
VAIDA IR DEIVIDAS ČESNAUSKIAI

Italijoje - tik dviese 
    Futbolininkas Deividas Česnauskis (34) savo „Trakų” klubo stovyklą netoli Ve-
ronos baigė staigmena žmonai Vaidai (32). „Mano vyras mėgsta siurprizus. Ir šįkart 
pasistengė - nupirko man bilietus į Italiją. Prieš kelias dienas paskambino, kad 
ruoščiausi - sustrateguočiau darbus, sutarčiau, kad atvažiuotų močiutė pabūti su 
vaikais”, - pasakoje šiuo ištrūkimu iš kasdienybės  tebesidžiaugianti Vaida. Veronoje 
jie dviese grožėjosi Romeo ir Džiuljetos balkonu, nakčiai nuščiuvusiu senamiesčiu, 
Venicijoje gėrėjosi lyg labirintai besidriekiančios gatvelėmis, kanalais, persikėlė į 
Murano salą, žavėjosi stiklių darbais, paskui netikėtai gavo bilietus į ,,Traviatą” opeos 
teatre „La Fenice”. ,,Koks ten grožis! Prabanga ir kartu - paprastumas,- įspūdžiais 

dalijasi Vaida - Venecijoje vis dar tęsėsi 
karnavalas, dairėmės kaukių, o jas mažuose 
butikėliuose prie tavo akių kuria. Tos trus di-
enos buvo tokios intensyvios ir įspūdingos! 
Ryte rijome tą grožį akimis, o visi rūpesčiai 
liko Lietuvoje.”

VIPŽINIOS
JAU TRYS. Mantas KALNIETIS (29) - 

daugiavaikis tėtis. Žmonės 
.lt rašo, kad krepšininko 

žmona Mingailė 
praėjusią savaitę 
pagimdė dukrytę. 
Kalniečiai jau augina 
penkerių dukrą Gretę 

ir dvejų sūnų Taurą.

NUKALĖ Saulius SIPARIS 
(57) dėl sutrikusios sveikatos 
iš teatro užkuliusių buvo 
išvežtas į ligoninę, o 
dabar gydosi namuose. 
„Man sunku išgulėti. 
Juk aš buvęs sportinin-
kas. Apskritai mane ne 
taip lengva nukauti. Bet va... 
metai ir audringas gyvenimas nukalė”, - 
Žmonės.lt kalbėjo aktorius

ŠEIMOS. Irūna BARTAŠKIENĖ (26) 
Žmonės.lt prisipažino 

jau norinti šeimos.
„Suprantu, kad radau 
tą savo žmogų”, - 
sakė ji apie ilgametį 
draugą. Savuose 

namuose dainininkė 
kol kas kuriasi viena: 

„Bet bus matyti, gal pagaliau 
ir su draugu apsigyvensime.” Irūna 
sakė, kad nori ir vaikų, - užkrėtė dukrytę 
auginančios sesers Inetos pavyzdys.

PIANINAS. Joana 
BARTAŠKIENĖ (66) 
žurnalui „7 dienos” 
pasakojo, kaddabar yra 
užsiėmusi labiau nei 
jaunystėje: TV projektų 
dalyvė sportuoja, turi 
krūvą veiklos ir nuolat ko 
nors mokosi. „Mano tikslas dabar - iki 
jubiliejaus išmokti groti pianinu. Noriu 
susikviesti draugus ir prie vyno taurės 
sugroti gražų kūrinį.”

REPUTACIJA. Andrius 
KANDELIS (34), teisme 
prisipažinęs, kad iš vieno 
prekybos centro vasarą 
pavogė drabužių už 320 
eurų, laidai „Nuo...iki...” 
pasakojo, jog tuo metu 
išgyveno didžiausią gyvenime 
krizę. „Netekau visko - šeimos, sėkmingo 
verslo, pajamų, o galiausiai - ir reputaci-
jos”, -prisipažino garsus šokėjas.
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