelį metų Senamiesčio Bendruomenės Asociacija ir kvartalo gyventojai stengiasi 
eliminuoti alkoholio vartojimą šioje viešoje erdvėje. Bendraudami su policija 
gyventojai deda pastangas mažinti nusikalstamumą šiame rajone. 
 
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiradimas Bazilijonu g. 6A  
šalia šios viešos erdvės prieštarautų gyventojų gerovei.  
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Senamiestyje gyventojų tankumas auga. Atsiranda nauji gyvenamieji butai. Ateityje 
nusimato gausios naujų daugiabučių statybos šiame kvartale pvz. Sodų gatvėje.  
Deja šiame kvartale neatsiranda naujos viešosios žalios erdvės. 
 
Miestų viešosios erdvės – pats geriausias miesto mentaliteto ir gyventojų bei valdžios 
sąmoningumo indikatorius. Viešos erdvės yra skirtos žmonėms. Ir tik tvariose 
erdvėse žmonės norės būti, tik tokiose erdvėse kuriose gera aura, gera energetika. 
Tokiose erdvėse žmonės augs ir džiaugsis. Miestas – vientisas organizmas, o viešos 
erdvės kaip viena iš sudedamųjų jo dalių turi kurti jo socialinį miesto veidą. 
 
Senamiesčio Bendruomenė skatina ir prašo Vilniaus miesto savivaldybę sutvarkyti  
šia viešąją erdvę ir joje įkurti vaikų žaidimo aikštelę pritaikant šia erdvę šeimom.  
 
Prekybos alkoholiniais gėrimais atsiradimas Bazilijonų g. 6A  nedera su šios viešos 
žalios erdvės tikslinu panaudojimu šeimom.  
 
Prieštaraujame alkoholio licencijos išdavimui Bazilijonų g. 6A. 
 
Prašomė, kad nebūtų išduodama licenzija mažmeninės prekybos alkoholiniais 
gėrimais prekybai Bazilijonų g. 6A.  
 
Prašome Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rimtai svarstyti šį rimtą 
klausimą atsižvelgiant į Senamiesčio gyventojų gyvenimo kokybės bei 
saugumo užtikrinimą. 
 
 

    Pagarbiai, 
 

     

  
    Asta Baškauskaitė 

    Senamiesčio  Bendruomenės  Asociacijos, pirmininkė 
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