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KREIPIMASIS 

 Panaikinti licenciją kavinei ir lauko kavinei Bazilijonų g. 6A 

 Pašalinti savavališkai pastatytą 'food truck', stiklinį statinį ir juodas bačkas 

 Sutvarkyti viešąją erdvę, įrengti apšvietimą ir įkurti vaikų žaidimo aikštelę 
 
 
Mes matome, kad nuo 2019 m. balandžio m. buvusiam 'Dzukijos' konditerijos 
gaminių prekybos kioske - kuris dabar išnuomotas - yra įrengiama kavinė. Sunerimę 
stebime, kad šalia šio mažo medinio kiosko balandžio m. buvo pastatytas 'food truck' 
konteineris. Gėgužės m. šis 'food truck' - ant kurio yra baisūs piešiniai - buvo 
uždengtas stikliniu šiltnamiu. Šalia kiosko ir 'food truck' buvo pastatyta didelė 
medinė pakila.  Ant 'food truck' ryškiom spalvomis nupieštas didelis falinis symbolis 
(fotos siunčiam per 'WeTransfer') 
 
2019 m. gegužės 5 d. mes raštu kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktorių prašydami, kad nebūtų išduodama licenzija mažmeninės 
prekybos alkoholiniais gėrimais kavinei ir lauko kavinei Bazilijonų g. 6A. 
 
2019 m. birželio 6 d. gavome atsakymą iš Savivaldybės turto departamento, 
licencijavimo ir leidimų skyriaus, kuriame buvo parašyta, kad Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija dar negavo prašymo išduoti licenciją verstis mažmenine 
prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje ar lauko kavinėjė Bazilijonų g. 6a. Taip pat 
mus informavo, kad gavus juridinio asmens prašymą įsigyti licenciją, licencijos 
išdavimas, atsižvelgiant į mūsų kreipimąsi, bus sprendžiamas teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimą, 
nustatyta tvarka. 
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2019 m. rugpiūčio 4 d. Dominykas Čečkauskas su savo komanda Bazilijonų g. sklype 
pastatė dideles juodas bačkas (su užrašais 'Stoties Oazės Komualinis Ūkis / Buitinės 
Atlikiekos / Depozitas') Šie asmenys jaučiasi šio sklypo šeimininkais, daro ką tik 
nori.... stato savo automobilius sklype ir ant šaligatvio kur tik nori... tartum jiems 
viskas galima. 
 
2019 m. rugpiūčio 6 d. mes raštu kreipėmės į Senamiesčio seniūniją prašydami, kad 
būtų pašalintas savavališkai pastatytas 'food truck', stiklinis statinys ir juodos bačkos.  
 
Vakar, 2019 rugsėjo 12 d. 12:30 val senamiesčio gyventojai matė, kad šalia 'food 
truck ir stiklinio šiltnamio'  - ant medinės palikos - sėdėjo 6-8 narkomanai ir neblaivūs 
asmenys. Tuo metu vienas narkomanas 'stikliniam šiltnamyje' šalia Bazilijonų 6a 
kiosko su adata leidosi narkotikus į ranką.  Neužilgo, t.y. apie 13:15 val Senamiestyje 
pasigirdo gaisrininkų sirenos. Gaisrininkai skubėjo gesinti gaisrą Bazilijonų gatvėje. 
Degė medis kurį rugpiūčio 24 d. genėjo 'Stebulės' darbuotojai. Akivaizdu, kad tai 
buvo vandalizmo aktas, kurį padarė ten sėdėję narkomanai ir neblaivūs asmenys,  
kurie prasidėjus gaisrui skubiai pasišalino. 
 
Šiandien atvyko 'Stebulės' darbuotojai ir nukirto šį medį. Senamiesčio gyventojam 
labai gaila matyti, kad dėl Savivaldybės neveiksnumo ir vienos įmonės neatsakingų 
veiksmų t.y. savavališkų statybų ir lauko kavinės platformos įrengimo netinkamoje 
vietoje susidarė aplinkybės, kurios skatina vandalizmą ir medžio naikinimą. 
 
Taigi negana to, kad šie baisūs savavališki statiniai stovi viešoje erdvėje nuo 
balandžio m. - per tą laiką jie jau tapo traukos objektas narkomanams ir girtuokliams.  
Prie savavališkai pastatyto 'food truck' ir 'stiklinio šiltnamio' renkasi narkomanai ir 
girtuokliai - kurie sulindę į stiklinį šiltnamį vartoja narkotikus ir sėdintys ant medinės 
pakilos vartoja alkoholį.  Šalia esančio 'Lietuvos Spauda' kiosko darbuotoja mums 
sakė, kad ji rytais atėjus į darbą randa narkomanus miegančius 'stikliniame 
šiltnamyje'.  Jums persiųstuose foto nuotraukose matosi jų guoliai. 
 
'Dzukijos' prekybos kioske niekada nebuvo prekiaujama alkoholiu. Jame buvo 
prekiaujama tik konditerijos gaminiais. 
 
Priešais šį medinį kioską yra didelis žalias plotas, kuris yra šalia Bazilijonų gatvės ir 
Arklių gatvės sankirtos. Senamiesčio Bendruomenės atstovai nuo 2017 m. kreipiasi į 
Vilniaus miesto savivaldybę prašydami, kad ši viešoji erdvė būtų tvarkoma ir 
pritaikyta kvartalo gyventojam. Šia tema vyko posėdžiai ir diskusijos su Želdynų 
poskyrio vedėja, p. Giedre Čeponyte. Deja Savivaldybė derino leidimą kavinei, bet 
neišgirdo Senamiesčio Bendruomenės prašymų pagerinti aplinką. 
 
Daugelį metų Senamiesčio Bendruomenės Asociacija ir kvartalo gyventojai stengiasi 
eliminuoti alkoholio vartojimą šioje viešoje erdvėje. Bendraudami su policija 
gyventojai stengiasi mažinti nusikalstamumą šiame rajone. 
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Šia savaite  sužinojome, kad prašant derinti kavinę šioje vietoje Savivaldybės Kultūros 
paveldo apsaugos poskyriui nebuvo pateikta informacija apie 'food truck' su baisiais 
piešiniais. Nebuvo pateikta informacija apie 'stiklinį šiltnamį'. 
 
Mums yra nesuprantama kodėl Vilniaus miesto savivaldybė nereikalauja, kad skubiai 
būtų pašalinti šie savavališki statiniai. Savivaldybei turėtų būti aišku, kad tiems 
kuriems buvo išduotas leidimas kavinei Bazilijonų 6a trūksta atsakomybės suvokimo 
ir pagarbos gyventojams bei aplinkai. Šių asmenų elgesys rodo, kad jie ignoruoja 
derinimo salygas. Taigi vyksta visiška savivalė Vilniaus Senamiestyje. 
 
Senamiestyje gyventojų tankumas auga. Atsiranda nauji gyvenamieji butai. Ateityje 
nusimato gausios naujų daugiabučių statybos šiame kvartale pvz. Sodų gatvėje.  
Deja šiame kvartale neatsiranda naujų viešių žalių erdvių. 
 
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. 
 
Prekybos alkoholiniais gėrimais atsiradimas Bazilijonų g. 6A  nedera su šios viešos 
žalios erdvės tikslingu panaudojimu senamiesčio gyventojams ir svečiams.  
 
Prieštaraujame kavinės veiklai ir alkoholio licencijos išdavimui Bazilijonų g. 6A. 
Prašome, kad nebūtų išduodama licenzija mažmeninės prekybos alkoholiniais 
gėrimais prekybai Bazilijonų g. 6A.  
 
Prašome, kad nedelsiant būtų pašalinti savavališki 'food truck ir 'stiklinio šiltnamio' 
statiniai, baisios juodos bačkos ir medinė pakila, kuri pastatyta šalia medinio kiosko. 
 
Senamiesčio Bendruomenė skatina ir prašo Vilniaus miesto savivaldybę sutvarkyti  
šia viešąją erdvę, įrengti apšvietimą ir joje įkurti vaikų žaidimo aikštelę pritaikant  
šia erdvę vietos gyventojams ir jų šeimoms. 
 
Prašome Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skubiai svarstyti šią rimtą 
situaciją atsižvelgiant į Senamiesčio gyventojų gyvenimo kokybės bei 
saugumo užtikrinimą. 
 

    Pagarbiai, 
  
    Asta Baškauskaitė 

    Senamiesčio  Bendruomenės  Asociacijos, pirmininkė 
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Photos persiunčiami per 'WeTransfer' nuorodą. 
 
 

 
cc:   VMS / Licencijavimo ir leidimų skyriui 
       T +370-650-56006 [Gintaras.Karanda@vilnius.lt] 
 
        VMS / Administracijos direktoriaus pavaduotoja 
        T  211-2615 [danuta.narbut@vilnius.lt] 
 
       VMS / Senamiesčio seniūnei 
       T +370-695-66436  [Irena.Paukstyte@vilnius.lt] 
 
       VMS / henryk.surovic@vilnius.lt 
 

      VMS / Vyriausiojo miesto architekto skyrius 
      T +370-852-112516 [ruta.matoniene@vilnius.lt] 
 
      VMS / Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyris 
      T +370-852-112756 [jolita.bernataviciene@vilnius.lt] 
 
       VMS / Kulturos paveldo apsaugos poskyris 
       T +370-852-112637 [darius.daunoras@vilnius.lt] 
 
      Kultūros Paveldo Departamentas 
      [vilnius@kpd.lt] 
 
      Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas 
      [vaidas.maziliauskas@policija.lt] 
 
   

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/?stid=1
mailto:henryk.surovic@vilnius.lt

