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Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, informuojame, kad iki šiol Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija negavo prašymo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

kavinėje ar lauko kavinėje Bazilijonų g. 6A, Vilniuje (toliau – licencija). 

Taip pat informuojame, kad gavus juridinio asmens prašymą įsigyti licenciją, licencijos 

išdavimas, atsižvelgiant į Jūsų kreipimąsi, bus sprendžiamas teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimą, nustatyta tvarka. 

 

 

Vedėjas          Gintaras Karanda 
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