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I. Įvadas
1. Reikalavimų paskirtis
Šie Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje (toliau – Reikalavimai) padės kavinių ir restoranų
savininkams suprasti Vilniaus miesto savivaldybės keliamus kokybinius ir techninius reikalavimus
lauko kavinių (toliau – LK) vietoms, įrangai, teritorijos priežiūrai ir pagreitins LK įrengimą.
Įkurti LK Vilniuje nesudėtinga. Reikia vadovautis Reikalavimais ir internetu pateikti standartinės
formos prašymą1 (toliau – Prašymas) Vilniaus miesto savivaldybei dėl leidimo prekiauti (teikti
paslaugas) lauko kavinėje išdavimo (Leidimas).
Prašymas būtinas, nes tik taip galite gauti Leidimą, LK teritorijos schemą ir sumokėti nustatyto
dydžio vietinę rinkliavą2. Turintiems galiojantį LK projektą iki 2022-12-31 arba iki LK konkurso sutarties
su Savivaldybe termino pabaigos Leidimai (projekte nustatytam LK plotui) išduodami be LK teritorijos
schemos, tačiau įrengiant LK rekomenduojama atsižvelgti į Reikalavimų nuostatas.
1

Teikiant Prašymą reikia užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę
administracinę paslaugą. Paslauga teikiama internetu juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti mažmeninę
prekybą bei paslaugų teikimą lauko kavinėse. Duomenys apie išduotus Leidimus teikiami Licencijų informacinėje sistemoje
adresu www.licencijavimas.lt. Lauko kavinių interaktyvus žemėlapis pateikiamas maps.vilnius.lt/kavines.
2
Vietinės rinkliavos už maitinimo paslaugas lauko kavinėse dydis pagal vietinės rinkliavos zonas nustatytas 2020 m.
lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-746.

2. Reikalavimų privalomumas
Reikalavimai privalomi visoms LK viešosiose vietose Vilniaus mieste (nepriklausomai nuo LK ploto
ar nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą dydžio). LK teritorijoje veikla
gali būti laikinai ribojama miesto renginių metu arba tuomet, kai vykdomi inžinerinių komunikacijų,
susisiekimo infrastruktūros, pastatų statybos ar remonto darbai, taip pat gali būti periodiškai ribojama
gatvės važiuojamojoje dalyje įrengtoje LK tais atvejais, kai kelio ženklais yra nustatytos konkrečios
valandos ar dienos, skirtos transporto eismui (visa LK įranga tuo laikotarpiu privalo būti laikinai
pašalinta iš LK teritorijos).

Įkurti lauko kavinę Vilniuje nesudėtinga – reikia vadovautis
Reikalavimais ir internetu užpildyti Prašymą.

Savivaldybė kviečia kurti gražias, stilingas ir šiuolaikiškas lauko kavines.
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II. Lauko kavinių (LK) zonos pagal estetinius kriterijus

1
2
3

Zona 1 – istorinis centras Senamiestyje
Zona 1A – aikštės, skverai, parkai Senamiestyje
Zona 1B – istorinė reprezentacinė trasa Senamiestyje
Zona 1C – automobilių eismo zonose Senamiestyje
Zona 1D – parkavimo vietose Senamiestyje
Zona 2 – Naujamiestis, dalis Šnipiškių ir Žirmūnų
Zona 2A – aikštės, skverai, pėsčiųjų gatvės Naujamiestyje
Zona 3 – visa Vilniaus teritorija (išskyrus LK zonas 1 ir 2)

LAUKO KAVINIŲ ZONŲ SCHEMA
Interaktyvi schemos versija skelbiama Savivaldybės
interneto svetainės skilties „Žemėlapiai“ nuorodoje
„Lauko kavinės“ maps.vilnius.lt/kavines.

Vilniaus centras
stambesniu planu
pateikiamas sekančiame lape
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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LAUKO KAVINIŲ ZONŲ SCHEMA (VILNIAUS CENTRAS)
Interaktyvi schemos versija skelbiama Savivaldybės
interneto svetainės skilties „Žemėlapiai“ nuorodoje
„Lauko kavinės“ maps.vilnius.lt/kavines.

Sutartinis žymėjimas
Zona 1A – aikštės, skverai, parkai Senamiestyje
Zona 1B – istorinė reprezentacinė trasa Senamiestyje
Zona 1C – automobilių eismo zonose Senamiestyje
Zona 1D – parkavimo vietose Senamiestyje
Zona 2A – aikštės, skverai, pėsčiųjų gatvės Naujamiestyje

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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III. Reikalavimai
3. LK estetikos reikalavimai ir įrengimo principai
3.1. LK įranga (baldai, denginiai, atitvarai ir kita) turi būti saikinga, deranti prie aplinkos (pastatų ir
viešųjų miesto erdvių architektūros) ir atitinkanti Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų
nuostatas. 1, 1A, 1B, 1C, 1D ir 2A zonose LK įranga turi būti 1-7 spalvų, rekomenduojamos
spalvos: šviesi smėlio, tamsi mėlyna, tamsi raudona, tamsi žalia, ruda, pilka, juoda. Apibendrinti
reikalavimai LK estetikai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Reikalavimai lauko kavinių įrangos estetikai
1 zona

2 zona

2A zona

3 zona

*

1-7
spalvos**

*

*

1
spalva**

*

–

*

skėčiai
arba LPM

*

lengvai išnešami, ažūriniai, pagaminti naudojant tik
labai kokybiškas, tvarias medžiagas

*

lengvai
išnešami,
ažūriniai

*

Įrangos
spalvingumas
Reklamos LK
įrangoje
spalvingumas
Denginiai

Lauko baldai

1A zona

1B zona

1C zona

1D zona

1-7
spalvos**
*

1
spalva**

skėčiai arba laisvai pastatomos markizės (LPM)

– Draudžiama iš viso
* Nereglamentuojama
** Pasirenkama iš rekomenduojamų spalvų rinkinio (1, 1A, 1B, 1C, 1D ir 2A zonose galima rinktis iš 7-ių
spalvų: šviesios smėlio, tamsios mėlynos, tamsios raudonos, tamsios žalios, rudos, pilkos, juodos).

Lauko kavinių įranga turi derėti prie gretimų pastatų architektūros.
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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3.2. LK įrengiama laikinai. Jei LK teritorija taps būtina miesto poreikiams, Savivaldybė paprašys LK
savininko per sutartą laikotarpį išmontuoti įrangą ir sutvarkyti teritoriją.
3.3. LK neturi trukdyti eismui – neužtverti pėsčiųjų praėjimo, dviračių tako, patekimo į viešąsias
erdves, nesudaryti kliūčių automobiliams ir specialiajam transportui.
3.4. Negalima tvirtinti LK įrangos prie dangos, gatvių infrastruktūros įrenginių (apšvietimo stulpų,
kelio ženklų ir kt.), želdinių ar meno objektų, privalomas ne mažesnis kaip 0,5 m atstumas tarp
LK įrangos ir medžio ar kito želdinio.
3.5. Išardžius LK įrangą, teritorija turi likti tvarkinga: dangos paviršius turi būti švarus, nepažeistas,
veja atsodinta.
3.6. LK pakylos turi būti pritaikytos neįgaliesiems ir gali būti įrengiamos tik ten, kur reikia išlyginti
dangos nuolydį ar apsaugoti LK klientus automobilių eismo zonoje.

Lauko kavinė neturi trukdyti eismui –
neužtverti pėsčiųjų praėjimo,
dviračių tako,
patekimo į viešąsias erdves,
nesudaryti kliūčių automobiliams.
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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4. Teritorijos dydis ir išdėstymas
4.1. LK teritorija turi būti ne siauresnė kaip 1,0 m (0,8 m Senamiestyje), neturi trukdyti
susiformavusiems miestiečių judėjimo įpročiams arba tapti kliūtimi automobiliams ir specialiajam
transportui pravažiuoti.
4.2. LK teritorija neturi užstoti įėjimo (-ų) į pastatą (-us), todėl privalomas ne mažesnis kaip 0,5 m
atstumas tarp LK teritorijos ir pastato durų ar laiptų (turi būti užtikrinta galimybė be kliūčių
patekti į pastatą). Šis reikalavimas netaikomas LK teritorijai šalia durų ar laiptų į stacionarias
maitinimo patalpas, prie kurių įrengiama LK.
4.3. Patogiam pėsčiųjų eismui ties LK teritorija privaloma išsaugoti laisvą nuo kliūčių juostą: ne
mažiau kaip 1,5 m pločio intensyvaus eismo gatvėse* Senamiestyje, ne mažiau kaip 1,2 m
pločio ramaus eismo gatvėse Senamiestyje, mažiausiai 2,25 m pločio likusioje miesto dalyje.
Kai LK įrengiama automobilių stovėjimo vietoje prie šaligatvio, visas šaligatvis privalo būti
išsaugotas pėstiesiems.
4.4. LK steigėjas privalo gauti gretimų patalpų savininkų sutikimus, jeigu LK steigėjo pageidaujama LK
teritorija yra didesnė (platesnė), nei stacionarių maitinimo patalpų projekcija fasade (t. y. LK
teritorija ribojasi ne vien su stacionarių maitinimo patalpų fasadu, bet ir su gretimų patalpų
fasadu ar fasadais).
4.5. Prie pastato vieta LK teritorijai parenkama kuo arčiau stacionarių maitinimo patalpų pastate ir
nepažeidžiant kitų tame pastate veikiančių įmonių ir gyventojų teisėtų interesų.
* Gatvės Senamiestyje, kurių šaligatviuose privaloma užtikrinti ne mažiau kaip 1,50 m pėsčiųjų eismui:
Vilniaus g. nuo Gedimino pr. iki 22 namo, A. Strazdelio g., Bazilijonų g., Bokšto g. tarp Latako g. ir Pilies g.,
Bokšto g. tarp Subačiaus g. ir Išganytojo g., Didžioji g., Dominikonų g., Gedimino pr., Islandijos g.,
J. Basanavičiaus g., Jogailos g., Klaipėdos g., L. Stuokos-Gucevičiaus g., Liejyklos g., Palangos g., Pylimo g.,
Rūdninkų g., Šv. Jono g. nuo Pilies g. iki Šv. Jono g. 11, Švarco g., T. Vrublevskio g., Totorių g. tarp Labdarių g.
ir Gedimino pr., Vilniaus g. nuo Islandijos g. iki Trakų g., Visų Šventųjų g., Vokiečių g.

.

Intensyvaus eismo gatvėse*
Senamiestyje laisvos šaligatvio
juostos plotis mažiausiai 1,5 m

LK teritorijos
plotis
ne mažiau
kaip 1,0 m
(0,8 m
Senamiestyje)
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje

|7

Teigiami pavyzdžiai

Lauko kavinė
netrukdo praeiti,
neužtveria
dviračių takų

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

Lauko kavinės įranga užima visą šaligatvio plotį

Lauko kavinė užtveria
automobiliams pravažiuoti
skirtą gatvės dalį
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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4.6. LK teritorijų dydį ir išdėstymą 1A, 1C ir 2A zonose (aikštėse, skveruose, parkuose ne prie
stacionarių maitinimo patalpų ir gatvių važiuojamojoje dalyje) pasiūlo savivaldybė, įvertinusi visų
viešosios erdvės naudotojų poreikius. Esant keliems pretendentams į tą pačią LK teritoriją,
vykdoma atranka pagal vertinimo kriterijus, pateiktus 2 lentelėje. Atranka vykdoma interaktyviai
ir automatiškai (pasitelkus specialią programėlę). Atranką laimi pretendentas, surinkęs didžiausią
balų sumą. Jei pretendentai surenka vienodą balų sumą, pirmumas pretendentui teikiamas
atsižvelgus į pirmojo kriterijaus didžiausią balą. Jei pirmojo kriterijaus balai yra vienodi, vertinama
pagal antrojo kriterijaus didžiausią balą, o esant vienodiems ir antrojo kriterijaus balams,
vertinama pagal trečiojo kriterijaus didžiausią balą. Jeigu kelių pretendentų visų trijų vertinimo
kriterijų balai yra vienodi, pirmumas teikiamas pretendentui, anksčiausiai pateikusiam Atrankos
dalyvio paraišką.
2 lentelė. Vertinimo kriterijai, pagal kuriuos vykdoma atranka esant keliems pretendentams

į tą pačią LK teritoriją 1A, 1C ir 2A zonose

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

10 balų

5 balai

2 balai

1.

Atstumas nuo stacionarių maitinimo
patalpų iki lauko kavinės

<10 m

10-20 m

>20 m

2.

Turimas lauko kavinės plotas prie
stacionarių maitinimo patalpų ir (ar)
kitoje vietoje

0-5 m2

6-20 m2

>20 m2

3.

Stacionarių maitinimo patalpų plotas

>100 m2

40-100 m2

<40 m2

Lauko kavinių teritorijų dydį ir išdėstymą
1A, 1C ir 2A zonose (aikštėse, skveruose,
parkuose ne prie stacionarių maitinimo
patalpų) pasiūlo savivaldybė, įvertinusi visų
viešosios erdvės naudotojų poreikius.
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5. Įranga
5.1. Bendrieji reikalavimai LK įrangai

5.1.1. LK įranga: baldai, denginiai, atitvarai, pakylos, apšvietimas, aptarnavimo blokai (jei galimi).
5.1.2. Visa LK įranga turi būti funkcionali ir tik būtina lankytojams aptarnauti, techniškai tvarkinga ir
saugi naudoti, atitinkanti higienos reikalavimus, deranti prie aplinkos estetikos – parinkti LK
įrangą reikia taip, kad poveikis architektūrinei ar želdynų aplinkai būtų kuo mažesnis.
5.1.3. LK įranga turi tilpti LK teritorijoje (negali būti už jos ribų), neturi dengti eismo reguliavimo
priemonių ar riboti jų matomumo, neturi trukdyti apžvelgti istorinių pastatų fasadus, atminimo
ženklus, meno objektus, pasibaigus Leidimui, visa LK įranga turi būti pašalinta iš teritorijos.
5.1.4. LK įrangos spalvingumas turi būti parenkamas vadovautis Reikalavimų 1 lentele.

Lauko kavinių įranga turi būti funkcionali, techniškai tvarkinga, saugi naudoti,
atitinkanti higienos reikalavimus, deranti prie aplinkos estetikos.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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Teigiami pavyzdžiai

Lauko kavinės įranga
netrukdo praeiti.

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

Lauko kavinės įranga užtveria kelią pėstiesiems.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5.2. Denginiai

5.2.1. Denginių tipai – skėčiai, laisvai stovinčios markizės (1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A ir 3 zonose) arba kito
tipo denginiai (tik 2 ir 3 zonose).
5.2.2. Zonoje 1D draudžiama įrengti denginius (dėl eismo saugumo) ir draudžiama 1, 1A, 1B, 1C, 2A
zonose naudoti denginius su neperregimomis užuolaidomis.
5.2.3. Denginių forma turi būti paprasta ir aiški, labai funkcionali, be papildomų dekoro elementų,
konstrukcija turi būti lengva, įrengiama netvirtinant prie dangos, gatvės inžinerinių įrenginių,
želdinių ar pastatų fasadų, denginio konstrukcijos apačia turi būti mažiausiai 2,25 m aukštyje
nuo dangos.
5.2.4. 1A, 1B, 1C ir 2A zonose ribojamas išorinės reklamos spalvingumas ant denginių – vadovautis
Reikalavimų 1 lentelės nurodymais.

Tarpas
mažiausiai
2,25 m

Denginiai netvirtinami prie dangos, gatvės
inžinerinių įrenginių, želdinių ar pastatų fasadų.

Laisvai stovinčios markizės
Senamiestyje netvirtinamos
prie pastatų fasadų.
Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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Teigiami pavyzdžiai

Denginių forma paprasta ir aiški, labai funkcionali,
be papildomų dekoro elementų.

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

1, 1A, 1B, 1C, 2A zonose
lauko kavinėse neturi būti
denginių su neperregimomis
užuolaidomis.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5.3. Baldai

5.3.1. Baldų tipai: staleliai, kėdės arba kito tipo baldai, meniu stovai.
5.3.2. Baldai turi būti skirti naudoti lauke ir įrengiami netvirtinant prie dangos, kitų paviršių ar
pastatų fasadų, meniu stovai gali būti tik LK teritorijos ribose.
5.3.3. Zonose 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A rekomenduojami ažūriniai ir lengvai išnešami baldai pagaminti
naudojant tik kokybiškas, tvarias medžiagas, meniu stovai turi būti ne aukštesni kaip 1,0 m.

Lauko kavinėms Senamiestyje tinkamiausi ažūriniai,
lengvai išnešami baldai.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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Teigiami pavyzdžiai

Baldai įrengiami netvirtinant prie dangos,
kitų paviršių ar pastatų fasadų.

Ažūriniai, lengvi baldai
Senamiestyje

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

Senamiesčio gatvėms ir aikštėms netinka masyvūs lauko baldai iš medienos.

Nesusijusių su funkcija
puošybos elementų
reikia atsisakyti.

Baldų spalvos turi būti
parinktos vadovaujantis
1 lentele.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5.4. Atitvarai

5.4.1. Atitvarų tipai: tvorelės, gėlinės, atitvarai-gėlinės (visose zonose) arba kito tipo atitvarai (tik
2 ir 3 zonose).
5.4.2. Atitvarai turi būti lengvo tipo, neužstojantys vaizdo ažūriniai arba iš skaidraus bespalvio stiklo
(kuo mažiau masyvių, neperregimų dalių), puošiami natūraliais augalais (rekomenduojama).
5.4.3. Atitvarai negali būti tvirtinami prie dangos, kitų paviršių ar pastatų fasadų:
 turi būti stabiliai stovintys (dėka konstrukcijos ir svorio), bet išardomi ar nukeliami,
medžiagos turi būti atsparios, formos be aštrių dalių, konstrukcija tvirta;
 zonose 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A atitvarai galimi ne daugiau 0,8 m aukščio.
5.4.4. Zonose 1A, 1B, 1C, 1D ir 2A draudžiama kurti tvorelės tipo atitvarus naudojant konstrukcijas
iš lentų.

Atitvarai turi būti lengvo tipo, neužstojantys vaizdo.
Ažūriniai
atitvarai

Gėlinės

Atitvaraigėlinės

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5.5. Pakylos

5.5.1. Pakylų tipai: pakyla prie pastato (visose zonose), pakyla viešojoje erdvėje (1A ir 2A zonose)
arba pakyla gatvėje šalia automobilių eismo (tik priglausta prie šaligatvio 1B, 1C, 1D, 2 zonose).
5.5.2. Pakyla gali būti įrengiama tik jei nėra kitos galimybės užtikrinti saugų LK naudojimą (dėl didelio
dangos nuolydžio ar labai nelygaus paviršiaus) ir (arba) siekiant užtikrinant patekimą
neįgaliesiems, kai LK teritorija yra gatvėje prie šaligatvio:
 įrengiama netvirtinant prie dangos ar kitų paviršių, gali būti su atitvarais;
 pakyla plotu (forma) negali būti didesnė už LK teritoriją, pakylos paviršius turi būti neslidus,
atsparus mechaninei trinčiai, konstrukcija lengvai išmontuojama;
 gatvėje šalia automobilių eismo įrengiamos pakylos paviršius turi būti vienodame aukštyje
su šaligatvio paviršiumi.

Pakylos paviršius lygus su
šaligatvio paviršiumi –
užtikrinamas patekimas
neįgaliesiems ir patogus
judėjimas su vaikų vežimėliais.

Pakyla išlygina didelį dangos nuolydį.

Reikalavimai lauko kavinėms Vilniuje
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5.6. Apšvietimas

5.6.1. Apšvietimas LK nėra privalomas, bet gali būti įrengtas.
5.6.2. LK apšvietimui galima naudoti žvakes arba šviestuvus (su energijos elementais arba
prijungiamus prie elektros tinklo):
 apšvietimui naudojamos priemonės turi būti saugios;
 šviestuvus galima tvirtinti tik prie LK įrangos, draudžiama tvirtinti prie gatvės apšvietimo
stulpų, medžių ir kitų objektų, kurie nėra LK įrangos dalis.
5.6.3. Draudžiama naudoti nesaugius elektros įrenginius ir naudoti 1 zonoje elektros generatorius,
apšvietimas neturi akinti eismo dalyvių ir LK klientų, draudžiamas spalvotas, taip pat
blykčiojantis arba mirgantis apšvietimas.

Apšvietimas lauko kavinėje nėra
privalomas, bet gali būti įrengtas.
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5.7. Aptarnavimo blokai

5.7.1. Aptarnavimo blokas gali būti LK įrengiamas 1, 1A, 2, 2A ir 3 zonose tik tuo atveju, jei kitaip
nėra galimybės aptarnauti klientus dėl didelio atstumo iki stacionarių maitinimo patalpų ir jei
aptarnavimo blokas telpa LK teritorijoje, 1B, 1C ir 1D zonose draudžiama įrengti aptarnavimo
blokus.
5.7.2. Pagal techninius parametrus aptarnavimo blokas negali būti stacionarus statinys. Jei LK
teritorijoje įrengiamas aptarnavimo blokas, tai tik laikinai, be pamatų, jo konstrukcijos turi būti
lengvos, netvirtinamos prie dangos, tik padedamos ant paviršiaus.
5.7.3. Tipai: baro tipo (1, 1A, 2, 2A ir 3 zonose) arba paviljono tipo (1A, 2, 2A ir 3 zonose).
5.7.4. 1 zonoje įrengti baro tipo aptarnavimo bloką galima tik jei LK nutolusi nuo stacionarios
maitinimo įstaigos daugiau kaip 20 m.
5.7.5. 1A ir 2A zonose savivaldybė sprendžia apie aptarnavimo bloko galimybę (bei galimus tipus) ir
informuoja potencialius LK steigėjus interaktyviame savivaldybės žemėlapyje temoje „Lauko
kavinės“ (maps.vilnius.lt/kavines).
5.7.6. Aptarnavimo blokas (jei galimas) turi būti paprastų formų, derėti prie aplinkos, visa jo
konstrukcija turi tilpti LK teritorijoje, negali būti tvirtinama prie dangos ar kito paviršiaus.
5.7.7. Baro tipo aptarnavimo blokas turi būti ne aukštesnis kaip 1,5 m, paviljono tipo aptarnavimo
bloko aukštis turi būti ne daugiau 3,5 m.
5.7.8. Aptarnavimo bloko užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.

Aptarnavimo blokas (jei galimas) turi būti
paprastų formų, derėti prie aplinkos.
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6. Išorinė reklama
6.1. Išorinė reklama (toliau – Reklama) gali būti pateikta tik ant LK įrangos LK teritorijoje.
6.2. Reklama turi būti minimali ir tiesiogiai susijusi su LK veikla: LK pavadinimas arba logotipas, LK
partnerių logotipas, darbo laikas.
6.3. Reklama gali būti atvaizduota tik grafine forma (2D) ir pateikta ant LK baldų, atitvarų, denginių
(1B zonoje – tik ant denginių krašto), draudžiama įrengti Reklamą ant LK pakylos, gatvės ar
šaligatvio dangos, kitų elementų, kurie nėra LK įrangos dalis.
6.4. Reklamos spalvingumas turi būti parenkamas vadovautis Reikalavimų 1 lentele.

Sveikintina lauko kavinės įranga be išorinės reklamos.

Reklama gali būti pateikta ant
lauko kavinės baldų, atitvarų,
denginių audinio krašto.
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Teigiami pavyzdžiai

Vienos spalvos išorinė reklama ant
denginio audinio krašto

Vienspalviai skėčiai su 2-jų spalvų
išorine reklama
Vienspalvė
išorinė
reklama

Vienspalviai denginiai be reklamos Senamiestyje

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

Tokio stiliaus
aptarnavimo bloko
dizainas nedera
prie Senamiesčio
architektūros.

Pernelyg gausi išorinė
reklama ant lauko kavinės
denginių audinio
Neestetiški, prastos fizinės
būklės denginiai

Netinkamas
spalvotas denginių
apšvietimas
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7. Teritorijos priežiūra ir sanitarinis mazgas
7.1. LK savininkas yra atsakingas už LK teritorijos priežiūrą: privalo šalinti šiukšles, užtikrinti gerą
įrangos būklę, klientų saugumą, estetišką LK teritorijos vaizdą kuomet LK nedirba.
7.2. Pasibaigus LK darbo laikui rekomenduojama išvežti LK įrangą sandėliuoti į LK savininko patalpas.
Jei LK nedirbant baldai paliekami LK teritorijoje, privaloma užtikrinti tvarkingą baldų vaizdą, sudėti
juos taip, kad užimtų kuo mažiau vietos arba palikti LK įrangą stovėti įprastai (kaip LK darbo metu).
7.3. LK nedirbant LK įranga negali būti laikoma už LK teritorijos ribų, negali užtverti praėjimo ar
pravažiavimo arba sumažinti jo plotį, draudžiama palikti LK įrangą skveruose, aikštėse, parkuose,
reprezentacinėse vietose.
7.4. LK steigėjas (savininkas) privalo užtikrinti klientams galimybę naudotis sanitariniu mazgu (LK
darbo metu).

Lauko kavinei nedirbant privaloma užtikrinti tvarkingą baldų vaizdą.
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Teigiami pavyzdžiai

Lauko kavinei nedirbant baldai sudedami taip,
kad užimtų kuo mažiau vietos.

Pavyzdžiai, kuriais nederėtų vadovautis

Draudžiama pasibaigus lauko kavinės darbo laikui
sandėliuoti įrangą skveruose, aikštėse, parkuose,
reprezentacinėse vietose.
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