
LAIKAS IKI
VESTUVIŲ KATEGORIJA UŽDUOTIS PATARIMAI

12 + mėn. ar nuo
sužadėtuvių

Pradžia Užsiregistruokite išteku.lt ir pradėkite saugoti
vestuvių idėjas, kurios jums patinka www.isteku.lt

Pradžia Pasikalbėkite su sužadėtiniu apie tai, kokias
vestuves norėtumėte iškelti abu

Pradžia Sužinokite kokius vestuvinių stilius galima
pasirinkti, kokios madingos vestuvių spalvos

Pradžia Suskaičiuokite, kiek galite išleisti savo idealioms
vestuvėms

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-planavimas/7-
patarimai-kaip-susitaupyti-
vestuvems-n311

Pradžia Pakalbėkite su tėvais, ko iš vestuvių tikisi jie

Pradžia Nuspręskite kokiame mieste ir kokiu metų laiku vyks
šventė

Pradžia Pasižymėkite datas, kurios tiktų jūsų vestuvėms ir
nesikirstų su kitomis šeimos šventėmis

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-planavimas/sunku-
issirinkti-vestuviu-data-
patarimai-kaip-ta-padaryti-
n318

Pradžia,
biudžetas Konkretizuokite savo biudžetą http://www.isteku.lt/patarimai/d

Pradžia Jeigu planuojate samdyti vestuvių planuotoją,
susitikite su keliomis kandidatėmis

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-
planavimas/vestuves-planuoti-
savarankiskai-ar-kreiptis-i-
specialistus-n238

Juvelyrika Apdrauskite sužadėtuvių žiedą

Apranga Pradėk domėtis vestuvinėmis suknelėmis

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuvines-
sukneles/ilgos/ramune-
piekautaite-pataria-kaip-
issirinkti-vestuvine-suknele-
n113

9-12 mėn.

Planavimas
Susikurkite atskirą el.pašto adresą, kurį naudosite
susirašinėjimui su vestuvių paslaugų teikėjais

Svečiai Pradėkite sudarinėti svečių sąrašą

Ceremonija
Nuspręskite, kur vyks pagrindinė ceremonija -
bažnyčioje ar metrikacijos biure

http://www.isteku.lt
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/7-patarimai-kaip-susitaupyti-vestuvems-n311
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/7-patarimai-kaip-susitaupyti-vestuvems-n311
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/7-patarimai-kaip-susitaupyti-vestuvems-n311
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/7-patarimai-kaip-susitaupyti-vestuvems-n311
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/sunku-issirinkti-vestuviu-data-patarimai-kaip-ta-padaryti-n318
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/sunku-issirinkti-vestuviu-data-patarimai-kaip-ta-padaryti-n318
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/sunku-issirinkti-vestuviu-data-patarimai-kaip-ta-padaryti-n318
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/sunku-issirinkti-vestuviu-data-patarimai-kaip-ta-padaryti-n318
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/sunku-issirinkti-vestuviu-data-patarimai-kaip-ta-padaryti-n318
http://www.isteku.lt/patarimai/dekoras/80-patarimu-kaip-sutaupyti-per-vestuves-n172
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/vestuves-planuoti-savarankiskai-ar-kreiptis-i-specialistus-n238
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/vestuves-planuoti-savarankiskai-ar-kreiptis-i-specialistus-n238
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/vestuves-planuoti-savarankiskai-ar-kreiptis-i-specialistus-n238
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/vestuves-planuoti-savarankiskai-ar-kreiptis-i-specialistus-n238
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuviu-planavimas/vestuves-planuoti-savarankiskai-ar-kreiptis-i-specialistus-n238
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113
http://www.isteku.lt/patarimai/vestuvines-sukneles/ilgos/ramune-piekautaite-pataria-kaip-issirinkti-vestuvine-suknele-n113


Šventė Aplankykite potencialias šventės vietas

http://www.isteku.lt/patarim
ai/sventes-vieta/dvarai-
sodybos-viesbuciai/dvarai-ir-
pilys-atviri-vestuvems-n272

Ceremonija Apžiūrėkite bažnyčias, kur norėtumėte tuoktis

Pradžia Nuspręskite vestuvių datą

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-planavimas/geros-
datos-vestuvems-2015-n245

Ceremonija
Rezervuokite laiką bažnyčioje arba metrikacijos
biure

Šventė
Rezervuokite šventės vietą - sodybą, restoraną,
dvarą ar kitą vietą

Svečiai Patvirtinkite galutinį svečių sąrašą

Svečiai Išsiųskite svečiams "save-the-date" primintuką.

http://www.isteku.lt/patarimai/k
vietimai/save-the-date-kas-tai-
n55

Foto ir video
Susitikite su keletu fotografų ir/ar operatorių.
Rezervuokite labiausiai patikusius

http://www.isteku.lt/patarim
ai/foto/50-nuotraukos-kurias-
butina-padaryti-per-vestuves-
n296

Foto ir video
Susiplanuokite sužadėtuvių ar priešvestuvinę
fotosesiją

Dekoras Išsirink vestuvių spalvas ir temą
Maistas ir
gėrimai

Paragaukite ir nuspręskite kas tieks maistą ir/ar
gėrimus

Apranga
Pradėk matuotis sukneles: apsilankyk nuomos
salonuose arba susitik su keletu dizainerių

Muzika Pasiklausyk keletos grupių įrašų ir didžėjų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/muzika/kokios-dainos-
populiariausios-per-vestuves-
n298

Vedėjas Susitik su keletu renginių vedėjų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vedejai-pirsliai/geras-
vestuviu-vedejas-koks-jis-n154

Floristika
Apgalvok, kiek ir kam reikės gėlių - nusiųsk
užklausas keletui floristų dėl sąmatos ir idėjų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/geles/kita-floristika/5-
budai-kaip-sutaupyti-vestuviu-
dekore-n309

6-9 mėn.

Grožis

Pagalvok apie savo vestuvių įvaizdį, pasidomėk
keletu grožio salonu ar meistrų, kurie galėtų tai
padaryti
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Floristika Rezervuok patikusį floristą

http://www.isteku.lt/patarim
ai/geles/nuotakos-
puokstes/floriste-inesa-
pataria-ka-privalai-zinoti-
apie-vestuviu-puokste-n170

Apranga
Apgalvok pamergių sukneles ir nuspręsk, kur jas
įsigyti

Apranga Išsirink vestuvinę suknelę ir užsisakyk

Įvaizdis
Pradėk domėtis vestuviniais aksesuarais: batais,
nuometu, papuošalais, delnine

Planavimas Išsirink liudininkus, pamerges ir pabrolius

Muzika Rezervuok grupę ir/ar didžėjų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/muzika/9-patarimai-kaip-
issirinkti-vestuviu-muzika-
n180

Vedėjas Rezervuok renginio vedėją

Pramogos
Pagalvok apie kitas šventės pramogas: fotobūdelę,
ugnies šou, žinomų atlikėjų pasirodymą

http://www.isteku.lt/patarim
ai/foto/fotobudeles/vestuviu-
sventes-pramoga-foto-budele-
n284

Maistas ir
gėrimai

Apsilankyk keletoje kepyklų ir išragauk vestuvinius
tortus

http://www.isteku.lt/patarim
ai/tortaisaldus-stalas/10-
zingsniu-kaip-issirinkti-
vestuviu-torta-n85

Apranga
Apgalvokite jaunikio įvaizdį ir pasimatuokite keletą
kostiumų ar smokingų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/jaunikio-apranga/6-
taisykles-kaip-issirinkti-
jaunojo-kostiuma-n323

Apranga Išrink suknelę gėlių mergaitėms

Planavimas
Nuspręsk dėl svečių ir kitų miestų ir šalių nakvynės -
užsakyk viešbutį ar susitark, kur jie pernakvos

Dekoras
Surask ir rezervuok kitus dekoro elementus - vazas,
stalus, kėdes, jų papuošimus, žvakides ir kita

Planavimas Apgalvok kvietimus

http://www.isteku.lt/patarim
ai/kvietimai/kaip-issirinkti-
vestuviu-kvietimus-n91

4-6 mėn.

Grožis
Užsisakyk bandomąją šukuoseną ir makiažą pas
patikusius meistrus

Apranga Susirask ir užsisakyk nuotakos aksesuarus

Pramogos Rezervuok pasirinktas šventės pramogas
Maistas ir
gėrimai Užsisakyk tortą
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Planavimas Užsakyk kvietimus

Šventė Sugalvok ir surask dovanėles svečiams

http://www.isteku.lt/patarim
ai/dovanos-sveciams-tevams-
vienas-kitam/originalios-
dovaneles-sveciams-n324

Planavimas Apgalvok vestuvinį transportą ir užsisakyk

Planavimas Pradėkite planuoti savo medaus mėnesį

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuves-uzsienyje/10-
graziausiu-papludimiu-
medaus-menesiui-n73

Apranga Išrinkite aprangą pabroliams

Planavimas Išsiųsk kvietimus

Planavimas Pakviesk liudininkus, pabrolius ir pamerges

Planavimas
Jei norite sužibėti šokių aikštelėje, pradėkite šokių
pamokas

http://www.isteku.lt/patarim
ai/sokiai/sokiu-akademija-
vadove-jcesnaviciute-5-
svarbiausi-atsakymai-apie-
vestuvini-soki-n174

Juvelyrika Apžiūrėkite kuo daugiau vestuvinių žiedų

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviniai-ziedai/kaip-
issirinkti-vestuvinius-ziedus-
per-2-valandas-n252

Dekoras
Įsigyk priemones darbeliams, kuriuos ruošiatės
daryti patys

2-3 mėn.

Planavimas Pabaikite svečių sąrašą pagal atsakytus kvietimus

Planavimas Su šventės vedėju sugalvokite šventės programą

Planavimas
Su planuotoja ar patys sudarykite vestuvių dienos
tvarkaraštį

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-
planavimas/vestuviu-dienos-
planas-kaip-ji-pasidaryti-n261

Juvelyrika Užsisakykite vestuvinius žiedus

Dekoras
Suraskite pagalvėlę ar kitą vietą vestuviniams
žiedams per ceremoniją

Ceremonija Jeigu sakysite kalbą - pradėkite ją rašyti

Apranga Pasimatuokite suknelę

Apranga Pasimatuokite kostiumą

Apranga Pakvieskite primatavimui pamerges

Planavimas Užsisakykite medaus mėnesio kelionę
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Planavimas Suraskite ir įsigykite svečių knygą

Planavimas Pagaminkite svečių korteles, stalo numerius, meniu

http://www.isteku.lt/patarim
ai/dekoras/stalo-
papuosimai/43-stalo-numeriu-
idejos-n265

1 mėn.

Grožis Padarykite bandomąją šukuoseną ir makiažą

Grožis Suraskite ir užsakykite kirpėją jaunikiui

Planavimas Sugalvokite ir įsigykite dovanas tėvams

http://www.isteku.lt/patarim
ai/dovanos-sveciams-tevams-
vienas-kitam/originalios-
vestuviu-dovanos-tevams-n60

Apranga Įsigykite ar pasiimkite visus reikalingus aksesuarus

Planavimas
Pasitikslinkite su šventės vietos atstovais ar viskas
einasi pagal planą

Planavimas
Paprašykite senų draugų ar giminaičių paruošti tostą
per vestuves

Planavimas
Nuspręskite kada galite švęsti bernvakarį ir
mergvakarį

Apranga
Pasirūpink apatiniu trikotažu vestuvių dienai ir
nakčiai

http://www.isteku.lt/patarim
ai/dovanos-sveciams-tevams-
vienas-kitam/20-vestuvines-
nakties-paslapciu-n277

Juvelyrika Atsiimkite žiedus

Grožis Užsisakykite vestuvinę šukuoseną ir makiažą

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuvines-
sukneles/ilgos/makiazas-
pagal-vestuvine-suknele-ar-
reikia-derinti-n98

Šventė
Patvirtinkite dainų sąrašą. Nepamirškite paminėti ir
dainų, kurių labai nemėgstate

2-3 sav.

Grožis Užsisakykite vestuvinį manikiūrą ir pedikiūrą

Planavimas Padarykite susodimo planą

http://www.isteku.lt/patarim
ai/dekoras/atsispausdink-
susodinimo-planas-n144

Planavimas
Pradėk ruošti daiktus (ar daiktų sąrašą) medaus
mėnesiui

Maistas ir
gėrimai Įsigykite gėrimus, jei jais rūpinatės patys

http://www.isteku.lt/patarim
ai/maistas-gerimai/5-
skaiciuokles-kiek-alkoholio-
reikia-vestuvems-n312
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Maistas ir
gėrimai

Patvirtinkite visas detales torto ir saldumynų
tiekėjams

Maistas ir
gėrimai Patvirtinkite meniu maisto tiekėjams

Floristika Sudėliokite paskutinius akcentus su floristu

Dekoras Pabaikite ruošti ir įsigyti viską dekorui

Planavimas

Jei neturi planuotojos ar vestuvių asistento,
susitarkite, kas rūpinsis švente po ceremonijos, kas
paiims tortą, kas sutiks svečius šventės vietoje

Foto ir video
Patvirtinkite laiką fotografui ir operatoriui,
susitikslinkite kur vyks fotosesija

Apranga Pasiimkite suknelę ir kostiumą

Planavimas Suplanuokite medaus mėnesio pramogas

Planavimas
Pasiruoškite vestuvių dienos "pirmosios pagalbos"
rinkinį

Planavimas

Sumokėkite likusius pinigus visiems paslaugų
tiekėjams, kad nereikėtų to daryti per medaus
mėnesį

Parašyk laišką savo būsimam sutuoktiniui ir įteik jį
dieną prieš vestuves

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-ceremonija/kaip-
sukurti-savo-izadus-n177

Džiaukis vestuvių diena

http://www.isteku.lt/patarim
ai/vestuviu-svente/10-dalyku-
kuriuos-jums-sako-
animaciniai-filmukai-apie-
meile-n146

PO vestuvių

Išvalykite ir grąžinkite nuomotus drabužius

Išsiųskite padėkos atvirukus svečiams
Pasidalinkite pirmosiomis vestuvių nuotraukomis su
svečiais
Jeigu keičiate pavardę - užsisakykite naujus
dokumentus

Parduokite nuo vestuvių likusius dekoro elementus

SĖKMĖS!
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