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lentynas ir sukūrė jų deficitą. 
Pavyzdžiui, vokiečiai netgi va-

žiuoja į Čekiją ir Austriją, kur šluo-
ja seno tipo lemputes net neklaus-
dami kainos, o Hamburge, „Max 
Bahr“ parduotuvėse, 100 vatų 
lempučių prekyba per trumpą laiką 
išaugo 337 proc. Maža to, pirkėjai 
renkasi pakuotes po 60 lempų ir 
daugiau. Didžiojoje Britanijoje, kur 
tokios lemputės tapo deficitine 
preke jau seniai, mat draudimas 
jas įvežti šioje šalyje įsigaliojo 
anksčiau. 

Lietuviai ramūs
Savo ruožtu Lietuvos gyvento-

jai išliko stojiškai ramūs - šalies 
prekybos centruose kaitrinių lem-
pučių prekybos prieš rugsėjo 1-ąją 
pagyvėjimo beveik nebuvo. Nėra 
jo ir dabar, nors atsargų dar likę. 
„Maxima“, „Senukų“, „Ermitažo“ 
ir kitų prekybos tinklų atstovai 
prognozuoja, kad turimų sandėliuo-
se kaitrinių lempučių pakaks nuo 
vieno iki trijų mėnesių.

Neatmetama ir tokia galimybė, 
kad po Naujųjų metų pabrangus 
elektros energijai sandėliuose už-
silikusias kaitrines lemputes pre-
kybos centrai pardavinės netgi pi-
giau, nes sąskaitų už elektrą išgąs-
dinti gyventojai orientuosis į gero-
kai ekonomiškesnes taupiąsias.

Iš kur toks susidomėjimas
Be jokios abejonės, pagrindinis 

kaitrinių lempučių pranašumas buvo 
kaina, kuri skyrėsi kelias dešimtis 
kartų. Net 15-40 litų kainavusios 
„taupiosios“ neviliojo pirkėjų ir šie 
mieliau pirkdavo kartais nė lito ne-
kainuojančias kaitrines lemputes. Ta-
čiau gamintojai taip pat ne iš kelmo 
spirti, tobulėjant technologijoms ir 
gamybai, rinkoje pasirodė ir palygin-
ti nebrangių taupiųjų lempučių, kurių 
dabar galima įsigyti už 5-8 litus. 

Tarp šių lempučių trūkumų yra 
tai, kad, paspaudus jungiklį, jos įsi-
žiebia ne iš karto, kai kam nepatin-
ka šalta, nejauki jų skleidžiama 
šviesa, be to, jos yra šiek tiek di-
desnės nei įprastos kaitrinės ir ne 
visoms tinka standartiniai gaubtai. 
Žinotina ir tai, kad senstančios lem-
pos skleidžiamos šviesos efektyvu-
mas gali sumažėti iki 30 proc. Be 
to, kuo dažniau fluorescencinės 
lemputės junginėjamos, tuo trum-
piau tarnauja. Todėl tokioje patalpo-
je kaip vonia ar tualetas, kur šviesa 
dažnai išjungiama ar įjungima, tiks-
lingiau būtų naudoti halogenines 
lemputes, teigia specialistai.

Tačiau bene didžiausia, bet, ko 
gero, mažiausiai žinoma grėsmė yra 
ta, kad liuminescencinė lemputė yra 
pripildyta gyvsidabrio garų ir iner-
tinių dujų (argono). Mokslininkai dar 
neturi bendros nuomonės dėl anks-
čiau paskelbtų tyrimų, pagal kuriuos 
teigiama, kad gyvsidabris skleidžia 
žmogaus sveikatai pavojingus ultra-
violetinius spindulius. Sudužus to-
kiai lemputei, jos negalima išmesti 

kartu su komunalinėmis šiukšlėmis, 
bet kol kas atitarnavusių lempučių 
surinkimo klausimas neišspręstas.

Vartoja mažiau, dega ilgiau
Vis dėlto nereikia pamiršti ir tei-

giamų pusių. Pagrindinis taupiųjų 
lempučių pranašumas – esant tam 
pačiam apšvietimui penkis-šešis kar-
tus mažesnis elektros energijos su-
vartojimas. Jų tarnavimo laikas - kur 
kas ilgesnis nei paprastų lempučių. 
Pavyzdžiui, liuminescencinės ener-
giją taupančios elektros lemputės su-
naudoja 75-80 proc. mažiau elektros 
energijos negu paprastos, o šviečia 
8-10 kartų ilgiau nei kaitriosios. 
Priklausomai nuo to, kaip dažnai 
buvo junginėjamos, jos turėtų degti 
4-8 tūkst. valandų, o tam jau reikėtų 

kelių kaitrinių lempučių. 
Maža to, „taupiosioms“ yra suteik-

tas garantinis laikotarpis. Tai lyg ir lo-
giška: jei po kelių dienų perdega kaitri-
nė lemputė, jį keliauja į šiukšlių dėžę, 
o štai išmesti ten keliolika litų – lyg 
ir per didelė prabanga. Ir iš tiesų, 
prekybos centrai nekoky-
biškas lemputes pa-
keičia be jokių pro-
blemų.

Atkelta iš 10p.

Pasaulyje 20 proc. elektros 
energijos suvartojama apšvie-
timui. 

Pradėjus naudoti taupiąsias 
elektros lemputes iki 2025 m. ap-
švietimui suvartojamos energijos 
kiekis sumažėtų per pusę. 

Rinkoje dabar yra dviejų tipų 
energiją taupančios lemputės: 
kompaktinės liuminescencinės 
(taupo apie 80 proc. energijos 
ir išlaidų apšvietimui) ir energiją 
taupančios halogeninės (taupo 
apie 30 proc. energijos ir išlaidų 
apšvietimui).
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PoPuliacija. Lietuvoje 
labiausiai paplitęs senesnio 
tipo kompaktiškos 
fluorescencinės elektros 
lemputės modelis
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“Pastogės” aktualijos

Parama Panevėžiui 
Panevėžio miestui skirta 17,5 mln. litų Europos 

Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama pramo-
nės parkui kurti. 

Kaip teigė mero pavaduotojas Ramūnas 
Vyžintas, miesto savivaldybė įvykdė itin aukš-
tus Ūkio ministerijos reikalavimus, atliko visus 
pavestus darbus. „ES struktūrinių fondų para-
mos ir savivaldybės skirtomis lėšomis bus ku-
riama pramonės parko infrastruktūra - tiesia-
mos gatvės, rengiami elektros, vandentiekio, 
nuotekų, lietaus kanalizacijos tinklai. Pramo-
nės parke galės kurtis naujos įmonės, gamy-
klos, kurios steigs ir papildomas darbo vietas 
miesto žmonėms”, - sakė mero pavaduotojas 
R.Vyžintas. Įskaitant pramonės parkui skirtas 
investicijas, šiuo metu miesto savivaldybė vyk-
do investicinius projektus, kurių bendra vertė 
yra 98 mln. litų.

Elektros sulauks 54 sodybos 
Energetikai ketina išsiaiškinti tikslų neelek-

trifikuotų, toli nuo skirstomųjų tinklų esančių, 
sodybų skaičių. Dėl to bus skelbiamas papildo-
mas paraiškų prijungti prie elektros tinklo priė-
mimas. Dabar valstybės parama yra numatyta 
54 paraišką pateikusiems sodybų  savininkams, 
kurie elektros neturi jau kelis dešimtmečius.  
Tačiau manoma, kad paraiškas pateikė dar ne 
visi toli nuo elektros skirstymo linijų gyvenan-
tys žmonės. Per energetikos ministro Arvydo 
Sekmoko pasitarimą su bendrovių Rytų skirs-
tomieji tinklai (RST) bei „VST“ vadovais Arvydu 
Tarasevičiumi ir Vytautu Aranausku  sutarta, 
kad šiemet valstybės biudžeto lėšomis bus 
parengti 54 techniniai sodybų prijungimo prie 
elektros tinklo projektai ir paskelbtas konkur-
sas rangovams. Elektros linijų tiesimo ir naujų 
vartotojų prijungimo darbai bus finansuojami 
ES struktūrinių fondų lėšomis. Vartotojams už 
prijungimo darbus mokėti nereikės.

Projektas Nemuno pakrantei 
sutvarkyti Jurbarke 

Projektui „Senojo miesto naujos galimy-
bės. Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste 
pritaikymas turizmo infrastruktūrai (II etapas)“ 
įgyvendinti Ūkio ministerija skyrė 440,6 tūkst. 
Lt finansavimą iš 2007–2013 Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinės paramos lėšų. Šiuo projektu 
siekiama sukurti viešąją aktyvaus poilsio turiz-
mo infrastruktūrą Jurbarke ir skatinti turizmo 
plėtrą regionuose. Skirtos lėšos bus panaudotos 
sutvarkyti Nemuno pakrantę nuo paplūdimio 
iki Mituvos mažųjų laivelių prieplaukos, čia bus 
įrengtas 1250 m ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas 
su apšvietimu ir poilsio aikštele. Sukurtas turis-
tinis arealas sujungs vandens turizmo maršrutą 
Nemunu su dviračių turizmo trasa „Nemuno dvi-
račių kelias“ bei Panemunės dviračių trasa. 
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Lietuvoje, kaip ir visoje Europos 
Sąjungos (ES) teritorijoje, nuo 
šio mėnesio pradžios įsigaliojo 
draudimas mažmeninės 
prekybos parduotuvėms 
įsigyti skaidrias 100 W galios 
kaitrines lemputes, nebus 
galima prekiauti ir matinėmis 
bet kokios galios lemputėmis. 

Virgaudas GUDAS
“Respublikos” žurnalistas

Vos sulaukę šios žinios, eu-
ropiečiai iššlavė parduotuvių 
lentynas, o lietuviai išliko sto-
jiškai ramūs - arba nieko neži-
nojo, arba labai svajoja taupyti.

Draudimo prekiauti energiją 
švaistančiomis kaitrinėmis lempu-
tėmis tikslas - sumažinti elektros 

energijos suvartojimą, išlaidas ir 
aplinkos teršimą. Taip Europos 
Komisija stengiasi priversti varto-
tojus pereiti prie energijos požiū-
riu efektyvesnių fluorescencinių ir 
halogeninių šviesos šaltinių. 

Kaitrinės lemputės taupiosio-
mis bus visiškai pakeistos iki 
2016-ųjų. ES sprendimu kitais 
metais bus uždrausta prekiauti 75 
vatų kaitrinėmis lemputėmis, nuo 
2011 metų – 60 vatų, o nuo 2012-
ųjų –  40 ir 25 vatų lemputėmis. 
Tad 130 metų pasaulyje gyvavu-
sios kaitrinės lemputės nuo 2012-
ųjų nebus naudojamos.

Priežastis ta, kad įprastos 
kaitrinės lemputės tik 5 procen-
tus energijos paverčia šviesa, ki-
ti 95 proc. energijos virsta šilu-
ma. Fluorescencinę lemputę 

naudojant vietoj kaitrinės 100 va-
tų lemputės, per jos naudojimo 
laiką galima sutaupyti apie 200 
litų. Todėl tikimasi, kad, naudo-
dama ekonomiškas lemputes, vi-
dutiniškai viena šeima ES per 
metus sutaupytų apie 50 eurų. 
O visa ES per metus energijos 
sutaupytų tiek, kad tokio dydžio 
šaliai, kaip Lietuva, jos galėtų už-
tekti 4 metams.

Šluoja iš eilės
Vos sužinoję apie tokius poky-

čius, ES gyventojai tarsi pašėlo. 
Kaip praneša naujienų agentūros, 
dar gerokai prieš rugsėjo pirmąją 
jie masiškai supirkinėjo kaitrines 
lemputes, tuštino parduotuvių 

Architektai yra pastebėję, 
kad miestų viešosios 
erdvės, kuriose žmonės 
leistų laisvalaikį, Lietuvoje 
tvarkomos nenuosekliai. 
Taip pat sakoma, kad tam 
tikri klausimai būtų išspręsti, 
jei vyktų efektyvesnis 
bendradarbiavimas tarp 
viešojo ir privataus sektorių. 

Ramūnas LIUTKEVIČIUS
“Respublikos” žurnalistas

Filosofas Gintautas Mažeikis 
yra teigęs, kad Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpis yra su-
sijęs su nuolatiniu viešųjų erdvių 
naikinimu ir socialinio dialogo 
užgniaužimu. Viešosioms er-
dvėms priskirdamas kino tea-
trus, galerijas, profesinių sąjun-
gų rūmus, kultūros centrus, te-
atrus, filosofas tarp naikinamų 
erdvių matė ir želdynus: skve-
rus bei parkus, kurie, autoriaus 
teigimu, buvo užstatyti. 

Aplinkos ministerijos Teri-
torijų planavimo, urbanistikos ir 
architektūros departamento va-
dovas Jonas Jakaitis su panašiais 
teiginiais apie viešųjų želdynų 
(parkų, skverų, aikščių) „naiki-
nimą“ iš dalies sutinka ir prisi-
mena žemės nuosavybės teisių 
atkūrimą bei žemės grąžinimą, 
kai daugelis sklypų, jo teigimu, 
buvo suformuoti nesilaikant ur-
banistinių sprendinių, nurodytų 
teritorijų planavimo dokumen-
tuose.

„Kiekvienas atgavęs skly-
pelį, turi viziją jį užstatyti. Jei 
sklypas nuosavybės teisėmis 
turimas centre, norima gauti 
maksimalios naudos tą sklypą 
užstatant. Visa tai - dėl nesuko-
ordinuotos žemėnaudos“, - tei-
gė „Pastogei“ jis. 

Tuo tarpu architektas Algi-
mantas Černiauskas įvairias 
miestų viešąsias erdves, jų plėtrą 
ir priežiūrą apibūdina kaip chao-
tišką: naujų erdvių neatsiranda, o 
esamos tvarkomos nenuosekliai. 
Architekto nuomone, viešąsias 
erdves Lietuvoje „suvalgo“ pri-

vatus kapitalas. „Dėl to kyla 
monstrai arba agregatai – akropo-
liai, tilžės, bruklinai, saulės mievs-
tai ir kiti. Jiems svarbu, kad atei-
tų ir pirktų kuo daugiau žmonių“, 

- teigė interviu kultūriniam savai-
traščiui A.Černiauskas. 

Įmonės „MBP architektai” 
vadovas Vytautas Baltas taip pat 
pabrėžia, kad miestuose junta-
mas nekilnojamojo turto plėto-
tojų noras kaip įmanoma labiau 
užstatyti erdvę. 

„Plėtotojų sklype galima bū-
tų palikti aikštę su, tarkime, ka-
vinuke, baru, fontanu. Nežinia, 
kaip įstatymais tai numatyti, 
nes savo noru vargu ar kas no-
rės aukoti savo plotą. Kai praeis 
plėtotojų noras gauti didžiulį 
pelną, gal kas nors ir bus“, - 
„Pastogei“ sakė jis. 

Vytas Zabilius, „Ober-Haus“ 
nekilnojamojo turto bendrovės 
vadovas Lietuvoje, Lietuvos ne-
kilnojamojo turto plėtros asocia-
cijos valdybos narys, mano, kad 

viešosios erdvės (želdynai) būtų 
efektyviau prižiūrimos, jei būtų 
sudarytos sąlygos šiame sektoriu-
je dalyvauti privačiam verslui. 

„Trūksta bendradarbiavimo 
tarp viešojo ir privataus kapitalo. 
Įstatymai tokie netobuli, kad vie-
šojoje erdvėje geriau bus šiukš-
lynas, negu kas nors ką nors 
veiks. Graudi situacija esanti su 
želdynus saugančia įstatymų ba-
ze. Žaliųjų plotų yra daug, bet 
nieko negalima juose daryti. Jei-
gu nebus privačios, visuomeni-
nės iniciatyvos, valstybė pati už 
mokesčių mokėtojų pinigus to-
kių želdynų plotų nesutvarkys. 

Reikia leisti viešosiose erdvėse 
daryti smulkią komerciją ir kur-
ti pridėtinę vertę“, - sakė jis 
„Pastogei“. 

Anot jo, privatus kapitalas, 
taikant griežtus apribojimus, ga-
lėtų įeiti ir į regioninius parkus. 
Kaip pavyzdį, ką verslas galėtų 
veikti viešosiose erdvėse, pa-
šnekovas pateikė privačius pa-
plūdimius, kuriuose būtų lanko-
masi už tam tikrą mokestį. 

J.Jakaitis mano, kad ypatingą 
vaidmenį, formuojant viešąsias 
erdves, želdynus, turi atlikti ir 
bendruomenės. „Turi būti ben-
dradarbiaujama tarp bendruo-
menės, verslo, valdžios, o ne 
reikalaujama partneriams vie-
niems iš kitų. Parengėme Teri-
torijų planavimo koncepciją, kad 
būtų skatinamas bendruomeniš-
kumas, viešojo ir privataus ka-
pitalo partnerystės principas, 
multifunkciškumas, sukurta aiš-
ki planavimų sistema, nes šian-
dien ji esanti labai komplikuo-
ta“, - pasakojo jis. 

Lūkesčiai dėl viešųjų erdvių 

Galimybė. Siūloma sudaryti sąlygas aktyviau bendradarbiauti viešajam ir privačiam sektoriams�

Sauliaus Venckaus nuotr.

Atsisveikinimas su kaitrinėmis lemputėmis

 Senatvė. Įprastos kaitrinės 
lemputės tik 5 procentus 
energijos paverčia šviesa, kiti 
95 proc. energijos virsta šiluma

�

wikimedia.org nuotr.
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Žaliųjų plotų yra daug, bet 
nieko negalima juose daryti
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“Geriau negyvent negu visai 
netikėt!”, – iki skausmo žinomus 
Marijono Mikutavičiaus 
sukurto Lietuvos sporto 
himno “Trys milijonai” žodžius 
skanduoja krepšinio aistruoliai. 
Artėjant Europos krepšinio 
čempionatui miestų erdvės 
pražysta nacionalinės trispalvės 
simbolika, gyvenimo ritmas 
paklūsta kamuolio dunksėjimui. 

Tai įkvėpė baldų prekybos tinklą 
“SBA idėjos namams” sukurti ori-
ginalią krepšinio aistruolio baldų ko-
lekciją - lietuvių nacionalinio sporto 
motyvais išmargintos sofos, sėdmai-
šiai ir kiti baldai.

“Kaip ir dauguma Lietuvos žmo-
nių, patys esame dideli krepšinio 
gerbėjai. O sirgaliams šio žaidimo 
atributika - plakatai, kamuoliai, marš-
kinėliai, sportbačiai – yra neatsieja-
ma gyvenimo ir interjero dalis. Pa-
galvojome: argi ne puiku Europos 
pirmenybes žiūrėti su gera kompa-
nija įsitaisius kambaryje ant tokių 
baldų, kokių nerasi niekur kitur?” 
– kalbėjo “SBA idėjų namams” rin-
kodaros vadovė Milda Goštautaitė.

Originalus baldų audinys, kurį 
sukūrė dizainerė Diana Monkevi-
čiūtė, austas Ispanijos bendrovėje 
“Dimas”. Didžiąją dalį baldų paga-
mino SBA koncernui priklausanti 
įmonė “Kauno baldai”.

Sofa-lova “Basket” kainuoja 999 
litus, sėdmaišis - 149 litus, banketė 
- 129 litus, pufai, išsilankstantys į 
čiužinius, - 249 litus ir 339 litus. 
Krepšinio kolekcijos baldai puikiai 
tiks ir jaunuolio, ir studento kamba-
riui, nes yra kompaktiški, patogūs, 

jaunatviško dizaino. Įvairios jų pa-
naudojimo galimybės. Tai ypač ak-
tualu artėjant mokslo metams, kai 
patys moksleiviai ar jų tėveliai suka 
galvą, kaip įrengti kambarį, kuriame 
būtų jauku jaunam žmogui.

“Jei neri į krepšinį - tai visa šir-
dimi. Tikimės, kad mūsų naujoji 
kolekcija kiekvieno sirgaliaus na-
muose padės sukurti išskirtinę 
nuotaiką ir būti kartu su savo ko-
manda”, - sakė M.Goštautaitė.

Daugiau informacijos apie nau-
jąją krepšinio baldų kolekciją - 

www.idejosnamams.lt.

„Pastogės“ inf.

Remontas baigtas, baldai 
sustatyti, kilimai patiesti, ir ateina 
būsto puošimo metas. Juk mažos 
smulkmenos sukuria jaukumą 
ir suteikia individualumą. 

Šias būsto detales galima pa-
rinkti pagal spalvą, faktūrą, stilių, 
medžiagas, o galima ir pagal tą sim-
bolinę reikšmę, kuriai jos priskiria-
mos. Pabandykite papuošti savo na-
mus talismanais. Talismanu gali 
tapti bet koks daiktas, ir netgi jo 
spalva arba neįprasta forma, kelian-
ti mums atitinkamas asociacijas. Tai 
gali būti ir paveldėtos žvakidės, ir 
židinio laikrodis, porceliano statu-
lėlės. Juk svarbi yra būtent ta slap-
ta, simbolinė jo reikšmė, kurią tas 
daiktas turi konkrečiai jums ir kuri 
nuolat siunčiama jūsų pasąmonei. 

Galima pasinaudoti ir tokiais sė-
kmės simboliais, kurie jau turi tūks-
tantmetę istoriją. Tarp jų ypač efek-
tyvūs tradiciniai kinų talismanai. 

Trikojė rupūžė arba varlė. Ki-
tados tai buvo toks piktas ir kerštin-
gas gyvūnas, kad žmonės kreipėsi 
pagalbos į Budą. Tramdoma rupūžė 
prarado vieną koją, o kad atsiskaity-
tų už savo nuodėmes, ji išspjauna 
auksines monetas. Trikojės rupūžės 
skulptūrėlę su moneta burnoje rei-
kėtų pasistatyti prieškambaryje. Ji 
simbolizuoja pajamas, atplaukiančias 
į namus iš išorės, ir turi stovėti šalia 
įėjimo į butą ant grindų arba ant ne-
didelės pakylos. Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad rupūžė būtų atsukta veidu 
į patalpos vidų, tarsi būtų tik ką įšo-

kusi į namus, nešdama lūpose auk-
sinį pinigėlį. Moneta turi būti atsuk-
ta į viršų ta puse, ant kurios nupieš-
ti keturi hieroglifai, pritraukiantys 
gausą. Kuo ji didesnė ir gražesnė, 
tuo pilnesni bus jūsų namai. 

Drakonvėžlis. Kartu su trikoje 
rupūže prieškambaryje gerai sugyve-
na ir vadinamasis drakonvėžlis. Tai 
magiškas gyvūnas su drakono galva 
ir vėžlio kūnu, turintis saugoti nuo 
visokio blogio, kuris galėtų patekti į 
namus. Jis – vienas stipriausių feng-

šui talismanų. Atsukite drakonvėžlį 
veidu į tą pasaulio šalį, kurioje yra 
Metų kunigaikštis Tai Sui, nes kinai 
tiki, kad  Didžiajam Hercogui labai 
patinka, kai į jį žiūri šis gyvūnas. Rei-
kėtų priminti, kad 2009-2010 m. Ku-
nigaikštis įsikūręs šiaurės rytų kryp-
timi, o 2011 m. – rytų. Beje, drakon-
vėžlis ne tik saugo namus nuo nesė-
kmių ir bėdų, bet ir skatina klestėji-
mą, gyventojų ilgaamžiškumą. 

Trys žvaigždžių seniai. Žvaigž-
džių seniai – tai Fu, Lu ir Šou die-

vybės, kiekviena jų turi savo paskir-
tį ir susirinkusios kartu jos atneša į 
namus tikrą laimę ir klestėjimą. Jos 
simbolizuoja tris svarbiausius šei-
mai dalykus: materialinę gerovę, 
šeimos autoritetą ir visų šeimos na-
rių sveikatą bei ilgaamžiškumą.

Šių garbingų senių figūrėlės ar-
ba atvaizdai turi būti įkurdinti buto 
centre. Niekas kitas taip nesusti-
prins jūsų namo energetinio centro 
kaip šie senoviški apsaugos, turto ir 
ilgaamžiškumo talismanai. Jeigu šis 

buto centras yra nepatogioje vietoje, 
žvaigždžių senius atneškite į svetai-
nę arba į tą kambarį, kuriame pa-
prastai susirenka visa jūsų šeima.

Mandarininių antelių porelė. 
Jūsų miegamąjį būtinai turėtų pa-
puošti mandarininių antelių porelė - 
pats romantiškiausias fengšui talis-
manas. Šių ištikimų vienas kitam 
paukštelių figūrėlės pritraukia į su-
tuoktinių miegamuosius galingą mei-
lės, ištikimybės ir partnerystės ener-
giją. Šios antelės tinka ir vienišų 
žmonių miegamiesiems, nes pritrau-
kia partnerį arba gyvenimo palydovą. 
Šį talismaną galima aktyvuoti vestu-
viniais žiedais - nakčiai juos reikia 
padėti šalia statulėlių.

Vėžlys. Tai dar vienas populia-
rus fengšui talismanas, kuriuo gali-
ma papuošti savo kabinetą arba vir-
tuvę. Vėžlio skulptūrėlė simbolizuo-
ja dangaus palaikymą ir apsaugą, taip 
pat išmintį ir ilgaamžiškumą. Vėžlys 
laikomas visatos įvaizdžiu: jo šarvas 
simbolizuoja dangų, o pilvas – Žemę. 
Jis simbolizuoja stiprią naudingų 
žmonių globą ir palaikymą.

Drakonas. Drakono figūrėlės ir 
atvaizdai reiškia galią, išmintį ir gė-
rį. Tikima, kad jo atvaizdas saugo 
namus ir išveja iš jų piktąsias dva-
sias. Jeigu norite turėti klestintį 
verslą, užkopti į naujas karjeros 
aukštumas, įkurdinkite šį talismaną 
rytinėje savo būsto dalyje. Tiesą sa-
kant, galingasis drakonas jus gins ir 
saugos bet kurioje namo vietoje. 

Parengė Virgaudas GUDAS 
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Mūsų gyvenamojo būsto talismanai: dabartis ir istorija

Seniai. Fu, Lu ir Šou dievybės simbolizuoja materialinę gerovę, šeimos 
autoritetą ir visų šeimos narių sveikatą bei ilgaamžiškumą

� Reikšmė. Drakono figūrėlės ir 
atvaizdai reiškia galią, išmintį ir gėrį

�

vieta. Trikojė rupūžė statoma 
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