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 Airijos maisto ir gėrimų produkcijos eksportas praėjusiais metais 
sumažėjo 6,5%, rodo naujausias tyrimas. Nuosmukiui įtakos turėjo ir 
kiaulienos skandalas. Maisto produktų eksportas sudaro 10% viso ša-
lies eksporto.

 Kompanijos „Intel“ vadovas pranešė neturįs planų nutraukti vers-
lo ar mažinti darbuotojų skaičių Airijoje esančiame įmonės padaliny-
je. Panika kilo pasklidus informacijai, kad kompanija ketina mažinti 
darbų apimtis savo įmonės padaliniuose, tačiau pranešama, jog Airi-
jos šios reformos nepasieks.

 Šiaurės Airijos socialinės apsaugos skyriuose papildomai su-
kurta 150 darbo vietų pareigūnams, kurie priima prašymus bedar-
bio pašalpai gauti. Nuolat augant bedarbystei, pareigūnai nebepajėgė 
susitvarkyti su didėjančiu dokumentų srautu. Paskutiniais duomeni-
mis, Š. Airijoje šiuo metu 36 000 darbo netekusių žmonių kreipėsi  
dėl paramos.

 Energetikos reguliavimo tarnybos vadovas Michael Tutty pareiš-
kė, jog dabar galiojančios dujų ir elektros kainos nebekils iki 2009 
metų spalio 1 dienos. Jis taip pat išsakė viltį, kad dujų kainos dar gali 
kristi.

 Airijos Aukcionierių ir turto vertintojų instituto atlikto tyrimo 
duomenimis, visoje šalyje būsto kainos krenta. Specialistų teigimu, 
itin sumažėjo ir komercinių patalpų bei biurų nuomos kaina. Naujos 
statybos gyvenamųjų namų kaina Dubline pernai krito 15%, o už jo 
ribų sumažėjo maždaug penktadaliu. Nenauji būstai Dubline pernai 
atpigo maždaug 18%.

 Jaunų airių, vykstančių uždarbiauti į Australiją, skaičius per pas-
taruosius pusę metų padidėjo dvigubai, lyginant su praėjusiais me-
tais. Per šiuos šešetą mėnesių Australijos Imigracijos tarnyba išdavė 
beveik 13 000 darbo vizų Airijos piliečiams, kai pernai tuo pat metu 
jų buvo išduota 8 500. Darbo vizos Australijoje išduodamos 18-30 
asmenims, kurie čia atvyksta metams. Vėliau vizą jie gali prasitęsti  
dar 12 mėnesių.

 Airiai, pagal naujus statistikos duomenis, yra vieni labiau-
siai susirūpinusių dėl narkotikų platinimo ir ginklų prekybos viso-
je ES. Devyni iš dešimties airių šiuos nusikaltimus laiko didžiausia  
šalies problema.

 Taksi vairuotojas, nuvežęs vagyste įtariamą asmenį į nusikaltimo 
vietą ir vėliau jį iš ten parvežęs, turėjo duoti parodymus Gardos pa-
reigūnams. Manoma, kad su paryčiais „Ladbrokes“ bukmekerių kon-
toroje įvykdytu nusikaltimu vairuotojas neturi nieko bendro, tačiau jo 
automobilis buvo pastebėtas tuo metu, kai įvyko vagystė. Vairuotojo 
prašoma padėti sudaryti nusikaltėlio fotorobotą. 

 Gardos pareigūnai sako, kad neseniai Korke aptikta nelegali ka-
napių gamykla yra didžiausia iš kada nors surastų Airijoje. Specialistų 
vertinimu, gamyklos įranga ir sandėliai turėjo kainuoti apie pusę mili-
jono eurų, o operacijos metu rastų supakuotų kanapių vertė gatvės rin-
koje siekė 360 000 eurų.

 Trečdalis Airijos vairuotojų mano, kad jų vairavimo elgesys per 
pastaruosius dvejus metus pagerėjo, rodo nauja elgesio europos ke-
liuose apžvalga, kurią atliko draudimo bendrovė AXA. Pasak ty-
rimo, 92% Airijos vairuotojų alkoholio vartojimą laiko nesuderi-
namu su vairavimu, o tai yra aukštesnis rodiklis, nei visoje ES, kur 
vidurkis siekia 78%. Tik 6% Airijos vairuotojų prisipažįsta, kad 
buvo gavę baudą ar baudos taškų praėjusiais metais (daugiausia už  
greičio viršijimą).

 Airijos balsuotojų gali paremti Lisabonos sutartį antrajame refe-
rendume, kurį planuojama surengti šiais metais, praneša nepriklauso-
ma Briuselio naujienų svetainė EUobserver.com

 Dundalke kovo gale planuojama uždaryti parduotuvę „Super-
quin", darbo neteks  400 darbuotojų. Parduotuvė Dundalke tik 15 min. 
kelio iki Newry, kur dėl žemo svaro kurso šiuo metu parduotuvėse 
kainos ypač patrauklios. „Superquin“ parduotuvė dar turi 23 prekybos 
taškus visoj Airijoje, kur perkels savo prekybą.

 „Jurys“ plečia savo tinklą investuodami į naujus viešbučius Bri-
tanijoje. Šis tinklas valdo septynis viešbučius Airijoje ir septynioli-
ka Britanijoje, naujai planuojami viešbučiai pareikalaus 90 milijonų 
svarų sterlingų ir sukurs iki 2010 metų apie 300 naujų darbo vietų 
Glasgow, Newcastle, Portsmouth ir Bradford. „Jurys Inns“ priklauso 
Quinlan Private ir Oman investiciniam fondui – tai investuotojo  Sul-
tonato Oman pinigai.

Airijos       savaite

.

Vieni iš ilgiausiai gyvuojančių ir kūrybingiau-
sių lietuviško roko atstovų – Aistė Smilgevičiūtė ir 
grupė „Skylė“ kovo 14 dieną kviečia melomanus į 
koncertą Dubline. 1991 metais kūrybingojo lyderio 
Roko Radzevičiaus suburta roko grupė „Skylė“ jau 
yra išleidusi 13 albumų.  

1993-1995 metais sambūrio nariai leido kūrybos 
almanachą „Plyšys“. 1996-aisiais prie grupės prisi-
jungė įspūdingo balso savininkė – Aistė Smilgevi-
čiūtė, tapusi ir grupės veidu. 1998-aisiais buvo su-
rengtas hipių kultūra persmelktas „Gėlių nakties“ 
festivalis. 

Grupės nariai dalyvavo kuriant spektaklius „Šv. 
Stepono 7 pro memoria“, Žmogus ir Aušrinė“, „Uni-
formos“. Skylėnų pėdsakų aidas girdimas ir Lietu-
vos miestų šventėms kurtose roko operose: „Saulės 
žemė“ (Šiauliai), „Žuviaganys“ (Alytus) ir žinomos 
legendos tęsinyje „Jūratė ir Kastytis“ (Klaipėda). 

„Skylės“ veikloje be šešių dabartinių narių be-
tarpiškai dalyvavo dar devynetas, bei gausus būrys 
vienaip ar kitaip prisidėjusių prie vykusių projektų. 

 Išpopuliarėję studentiškuose renginiuose pašėlu-
siomis dainomis apie meilę 2007-aisiais skylėnai iš-
leido antikos, baltų ir vandens motyvų turtingą „Po-
vandeninių kronikų“ albumą.

Sugrįžusi po trumpos kūrybinės pertraukos gru-
pė pradžiugino gerbėjus kokybišku skambesiu, dai-
na „Jūržolių šokis“ „Radiocentro“ apdovanojimuo-
se įvertinta „Šviežio garso gurkšnio“ nominacija, 
alternatyvios muzikos apdovanojimuose A.LT albu-
mas paskelbtas 2007 metų albumu, o pati grupė – 
metų roko grupe. 

2008-aisiais grupė intensyviai koncertavo Lietu-
voje, turą pabaigdama koncertine programa su ka-
meriniu styginių orkestru. 

Grupė „Skylė“  
traukia į Dubliną 

Dubline grupė pristatys akustinę programą.

Vilniaus mokytojų namuose. 2007

Festivalyje „Baltijos garsas“. 2007

Festivalis "Mėnuo Juodaragis". 2008

Panevėžio miesto šventė. 2008


