
Žmonės     veidai ir vardai

VIP Žinios

Profesija. Milda 
Štakėnainė (27)žurna-
 le ,, Laima” prisipažino nuo šio 
rudens pradėju- 
si odontologijos studijas. 

,, ne vienus metus buvau 
tvirtai įsitikinusi, kad nenoriu 

nieko kito- tik aktorystės, nes niekas 
kitas man neįdomu”, sakė aktorė. Bet neseniai 
įsitikinimas, jog jai skirta būti aktore, ėmė tirpti- 
Milda suvokė, kad būtų gera turėtų dar vieną 
profesiją.
 
Be raMyBės. Ligitas  
kernagis (49), nese- 
niai vedęs savo dukrelės mamą 
neringą, 
pateko į skandalą:
paslaptinga mote- 
ris viešai pasakojo, 
kad dainininkas ir buvęs
seimo narys su ja užmezgęs romaną. Laidoje 
,,gyvenimas yra gražus’’ Ligitas teigė tos mot-
ers namuose pamatęs prikabinėta daugybę savo 
nuotraukų: 
,,kartą ji man atsiuntė žinutę: 
,,Būk geras, paleisk mane, išeik iš mano sapnų.” 
argi tai nomalu? aš jos daugybę kartų prašiau 
palikt mane ramybėj!”

Pažadai. giedrė 
taLMantienė(40) 
labai nori sportuoti.  
žurnalui ,,Ji’’ laidos 
 ,,nuo... iki...” vedėja 
kalbėjo: ,,Pažadu sau, 
kad keliausiu į sporto 
salę... kitą pirmadienį. 
Bet tų pirmadienių buvo jau  
ne vienas, ne du ir ne dešimt.” 
 

ne Basa. Oksana PikuL- 
Jasaitienė (29) neįsižeidė  

dėl sutuoktinio simo JasaičiO 
(31) prašymo pasiašyti vedybų 
sutartį. 
,,Man lygiai taip at yra 
 ką saugoti”, - ,, stilius’’ cit-

uoja dainininkę, kui ,,nėra basa 
mergaitė, ateinanti pas turtingą 

vyrą.” 
 
HarMOniJa. antanas  
nedzinskas (32) portalui mieste.lt 
pasakojo, jog šiuo metu saugo savo 
vidinę harmoniją ir nesivaiko viešo 
gyvenimo. ,, gerai, kad ir jis 
manęs nesivaiko”,- 
sakė buvęs dainininkas bei seimo 
narys, kuris, anot paties, tebegyve-
na Lietuvoje ir- 
asketiškai.

Į tėvelių gretas
  Lietuvos nacionalinės kepšinio rinktinės 
padangėje- tikas gandrų desantas: prie šeimos  
pagausėjimo su nekantrumu laukiančių Man-
to kalniečio bei Jono Mačiulio prisijungė ir 
renaldas seiButis (28), kuris tapo vienu 
iš rinktinės lyderių,- dvejais metais jaunesnė 
jo žmona dovilė laukiasi pirmagimio. nors 
renaldas i dovilė tėveliais taps visai netru-
kus, džiugi žinia dar nespėjo pasklisti. galbūt 
tai ir būtų likusi paslaptis, jei ne spačiai 
apvalėjantis septintą mėnesį besilaukiančios 
moters pilvukas, kuio per krepšininkų 
susitikimą rotušėje nebepaslėpė ir platus 
megztinis. apie artėjančią tėvystę šią liepą 
susituokusi poa garsiai nekalba, o enaldas 
šypsodamasis tik patvirtina žinias ir pataria 
palaukti, kol kūdikis išvys pasaulį.

dovilė ir renaldas seibučiai
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