
SŪNUS. Linas KLEIZA (30) 
su žmona Agneta (27) 

susilaukė pirmagimio - 
porai gimė sūnu, pranešė 
lrytas.lt. 
Žmonės.lt žiniomis,

Agneta buvo apsisprendu-
si negrįžti gimdyti į gimtinę 

ir kūdikio susilaukė Italijoje.

VEDYBOS. “Santuokos 
noriu kuo greičiau”, 
- radijo stoties “Ra-
diocentras” laidoje “Po 
ketvirtos” pareiškė
Egidijus DRAGŪNAS-
SELAS (39). “Galvoju, 
šį rudenį, kai įveiksiu porą 
projektų, noriu ramiai susiruošti ir padary-
ti šventę sau ir savo būsimai žmonai, jei ji 
sutiks, draugams.
Tai yra palaima”,  - teigė atlikėjas.

DOVANOS. 23-iojo 
gimtadienio proga Eglė 
STRALECKAITĖ 
šeimos buvo apip-
ilta dovanomis, rašo 
žmonės.lt Mergina gavo 
išsvajotą geltoną “Volk-
swagen Beetle” kabrioletą 
(tiesa, prie naujo automobilio 
įsigijimo prisidėjo ir pati šokėja), tėvai ir 
brolis taip pat įteikė laikrodį bei riedučius.

MOKESTIS. Po Vilijos PILIBAITYTĖS-
MIOS (31) ir Nerijaus 

ANTANAVIČIAUS (32) 
vestuvių fotosesijos 
Užutrakio dvare Trakų 
nacionalinis parkas įvedė 
mokestį norintiems čia 

įsiamžinti. 
“Padarėme vieną nuotrauką 

ir nuėjome nuo žolės. Nebuvo 
jokių ženklų, kad čia eiti negalima, 
Nemanau, kad padarėme nusižengimą, - 
Žmonės.lt sakė jaunavedys, pasipiktinęs 
parko pareigūnų kaltinimais, kad pora 
netausojo išpuoselėtos aplinkos.  - Čia 
valstybės žemė, ant jos galiu ir aš, ir Pe-
tras, ir Antanas vaikščioti.”

SU PAGALVE. “Aš - labai patyrus ke-
liautoja ir skraidyti man baisiai patinka. 
Visada pasiimu mėgstamą 
pagalvę, turiu ką skaityti. 
Nors lėktuve dažniausiai 
miegu”, - naujajam 
žurnalui “Velvet” sakė In-
geborgan DAPKŪNAITĖ 
(52).

veidai ir vardai

Naujienos kasdien - portale

DILETA MEŠKAITĖ

VIPžinios

    “Tai buvo pats geriausias atsisveikinimas su mano hipišku gyvenimu”, 
- juokiasi mergvakarį atšventusi dainininkė, grupės “4 Roses” narė Dileta 
MEŠKAUSKYTĖ (24). Planavusios susitikti ir ramiai pasibūti penktadienio 
vakarą, Diletos draugės ištaisė jai nuotykių kupiną ketvirtadienį. “Ryte apsiaviau 
sportbačius, galvoju: prasibėgsiu krosiuką. Netikėtai skambina viena draugė ir 
sako: “Geriau susidėk daiktus mergvakariui. Turi valandą pasiruošti”,  -  pri-
simena netikėtumų pilną dieną, į kurią tilpo ir apsilankymas grožio salone, ir 
ekstremalus laipiojimas medžiais, ir austrės su šampanu, ir net vakaras kitame 
Lietuvos gale - prie jūros. Liepos vidury vestuves su mylimuoju anstoliu Donatu 
Kisieliumi (33) kelsianti dainininkė džiūgauja: “Gerai, kad mergvakaris įvyko 
anksčiau, iki vestuvių dar spės užgyti visos mėlynės nuo trosų ir ataugs nulaužyti 
nagučiai. Bet diena tikrai buvo nereali.”

Ekstramalus mergvakaris
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