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Netekai darbo? Susikurk darbo vietą pats!
Pradžia 1psl.
Priklausomai nuo aplinkybių ir jūsų prekybinės veiklos lygio, pagrindinio kapitalo sąskaitos (Capital Account) ir balanso
(Balance Sheet) pateikimas nevisada būtinas. Asmenys, besiverčiantys individualia veikla, moka mokesčius pagal individualią mokesčių dydžio nustatymo sistemą (self-assessment system). Pagal šią sistemą asmuo privalo:
• Kiekvienais metais iki spalio 31d. sumokėti išankstinį mo-

kestį (Preliminary Tax) (apskaičiuotą iš mokesčių, kuriuos privaloma sumokėti, sumos);
• Paruošti mokesčių deklaraciją po mokesčių metų pabaigos,
pvz., po gruodžio 31d., bet nė vėliau, kaip kitų mokesčių metų
spalio 31d.;
• Sumokėti mokesčius iki spalio 31d.
Jeigu ketinate priimti į darbą kitus darbuotojus, turite užsiregistruoti kaip darbdavys PAYE/socialiniam draudimui (PRSI).
Tai reiškia, kad jūs turite skaičiuoti mokesčius ir socialinio

draudimo (PRSI) įmoką iš savo darbuotojų atlyginimo ir sumokėti juos Valstybinių mokesčių departamentui (Revenue). Jeigu
jūsų metinė apyvarta prekių tiekimo atžvilgiu viršija €55 000,
o paslaugų tiekimo atžvilgiu - €27 500, turite registruotis kaip
PVM mokėtojas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai pardavimų mokestis. Kiekvienas prekybininkas moka PVM nuo įsigytų prekių ir paslaugų ir ima PVM nuo teikiamų prekių ir paslaugų. Skirtumas tarp PVM, kurį jūs surenkate, ir PVM, kurį
mokate, turi būti sumokėtas Valstybinių mokesčių departamentui (Revenue). Jeigu jūsų metinė apyvarta yra mažesnė už šiuos
limitus, galite pats spęsti ar registruotis PVM mokėjimui.

Lietuviško pavasario dvelksmas Dubline
Kovo 12 d., pasitikti pavasario
bei apžiūrėti meno kūrinių į neseniai Dubline atsidariusią pirmąją lietuviško meno dirbinių galeriją buvo
pakviestos visos Airijoje reziduojančios ambasadorės bei ambasadorių
sutuoktinės.
Renginio „Lietuviškas pavasaris Dubline“ organizatoriai - Lietuvos Respublikos Ambasada Airijoje ir „Rūtos galerija“. Sveikindama
svečius Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė pasidžiaugė,
kad galėjo juos pakviesti į nedidelę lietuvišką salą, įsikūrusią pačiame Dublino centre: „Pavasario, kuris Lietuvoje neįsivaizduojamas be
Kaziuko mugės, proga, norime jus
supažindinti su dalele Lietuvos, jos
tradiciniu menu, papročiais“.

„Rūtos galerijos“ savininkė Rūta
Keršienė šiltai priėmė svečius, pasakojo apie Lietuvą, mūsų tradicijas, verbų pagaminimo būdus. Pasveikindama susirinkusias viešnias,
Rūta linkėjo: „Po ilgos ir šaltos žiemos, atėjus pavasariui, kiekviena
moteris nori pasigražinti bei papuošti spalvomis savo namus. Tikiuosi,
kad šiandien čia surasite ką nors, kas
šį pavasarį jums padarys ypatingu.“
Susirinkę viešnios iš visų pasaulio kontinentų galėjo susipažinti su
nauja – pavasarine - Lietuvos menininkų bei Airijoje gyvenančių kūrybingų lietuvių darbų paroda. Jos
negailėjo gražių žodžių renginio organizatoriams bei galerijos savininkei, o pats didžiausias komplimentas
buvo viešnių pirkiniai – kiekvie-

na išsirinko pavasario dovanų ne tik
sau, bet ir artimiesiems, draugams.
Lietuviško meno bei rankdarbių
galerija Dubline (51 South William
St) atidaryta 2008 metų gruodžio
mėnesį. Čia galima rasti originalių
rankų darbo kūrinių su autorių parašais, molinių varpelių, lino, medžio
bei gintaro dirbinių, verbų, paveikslų, papuošalų.
Ambasadorių ir ambasadorių sutuoktinių susitikimai Dubline vyksta
reguliariai. Vienas iš populiaresnių
renginių yra „Kavos rytmetis“ (angl.
k. „Coffee Morning“), organizuojamas kas mėnesį. Lietuvos Ambasada Airijoje rytmetinę kavą virs gegužės mėnesį.

LR Ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė su Agata Szumowska,
Lenkijos Respublikos ambasadoriaus Airijoje žmona.

Ką mums paliko „Skylė“?
Kovo 14 d. vakarą Dublino centre esančiame klube „The Think Tank“ pirmą kartą Airijoje koncertavo Aistė Smilgevičiūtė su grupe „Skylė“. Koncertas, kurį rėmė
Lietuvos ambasada Airijoje, buvo skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Galima drąsiai teikti, kad šis koncertas
buvo kitoks – salėje jaukiai įsitaisę žiūrovai,
kas prisiglaudė prie sienos, kas atsisėdo tiesiog ant žemės, įdėmiai klausėsi liūliuojančios muzikos.

Viešėjo Lietuvos ambasadoje
Airijoje
Prieš koncertą grupė buvo pakviesta pietų
į Lietuvos ambasadą Airijoje, atlikėjai paliko
įrašą svečių knygoje. Tądien vyko kovo 11-osios minėjimo šventė, kurios pradžioje kartu su
visais šventės dalyviais ir svečiais muzikantai
sugiedojo tautinę giesmę. Tuoj po ambasadorės ir ALB Dublino skyriaus pirmininkės šventinių kalbų Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ atliko keletą dainų.

Publika prašė pakartoti
Grupė „Skylė“ ir Aistė Smilgevičiūtė 2008
- tųjų metų pabaigoje koncertinį turą su albu-

mu „Povandeninės kronikos“ baigė anšlaginiais koncertais su kameriniu orkestru Vilniuje
ir Kaune. Nors grupės vadybininkas neslepia,
kad buvo baiminamasi, ar alternatyvios muzikos grupė turės gerbėjų tarp Airijoje gyvenančių tautiečių, kolektyvo pasirodymas Dubline
sulaukė pasisekimo. Koncertui atėjus į pabaigą, plojimai netilo, todėl scenoje vėl pasirodžius Aistei, susirinkusieji nudžiugo. Paskutinei koncerte nuskambėjusiai dainai „Strazdas“
abejingų tikrai neliko. Publika negailėjo palaikančių plojimų, o po koncerto dainininkai
buvo apgulti prašančių autografų ir norinčių
kartu nusifotografuoti.
Programoje skambėjo dainos iš paskutinio albumo „Povandeninės kronikos“ taip pat
klausytojų pamėgti kūriniai iš albumų „Babilonas“, „Lukiškių pieva“, duetai iš roko operos
„Jūratė ir Kastytis“, kiti kūriniai iš nemenko
kompozitoriaus Roko Radzevičiaus ir grupės
„Skylė“ repertuaro.

Ne tik Airijoje yra ką pamatyti
Po gyvo garso koncerto pakalbinti A. Smilgevičiūtė ir R. Radzevičius džiaugėsi sėkmingu koncertu ir užmegztu ryšiu su publika.
Dainų kūrėjas Rokas patikino, kad į Airiją atvažiavo ne dėl pinigų, o dėl to, kad jiems ma-

lonu vis kitur koncertuoti, be to, kitą dieną muzikantai planavo šiek tiek artimiau susipažinti
su Airija ir pamatyti bent jau kelias įdomias
žaliosios salos vietas. Užsiminus apie įdomias
vietas, A. Smilgevičiūtė patikino, kad ir Lietuvoje jų apstu. Pasak moters, Žemaitijoje yra
labai daug vertų dėmesio vietų, kurių daugelis
nežino, nes jos kol kas nėra išgarsintos.

Įdomus povandeninis pasaulis
A. Smilgevičiūtė pasakojo, kad vaikystėje
daug laiko praleido prie Platelių ežero, todėl ir
dabar vanduo jai artimas. „Man labai įdomus
povandeninis pasaulis. Ką nors norėdama pasakyti savo kūryba, dažnai žiūriu per povandeninę prizmę“, - sakė dainininkė.

Rokas nerimauja, kad Aistės
nepaviliotų kitas grupės narys
Linksmai nusiteikęs R. Radzevičius juokavo, kad kartu gyventi su Aiste ir auginti du
turimus sūnus ketina tol, kol jo arba jo mylimosios nepavilios kitas. „Ko gero Aistė turi
daugiau šansų būti paviliota, nei aš. Mat grupėje vyrukų daugiau“, - juokėsi humoro jausmo nestokojantis muzikantas.
Pasiteiravus, ar tiesa, jog grupės atliekamai

muzikai nesvetimas seksualumas, A. Smilgevičiūtė su tuo visiškai sutiko: „Kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime yra seksualumo, erotikos, taip ir kūryboje jis natūraliai randasi“.

Lankė žymias Airijos vietas
Koncerto ūžesiui aprimus ir apžiūrėjus Dublino miesto pagrindinius objektus, sekmadienį
grupė patraukė į vakarinę Airijos dalį – Atlanto vandenyno pakrantės link. Visiems didelį įspūdį paliko pakeliui aplankytos seniausios
Airijoje druidų laikus menančios ąžuolų girios
bei Charleville pilis Tullamore. Žmonės kalba, kad šioje pilyje vaidenasi: „Ne viską, tai
ką matote yra tikra ir nevisa tai, ko nematote, yra netikra“. Kolektyvą iš Lietuvos sužavėjo slaptaviečių gausa bei pilies paslaptys.
Pasigrožėję paslaptinga pilimi, muzikantai patraukė Klifų link (The Cliffs of Moher ). Nors
kelionė akmenuotais laukais ir vingiuojančiais
siaurais keleliais užtruko, besigrožint neįprastu lietuvio akiai kraštovaizdžiu ir besiklausant
ką tik įsigytų airiško folkloro melodijų, laikas
neprailgo. Pasak grupės vadybininko, visus lūkesčius pranoko neišdildomą įspūdį palikusios
unikalios vietovės, laukinės gamtos jėga, kurios trauka galbūt prisidės prie naujų A. Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ planų kūrimo.

