
Alvyda Jasilionytė, įvaizdžio konsultantė  
Vestuvės. Planuokite savo gražiausią gyvenimo ir meilės šventę.  

 
 „4 Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; 
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. 
5 Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, 
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, 
6 nesidžiaugia neteisybe, 
su džiaugsmu pritaria tiesai. 
7 Ji visa pakelia, visa tiki, 

viskuo viliasi ir visa ištveria.“ 
 
Himnas meilei, Pirmas laiškas Korintiečiams, Biblija arba Šventasis Raštas  
 
Dviejų žmonių sutarimas eiti drauge gyvenimo keliu – didelis sprendimas. Vestuvių ceremonija – 
reikalauja pasiruošimo, nes juk ne taip dažnai tokius sprendimus priimame. Visais laikais buvo 
vertos pagarbos svarbiausios gyvenimo šventės – žmogaus gimimas, vestuvės ir žmogaus gyvenimo 
kelio žemėje pabaiga.  
 
Savo atėjimo į žemę ir išėjimo iš jos laiko mes negalime pasirinkti, tačiau apsispręsti, su kuo eisime 
gyvenimo keliu – galime. Tad galime susiplanuoti ir šventę sau, artimiesiems ir draugams. Tai visai 
nesvarbu, kokio dydžio ji bus ir kur bus švenčiama. Visi švenčiame pagal savo galimybes. 
Nerekomenduočiau dėl šventės lįsti į skolas. Ne pati maloniausia situacija, kai bendrą gyvenimą 
pradedi ne nuo laisvės ir meilės, o nuo įsiskolinimo ir tarnavimo skolai. Geriau kukliau, tačiau 
tikriau. Esu organizavusi ne vieną gražią vestuvių šventę, tad žinau, kaip svarbu viską  iš anksto 
apgalvoti. Svarbu ir vestuvių pobūvio stilius, viso renginio vientisumas. Apie tai reikia galvoti 
gerokai anksčiau prieš pobūvį. Pateiksiu šiek tie rekomendacijų, o jei jums tiks – džiaugsiuos, jog 
pasitarnavau. Kiekvienas prisitaikys tai, kas jam aktualu.  
 
Pasirengimas šventei  
 
12 mėnesių iki šventės Jaunoji  Jaunasis  
Praneškite apie susižadėjimą   
Suorganizuokite abiejų pusių tėvų susitikimą    
Nuspręskite datą    
Aptarkite biudžetą su susijusiais asmenimis, kurie prisidės prie 
šventės 

  

Susitikite su vestuvių planuotoju, jei kreipsitės į jį   
Išrinkite ceremonijai vietą ir susitikite su oficialiais atstovais *   
Sudarykite svečių sąrašą, kad žinotumėte apytikrį svečių skaičių   
Rezervuokite vietą ir susitikite su administratoriumi, kurioje vyks   
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pobūvis   
Įsigykite vakarinę suknelę    
6 – 9 mėnesiai iki šventės    
Aptarkite pobūvio eigą    
Pasirinkite maisto tiekėją   
Užsiregistruokite vestuvinių dovanų registre    
Rezervuokite vestuvinę suknelę    
Susitikite su pamergėmis ir aptarkite (nupirkite) pamergių sukneles    
Išsirinkite fotografą ar filmuotoją    
Pasisamdykite gėlininką    
Rezervuokite muzikantus ar didžėjų (DJ)    
4 – 6 mėnesiai iki šventės    
Užsakykite vestuvinius kvietimus, vokus, padėkos korteles ir t.t.   
Nusipirkite planuojamą vestuvinį tortą (ragavimui)   
Užsakykite vestuvių dienos transportą    
Suraskite viešbutį ar svečių namus, kur galėtų apsistoti svečiai iš 
kito miesto (dauguma viešbučių taiko nuolaidas grupės rezervacijai) 

  

Užbaikite svečių sąrašą (maždaug 20 proc. kviestųjų nedalyvauja)    
Pradėkite ieškotis vietos medaus mėnesiui   
2 – 4  mėnesiai iki šventės    
Paskambinkite santuoką registruojantiems asmenims ir sužinokite 
ką turite pristatyti santuokai registruoti. Pasidarykite kraujo testus, 
jei to reikalaujama  

  

Užsakykite smokingus jaunajam ir pabroliams   
Rezervuokite vietą medaus mėnesiui. Surinkite visus reikiamus 
kelionei dokumentus (pasai, vizos, skiepai (jei reikia) ir t.t.) 

  

Susitikite su maisto tiekėju ar pobūvio vadybininku, jog aptarti 
meniu, aptarnavimo stilių, vynų parinkimą ir t.t. 

  

Užsakykite vestuvinį tortą    
Parinkite ceremonijos ir pobūvio muziką    
Nupirkite dovanėles palydovams (piršliams, pamergėms ir 
pabroliams) 

  

Parinkite dovanėles svečiams (sutikimo krepšelius)    
Nusipirkite arba užsisakykite vestuvinius žiedus    
Dar kartą, jei reikia, susitikite su pobūvio vietos vadybininku    
Suorganizuokite pietų repeticiją    
Užsakykite kambarį savo vestuvių nakčiai    
4 – 8 savaitės iki pobūvio    
Išsiųskite kvietimus likus 6 – 8  savaitėms iki pobūvio    
Pasidarykite bandomąjį makiažą ir šukuosena (su veliumu)    
Nuspręskite dėl draudimo, jei jo reikės povestuvinei kelionei    
2 – 4 savaitės iki pobūvio    
Sudarykite svečių sėdėjimo planą ir atiduokite pobūvio vietos  
administratoriui 

  

Suderinkite visas detales su fotografu, gėlininke, muzikantais ir t.t.   
Dar kartą pasimatuokite suknelę    
Parašykite generalinės repeticijos pietų tostą (kalbą)    
1 savaitė iki pobūvio     
Sudėkite mokesčius už vestuvines paslaugas į vokus   
Patikslinkite maisto tiekėjams galutinį svečių skaičių    
Susitarkite su patikimu draugu dėl vestuvinio torto peilio, taurių ir   
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kitų vestuvinių reikmenų transportavimo 
Atlikite paskutinės minutės procedūras (kaukė veidui, depiliacija, 
antakių korekcija ir t.t.)  

  

Supakuokite daiktus povestuvinei kelionei (paprašykite ko nors, 
kad atvežtų jūsų daiktus į registratūrą (priimamąjį), jei iš karto po 
pobūvio išvyksite  

  

 
* (Santuoka registruojama, pagal vieno iš sutuoktinių, deklaruotą gyvenamą vietą arba tėvų gyvenamą vietą. LT – valstybės 
rinkliavos mokestis, jei santuoka registruojama Civilinės metrikacijos biure – 70 Lt, jei pageidaujama kitoje vietoje, jog būtų 
registruojam santuokai nei Civilinės metrikacijos biure – 210 Lt – visuomet pasitikslinkite. Turėkite pasus, gimimo liudijimus, 
ištuokos liudijimą, jei išsiskyrę, sutuoktinio mirties liudijimą, jei likusi našlė ar našlys) 
 
Visuomet gera, kai yra asmuo, į kurį galima kreiptis netikėčiausiu atveju, kuris galėtų ieškoti 
ir rasti sprendimą. Tačiau apie tai reikia susitarti iš anksto.  
 
Daugumai aktuali tema – pinigai. Taip, pobūviai, net ir mažiausia šventė namuose kainuoja.  
 
Rekomendacijos planuojant biudžetą: 
 
Priėmimas (pobūvis) – 50 % biudžeto  
___________________x 0.5 ________________________ 
Jūsų turimas biudžetas  skirta išleisti priėmimui  
 
Vietos nuoma  ___________________ 
Maisto tiekimo išlaidos (arbatpinigiai ir t.t.)_____________ 
Baras ir gaivieji gėrimai  ____________________ 
Vestuvinis tortas  ____________________ 
Už automobilių stovėjimą ____________________ 
Transportas į priėmimą  ____________________ 
 Iš viso ____________________  
 
Muzika – 10 % biudžeto  
___________________x 0.1 _________________________ 
Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti muzikai  
 
Ceremonijos metu ____________________ 
Kokteilio valandos metu  ____________________ 
Pobūvio / priėmimo metu ____________________ 
 Iš viso ____________________  
 
Gėlėms – 10 % biudžeto  
___________________x 0.1 _________________________ 
Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti gėlėms  
 
Ceremonijos vietoje  ____________________ 
Jaunosios puokštė ____________________ 
Vestuvinio pobūvio gėlės ____________________ 
Priėmimo vietos fojė ____________________ 
 Iš viso  ____________________  
 
Vestuvinei aprangai  – 10 % biudžeto  
___________________x 0.1 __________________ 
Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti aprangai  
 
Suknelė  ____________________ 
Galvos papuošalas / veliumas ____________________ 
Apatinis trikotažas ____________________ 
Papuošalai  ____________________ 
Batai, apsiaustas, rankinukas  ____________________ 
Šukuosena ir makiažas ____________________ 
Jaunojo ansamblis  ____________________ 
 Iš viso ____________________  
 
Fotografui – 10 % biudžeto  
___________________x 0.1 _________________________ 
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Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti fotografui  
 
Sužadėtuvių portretas ____________________ 
Fotografas   ____________________ 
Filmuotojas  ____________________ 
Vestuvinio albumo paketas  ___________________ 
 Iš viso ____________________  
 
 
Kanceliarinėms reikmėms  – 4 % biudžeto  
___________________x 0.04 ________________________ 
Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti kanceliarinėms 
 
Pranešimas   ____________________ 
Kvietimai ir priedai  ____________________ 
Siuntimas  ____________________ 
Programos (+ žemėlapis) ____________________ 
Susodinimo kortelės ____________________ 
Padėkos kortelės  ____________________ 
 Iš viso ____________________  
 
Papildomos – 6 % biudžeto (mažiausiai) * 
___________________x 0.06________________________ 
Jūsų turimas biudžetas   skirta išleisti papildomai  
 
Pamergių priešpiečiai ____________________ 
Dovanos palydai   ____________________ 
Vestuvinės vieno kitam dovanos  ____________________ 
Dovanėlės  ____________________ 
Vestuviniai žiedai  ____________________ 
Generalinės repeticijos pietūs  ____________________ 
Valstybės rinkliavos mokestis   ____________________ 
Bažnyčios /sinagogos / cerkvės mokestis ________________ 
Apmokėjimas padavėjams ____________________ 
Padėjėjui   ____________________ 
 
 
 Iš viso ____________________  
 
* Čia galite panaudoti pinigus, jei lieka, iš kitų sričių. Jei norite šioje dalyje išleisti daugiau, reikės 
sumažinti 1–2 %  kitose srityse.  
 
Jei naudositės vestuvių planuotojo paslaugomis, prie visos išlaidų sumos turėtumėte pridėti mokestį 
jam. Tačiau geri vestuvių planuotojo ryšiai gali padėti gauti nuolaidų kitose srityse.  
 
Gražiai atrodyti svarbu, tačiau svarbu ir kaip priimsime ir vaišinsime savo svečius. Spalvinę gamą 
taip pat turėtumėte numatyti iš anksto. Muzika, Jūsų apranga ir svečių apranga turėtų atitikti vietą, 
kurioje švęsite, ir pobūvio stilių.  
 
Dar labai norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, galbūt atrodo į ne labai svarbią detalę, tačiau, tikrai 
negražiai atrodo, kai sveikintojų būrys apstoja jaunuosius bažnyčios šventoriuje ir čia pat vėliau 
vaišinamasi. Šiam atvejui reikia numatyti kokteilio valandos priėmimą artimiausioje esančioje 
kavinėje, kurioje galėtumėte priimti sveikinimus ir pakleti taurę šampano su atėjusiais jūsų 
pasveikinti draugais ir giminaičiais. Tas pats galioja ir prie santuokų rūmų.  
 
 
Linkiu gražaus pobūvio  
 
Nuoširdžiai,  
Alvyda Jasilionytė  
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