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Vestuvių planas 12 m÷nesių  
 
• Praneškite apie vestuves t÷vams.  
• Išsirinkite vestuvių datą.  
• Numatykite vestuvių biudžetą.  
• Apsispręskite, ar vestuves planuosite patys, samdysite vestuvių planuotoją. Jei reikia, 
užsirezervuokite vestuvių datą pas vestuvių planuotoją.  
• Jei nusprend÷te organizuoti patys, rekomenduojame užsisakyti bent vestuvių planavimo 
konsultacijas ir gauti vertingų pasiūlymų. Patik÷kite, ne tik sutaupysite pinigų, bet ir būsite tikri, 
kad nieko nepamiršite.  
• Sudarykite preliminarų vestuvių svečių sąrašą.  
• Rezervuokite švent÷s vietą.  
• Nuspręskite vestuvių temą ir stilių.  
 
9 – 6 m÷nesiai  
 
• Pasirinkite vestuvių liudininkus.  
• Išsirinkite vestuvinius rūbus, aksesuarus, batelius ir kt. Jei norite, kad suknelę ir aksesuarus 
jums sukurtų, jau dabar juos užsakykite.  
• Numatykite dovanas t÷vams ir liudininkams  
• Numatykite dovan÷les svečiams  
• Išsirinkite fotografą ir/arba operatorių. Rezervuokite švent÷s datą.  
• Pagalvokite apie g÷les, švent÷s vietos papuošimą ir kt.  
• Susitikite su tiek÷jais ir sudarykite sutartis.  
• Išsirinkite muzikantus.  
• Prad÷kite rinktis bažnyčią ir santuokos registravimo vietą, aplankykite kunigą, rezervuokite 
datą.  
• Gal norite išvažiuojamosios santuokos? Jei taip, pats metas rezervuoti CMB darbuotoją ir 
išsirinkti vietą. 
 
6– 4 m÷nesiai  
 
• Sudarykite galutinį svečių sąrašą. Išsiųskite/įteikite kvietimus svečiams. Informuokite juos iki 
kurio laiko norite gauti atsakymą apie jų dalyvavimą ar nedalyvavimą Jūsų švent÷je.  
• Užsisakykite vestuvinius kvietimus, stalo korteles ir kt.  
• Pasitarkite su t÷veliais, ar jie įteiks šeimos židinį.  
• Užsisakykite transportą.  
• Rezervuokite viešbutį iš toliau atvykstantiems svečiams.  
• Išsirinkite keletą povestuvin÷s kelion÷s variantų. . 
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4 – 2 m÷nesiai  
 
• Išsirinkite ir užsakykite žiedus.  
• Užsisakykite pagalv÷les žiedams ir kitą vestuvių dekorą.  
• Prad÷kite lankyti šokių pamokas ir išsirinkite pirmojo šokio dainą.  
• Prad÷kite lankyti pasirengimo santuokai kursus.  
• Pasirūpinkite dokumentais: laisvo stovio pažyma, krikšto liudijimu, pažyma iš Bažnyčios 
šeimos centro, kad išklausytos paskaitos apie šeimą.  
• Jei svajojate, kad bažnyčioje skamb÷tų muzika, jau dabar užsakykite atlik÷jus.  
• Pasitikrinkite pasų galiojimo laiką  
• Užsisakykite medaus m÷nesio kelionę, pasiruoškite reikalingus dokumentus.  
• Suderinkite švent÷s meniu.  
• Užsisakykite vestuvinį tortą ir aksesuarus.  
• Užsisakykite viešbučio kambarį vestuviniai nakčiai.  
• Suraskite grožio specialistus, pasikalb÷kite su jais, pasidarykite bandomąjį makiažą ir 
šukuoseną. Užsirezervuokite vietą manikiūro bei pedikiūro procedūroms.  
 
2 – 1 m÷nesiai  
 
• Sudarykite vestuvių dienos scenarijų: kas, kada ir kur vyks.  
• Sudarykite sus÷dimo prie stalų planą.  
• Suderinkite švent÷s planą su fotografu/operatoriumi.  
• Pasidarykite Love story fotosesiją.  
• Dar kartą nuvykite į švent÷s vietą ir suderinkite meniu bei kitus klausimus, pvz., svečių 
s÷d÷jimo planą ir stalo korteles. 4– 3 savait÷s  
• Dar kartą pasimatuokite suknelę. Suknelę matuokit÷s nesidažiusi, nes galite ją ištepti 
makiažo likučiais.  
• Pasirūpinkite gražiu apatiniu trikotažu.  
• Paskambinkite stilistui, plaukų ir grožio meistrams ir pasiteiraukite, ar niekas nepasikeit÷.  
 
2- 1 savait÷s  
 
• Peržiūr÷kite vestuvių dienos scenarijų.  
• Pasitikslinkite, kada ir iš kur turite viską pasiimti: suknelę ir kitus nuomojamus daiktus. 
Pasirūpinkite kas atveš vestuvių tortą.  
• Susid÷liokite atlygį už paslaugas į atskirus vokus (fotografui, vestuvių planuotojai, vestuvių 
dekoratorei, muzikantui, transportas ir kt.)  
• Praneškite švent÷s reng÷jams galutinį svečių skaičių.  
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1 savait÷  
 
• Susid÷kite būtiniausius daiktus vestuv÷ms į vieną d÷žę, kad vestuvių dieną viskas būtų 
vienoje vietoje.  
• Atlikite paskutines grožio procedūras.  
• Susid÷kite daiktus medaus m÷nesio kelionei.  
 
Diena iki vestuvių  
 
• Jei vestuvių suknelę nuomojot÷s, pats metas ją pasiimti ir dar kartą namuose pasimatuoti 
apsiavus batelius ir užsid÷jus kitus aksesuarus.  
• Jei šventę planuojate patys ir restorane ar sodyboje nepalikote aiškaus plano, kaip sud÷ti 
svečių vardų korteles ar išd÷lioti dovan÷les svečiams, nuvykite į švent÷s vietą ir patys viską 
sud÷liokite. Jei ne, šį darbą patik÷kite atsakingam asmeniui.  
• Pasirūpinkite žiedais, pad÷kite juos tinkamoje vietoje, kad nepamirštum÷te arba patik÷kite 
juos atsakingam asmeniui.  
• Gerai išsimiegokite, papusryčiaukite. Na, o dabar makiažas, šukuosena ir kitos grožio 
procedūros, tod÷l atsipalaiduokite ir m÷gaukit÷s. Tik nepamirškite, kad šią dieną labai svarbu 
laikytis grafiko ir nev÷luoti. 
 

 
Linkime gražios švent÷s!  

 
 

Užrašai: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Vestuvių biudžeto planas  
 
 
Bendros išlaidos  
 
• Santuokos liudijimas_____  
• Mokestis už ceremoniją_____  
• Sužad÷tinių kursai_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Pokylis  

 

• Švent÷s vietos nuoma_____  

• Švent÷s vietos puošimas_____  

• Maistas_____  

• Alkoholiniai ir nealkoholiniai g÷rimai_____  

• Tortas, užkandžiai ir saldumynai_____  

• Svečių nakvyn÷_____  

• Jaunavedžių nakvyn÷_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Transportas  

 

• Jaunavedžių transportas_____  

• Svečių transportas_____  

• Transporto puošimas_____  

• Kuro sąnaudos_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Foto paslaugos 

 

• Fotografo paslaugos_____  

• Foto albumas_____  

• Albumai t÷vams_____  

• Operatoriaus paslaugos_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Apranga ir aksesuarai  

 

• Jaunosios suknel÷_____  

• Galvos papuošalai ir nuometas_____  

• Jaunosios apatiniai drabužiai_____  

• Jaunosios papuošalai ir aksesuarai_____  

• Jaunosios bateliai_____ 

• Jaunojo kostiumas_____  

• Jaunojo marškiniai ir kaklaraištis/petelišk÷_____  

• Jaunojo vestuviniai batai_____  

• Jaunojo papuošalai ir kiti aksesuarai_____  

• Vestuviniai žiedai_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Grožio paslaugos  

 

• Jaunosios šukuosena_____  

• Jaunosios makiažas_____  

• Jaunosios manikiūras ir pedikiūras_____  

• Jaunojo manikiūras ir pedikiūras_____  

• Kosmetin÷s procedūros_____  

• Jaunojo šukuosena_____  

• Jaunojo makiažas_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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G÷l÷s  

 

• Ceremonijos vietos papuošimas_____  

• Švent÷s vietos papuošimas_____  

• Jaunosios puokšt÷_____  

• Jaunojo atlapo g÷l÷_____  

• Svočios ar liudinink÷s puokšt÷_____  

• Piršlio ar liudininko atlapo g÷l÷_____  

• Pamergių puokšt÷s_____  

• Pabrolių atlapų g÷l÷s_____  

• G÷lių žiedlapiai_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Kvietimai ir pan.  

 

• Kvietimai_____  

• Svečių s÷d÷jimo planas_____  

• Stalo kortel÷s_____  

• Svečių knyga_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Muzika  

 

• Atlygis švent÷s muzikantams ir/ar vakaro ved÷jams_____  

• Muzikin÷s įrangos nuoma_____  

• Muzika ceremonijos metu_____  

• Kitos įrangos nuoma_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Dovanos ir kt.  

 

• Dovanos nuotakos t÷vams_____  

• Dovanos jaunikio t÷vams_____  

• Dovana liudininkams_____  

• Dovan÷l÷s svečiams_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Dekoracijos  

 

• Žvak÷s_____  

• Indai_____  

• Aksesuarai_____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Kitos išlaidos  

 

• Povestuvin÷ kelion÷_____  

• Pagalv÷l÷ žiedams_____  

• Šokių pamokos_____  

• Užkandžiai ir g÷rimai gamtoje_____  

• Fejerverkai_____  

• Dangaus žibintai  

• Balandžių nuoma_____  

 

 

Bendra suma _______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

 

Gražių bei šiltų akimirkų ir tobulos Jums švent÷s!  

 

Su Meile,  
vestuvininkas.lt komanda. 


