DZĪVE UN DARBS LIELBTITĀNIJĀ
DARBA ALGA
• S
 ākot darbu, darba devējam jums jāsniedz darba līgums,
kurā jānorāda, cik daudz jums samaksās, dienu vai
datumu, kurā jums samaksās, un kā jums izmaksās.
• J ums ir jāsaņem algas lapa , kurā ir parādīts nostrādāto
stundu skaits par kurām jums tiek maksāta alga, kā
arī tiek uzrādīti nodokļu un valsts apdrošināšanas
atskaitījumi.
• A
 pvienotajā Karalistē jūs varat brīvi mainīt darbus un
jums nav jāmaksā par aiziešanu no darba.

BANKAS KONTI
• J ūs varat bez maksas atvērt pamata norēķinu bankas
kontu un pieteikties uz valsts apdrošināšanas numuru.
• Pieteikšanās uz darbu Lielbritānijā ir bez maksas.
• Nekad nedodiet savu ID karti vai bankas karti
citām personām.

• N
 ekad nedalaties ar savām interneta pieslēguma
parolēm, PIN kodiem un jebkuriem citiem
personīgajiem datiem.

DARBA
ATVAĻINĀJUMS

MINIMĀLĀ ALGA
Lielbritānijā jums ir jāsaņem vismaz:

• £8.72 stundā, ja esat 25 gadus vecs vai vecāks.

• £8.20 stundā, ja esat vecumā no 21 līdz 24 gadiem.
• £6.45 stundā, ja esat no 18 līdz 21 gadam.

• J a esat 25 gadus vecs vai vecāks, strādājot 40 stundas
nedēļā, jums vajadzētu nopelnīt £348.80 nedēļā - tas
ir pirms jebkādiem nodokļu vai valsts apdrošināšanas
atskaitījumiem.

• D
 arba devējam jums vajag izskaidrot jūsu tiesības
uz atvaļinājumu.

• J ūsu darba devējam jums ir jāizskaidro to, kā pieprasīt
atvaļinājumu.

• G
 andrīz visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz apmaksātu 5,6
nedēļu atvaļinājumu gadā, ieskaitot aģentūru darbiniekus,
neregulāras darba stundas un / vai nulles stundas līgumus.
• J a jūs strādājat 5 dienas nedēļā, jums vajadzētu saņemt 28
atvaļinājuma dienas gadā.

ĪPAŠUMA
ĪRĒŠANA
• V
 idēji istabas īre kopīgā mājā Lielbritānijā maksā no
£150 līdz £300mēnesī (Londonā īres maksa ir augstāka ap £750).
• V
 idēji 2 guļamistabu īpašuma īre Lielbritānijā maksā
no £550 līdz £900 mēnesī (Londonā tā ir augstāka ap £1500).

DZĪVOŠANAS
IZMAKSAS
• A
 pvienotajā Karalistē automašīnas vadīšana izmaksā apmēram
£40 nedēļā - tajā ietilpst degviela, nodokļi un apdrošināšana.
• V
 idēji trīs cilvēku ģimene pārtikas precēm tērē no £49 līdz £63
nedēļā.

• N
 edēļas autobusa biļetei Dienvidjorkšīrā vajadzētu izmaksāt no
£14 līdz £20

LATVIAN

Ja jums ir nepieciešams padoms par nodarbinātību vai vēlaties
iesniegt sūdzību par savu darba devēju, zvaniet Acas pa tālruni
0300 123 1100 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8 līdz 18).
Ja jūs vai kādu jums pazīstamu cilvēku izmanto, zvaniet
GLAA 0800 432 0804 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9 līdz 17),
anonīmi zvaniet uz Mūsdienu verdzības palīdzības līniju pa tālruni
08000 121 700 (24/7).
Ja jums draud tiešas briesmas, vienmēr zvaniet policijai pa tālruni 999.
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