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Darbas Jungtinėje Karalystėje 
Kaip rasti darbą Jungtinėje 
Karalystėje? 
Įdarbinimo agentūros 
Įdarbinimo agentūros suranda darbą žmonėms.  
Įmonės moka agentūrai už tai, kad ši samdo 
darbuotojus.
Jei įsidarbinote, pasinaudoję įdarbinimo agentūros 
paslaugomis, labiau tikėtina, kad darbo sutartis bus 
sudaryta su agentūra, o ne su įmone, kurioje dirbsite.
Jei dirbate agentūrai, su Jumis visad privalo būti 
sudaryta rašytinė sutartis. Šioje sutartyje turi būti 
apibrėžtos pagrindinės samdos sąlygos.   Jūsų 
sutartis vadinsis darbo sutartimi,  jei Jūs priimamas 
samdomu darbuotoju, arba paslaugų sutartimi, jei 
esate priimtas „darbininku“  (žr. 5 puslapyje, kad 
įvertintumėte, ar esate samdomas darbuotojas ar 
„darbininkas“).
Jei dirbate agentūrai, Jūs turite teisę į mokamas 
atostogas ir poilsio dienas, pertraukas pailsėti, 
nacionalinį minimalų darbo užmokestį,  iš Jūsų 
atlyginimo negali būti atlikti jokie atskaitymai, 
išskyrus nustatytus įstatymais. Jums taikomi sveikatą, 
darbo saugą reglamentuojantys bei diskriminaciją 
draudžiantys  teisės aktai.  Jūs galite gauti ligos ir 
motinystės išmokas. 
Jūs galite bet kuriuo metu prisijungti prie kitos 
įdarbinimo agentūros ir galite pasirašyti sutartis  su 
daugiau nei viena agentūra tuo metu, kai ieškote 
darbo.  
Jei manote, kad įdarbinimo agentūra elgiasi su Jumis 
nesąžiningai, skambinkite Įdarbinimo agentūros 
standartų inspekcijos (Employment Agency 
Standards) pagalbos linija  telefonu 0845 955 5105 
(pirmadieniais – penktadieniais, nuo 9.30 iki 16.30 
val.), arba kreipkitės į įdarbinimo konsultantą. 
● Jungtinėje Karalystėje įdarbinimo agentūroms 
draudžiama imti iš Jūsų mokestį už tai, kad ieško 
Jums darbo.  Jei agentūra prašo iš Jūsų pinigų už 
darbo paiešką, skambinkite  Įdarbinimo agentūros 
standartų inspekcijos pagalbos linija konfidencialiai 
konsultacijai

Aprūpintojai darbu / samdytojai 
Aprūpintojai darbu kartais vadinami samdytojais. 
Jie suranda dirbančiuosius tiesiogiai darbdaviams 

ir dažnai veikia žemės ūkio, maisto bei statybos 
pramonės srityse. 
Pagal Jungtinės Karalystės įstatymus aprūpintojai 
darbu / samdytojai žemės ūkio, sodininkystės, 
miškininkystės, jūros gėrybių rinkimo ir maisto 
gamybos bei pakavimo srityse privalo turėti 
Samdytojų licencijavimo tarnybos  (Gangmasters’ 
Licensing Authority (GLA) išduotą licenciją. Veikdami 
be licencijos jie pažeidžia įstatymą. 
Jūs galite patikrinti, ar samdytojas turi licenciją, 
apsilankę interneto svetainėje www.gla.gov.uk ar 
paskambinę telefonu  0845 602 5020. 
● Aprūpintojams darbu ir samdytojams neleidžiama 
imti iš Jūsų mokesčio už darbo paieškas. Tai 
prieštarauja įstatymui.  
Jei manote, kad aprūpintojas darbu / samdytojas 
elgiasi su Jumis nesąžiningai, ar abejojate dėl jų 
veiklos, susisiekite su Samdytojų licencijavimo 
tarnyba. 
Kad išvengtumėte abejotinos reputacijos įdarbinimo 
agentūrų ir samdytojų išnaudojimo savo šalyje ir 
Jungtinėje Karalystėje, stenkitės gauti kuo daugiau 
informacijos apie juos, prieš susitardami dėl 
įdarbinimo. Išsiaiškinkite, ar kiti Jūsų pažįstami 
naudojosi agentūros paslaugomis, ir kokias sąlygas ji 
iš tiesų siūlo. 
Jei tai atrodo per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai 
taip ir yra!  
● Nei darbdavys, nei įdarbinimo agentūra, nei 
samdytojas neturi teisės saugoti Jūsų paso ar 
tapatybės dokumentų. Agentūra turi teisę paprašyti 
paso ir nukopijuoti jame esančius įrašus, tačiau 
privalo grąžinti.  Jei jie primygtinai reikalauja patys 
saugoti dokumentus, kuo greičiau kreipkitės 
pagalbos. 

EURES (Europos užimtumo 
tarnybų) konsultantai  
EURES konsultantai yra šiam darbui pasirengę 
specialistai, teikiantys tris pagrindines EURES 
paslaugas tiek ieškantiems darbo asmenims, tiek 
darbdaviams, besidomintiems Europos darbo rinka: 
• informavimą;
• pagalbą; 
• įdarbinimą
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Jie turi praktinės, administracinės bei teisinės 
patirties, susijusios su darbo jėgos mobilumu, 
tiek vienos šalies viduje, tiek tarp šalių.  Jie 
bendradarbiauja su kiekvienos valstybės narės 
Valstybine įdarbinimo tarnyba ar su kita panašia 
organizacija, priklausančia EURES tinklui. 
Toliau pateikta nuoroda padės Jums rasti EURES 
konsultantą savo šalyje. 
http://europa.eu.int/eures/main 
jsp?acro=eures&lang=en&catI 
d=3&parentCategory=3 

Laikraščiai  
Laisvos darbo vietos, kartais vadinamos 
„vakuojančiomis“, nuolat skelbiamos laikraščiuose, 
tokiuose kaip „Guardian“
http://jobs.guardian.co.uk  
ir  „The Times” . 
www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/career_
and_jobs/  
Darbo skelbimams skirtas skiltis galite rasti ir 
vietiniuose laikraščiuose.  Kartais darbas siūlomas 
prekybos centrų  skelbimų lentose ar parduotuvių 
vitrinose.  Šis darbas paprastai siūlomas ne visą 
darbo dieną, o atlygis dažnai būna žemas. Jei norite 
dirbti konkrečioje bendrovėje, galite laisvų darbo 
vietų ieškoti šių bendrovių interneto svetainėse.

Įdarbinimo centrai (Job Centre 
Plus) 
Tai Jungtinės Karalystės viešosios institucijos, kurios 
padeda žmonėms įsidarbinti bei teikia kai kurias kitas 
paslaugas. Jos taip pat suteikia galimybę pasinaudoti 
vertėjų paslaugomis.   
Įdarbinimo centrų interneto svetainė: www.
jobcentreplus.gov.uk.  Čia taip pat veikia nebrangi 
telefono tarnyba – „Jobseeker Direct“, į kurią galima 
kreiptis telefonu 0845 6060234 nuo 9 iki 18 val. 
darbo dienomis ir nuo 9 iki 13 val. šeštadieniais.

Išsilavinimas 
Pretendentai į kai kurias darbo vietas privalo 
turėti specialų pasiruošimą ar išsilavinimą. Jei Jūsų 
išsilavinimas įgytas kitoje šalyje, naudodamiesi 
Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos 
centro (NARIC) interneto svetaine www.naric.org.
uk ar telefonu 0870 9904088, galite nustatyti, kaip 
jūsų išsilavinimas gali būti prilygintas atitinkamam 
išsilaviniui Jungtinėje Karalystėje.
Jungtinėje Karalystėje veikia daug interneto svetainių 
, kurios siūlo darbą. Štai kelios iš jų:
www.jobs24.co.uk, www.jobsearch.co.uk – įvairios 
darbo vietos rytų Anglijos regione;   
www.toplanguagejobs.co.uk,  www.
multilingualvacancies.com –  įvairios darbo vietos 
daugeliu kalbų visoje Jungtinėje Karalystėje;
www.jobserve.co.uk, www.cwjobs.co.uk    – darbo 
vietos informacinių technologijų srityje.                      

Ar turiu teisę legaliai dirbti 
Jungtinėje Karalystėje?  
Visateisės Europos Sąjungos narės 
Visateisės Europos Sąjungos narės yra valstybės, 
tapusios ES narėmis iki 2004 metų gegužės 1 d., 
ir kai kurios valstybės, tapusios ES narėmis 2004 
metų gegužės 1 d.:  Malta, Kipras, Liuksemburgas, 
Belgija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Ispanija, 
Graikija, Portugalija, Italija, Suomija, Danija, Olandija 
ir Jungtinė Karalystė.  
Jei Jūs atvykote iš vienos išvardytų valstybių, galite 
gyventi ir dirbti Jungtinėje Karalystėje, kaip visas 
teises turintis ES pilietis. Jums tereikia galiojančios 
asmens tapatybės kortelės arba paso.  
A8 Europos piliečiai 
Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Slovėnija, 
Slovakija, Lenkija Vengrija – yra aštuonios naujosios 
Europos Sąjungos valstybės narės (A8), kurios  
prisijungė prie ES 2004 metų gegužės 1 d. Jei 
atvykote iš vienos išvardytų 8 valstybių, galite teisėtai 
dirbti Jungtinėje Karalystėje samdomą darbą arba 
dirbti savarankiškai.  
Jei esate samdomas darbuotojas:
● Visi įsidarbinę A8 piliečiai privalo per mėnesį nuo 
darbo Jungtinėje Karalystėje pradžios užsiregistruoti 
pagal Darbuotojų registracijos programą (Workers’ 
Registration Scheme (WRS).  Šiuo metu mokestis už 
prisijungimą prie Darbuotojų registracijos programos 
yra 90 svarų sterlingų
A8 šalių darbuotojai, kurie nepertraukiamai dirbo 
12 mėnesių ir yra prisijungę prie Darbuotojų 
registracijos programos, įgyja visas teises gyventi 
ir dirbti Jungtinėje Karalystėje ir neprivalo daugiau 
registruotis

Kur galėčiau gauti Darbuotojų 
registracijos programos prašymo 
formą? 
Darbuotojų registracijos programos  prašymo formą 
galite parsisiųsti iš:  www.bia.homeoffice.gov.uk/
workingintheuk  
Formą reikia užpildyti anglų kalba,  tačiau galite 
parsisiųsti įvairius formos variantus, kuriuose yra 
pateikti pildymo nurodymai Jūsų nacionaline kalba.
Daugiau informacijos rasite, apsilankę: www.ukba.
homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/
workers/ 

Dirbu savarankiškai, ar vis vien 
turėčiau registruotis?  
A8 valstybių piliečiai ir Bulgarijos bei Rumunijos 
piliečiai gali atvykti į Jungtinę Karalystę ir dirbti 
savarankiškai. Jei dirbate savarankiškai, Jums nereikia 
registruotis pagal Darbuotojų registracijos programą.   
A2 Europos piliečiai  
Rumunija ir Bulgarija prisijungė prie Europos 
Sąjungos 2007 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje 
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jos žinomos kaip dvi naujosios šalys narės (A2). Jei 
esate Bulgarijos ar Rumunijos pilietis ir norite teisėtai 
dirbti Jungtinėje Karalystėje, galite tai padaryti šiais 
būdais. 

Įdarbintas darbdavio ar 
įdarbinimo agentūros:
Jei esate A2 pilietis ir buvote priimtas į darbą 
Jungtinėje Karalystėje tiesiogiai darbdavio ar 
įdarbinimo agentūros, veikiančios Jūsų šalyje, 
darbdavys ar agentūra privalo Jums gauti 
Prisijungusios valstybės darbuotojo pažymėjimą arba 
Sezoninio darbo žemės ūkyje programos vizą, prieš 
Jums išvykstant iš savo šalies.

Savarankiškai dirbantis:
Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai gali atvykti į Jungtinę 
Karalystę dirbti savarankiškai — pradėti verslą. 
Informaciją, kaip tapti savarankiškai dirbančiu,  rasite 
šioje svetainėje: 
www.hmrc.gov.uk/leaflets/se1.htm#a . 
Aukštos kvalifikacijos migrantų programa  
Šios programos paskirtis – sudaryti galimybę aukštos 
kvalifikacijos asmenims atvykti į Jungtinę Karalystę 
ir ieškoti darbo ar galimybių dirbti savarankiškai. 
Aukštos kvalifikacijos migrantų programa skiriasi 
nuo darbo leidimų bei darbo vizų sistemos, nes 
Jums nereikia turėti specialaus darbo pasiūlymo 
Jungtinėje Karalystėje, kad galėtumėte dalyvauti 
šioje programoje.  Daugiau informacijos galite rasti 
šioje svetainėje: www.ukba.homeoffice.gov.uk/
workingintheuk/tier1/hsmp/  

Mokesčiai ir nacionalinio 
draudimo įnašai 
Jei gyvenate ir dirbate Jungtinėje Karalystėje, privalote 
kreiptis su prašymu gauti nacionalinio draudimo (NI) 
numerį. 
●  Galite įsidarbinti be nacionalinio draudimo 
numerio ir dirbti be jo 6 mėnesius. Tačiau siūloma, 
pradėjus dirbti kuo greičiau kreiptis su prašymu 
nacionalinio draudimo numeriui gauti, nes Jūsų  
nacionalinio draudimo įnašai susiję su galimybėmis 
gauti mokestinius kreditus ir kitas lengvatas.   
Jums reikia nacionalinio draudimo numerio, jei norite 
kreiptis dėl lengvatų, ir tam, kad turėtumėte teisę 
naudotis tam tikromis paslaugomis, pavyzdžiui, 
valstybinės sveikatos sistemos paslaugomis. 
Daugiau informacijos, susijusios su mokesčiais ir 
nacionaliniu draudimu, rasite šiose svetainėse:  www.
worksmart.org.uk/money/ 
www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/
Taxes/ BeginnersGuideToTax/DG_4015904  

Kaip gauti nacionalinio draudimo 
numerį?  
Jeigu norite gauti nacionalinio draudimo numerį,  
skambinkite į Įdarbinimo centro nacionalinio 

draudimo numerio suteikimo tarnybos pagalbos 
liniją, telefonu 0845 600 0643 
Jums reiks užpildyti prašymą ir atsakyti į klausimus 
žodžiu. Kartu su prašymu turėsite pateikti šiuos 
dokumentus:  
• pasą;
• asmens tapatybės kortelę;
• vizą arba Darbuotojų registracijos programos   
 sertifikatą  (tik A8 piliečiams);
• mėlynąjį registracijos sertifikatą  (tik A2    
 piliečiams);
• kitus Jūsų turimus Vidaus reikalų ministerijos   
 dokumentus, Jūsų teisinei padėčiai Jungtinėje   
 Karalystėje atskleisti; 
• pažymą apie išmokėtą darbo užmokestį;
• įrodymus, kad dirbate savarankiškai    
 (Jos Didenybės pajamų ir muitinės tarnybos   
 dokumentus).

Kokias turiu teises, jei dirbu 
Jungtinėje Karalystėje?  
Darbininkas ar darbuotojas? 
Jūsų teisės skiriasi priklausomai nuo to, ar esate 
darbininkas ar darbuotojas. Darbuotojai dažnai turi 
daugiau teisių nei darbininkai.   
Žemiau pateikta lentelė padės nustatyti, ar esate 
darbininkas, ar darbuotojas. Jei atsakėte „Taip“ į 
daugiau klausimų skiltyje „Darbininkas“, greičiausiai 
esate darbininkas.   

Darbininkas Darbuotojas
Sudarėte paslaugų 
sutartį? Sudarėte darbo sutartį? 

Do you work via an 
employment agency? 

Do you work directly for 
a company? 

Dirbate netiesiogiai per 
įdarbinimo agentūrą? 

Dirbate tiesiogiai 
įmonėje? 

Atlyginimą Jums moka 
agentūra? 

Do you have set hours 
of 
employment? 

Jūsų darbo laikas 
nenustatytas, pagal 
poreikį? 

Are you expected to 
stay at work and be paid 
whether there is work or 
not? 

Dirbate tik tada, kai yra 
darbo? 

Turite būti darbo vietoje 
ir Jums mokama už 
darbą nepriklausomai 
nuo to, ar yra darbo, ar 
ne? 

Ir darbuotojai, ir darbininkai turi tas pačias darbo 
įstatymais nustatytas teises: minimalų darbo 
užmokestį ir mokamas atostogas bei poilsio dienas. 
Įstatymai draudžiantys diskriminaciją  bei sveikatos 
ir darbo saugos įstatymai taip pat taikomi ir 
darbininkams, ir darbuotojams. Darbuotojai turi teisę 
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naudotis drausminėmis ir skundų procedūromis. 
Darbininkai šiomis procedūromis naudotis paprastai 
negali. 

Atlyginimas 
Teisės aktai įpareigoja beveik visiems darbininkams 
ir darbuotojams mokėti ne mažesnį nei nacionalinį 
minimalų darbo užmokestį (NMW), kuris 2008 m. 
spalį buvo:  
• 5,73 svarai sterlingų už valandą, vyresniems   
 nei 22 metų amžiaus asmenims; 
• 4,77 svarai sterlingų už valandą asmenims,   
 kurių amžius nuo 18 iki 21 metų imtinai; 
• 3,53 svarų sterlingų už valandą jaunuoliams,   
 jaunesniems nei 18 metų, kurie nėra privalomo 
 mokyklinio amžiaus.
(Jis keičiasi kasmet, todėl nuolat tikrinkite, ar 
Jums mokamas šiuo metu nustatytas nacionalinis 
minimalus darbo užmokestis).  
Jei Jūs negaunate nacionalinio minimalaus darbo 
užmokesčio, dirbdami Jungtinėje Karalystėje, 
skambinkite Nacionalinio minimalaus darbo 
užmokesčio pagalbos linija nemokamai konsultacijai: 
Visi skambučiai konfidencialūs. Jie gali pagelbėti 
Jums gauti teisėtai priklausantį minimalų darbo 
užmokestį ir bet kokias kitas išmokas, kurias Jūsų 
darbdavys Jums skolingas. 
Daugiau informacijos galima rasti interneto 
svetainėje: www.hmrc.gov.uk/nmw

Darbo valandos 
Europos teisės aktai suteikia Jums teisę į poilsio laiką 
per darbo savaitę. Jūs neprivalote dirbti daugiau nei 
48 valandas, nebent pasirinktumėte kitaip.  
Europos Sąjungos Darbo laiko direktyvos garantuoja 
visiems dirbantiesiems šias pagrindines teises:    
• ne ilgesnę nei 48 valandų privalomą darbo 

savaitę (dirbti daugiau nei 48 valandas 
darbuotojas gali tik savo pasirinkimu); 

• gali būti reikalaujama dirbti naktį ne ilgiau nei 
vidutiniškai 8 valandas per parą; 

• dirbantieji naktį turi teisę nemokamai gauti 
sveikatos įnašus; 

• visi dirbantieji turi teisę į 11 poilsio valandų per 
parą; 

• visi dirbantieji turi teisę į vieną poilsio dieną per 
savaitę; 

• kiekvienas, dirbantis ilgiau nei 6 valandas per 
parą, privalo gauti pertrauką poilsiui; 

• teisę į 4 savaičių mokamas atostogas per metus.  
Daugiau informacijos galima rasti interneto 
svetainėje:  
Jei manote, kad iš Jūsų reikalaujama dirbti pernelyg 
daug valandų, galite susiekti su Nacionalinio 
minimalaus darbo užmokesčio pagalbos linija 
nemokamai ir konfidencialiai konsultacijai.  

Metinės atostogos 
Jūs įgyjate teisę į metines atostogos nuo pirmosios 

darbo dienos. Atostogos priklauso nuo to, kiek 
valandų per savaitę dirbate. 
Jei dirbate visą darbo savaitę, Jums turite teisę į 4,8 
savaites trunkančias atostogas kasmet. Nuo 2009 m. 
balandžio 1 d. šios atostogos prailginamos iki 5,6 
savaičių (28 dienų).
Jei dirbate ne visą darbo dieną, turite teisę į 
proporcingai (dirbtam laikui) apskaičiuotas metines 
atostogas.
Daugiau informacijos apie įstatymu nustatytas 
metines atostogas rasite, apsilankę interneto 
svetainėje: www.direct.gov.uk/en/Employment/
Employees/Timeoffandholidays/index.htm  

Sveikata ir darbo sauga 
Darbdaviai atsako už darbuotojų sveikatą ir darbo 
saugą.   
Jie taip pat atsako už žmones, besilankančius 
tarnybinėse patalpose, pavyzdžiui tiekėjus ar 
klientus.  
Pagal įstatymą visi darbdaviai privalo reguliariai 
vertinti  riziką, kad galėtų užtikrinti, jog darbo 
vieta nekelia pavojaus Jūsų saugumui ir gerovei. Jei 
įmonė maža, joje paprastai yra vienas darbuotojas, 
paskirtas ir apmokytas atlikti rizikos įvertinimą 
ir spręsti su sveikata ir darbo sauga susijusius 
klausimus. 
Visi darbdaviai, nepriklausomai nuo įmonės dydžio, 
privalo užtikrinti, kad darbo vieta yra saugi ir nekelia 
pavojaus sveikatai. 

Motinystės atostogos ir išmokos 
Jei dirbate agentūrai, neturite teisės gauti motinystės 
atostogų iš savo darbdavio, tačiau galite įgyti 
teisę į įstatymu nustatytas motinystės išmokas, jei 
agentūra iš Jūsų atlyginimo išskaičiuoja mokesčius ir 
nacionalinį draudimą. 
Sužinoti savo teises bei tai, kokiu būdu gauti 
įstatymu nustatytą motinystės išmoką, galite 
apsilankę interneto svetainėje: 
www.worksmart.org.uk/rights/im_an_agency_
worker_do_i_get  
Tiesiogiai samdomi darbuotojai turi teisę pasinaudoti 
motinystės atostogomis. Įstatymu nustatytos 
motinystės atostogos trunka 52 savaites. 
Jūs galite įgyti teisę gauti įstatymu nustatytas 
motinystės išmokas nuo 39 nėštumo savaitės. 
Daugiau informacijos rasite, apsilankę 
interneto svetainėje:  www.direct.gov.uk/
en/Parents/Moneyandworkentitlements/
Parentalleaveandpay/DG_10029285 

Ligos išmokos 
Nėra įstatymo, kuris įpareigotų darbdavį mokėti 
kitokias ligos išmokas, nei įstatymu nustatytas 
darbdavio dalyvavimas mokant ligos išmoką kartu su 
nacionaliniu draudimu. 
Kai kurios privačios įmonės įtraukia ligos išmokas į 
darbo sutartį. Šiuos nuostatos būna labai skirtingos. 
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Kitos privačios įmonės gali siūlyti sutartyje 
neįteisintas ligos išmokų schemas, kurios paprastai 
vadinamos  savanoriškomis išmokomis. 

Ar agentūra/darbdavys gali atlikti 
atskaitymus iš mano atlyginimo?  
Teisėti atskaitymai  
Darbdavys tik tada gali atlikti atskaitymus iš Jūsų 
atlyginimo, jei: 
• Jūs iš anksto raštu sutikote, kad tokie 

atskaitymai būtų atliekami;
• tokie atskaitymai leidžiami ar reikalaujami 

pagal darbo sutartį/sutartį su darbdaviu; 
• atskaitymai numatyti įstatymais, pavyzdžiui 

pajamų mokestis arba nacionalinio draudimo 
įnašai. 

Apgyvendinimas 
Jei Jūsų darbdavys / agentūra suteikia gyvenamąją 
vietą, mokestis už tai gali būti atskaitytas prieš 
išmokant atlyginimą. Tačiau nustatyti griežti 
ribojimai, kiek darbdavys ar agentūra gali atskaityti.  
Transportas 
Jūsų darbdavys / agentūra gali atskaityti iš atlyginimo 
transporto išlaidas, bet tik tada, jei atlyginimas 
netampa mažesniu už minimalų darbo užmokestį.   
Prieš atliekant bet kokius atskaitymus iš atlyginimo, 
būtinas Jūsų sutikimas.   
●  Jūsų agentūra / darbdavys neturi teisės atskaityti  
atlyginimo apdorojimo išlaidų ar išlaidų už Jums 
suteiktas darbo saugos priemones.  
Išsamesnių paaiškinimų dėl atskaitymų ieškokite:  
http://www.berr.gov.uk/whatwedo/employment/
employment-legislation/employment-guidance/
index.html 
Naudingi kontaktai  
Konsultavimo, sutaikymo ir arbitražo tarnyba (ACAS) 
yra viešoji įstaiga, skatinanti gerus santykius darbo 
vietose. Nemokamą konsultaciją su darbo santykiais 
susijusiais klausimas gausite, paskambinę telefonu 
08457 474747 ar apsilankę www.acas.org.uk. 
Gyventojų konsultavimo biurai siūlo nepriklausomas 
ir konfidencialias konsultacijas įvairiais klausimais, 
įskaitant darbo santykius, apgyvendinimą ir 
socialines teises. Apsilankykite interneto svetainėse 
www.citizensadvice.org.uk  arba www.adviceguide.
org.uk .
Bendruomenės teisinių paslaugų tarnyba (Community 
Legal Service Direct (CLS Direct) — valstybinė 
konsultacinė tarnyba. Čia Jums gali paaiškinti, 
kur arčiausiai galite gauti teisininko konsultaciją. 
Tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija 
keliomis kalbomis. Ji taip pat teikia nemokamas 
konsultacijas, jei Jums priklauso teisinė pagalba 
(Jums bus pasakyta, ar tokia pagalba priklauso).
Jums bus sudaryta galimybė naudotis vertėjo 

paslaugomis, jei tokios paslaugos reikalingos.
Galite skambinti telefonu 0845 3454345, 
pirmadieniais — penktadieniais, nuo 9.00 iki 18.30 
val. www.clsdirect.org.uk
direct.gov.uk 
Jungtinės Karalystės Vyriausybės interneto svetainėje 
pateikta informacija daugeliu įvairių klausimų, 
įskaitant darbuotojų teises:  www.direct.gov.uk/en/
Employment/index.htm   
Įdarbinimo agentūros standartų inspekcija –   
vyriausybinė institucija, kuri prižiūri įdarbinimo 
agentūras. Ji nemokamai konsultuoja dirbančiuosius, 
darbdavius, samdos specialistus ir įdarbinimo 
agentūras. 
Pagalbos linija: 0845 955 5105  
Samdytojų licencijavimo institucija (GLA)  
www.gla.gov.uk 
Sveikatos ir saugos tarnyba (HSE)
konsultuoti sveikatos ir darbo saugos klausimais. 
Telefonas: 0845 3450055 www.hse.gov.uk  
Nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio 
pagalbos linija teikia nemokamas ir konfidencialias 
konsultacijas darbo užmokesčio, darbo laiko ir darbo 
sąlygų klausimais. Telefonas: 0845 6000 678. 
Profesinės sąjungos
Jungtinėje Karalystėje profesinės sąjungos yra 
nepriklausomos nuo vyriausybės. Jų paskirtis – ginti 
dirbančiųjų teises. Jei norite daugiau sužinoti apie 
profesines sąjungas, apsilankykite: 
www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/
TradeUnions/index.htm    
Profesinių sąjungų kongreso (TUC) pagalbos linija 
„Žinok savo teises“ gali suteikti informaciją apie Jūsų 
teises ir apie tai, kaip įsijungti į profesinę sąjungą. 
Telefonas:  0870 600 4882 
Aplankykite profesinių sąjungų kongreso interneto 
svetainėje „Worksmart“,  kurioje pateikiama 
informacija apie Jūsų teises darbe, ir padedama 
susirasti profesinę sąjungą: www.worksmart.org.uk 
Jei norite gauti lankstinukų „Žinok savo teises“ 
(pateikti keliomis Europos kalbomis), apsilankykite:  
www.tuc.org.uk/international/index.
cfm?mins=288 
Pažeidžiamų darbininkų projektas  (VWP) 
bandomasis projektas, padėsiantis darbininkams 
įgyti visas teisėtų darbuotojų teises. www.
vulnerableworkersproject.org.uk  
Darbininkų  registravimo komanda 
Teikia Darbuotojų registracijos programos formas, 
reikalingas dirbantiems Jungtinėje Karalystėje 
Daugiau informacijos galima gauti telefonu 08705 
210 224 arba apsilankius: www.ukba.homeoffice.
gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/workers   
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Apsigyvenimas
Ar darbdavys suteiks man 
gyvenamąją vietą?  
Kai kurie darbdaviai apgyvendina dirbančiuosius 
iš užsienio, bet ne visais atvejais. Prieš 
vykdamas į Jungtinę Karalystę, sužinokite iš 
savo darbdavio, ar bus suteikta gyvenamoji 
vieta, ir išsiaiškinkite, kokia ji.  
● Pagal 1985 metais priimtą Apgyvendinimo 
įstatymą, nustatyti žemiausi privalomi standartai 
darbdavio suteikiamam apgyvendinimui.  Jūs 
neturite sutikti su kenksmingomis sveikatai ar 
pernelyg ankštomis gyvenimo sąlygomis. 

Kokią gyvenamąją vietą suteiks 
darbdavys?  
Tai priklausys nuo darbdavio.  
Įdarbinimo agentūros kartais apgyvendina 
dirbančiuosius nuomojamuose kambariuose, 
kuriuose suteikiami pusryčiai ir nakvynė (Bed 
and Breakfast accommodation (B&B). Už mažą 
ar vidutinio dydžio kambarį turėsite mokėti apie 
65 – 75 svarus sterlingų per savaitę (rytinėje 
Anglijoje  2009 metais). Dažnai tenka dalintis 
kambariu su kitu asmeniu.  Kainos skiriasi 
priklausomai nuo gyvenamosios vietos kokybės.   
Žmonėms, dirbantiems žemės ūkyje, gali būti 
pasiūlyta apsigyventi vagonėliuose.   
Jei einate dirbti į vietos globos namus, Jums gali 
būti pasiūlyta apsigyventi globos namuose.   
Gyvenamosios vietos rūšį, kainą ir kokybę 
kiekvienas darbdavys paprastai siūlo skirtingas, 
tačiau yra žemiausi priimtini standartai, 
nustatyti savivaldybės Apgyvendinimo ar 
Aplinkos higienos departamentų (Housing 
or Environmental Health Department), toje 
vietovėje, kurioje gyvenate. 

Kaip susirasti nuomojamą 
kambarį, butą ar namą?  
• Interneto svetainėse, pavyzdžiui šiose: 
www.moveflat.com www.gumtree.com ;
www.homes24.co.uk www.rightmove.co.uk. 
• Vietos laikraščiuose.
• Specialiame skelbimų laikraštyje („LOOT“) 

ar atitinkamoje interneto svetainėje: http://
www.loot.com/property. 

• Parduotuvių vitrinose. 
• Per nekilnojamojo turto / nuomos agentus. 

Nekilnojamojo turto agentai reikalauja 
papildomo mokesčio, jei nuomojamasi 
naudojantis jų paslaugomis.   

Už ką turėsiu mokėti, pradėjęs 
savarankiškai nuomotis būstą?  
Užstatas  
Užstatas — tam tikra pinigų suma, kurią 
duodate turto savininkui nuomos laikotarpio 
pradžioje. Užstatu savininkas ar savininkė 
užsitikrina nuostolių atlyginimą, jei Jūs 
pakenksite turtui.   
Daugelis savininkų prašo užstato, lygaus vieno 
mėnesio nuomos mokesčiui, bet užstato suma 
gali keistis.  Jei mokate nuomą kas savaitę, 
savininkas gali reikalauti užstato, lygaus 
savaitės nuomos mokesčiui.   
Jei Jūs pakenksite turtui ar nebegalėsite grąžinti 
savininkui būsto tokio pat švaraus ir tvarkingo, 
jis ar ji gali pasilikti šiuos pinigus ir skirti juos 
turtui pataisyti arba sutvarkyti.   
● Jei Jums kyla problemų dėl to, kad savininkas 
negrąžina užstato be pateisinamų priežasčių, 
kreipkitės patarimo į apgyvendinimo specialistą.  
Nuoma mokama iš anksto kas mėnesį 
Jei mokate nuomą kas mėnesį, paprastai turite 
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sumokėti vieno mėnesio nuomos mokestį iš 
anksto, o paskui mokėti kiekvieną mėnesį tą 
pačią mėnesio dieną.   
Ar turėčiau pasirašyti kambario, 
buto ar namo nuomos sutartį?  
Taip, paprastai būsto savininkas ar 
nekilnojamojo turto agentas paprašys Jūsų 
pasirašyti dokumentą, vadinamą nuomos 
sutartimi. Ši sutartis sudaroma tarp Jūsų ir būsto 
savininko ir nustato gyvenimo nuomojamame 
būste terminus ir sąlygas
Niekad nepasirašinėkite, jei nesuprantate, kas 
rašoma dokumente. Jei nesuprantate nuomos 
sutarties, bandykite rasti draugą ar kitą asmenį, 
kuris galėtų paaiškinti, kas rašoma sutartyje, 
prieš ją pasirašant. 
Be kita ko, nuomos sutartyje bus nustatyta, 
prieš kiek laiko Jūs privalote pranešti, kad norite 
išsikraustyti iš būsto, ir kiek laiko išsikraustymui 
turi Jums skirti savininkas.  

Ką daryti, jei apgyvendinimo 
sąlygos nepatenkinamos? 
Pasikalbėkite su būsto savininku arba agentu, jei 
susirūpinote gyvenimo sąlygomis.  
Būsto savininkas teisiškai yra atsakingas išlaikyti 
būstą, kurį jis ar ji nuomoja, geros būklės ir 
tinkamą saugiai gyventi. Tai reiškia, kad nuolat 
turi būti tikrinama, ar visi dujų ir elektros 
prietaisai yra saugūs.   
Jei savininkas neatsižvelgia į Jūsų problemas, 
galite kreiptis nemokamos konsultacijos į 
savivaldybės Gyventojų konsultavimo biurą arba 
konsultacinę apgyvendinimo tarnybą.  
Apsilankykite www.shelter.org.uk, jei norite 
rasti artimiausią konsultacinį centrą, arba 
nemokamai konfidencialiai konsultacijai 
paskambinkite į Nacionalinę konsultacinę 
pastogės liniją (Shelter National Advice line) 
telefonu 0808 800 4444 (dirba nuo 8 iki 24 val. 
be poilsio dienų). 
Jūs taip galite kreiptis į savivaldybės Aplinkos 
higienos departamentą. 

Kiek žmonių gali gyventi 
vienuose namuose?  
Kai kurie žmonės gyvena namuose, 
išnuomotuose daugeliui gyventojų (multi-
occupancy homes (HMO). Dviejuose ar daugiau 
tokio namo aukštuose gyvena keletas žmonių. 
Yra nustatytos ribos, kiek daugiausia žmonių 

gali gyventi viename name. Jūs neprivalote 
sutikti su pernelyg ankštomis gyvenimo 
sąlygomis.  
● Jei savininkas nustato nuomą už gyvenimą 
pernelyg ankštomis sąlygomis, galimas 
daiktas, jis ar ji pažeidžia įstatymą. Jūs, kaip 
nuomininkas, taip pat esate atsakingas.   Jūs 
negalite kviestis kitų žmonių gyventi kartu, 
nes galite pažeisti nuomos sutartį ir perpildyti 
būstą.    
Perpildytas būstas yra nesaugus, gali kilti 
gaisro pavojus. Jei manote, kad namas, kuriame 
gyvenate, yra perpildytas ir nesaugus, kreipkitės 
į savivaldybės Apgyvendinimo departamentą ir 
Jums pagelbės.  

Kiek kainuoja pragyvenimas 
Jungtinėje Karalystėje? 
Nuoma 
Vidutinis nuomos mokestis Jungtinėje 
Karalystėje  2009 metų sausio mėnesį sudarė 
601 svarų sterlingų už kalendorinį mėnesį. Buto 
su vienu miegamuoju nuoma buvo 363 svarai 
sterlingų už kalendorinį mėnesį, buto su dviem 
miegamaisiais – 550 svarų,  trijų miegamųjų  
kotedžo –  639 svarai sterlingų , keturių  
miegamųjų namo – 1108 svarai sterlingų. 
Neįskaičiuojant Londono, vidutinė nuoma 
sudarė 696 svarus sterlingų už kalendorinį 
mėnesį. 
2008 m. spalio mėnesį RICS atlikto gyvenimo 
sąlygų tyrimo rezultatus rasite: www.rics.org/
NR/rdonlyres/4D279D1B-6CF9-4802-8290-
F7E14CE34E31/0/rls_1008.pdf  
Daugelis savininkų sudaro nuomos sutartis  
6–12 mėnesių laikotarpiui. Jei norite išsinuomoti 
būstą trumpam laikotarpiui, pavyzdžiui 3 
mėnesiams, savininkas gali pareikalauti 
didesnio mėnesio nuomos mokesčio. 
Tarybos mokestis
Tarybos mokestis – mokestis už  komunalinį 
turtą, mokamas savivaldybei kas mėnesį. 
Paprastai, kuo šis turtas didesnis, tuo didesnis 
ir mokestis. Kai kurių rūšių turtas atleidžiamas 
nuo mokesčio.  
Informacija, pateikta Gyventojų konsultavimo 
biuro (CAB) interneto svetainėje: 
www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/
council_tax.htm# Whatiscounciltax 
Komunaliniai mokesčiai
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Komunaliniai mokesčiai skiriasi atsižvelgiant į 
namo dydį, kiek žmonių gyvena kartu su Jumis 
ir kaip dažnai naudojatės elektra ir dujomis. Jei, 
pavyzdžiui, trijų miegamųjų name gyvena trys 
žmonės, o mėnesio sąskaita už dujas sudaro 
apie 50 svarų sterlingų, kiekvienas asmuo už 
dujas privalo mokėti 17 svarų sterlingų. Elektros 
kainos panašios.  
Jūs taip pat turėsite mokėti už vandenį. Kaina 
keisis priklausomai nuo to, kur Jūs gyvenate, ir 
kokia įmonė tiekia vandenį.
Daugelis žmonių komunalinių mokesčių 
sąskaitas gauna kas ketvirtį. 
Televizijos licencija
Jei namuose naudojatės televizoriumi, privalote 
gauti televizijos licenciją. Jūs galite būti 
patrauktas į teismą ir gauti baudą, jei neturite 
televizijos licencijos. Televizijos licencija 
kainuoja 139,50 svarų sterlingų (spalvotam 
televizoriui) arba 47,00 svarų sterlingų (juodai 
baltam televizoriui).  Televizijos licenciją galima 
įsigyti įvairiais būdais, pavyzdžiui,  vietos „Pay 
Point“ terminaluose arba internetu: www.
tvlicensing.co.uk.  Galima už televizijos 
licenciją mokėti dalimis.  Daugiau informacijos 
gausite paskambinę telefonu 0870 5763763.  
Išlaidos maistui 
Pagrindinių maisto produktų (pieno ar duonos) 
kainas galite rasti internete.  Jei norite sužinoti, 
kiek maisto ir kitos prekės kainuoja įvairiose 
parduotuvėse visoje Jungtinėje Karalystėje, 
apsilankykite: 
www.mysupermarket.co.uk/ ; www.tesco.
com/todayattesco/pricecheck.shtml 
Transporto išlaidos 
Turėtumėte pagalvoti apie tai, kokios bus 
išlaidos kelionėms Jungtinėje Karalystėje,  
ypač jei kasdien į darbą tenka įveikti nemažą 
atstumą.
Interneto svetainė „Transport direct“ papasakos 
jums apie visas galimybes kaip Jungtinėje 
Karalystėje nukeliauti iš taško A iki B: autobusu, 
traukiniu, pėsčiomis, tarpmiestiniu autobusu ar 
lėktuvu. Sužinosite visus galimus maršrutus ir jų 
kainas. Aplankykite žemiau nurodytą svetainę :
www.transportdirect.info/Web2/Home.aspx?a
bandon=true&CurrentLanguage=Englis    
Šiuo metu (2009 m. sausį) benzinas be švino 
kainuoja 83,9 pensus už litrą, o dyzelinas – 95,9 
pensus už litrą.  

Pasitikrinkite degalų kainas Jungtinėje 
Karalystėje, apsilankę: www.petrolprices.com . 

Kur galėčiau gauti patarimą 
apgyvendinimo klausimais? 
•  META“ teikia individualią informaciją bei 

padeda mobilioms bendruomenėms greitai ir 
efektyviai įsikurti.  Konsultaciją bet kuria iš 
šių kalbų:  čekų, lietuvių, lenkų, portugalų, 
rusų, anglų ir slovakų galite gauti, apsilankę 
interneto svetainėje: www.keystonetrust.
org.uk/META .  

•  „Shelter“ — nacionalinė konsultacinė tarnyba 
apgyvendinimo klausimais. Skambinkite 
jiems nemokamai telefonu 0808 800 4444. 
Informacija anglų kalba ES piliečiams yra 
pateikta interneto svetainėje  www.shelter.
org.uk .

• Gyventojų konsultavimo biuras (CAB). Tai 
savivaldybės konsultavimo centrai, kuriuos 
galima rasti daugelių miestų centruose. 
Jie teikia bendruosius patarimus įvairiais 
klausimais ir gali rekomenduoti Jus 
specialistui.  Jums gali tekti  susitarti dėl 
susitikimo ir jie gali neturėti galimybių 
užtikrinti vertimo. Jų interneto svetainėje 
pateikta informacija daugeliu kalbų. Jūs galite 
rasti artimiausią gyventojų konsultavimo 
biuro padalinį, apsilankę: www.adviceguide.
org.uk

Savivaldybės aplinkos higienos departamentas. 
Savivaldybės aplinkos higienos departamentas 
tikrina ir imasi priemonių pašalinti aplinkai 
kenksmingus veiksnius, kurie sukuria  
nepatogumus.  Kenksmingi veiksniai, 
sukeliantys nepatogumus, gali:  
• veikti Jūsų sveikatą;
• sudaryti problemų viešumoje;
• trukdyti kaimynams; 
• padaryti Jūsų namus netinkamais gyventi.
•  Savivaldybės namų valdyba Jūs galite kreiptis 

į savivaldybės namų valdybą pagalbos, jei 
neturite kur apsistoti, ar galite prarasti būstą 
per artimiausiais 28 dienas.  Savivaldybė 
teisiškai įpareigota teikti konsultacijas 
bei padėti susirasti gyvenamąją vietą. 
Atsižvelgiant į Jūsų situaciją, Jums gali būti 
suteikta teisė į apgyvendinimą. 
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Sveikata
Ar turėsiu mokėti už sveikatos 
priežiūrą?  
Tai priklausys nuo to, iš kur Jūs atvykote, Jūsų buvimo 
Jungtinėje Karalystėje teisinio statuso ir sveikatos 
paslaugų, kurias norite gauti, rūšies.  Kad galėtumėte 
gauti nemokamas sveikatos paslaugas, Jums gali tekti 
įrodyti, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenate legaliai.  
Jei atvykote į Jungtinę Karalystę iš EEE šalies, 
esate teisėtas Jungtinės Karalystės gyventojas ir 
Jums priklauso nemokamos valstybinės sveikatos 
priežiūros sistemos (NHS) teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos. 
Jei norite gauti daugiau informacijos, 
apsilankykite Sveikatos departamento interneto 
svetainėje: www.dh.gov.uk/en/Healthcare/
Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.
htm    

Ar man reikia Europos sveikatos 
draudimo kortelės?  
Siūloma įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę, 
prieš vykstant trumpoms atostogoms ar neilgoms 
kelionėms po ES.  Kortelę galima gauti nemokamai.   
Tačiau jei vykstate teisėtai gyventi ir dirbti Jungtinėje 
Karalystėje, turite registruotis vietos gydytojo 
kabinete, po to, kai galėsite nurodyti gyvenamąją 
vietą Jungtinėje Karalystėje. Tada Jums nebereiks 
Europos sveikatos draudimo kortelės, kad Jus 
apžiūrėtų gydytojas.  
Jei norite gauti daugiau informacijos apie Europos 
sveikatos draudimo kortelę, apsilankykite interneto 
svetainėje:   http://ec.europa.eu/employment_ 
social/healthcard/index_en.htm 
Ar turėčiau mokėti už būtinąją 
medicinos pagalbą nelaimės 
atveju?  
Nepriklausomai nuo buvimo šalyje statuso ar 
pilietybės, būtinoji medicinos pagalba yra nemokama. 
Tai apima būtinąją medicinos pagalbą, kuri 
suteikiama:  
• pirmosios medicinos pagalbos vietose (pas 

bendrosios praktikos gydytoją ar vietos gydytojo 
kabinete);

• ligoninių greitosios pagalbos priėmimo skyriuje; 
• specialiose klinikose, kurios priima iš anksto 

neužsirašiusius ligonius (walk-in clinic) ir 
teikia paslaugas, panašias į teikiamas ligoninių 
greitosios pagalbos skyriuose. 

Jei Jums nepriklauso nemokama sveikatos priežiūra, 
medicinos paslaugos tampa mokamomis nuo 
to momento, kai jų nebegalima laikyti būtinąja 
medicinos pagalba. 
Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros paslaugos tampa 
mokamomis tada, kai Jūs paguldomas į ligoninės 
stacionarą (įskaitant skubias operacijas) ar tampate 
registruotu ambulatorijos pacientu. 
Daugiau informacijos galite gauti Sveikatos 
departamento interneto svetainėje:  www.dh.gov.
uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/
OverseasVisitors/index.htm    

Kaip gauti gydytojo konsultaciją?  
Daugelis žmonių Jungtinėje Karalystėje registruoti 
pas valstybinei sveikatos priežiūros sistemai 
priklausantį vietinį gydytoją, vadinamą bendrosios 
praktikos gydytoju (GP). Bendrosios praktikos 
gydytojai dirba gydytojų kabinetuose ar sveikatos 
centruose. Jie – pirmoji grandis, į kurią reikia kreiptis 
dėl bet kokios sveikatos problemos (išskyrus 
nesunkius negalavimus, kai gali padėti vaistininkas, 
ar rimtus pavojus, kai kreipiamasi į greitąją pagalbą).  
Bendrosios praktikos gydytojas pataria ir skiria 
gydymą, iškilus daugumai fizinės ir psichinės 
sveikatos problemų. Jei Jums reikalinga specialisto 
pagalba, turite gauti bendrosios praktikos gydytojo 
siuntimą.  
Kad užsiregistruotumėte pas bendrosios praktikos 
gydytoją, apsilankykite artimiausiame gydytojo 
kabinete ir paprašykite Jus užregistruoti. Gausite 
formą, kurią turėsite užpildyti, tada Jums galės būti 
paskirtas laikas gydytojo apžiūrai. 

Kaip rasti vietos gydytojo 
kabinetą?  
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• „NHS Direct“: www.nhsdirect.nhs.uk .
• Valstybinės sveikatos sistemos siūlomi 

pasirinkimai: www.nhs.uk/Pages/homepage.aspx 
• Skambinkite į „NHS Direct“ telefonu 0845 4647. 
• Peržvelkite „Geltonuosius puslapius“ ar 

apsilankykite www.yell.com .
• Paieškokite vietos telefonų žinyne.
• Paklauskite vietinėje bibliotekoje. 
Priėmimai pas gydytoją nemokami ir konfidencialūs.
Visad prašykite vertėjo, jei Jums jo reikia.
Jei negalite atvykti Jums paskirtu laiko, privalote iš 
anksto pranešti gydytojui.

Nedarbo valandos 
Jei Jums reikia bendrosios praktikos gydytojo 
pagalbos naktį ar savaitgalį, skambinkite į vietos 
gydytojo kabinetą – paprastai yra paliekamas įrašytas 
pranešimas, kokiu būdu galite kreiptis į gydytoją.  
Jei negalite rasti telefono numerio, kuriuo galėtumėte 
paskambinti gydytojui nedarbo valandomis, 
skambinkite į „NHS Direct“ telefonu 0845 4647 
ir paprašykite Jūsų vietovėje nedarbo valandomis 
priimančio gydytojo. 

Kur galėčiau gauti nereceptinių 
vaistų ar patarimą, jei 
sunegalavau nesunkiai ? 
Jei kosėjate, peršalote ar kitaip nesunkiai negaluojate, 
galite apsilankyti vietos vaistinėje ar pas vaistininką ir 
gauti patarimą bei  be recepto parduodamų vaistų. 
Jūs taip pat galite nusipirkti skubios kontracepcijos 
priemonių (kontraceptinė piliulė, vartojama kitą dieną 
po sueities) daugelyje pagrindinėje miesto gatvėje 
įsikūrusių vaistinių.  

Ką daryti, jei tenka apsilankyti 
pas dantų gydytoją?  
Dantų gydymas Jungtinėje Karalystėje daugiausia yra 
mokamas ir gali būti labai brangus. Nepamirškite 
apsilankyti pas dantų gydytoją apžiūrai bei atlikti 
reikalingą gydymą, prieš išvykdamas iš savo šalies. 
Jei Jums reikia apsilankyti pas dantų gydytoją 
Jungtinėje Karalystėje, vietos dantų gydytoją, 
priklausantį nacionalinei sveikatos priežiūros 
sistemai, galite rasti, paskambinę  „NHS Direct“ 
telefonu 0845 4647,  pažiūrėti vietos telefonų 
žinyne, „Geltonuosiuose puslapiuose“, ar paklausti 
vietinėje bibliotekoje.  Jūs taip pat galite rasti 
dantų gydytoją internetu, apsilankę valstybinės 
sveikatos sistemos siūlomų pasirinkimų interneto 
svetainėje: www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ 
ServiceSearch.aspx  

Ką daryti, jei reikia apsilankyti 
pas okulistą?  
Okulistai gali patikrinti Jūsų regėjimą ir išrašyti 

akinius ar kontaktinius lęšius. Jūs turėsite mokėti 
už regėjimo patikrinimą ir akinius ar lęšius, tačiau 
galite gauti gydymą žemesnėmis kainomis; apie tai 
teiraukitės okulisto. 
Daugelio didžiųjų miestų pagrindinėje gatvėje dirba 
okulistas.
Jūs galite rasti okulistą telefonų žinyno 
„Geltonuosiuose puslapiuose“ ar  www.yell.com ar 
apsilankę valstybinės sveikatos sistemos siūlomų 
pasirinkimų interneto svetainėje: http://www.nhs.
uk/Pages/homepage.aspx 

Kas gali padėti, jei patiriu 
emocinius sutrikimus ar 
psichinės sveikatos problemas?   
Jei patiriate stresą, depresiją ar kitas psichinės 
sveikatos problemas, galite kreiptis pagalbos į savo 
bendrosios praktikos gydytoją. Jūsų bendrosios 
praktikos gydytojas padės Jums gauti gydymą  ar 
psichologo konsultaciją, jei tai bus reikalinga.
Yra daug organizacijų, kurios gali teikti konsultacijas, 
palaikymą ar tiesiog pasikalbėti. Štai kelios iš jų: 
„MIND“ turi vietos padalinius visoje Jungtinėje 
Karalystėje. Galima skambinti „MIND“ nacionalinės 
informacijos linijos telefonu 08457 660163 
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9.15 iki 17.15 
val.
Visą parą veikianti nemokama „Samariečių“ pagalbos 
telefonu linija: 08457 909090; elektroninis paštas: 
jo@samaritans.org www.samaritans.org
„Samariečiai“ visą parą teikia konfidencialią ir 
nemokamą pagalbą žmonėms, turintiems emocinių 
problemų, telefonu ir elektroniniu paštu, jei Jums 
reikia tiesiog pasikalbėti. 
„Sane“ taip pat gali suteikti nemokamą konfidencialią 
pagalbą ir palaikymą ir gali nukreipti Jus į bet kurią 
vietos tarnybą, jei Jūs ar Jūsų pažįstamas asmuo 
patiria psichinės sveikatos  problemas.
www.sane.org.uk/
„Sane“ pagalbos linija kasdien nuo 13 val. iki 23 
val. ištisus metus galite skambinti telefonu: 08457 
678000

Ką daryti, jei gresia rimtas 
pavojus sveikatai? 
Jei iškilo rimtas pavojus sveikatai, skambinkite 
pagalbos telefonais 999 ar 112 ir kvieskite greitąją 
pagalbą.  
Jūs taip pat galite vykti tiesiai į greitosios pagalbos 
priėmimo skyrių vietos ligoninėje. Visad prašykite 
vertėjo, jei Jums jo reikia. 
● Skambinkite 999 ar kreipkitės į greitosios 
pagalbos priėmimo skyrių tik tada, jei gresia tikras 
pavojus — ypatingai rimtais, skubiais atvejais ar jei 
kyla pavojus gyvybei. NESINAUDOKITE greitosios 
pagalbos paslaugomis, jei ypatingo pavojaus nėra. 
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Transportas
Kokios kelių eismo taisyklės 
galioja Jungtinėje Karalystėje? 
Jungtinėje Karalystėje eismas vyksta kairiąja 
kelio puse, o greičio ribojimai nurodyti myliomis 
(1 mylia = 1,60 km).  
Gyvenvietėse:* 30 mph / 48 km/h  
Keliuose be skiriamosios juostos: 60 mph / 96 
km/h 
Keliuose su skiriamąja juosta: 70 mph / 112 
km/h 
*30 mph greičio ribojimas paprastai taikomas 
visoms transporto priemonėms visuose 
keliuose, kuriuose įrengtas gatvių apšvietimas, 
nebent kelio ženklai rodo kitaip.   
Greičio ribojimus Jungtinėje Karalystėje galite 
rasti:  
www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/
Highwaycode/ DG_070304  
Jungtinėje Karalystėje visi vairuotojai ir 
keleiviai, važiuojantys ir priekinėse, ir galinėse 
automobilio sėdynėse PRIVALO visą laiką būti 
prisisegę saugos diržais.   
Pagal Jungtinės Karalystės įstatymus visi 
kūdikiai ir jaunesni nei 12 metų vaikai 
privalo sėdėti pritaikytose kūdikių ir vaikų 
automobilinėse kėdutėse. Jei būsite pagautas 
vairuojantis automobilį, kuriame esantis vaikas 
nėra pasodintas į specialią vaikišką kėdutę, 
būsite patrauktas atsakomybėn. 
Jungtinėje Karalystėje draudžiama vairuoti 
neblaiviam. Jūs negalite vairuoti, jei gėrėte 
alkoholio. Jei būsite pagautas vairuojantis 
neblaivus, Jums gali būti skirta labai didelė 
bauda (iki 5000 svarų sterlingų) ir atimta teisė 
vairuoti ar grėsti įkalinimas.  
Daugiau informacijos apie kelių eismo taisykles 
Jungtinėje Karalystėje galite gauti, susipažinę 

su Kelių  kodeksu:  www.direct.gov.uk/en/
TravelAndTransport/Highwaycode/index.htm  

Ar galiu Jungtinėje Karalystėje 
vairuoti su europiniu vairuotojo 
pažymėjimu?  
Kad galėtumėte teisėtai vairuoti automobilius 
ir motociklus Jungtinėje Karalystėje, privalote 
būti ne jaunesnio amžiaus nei nustatytas 
automobiliams ir motociklams vairuoti — 17 
metų.   
Jei turite Europos Sąjungos (ES) vairuotojo 
pažymėjimą, galite su juo teisėtai vairuoti 
automobilį Jungtinėje Karalystėje, kol Jums 
sueis 70 metų, arba trejus metus po to, kai 
nuolat apsigyvensite, – galioja ilgesnis iš šių 
laikotarpių. Jei turite ES vairuotojo pažymėjimą, 
galite savo noru pasikeisti jį į Jungtinės 
Karalystės vairuotojo pažymėjimą, bet tai 
neprivaloma. 

Turiu automobilį ir norėčiau 
atsigabenti jį į Angliją, ar 
galėsiu juo naudotis?  
Taip, bet turite įsitikinti, kad Jūsų gyvenamosios 
šalies automobilio draudimas numato ir 
keliones automobiliu į užsienį.  
Jei turite ES automobilio valstybinį numerį 
ir norite važinėtis automobiliu Jungtinėje 
Karalystėje, galite juo naudotis 6 mėnesius arba 
ne ilgiau kaip 12 mėnesių su sąlyga, kad visi 
mokesčiai sumokėti registracijos valstybėje.  
Po 6 mėnesių privalote registruoti savo 
automobilį ir mokėti už jį mokesčius Vairuotojų 
ir automobilių licencijavimo tarnyboje (Driver 
and Vehicle Licensing Authority (DVLA). 
Jei Jus sustabdė policija, ir Jūsų automobilis nėra 
registruotas, privalote įrodyti, kad turite teisę 
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naudotis automobiliu Jungtinėje Karalystėje 
be registracijos ir (arba) nemokėdamas už jį 
mokesčių. 
Jums reiks įrodyti policijai, kiek laiko Jūsų 
automobilis yra Jungtinėje Karalystėje, 
pavyzdžiui, pateikti kelto ar tuneliu važiuojančio 
traukinio bilietus. 
Jei Jūsų automobilio valstybiniai numeriai ne 
europiniai, privalote susiekti su Jos Didenybės 
pajamų ir muitinės tarnyba (HMRC) ir gauti 
dokumentą  „HMRC Notice 3“.  
Jei naudojatės automobiliu Jungtinėje 
Karalystėje ilgiau nei 6 mėnesius, PRIVALOTE 
įsigyti Jungtinės Karalystės automobilio 
draudimą ir registruoti automobilį Vairuotojų ir 
automobilių licencijavimo tarnyboje.  

Automobilio registravimas 
Vairuotojų ir automobilių 
licencijavimo tarnyboje  
Automobilio registravimas trunka nuo 48 iki 
72 valandų; Jūs galite užregistruoti vietiniame 
Vairuotojų ir automobilių licencijavimo tarnybos 
biure.  
Vietinį Vairuotojų ir automobilių licencijavimo 
tarnybos biurą galite rasti: 
www.dvla.gov.uk/contactus/localoffices/
findnear.aspx  
Į Vairuotojų ir automobilių licencijavimo tarnybą 
galite kreiptis telefonu 0870 240 0010 nuo 
pirmadienio iki šeštadienio. 

Techninės apžiūros (MOTs) 
Pagal įstatymą, privalote atlikti savo 
automobilio techninę apžiūrą kartą per metus. 
Jei Jūs neturite galiojančio techninės apžiūros 
sertifikato, Jūsų automobilis neapdraustas. 
Techninių apžiūrų centrus galima rasti daugelyje 
garažų. Techninės apžiūros atlikimas kainuos 
apie 53 svarus sterlingų (neįskaitant būtinų 
darbų, kuriuos reikia atlikti automobiliui,  kad 
jis atitiktų techninės apžiūros reikalavimus).  
Išsamesnę informaciją galite gauti, apsilankę 
Vairuotojų ir automobilių licencijavimo tarnybos 
interneto svetainėje :  
www.direct.gov.uk/en/Motoring/
OwningAVehicle/Mot/ DG_4022514 .
Be galiojančio techninės apžiūros sertifikato ir 
automobilio draudimo pažymėjimo negalėsite 
sumokėti mokesčių už savo automobilį.  

Važinėti automobiliu nesumokėjus mokesčių – 
kriminalinis nusikaltimas! 

Kiek kainuoja benzinas ir 
dyzelinas? 
Benzinas yra labai brangus, ir šiuo metu (2007 
m. lapkričio mėn.) jis kainuoja  apie 83,9 
pensus už litą,  o dyzelinas kainuoja apie 95,9 
pensus už litrą.
Kuro kainas Jungtinėje Karalystėje galite 
sužinoti interneto svetainėje: www.
petrolprices.com .

Neturiu automobilio, kaip 
naudotis viešuoju transportu? 
Viešasis transportas Jungtinėje Karalystėje labai 
skiriasi, priklausomai nuo vietovės, kurioje 
gyvenate. Jei gyvenate mieste, visada galėsite 
pasinaudoti miesto autobusais, ir, priklausomai 
nuo buvimo vietos, galėsite važiuoti tramvajais, 
traukiniais ar metro (tiktai Londone). 
Kai kuriose kaimo vietovėse viešasis transportas 
praktiškai nekursuoja, todėl turite apgalvoti, 
kokiu būdu vyksite į darbą ir keliausite po 
apylinkes, jei norite vykti gyventi ir dirbti į 
kaimiškąsias Jungtinės Karalystės sritis.
Interneto svetainėje www.transportdirect.
info galima rasti visus būdus, kaip  Jungtinėje 
Karalystėje nuvykti iš  taško A į B: autobusu, 
traukiniu, tarpmiestiniu autobusu ar lėktuvu.  
Daugiau informacijos apie traukinių eismą galite 
gauti, paskambinę į Nacionalinę geležinkelių 
informacijos tarnybą (National Rail Enquiry 
Service) telefonu 0845 7484950 ar apsilankę 
www.nationalrail.co.uk.  Informaciją apie vietos 
autobusų tvarkaraščius galite gauti, paskambinę 
telefonu 0870 608250.  Dėl informacijos 
apie tarpmiestinius autobusus skambinkite 
į „National Express“ telefonu 08705 80080 
ar apsilankykite www.nationalexpress.com.  
Autobusų ir traukinių tvarkaraščius taip pat 
galima sužinoti, paskambinus telefonu 0870 
608 2608 ar apsilankius www.traveline.org.uk
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Pinigai
Kaip atsidaryti banko sąskaitą 
Jungtinėje Karalystėje?  
Jungtinėje Karalystėje Jūs galite atsidaryti banko 
sąskaitą kiekviename komerciniame banke, interneto 
banke ar statybos taupomojoje kasoje. Jūs turėsi 
patiekti kiek galima daugiau Jūsų tapatybės ir Jūsų 
gyvenamosios vietos Jungtinėje Karalystėje įrodymų.  
Kai kurie žmonės patiria sunkumų, atsidarydami 
banko sąskaitą. Kad šis procesas būtų lengvesnis, 
reikia atlikti keletą paprastų dalykų, prieš išvykstant 
iš savo šalies.  Pasitarkite su savo banku: 
• sužinokite, ar galite naudotis savo šalies banko 

kortele Jungtinės Karalystės bankomatuose; 
• paprašykite banko patarti dėl sąskaitos Jungtinėje 

Karalystėje atidarymo;  
• sužinokite, kaip pervesti pinigus;
• sužinokite, ar Jūsų bankas glaudžiai 

bendradarbiauja su kuriuo nors Jungtinės 
Karalystės banku;  

• su savimi į Jungtinę Karalystę pasiimkite banko 
sąskaitos savo šalyje  išrašą — tai gali padėti Jums 
atsidaryti sąskaitą. 

Kokių dokumentų man reiks?  
• Paso. 
• Nacionalinės asmens tapatybės kortelės.
• Leidimo gyventi, išduoto Vidaus reikalų 

ministerijos, ES piliečiams. 
• Nacionalinio vairuotojo pažymėjimo
•  Dokumentų, įrodančių gyvenamąją vietą 

Jungtinėje Karalystėje, tokių kaip: 
• Nuomos sutartis.
• Raštas iš darbdavio Jungtinėje Karalystėje, 

patvirtinantis Jūsų gyvenamąją vietą. 
• Darbdavio pažyma apie išmokėtą darbo 

užmokestį. 
Bankas taip pat gali paprašyti įrodyti Jūsų ankstesnę 
nuolatinę gyvenamąją vietą šalyje, iš kurios atvykote. 
Šiuo atveju gali tikti nacionalinė tapatybės kortelė, 
vairuotojo pažymėjimas ar banko išrašas, gautas iš 
Jūsų šalies banko užsienyje.  

Pinigų saugumas 
•  Niekada niekam nepraneškite savo PIN kodo, net 

asmenims, kurie tikina esą iš banko ar policijos. 
• Niekad neužrašinėkite savo PIN kodo ir 

nelaikykite kartu su kortele. 
• Jei manote, kad kitas asmuo sužinojo Jūsų PIN 

kodą, galite pasikeisti jį bankomate. Taip pat 
nedelsdami privalote pranešti kortelės išdavėjui.   

Bankomatų saugumas 
Visada pirma pasirūpinkite savo saugumu. 
Nesinaudokite bankomatu, jei netoliese pastebėjote 
ką nors įtartinai besielgiantį ar pastebėjote ką nors 
įtartino bankomate. Praneškite apie savo įtarimus 
susijusiam bankui ar policijai.  Jei bankomatas 
negrąžino kortelės, nedelsdami kreipkitės į kortelę 
išdavusį banką. (Minėta informacija gauta iš www.
welcometonorfolk.org.uk) 

Kur galiu kreiptis patarimo 
pinigų, kredito ir skolos 
klausimais?  
Jei būdami Jungtinėje Karalystėje patiriate problemų, 
susijusių su pinigais, kreditu ar skola, yra nemažai 
organizacijų į kurias galite kreiptis konfidencialaus 
patarimo. 
„Piliečių konsultacijos“ siūlo bendro pobūdžio 
patarimus įvairiais klausimais, įskaitant pinigus ir 
paskolas.  Apsilankę jų interneto svetainėje, galėsite 
rasti artimiausią konsultacijų centrą ar gauti patarimą 
internetu. 
Vietinį konsultacijų centrą rasite:  
www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.
htm#searchbox  
Patarimus, kurie padės tvarkytis su pinigais, biudžetu 
ir skola, galite skaityti interneto svetainėje:  
www.adviceguide.org.uk/index/life/debt.htm      
www.adviceguide.org.uk/index/life/debt/
frequently_asked_ questions_about_debt.htm
Vartojimo kredito konsultacinė tarnybos pagalbos 
linija galima gauti nemokamus ir konfidencialius 
patarimus pinigų klausimais.  
Telefonu 0800 138 1111 galima skambinti 
pirmadieniais — penktadieniais nuo 8 iki 20 val. Jų 
interneto svetainėje taip pat pateikiama naudingų 
patarimų apie biudžeto tvarkymą: www.cccs.co.uk/
budget/budget.aspx .
„Nacionalinė skolų linija“ teikia nemokamas 
konfidencialias konsultacijas skolų klausimais. 
Skambinkite į nacionalinę pagalbos liniją telefonu 
0808 808 4000.
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Vaikai ir šeima 
Kaip susitarti dėl vaiko 
priežiūros?  
Susitarti dėl vaiko priežiūros Jungtinėje Karalystėje 
gali būti sudėtinga ir brangu.   
Jūs galite leisti vaiką (atsižvelgiant į jo ar jos 
amžiaus) į lopšelį ar samdyti ateinančią auklę. 
Dauguma lopšelių dirba tik įprastomis darbo 
valandomis nuo 9 iki 17 val.  
Paprastai jaunesnio nei dvejų metų vaiko priežiūra 
visą darbo dieną lopšelyje Anglijoje kainuoja 
199 svarus sterlingų per savaitę. („Daycare Trust 
Survey“ 2009 m. duomenimis). 
Jei dirbate pamainomis, rasti tinkamą priežiūrą 
vaikui gali būti labai sunku.  
Ateinančios auklės yra profesionalios, 
užsiregistravusių vaikų prižiūrėtojos, kurios 
rūpinasi mažais vaikais jų namuose.  Jos turi būti 
apmokytos ir įvertinta rizika. Dauguma auklių 
prižiūri vaikus įprastomis darbo valandomis. Jų 
paslaugos gali būti brangios ( 3,50 – 5,00 svarai 
sterlingų per valandą). 

Kaip leisti vaiką į mokyklą?  
Vaikai nuo 5  iki 16 metų amžiaus privalo lankyti 
mokyklą. Jei turite mokyklinio amžiaus vaiką, 
apsilankykite vietos pradinėje mokykloje (5–10 
metų amžiaus vaikams) arba vidurinėje mokykloje 
(11–16 metų amžiaus vaikams). Mokyklos 
darbuotojai padės jums pateikti prašymą — 
užpildyti priėmimo formą. Jūsų paprašys šių 
dokumentų kopijų: 
• paso, kuriame yra įrašai apie vaikus;
• vizos vaikui, jei ji buvo išduota;
• Jūsų gyvenamosios vietos Jungtinėje    
 Karalystėje įrodymų. 
Saugumo sumetimais mokyklose nustatyta, 
kad maži vaikai turi būti lydimi į mokyklą, o 
pagrindinis įėjimas visą dieną būna užrakintas. 
Tikimasi, kad tėvai aktyviai dalyvaus savo vaiko 

mokyme, todėl nuolat palaikysite ryšius su 
mokykla, aptarsite vaiko pažangą, saugumą ir 
elgesį. 
Kai kuriose mokyklose organizuojama 
popamokinė veikla – vaikai prižiūrimi bei užimami 
pasibaigus įprastam pamokų laikui. Paklauskite 
apie tai mokykloje, kurioje mokosi Jūsų vaikas. 

Kaip elgtis nėštumo metu?  
Jei manote, kad galite būti nėščia, vaistinėse arba 
prekybos centruose galite įsigyti neštumo testą 
arba nemokamai pasitikrinti, apsilankiusi pas 
gydytoją ar šeimos planavimo klinikoje.
Jei esate nėščia, privalote apsilankyti pas gydytoją. 
Jums bus pasiūlyta atlikti ultragarso tyrimus, 
kitus tyrimus bei reguliariai tikrintis sveikatą viso 
nėštumo metu.   
Jei norite nutraukti nėštumą (abortai Jungtinėje 
Karalystėje legalūs) galite konfidencialiai 
aptarti tai su gydytoju arba pasikonsultuoti 
su specializuotų klinikų, pvz. „Marie Stopies“ 
specialistais (visą parą galite skambinti pagalbos 
telefonu 0800 300 8090).  

Kaip pasirūpinti vaiko sveikatos 
priežiūra?  
Labai svarbu užregistruoti vaiką pas gydytoją kuo 
anksčiau atvykus į Jungtinę Karalystę. Ir vaikai, ir 
suaugę turi būti užsiregistravę pas gydytoją, kad 
gautų medicinos pagalbą.   
Turėsite informuoti gydytoją apie vaiko sveikatos 
istoriją (susirgimus ir alergines reakcijas). 
Nepamirškite į Jungtinę Karalystę atsivežti vaiko 
skiepų paso kopijos, ir parodykite ją gydytojui.  

Kas teikia paramą šeimoms 
Jungtinėje Karalystėje?  
Jungtinės Karalystės vyriausybinio Vaikų, mokyklų 
ir šeimos departamento (Department for Children, 
Schools and Families (DCSF)) interneto svetainėje 
pateikta puiki informaciją apie tėvų pareigas ir 
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apie tai, kaip atsivežti vaiką Jungtinę Karalystę, 
pradedant patarimais kaip susirasti mokyklą, ir 
baigiant pagalba vaikams su negalia.  
www.parentscentre.gov.uk/ 
Jūs galite gauti teisę į Vyriausybės finansinę 
paramą, kuri gali būti suteikta kaip Vaiko pašalpa 
ir (arba) mokesčių lengvatos. Jūs galite siekti šios 
paramos, net jei dirbate.  
Daugiau apie paramą tėvams galite sužinoti, 
apsilankę interneto svetainėje: 
www.direct.gov.uk/en/Parents/
Moneyandworkentitlements/ YourMoney/index.
htm .
Jūs taip pat galite gauti informaciją apie teises 
gauti paramą šeimai vietos Įdarbinimo centre.  
„Užtikrinta pradžia“ (Sure Start) — tai vyriausybės 
iniciatyva teikiama parama ir pagalba vaikams nuo 
gimimo iki  16 metų. Siūlomos įvairios paslaugos 
ir užsiėmimai.  Jei norite rasti vietos  vaikų centrą 
„Užtikrinta  pradžia“ ir gauti daugiau informacijos, 
apsilankykite interneto svetainėje: 
www.surestart.gov.uk 
„Tėvų linija plius“ teikia informaciją ir konsultuoja 
visais tėvams kylančiais klausimais, įskaitant vaikų 
agresiją, seksualinį švietimą, narkotikų vartojimą, 
ir suteikia galimybę tėvams bendrauti su kitais 
tėvais, kurie susiduria su panašiomis problemomis 
www.parentlineplus.org.uk 
Paskambinkite į „Tėvų liniją plius“ telefonu  0808 
800 2222 ir gausite konfidencialią informaciją 
ar patarimą.  Pagalbą taip pat teikia „Vaikų linija“ 
telefonu 0800 1111 (visą parą) ar NSPCC - 
telefonu 0808 8005000.  „Nacionalinė pagalbos 
nuo narkotikų linija“ taip pat visą parą konsultuoja 
telefonu  0800 776600.   
Jei esate vieniša motina ar tėvas, galite 
paskambinti  „Pagalbos vienišiems tėvams linija“ 
telefonu 0800 018 5026 ir gausite specialisto 
patarimą bei informaciją.  
Apsilankykite interneto svetainėje „Vienišų tėvų 
šeimos“  www.oneparentfamilies.org.uk 
„Relate“ yra didžiausia ir  žinomiausia poras 
konsultuojanti agentūra Jungtinėje Karalystėje.  
Jūs turėsite sumokėti, kiek įstengiate, paprastai 
nuo 5 iki 40 svarų sterlingų. Pagal susitarimą 
galimos konsultacijos telefonu. Išsamesnę 
informaciją apie „Relate“ paslaugas gali gauti 
telefonu  0845 456 1310 ar apsilankę interneto 
svetainėje www.relate.org.uk .
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Pagalbos tarnybos
Tapau nusikaltimo liudininku. 
Ką daryti? 
Jei tapote nusikaltimo liudininku, bet nenorite 
eiti į policiją, galite anonimiškai paskambinti 
tarnybai „Sustabdyk nusikalstamumą“ (Crime 
Stoppers) telefonu 0800 555 111 ar apsilankyti: 
www.crimestoppers¬uk.org 

Esu nusikaltimo auka. Ką 
daryti? 
Jei prieš Jus buvo įvykdytas nusikaltimas, 
praneškite vietos policijos nuovadai. 
Jei Jums iškilo pavojus, skambinkite 999 arba 
112 
Skambutis nemokamas iš bet kurio telefono, 
įskaitant mokamus telefonus gatvėse.  
Visos pagalbos tarnybų paslaugos nemokamos:
• Priešgaisrinė apsauga .
• Policija .
• Greitoji medicinos pagalba .
Skambinkite pagalbos telefonais 999 ar 112, jei 
gresia realus pavojus. Pavyzdžiui, jei yra: 
• kilęs gaisras;
• gresia pavojus žmonių gyvybėms ar sunkūs   
 sužeidimai;
• smurtaujama;
• vykdomas nusikaltimas; 
• Jums atrodo, kad netoliese pastebėjote   
 nusikaltėlį.

Pagalbos telefono operatorius paklaus: 
1 kokios pagalbos tarnybos paslaugos    
 reikalingos;
2 Jūsų vardo ir pavardės bei buvimo vietos;
3 telefono, kuriuo skambinate, numerio;
4  ekstremalaus įvykio vietos;
5 išsamiau papasakoti apie tai, kas vyksta.
Jūs turite pakankamai gerai kalbėti angliškai, 
kad galėtumėte pasirinkti, kokia pagalbos 
tarnyba reikalinga, ir nurodyti savo pavardę bei 
buvimo vietą. Jūsų gali paprašyti pasilikti prie 
telefono, kol pagalbos tarnybos vyksta pas jus.  

Jei esate smurto namuose auka 
Galite paskambinti vietos policijos postui arba 
pagalbos telefonu 999, jei gresia pavojus. 
Jungtinės Karalystės policijoje dirba specialiai 
išmokyti pareigūnai, kurie gali jums padėti, 
jeigu pranešite apie bet kokį smurtą namuose ar 
seksualinį išnaudojimą.  
Jūs galite visą parą nemokamai skambinti 
„Pagalbos dėl smurto namuose linija“ telefonu 
0808 2000 247.
Jei nekalbate angliškai, jie privalo pasirūpinti 
vertėju.  

Kiti naudingi pagalbos tarnybų 
telefonų numeriai
Vanduo – 0845 9200 800 (visą parą)
Dujos – 0800 111 999 (visą parą)
Elektra – 0800 7838838 (visą parą)
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Naminiai gyvūnai
Jeigu norite į Jungtinę Karalystę atsivežti ir laikyti 
naminius gyvūnus, tai gali būti sunkiau, nei 
įsivaizduojate.  Jūsų augintinis privalo turėti ES 
pasą, būti laiku paskiepytas, ir jam turi būti atlikti 
kraujo tyrimai.  Daugiau informacijos galima rasti 
DEFRA interneto svetainėje  www.defra.gov.uk/
animalh/quarantine.

Papročiai, įstatymai ir 
prisitaikymas
Buitinių šiukšlių/atliekų 
šalinimas/perdirbimas
• Jungtinėje Karalystėje gyvenamiesiems rajonams 

yra nustatytos skirtingos dienos ir būdai šiukšlių 
konteineriams ir dėžėms ištuštinti, o vietos 
savivaldybių tarybos Jungtinėje Karalystėje 
aktyviai skatina atliekų perdirbimą.

• Broxbourne gyventojai kas savaitę aprūpinami 
violetiniais maišais, skirtais neperdirbamoms 
atliekoms, o kas dvi savaites –  permatomais 
maišais, skirtais, perdirbamai plastmasei. Abiejų 
tipų maišai surenkami „nuo šalikelių“.  Konservų 
dėžutės, popierius ir stiklas surenkami „nuo 
šalikelių“ kas dvi savaites.

• Savivaldybių taryba leidžia atliekų perdirbimo 
kalendorius, kuriuose smulkiai išdėsto, kada 
surenkamos atliekos ir antrinės žaliavos. Tarybos 
interneto svetainėje taip pat galite rasti surinkimo 
datas Jūsų gyvenamojoje vietoje: http://www2.
broxbourne.gov.uk/BoBStreetInfo/default.aspx

• Daugiau informacijos galima gauti, paskambinus 
į Broxbourne Tarybą telefonu 01992 785577.

• Jeigu paliksite šiukšlių dėžes/konteinerius gatvėje 
tomis dienomis, kai jos nesurenkamos, Jums gali 
būti skirta bauda. 

Viešasis transportas
Važiavimas autobusu 
• Jungtinėje Karalystėje žmonės, laukdami 

autobuso, mandagiai stoja į eilę. Prašome kantriai 
laukti savo eilės įlipti į autobusą.

• Jei norite sustabdyti autobusą kitoje stotelėje, 
spauskite mygtuką „Stop“. Šie mygtukai yra 
išdėstyti tam tikrais intervalais ant autobuso 
atraminių strypų. Užsidegs už vairuotojo kabinos 
esantis ženklas, rodantis, kad autobusas sustos 
kitoje autobusų sustojimo vietoje, kaip buvo 
prašyta. 

Gyvenimas Britanijoje
Bilietų pirkimas miesto ir 
tarpmiestiniuose autobusuose
• Bilietai vietos kelionėms už Londono ribų 

perkami iš vairuotojo.
• Galima įsigyti savaitinius bilietus, kurie gali būti 

pigesni, nei pirkti autobuso bilietą kasdien.
• Paprastai pirkti bilietą ten ir atgal kainuoja tiek 

pat arba pigiau, nei pirkti du vienos krypties 
bilietus.

• Londone išankstinio mokėjimo kortelės OYSTER 
naudojamos kelionėms autobusu ir (arba) metro. 
Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie 
keliones Londone ir jo apylinkėse, apsilankykite 
„Londono transporto“ interneto svetainėje www.
tfl.gov.uk. 

• „National Expres“  ir kitos tarpmiestinių autobusų 
transporto bendrovės teikia kelionių paslaugas 
visoje Britanijoje.

• Bilietus galima pirkti jų interneto svetainėse ar 
netoliese Jūsų įsikūrusiose kelionių informacijos 
punktuose.

• Bilietai paprastai perkami iš anksto, bet juos 
galima įsigyti ir iš tarpmiestinio autobuso 
vairuotojo, jei susėdus visiems keleiviams, kurie 
buvo iš anksto pirkę bilietus, dar lieka laisvų 
vietų. 

Laukimas eilėje
• Jungtinėje Karalystėje įprasta tvarkingai stoti į 

eilę.
• Daugelyje viešųjų pastatų, tokiuose kaip bankai, 

paštai, statybos bendrovės ir traukinių stotys, 
veikia oficialios eilių sudarymo sistemos; jos 
pažymėtos ženklais „Stokite į eilę čia“ ir (arba) 
„kamino“ sistema: paprastai stulpeliai ir virvė tarp 
jų veda link paslaugų langelio.

• Eilės sudarymo sistema, pagrįsta eilės numerį 
rodančiais bilietais, veikia  prekybos centrų 
žuvies ir delikatesų skyriuose ir kai kuriose 
didelėse parduotuvėse, pavyzdžiui, avalynės 
skyriuje.

Automobilių statymas prie 
mokyklų ir išlaipinimas
• Priešais mokyklas yra nubrėžtos geltonos 

punktyrinės linijos ir ženklas „Mokykla“.
• Nestatykite automobilių ties šitomis linijomis ir 

neišlaipinkite čia vaikų.
• Šios linijos yra skirtos tam, kad vaikai galėtų 

saugiai išeiti iš pastato ir įeiti į jį. 

Šunys
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• Pagal 1996 metais priimtą Šunų įstatymą, jeigu 
Jūsų šuo priteršia viešoje vietoje, privalote išvalyti 
išmatas.  Pasiimkite maišelį šuns išmatoms 
surinkti; išmeskite jį į šunų atliekų konteinerį (jie 
paprastai būna raudonos spalvos) arba pasiimkite 
namo ir ten pašalinkite.

• Šunų savininkai gali mokyti savo šunis neteršti 
viešose vietose. 

• Jei šuo priteršia Jūsų sode, atliekas užkaskite. 

Koviniai šaltieji ir šaunamieji 
ginklai 
• Šaltasis kovinis ginklas yra bet kokia geležtė ar 

nusmailintas instrumentas.
• Įstatymu draudžiama viešose vietose nešioti 

peilius ir šaunamuosius ginklus – tai pažeidimas, 
už kurį baudžiama.

• Šaunamajam ginklui įsigyti privalote turėti 
leidimą.

• Jeigu būtumėte pripažintas kaltu dėl kovinio 
ginklo nešiojimo, galite būti įkalintas arba 
nubaustas bauda iki 1000 svarų sterlingų, arba 
gali būti skirtos abi šios bausmės.

• Jei būtumėte pripažintas kaltu dėl aštraus 
instrumento ar geležtės gamybos, prekybos, 
skolinimo, nuomojimo ar perleidimo siekiant 
pakenkti, galite būti įkalintas arba nubaustas 
bauda iki 5000 svarų sterlingų, arba gali būti 
skirtos abi šios bausmės. 

Vertimo paslaugos 
Daugelis spręstinų problemų yra jautrios, vartojami 
techniniai terminai, todėl jei Jums reikia pagalbos 
bendraujant su profesionalais, pasinaudokite 
kvalifikuoto vertėjo paslaugomis. Paprastai Jūs 
turite apmokėti vertėjui, nebent organizacija, 
į kurią kreipiatės, yra sutarusi dėl naudojimosi 
vertėjų paslaugomis. Vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugų teikėjai taip pat gali Jums patarti, jeigu 
Jūs norite tapti vertėju. Vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugas Hertfordshire teikia:
Hertfordshire: HISAP (Hertfordshire vertimo 
paslaugų skyrius)
Elektroninis paštas: hisapthita@beeb.net , 
telefonas 01923 233003
„Language Line“ („Kalbų linija“), įsikūrusi Jungtinėje 
Karalystėje, teikia vertimo žodžiu ir raštu paslaugas 
visame pasaulyje. Jie siūlo betarpišką vertimą 
žodžiu ir vertimą telefonu. Daugiau sužinoti apie jų 
paslaugas ir apie tai, kaip pradėti bendradarbiavimą 
kaip vertėjui, galite apsilankę interneto svetainėje 
www.languageline.co.uk .

Maisto prekės ir apsipirkimas 
Miestuose ir daugelyje kaimų veikia maisto ir 
kitų prekių parduotuvės. Kai kuriuose miestuose 
nuolat dirba turgūs, juose galite įsigyti vietinius 
produktus, kurie kartais pigesni, nei tokie patys 
parduotuvėse.  Parduotuvėse ir turguose labiau 

įprasta mokėti nustatytą kainą nei derėtis dėl 
kainos su pardavėju.
Didelės parduotuvės gali būti vadinamos prekybos 
centrais.  Specializuotos parduotuvės (kartais 
vadinamos „delikatesinėmis“) arba specializuotos 
prekybos vietos prekybos centruose parduoda 
maisto produktus iš viso pasaulio. Kai kuriuose 
miestuose yra parduotuvės, kurios pardavinėja 
prekes iš už Jungtinės Karalystės ribų.
Maistas vegetarams ir veganams įprastas prekybos 
centruose ir sveiko maisto parduotuvėse, paprastai 
jis būna atitinkamai paženklintas. „Organiniai“ 
maisto produktai, pagaminti nenaudojant dirbtinių 
trąšų, dažnai taip pat atitinkamai ženklinami.  
Maisto produktų ženklinimas taip pat parodo 
juose esančią druską, riebalus ir baltymus, bei 
potencialius alergenus, tokius kaip riešutai, pienas 
ir gliutenas.   
Visas supakuotas maistas, parduodamas 
parduotuvėse, pažymėtas tinkamumo vartoti data 
(„parduoti iki“ ir „suvartoti iki“). Šis ženklinimas yra 
skirtas apsinuodijimui išvengti, todėl pirkti maistą, 
kurio galiojimo laikas jau baigėsi, nėra gera mintis.
Pastebėsite, kad dauguma Jungtinės Karalystės 
gyventojų perka mėsą bei kasdienius produktus 
parduotuvėse, nemedžioja bei nelaiko gyvūnų, 
skirtų maistui. Šalyje galioja įstatymai, 
reglamentuojantys elgesį su gyvūnais bei naminiais 
gyvuliais, ir kai kurios jų rūšys yra saugomos. 
Vietos taryba gali Jums patarti, kokius gyvūnus 
galite laikyti namuose.
Naudotos prekės viešai parduodamos vietinėse 
mugėse (išpardavimuose), kartais vadinamose 
labdaros mugėmis ar „blusų“ turgumis. Daugumoje 
miestų yra labdaros parduotuvės, kuriose taip 
pat parduodamos naudotos prekės. Informacija, 
kur galima rasti parduotuves ir prekybos centrus, 
išsamiai išdėstyta telefonų žinyno geltonuosiuose 
puslapiuose.  Galiojantys įstatymai taip pat 
reguliuoja prekių pardavimo būdus ir apsaugo 
pirkėjus.  Apie tai Jūs galite sužinoti vietos 
savivaldybės Prekybos standartų biure (http://
www.hertsdirect.org/yourbus/tradingstandards 
)

Žvejyba 
Kiekvienas ne jaunesnis nei 12 metų asmuo, 
kuris žvejoja lašišas, upėtakius, gėlavandenes 
žuvis ir ungurius Anglijoje ir Velse, privalo turėti 
galiojančią aplinkos agentūros išduotą leidimą 
žvejybai spiningu.
• Žvejybos spiningu leidimą galima įsigyti 

kiekviename Anglijos ir Velso pašte. Žvejyba 
be galiojančio leidimo užtraukia teisinę 
atsakomybę ir baudą iki 2500 svarų sterlingų.

• Žvejybos leidimas nesuteikia teisės žvejoti 
visuose vandenyse. Tai priklauso nuo vietos 
savivaldos sprendimų ir Jūs taip pat privalote 
turėti vandens telkinio, kuriame žvejojate, 
savininko leidimą. Kiekvienas asmuo, pagautas 
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žvejojantis be leidimo, gali būti patrauktas 
atsakomybėn.

• Žvejybos draudimo sezonai nustatyti visoms 
Jungtinės Karalystės upėms ir upeliams. 
Konkretūs šių žvejybos draudimo sezonų 
terminai nevienodi skirtingose vietovėse. Dėl 
išsamesnės informacijos siūlome kreiptis į 
vietos aplinkos agentūrą (08708 506506). Dėl 
žvejybos kanaluose ir stovinčiuose vandenyse 
(visuose ežeruose ir tvenkiniuose) privalote 
kreiptis į vandens telkinio savininką ir patikrinti, 
ar šiems vandens telkiniams nustatytas 
žvejybos draudimo sezonas

Balsavimas
Jūs galite gauti teisę balsuoti vietos savivaldos 
rinkimuose. Tai būdas, kuriuo galite
daryti įtaką vietos politikai. Jūs galite registruotis 
balsavimui savivaldybės rinkėjų registravimo 
biure.  Jeigu Jums reikia daugiau informacijos 
apie rinkimus ar rinkėjų registravimą, prašome 
skambinti Tarybai telefonu 01992 785555,  
papildomas numeris 5718.

Savanoriai
Galbūt Jūs norite skirti dalį savo laisvalaikio 
geriems darbams. Tai vadinama savanorio darbu. 
Savanorio darbas padeda tobulinti kalbos įgūdžius, 
įgyti darbo patirties ir gauti rekomendacijas. Kartais 
savanorio darbas padeda gauti apmokamą darbą.  
Jungtinė Karalystė suteikia daug įvairių galimybių 
savanoriams. Daugiau apie tai sužinoti galite vietos 
Savanorių centre, Broxbourne  „CVS for East Herts“ 
, www.bvsda.org.uk.  Jūs taip pat galite apsilankyti  
interneto svetainėje „Savanorių darbas Anglijoje“ 
www.volunteering.org.uk.

Vietos informacija
Broxbourne savivaldybė užima 20 kvadratinių mylių 
Hertfordshire pietryčiuose. Joje gyvena maždaug 

89 000 žmonių. Broxbourne miesteliai – Waltham 
Cross, Cheshunt, Broxbourne ir Hoddesdon 
išsidėstę išilgai Lee Valley pagrindinių kelių ir 
geležinkelių. Broxbourne yra gera vieta gyventi, 
dirbti ar užsiimti verslu.  Kai kurias paslaugas 
gyventojams, pavyzdžiui, atliekų surinkimą 
ir perdirbimą, teikia Broxbourne savivaldybės 
taryba, o kitas paslaugas, pavyzdžiui, mokyklų 
ir bibliotekų darbą, užtikrina Hertfordshire 
grafystės taryba.  38 tarybos nariai atstovauja 13 
savivaldybės rinkimų apylinkių.   

Sportas ir rekreacija
Grundy Park laisvalaikio centras Cheshunte yra 
didžiausias Broxbourne savivaldybės laisvalaikio 
pramogų kompleksas, kuriame yra 100 vietų 
sporto salė, atskira sporto salė jaunimui, 
sveikatingumo kompleksas, 25 metrų baseinas, 
šalia esantis mokomasis baseinas, sporto salė, 
dvi lauke esančios dirbtine žole padengtos 
futbolo aikštės,  žaidimų vieta vaikams, dvi 
patogios treniruočių studijos, biliardo baras ir 
kavinė, patalpos, skirtos įvairiai veiklai ir patalpos 
susirinkimams.
John Warner sporto centre, Hoddesdone yra 
gimnastikos salė,  treniruoklių salė, sporto 
salė, aikštelės, padengtos dirbtine ir natūralia 
žole, badmintono aikštelė, šešios bet kokiomis 
oro sąlygomis veikiančios kriketo aikštelės, 
soliariumas, patalpos konferencijoms ir 
susirinkimams, biliardo baras ir kavinė.  Centre 
įrengtas nerūdijančio plieno baseinas, atskiras 
mokomasis baseinas, maloni žaidimų erdvė 
vaikams, lipynės .
Cheshunt parko golfo aikštelė – tai 18 laukų, par 
72 golfo aikštynas, užimantis 232 akrus Cheshunt 
parko teritorijos. Šiame aikštyne yra treniruotėms 
skirti laukai, ridenimo pratybų aikštelė, siūlomos 
golfo treniruotės, remonto paslaugos, veikia baras, 
kavinė ir parduotuvėlės.  
Goffs mokyklos sporto ir meno centre įrengta 
dirbtine žole padengta apšviesta sporto aikštelė, 
apšviesti teniso kortai, sporto salė, lauko kriketo 
aikštelė, ir naujai įrengta erdvė, kuri gali būti 
nuomojama įvairiems tikslams.  
Herts jaunųjų jūreivių bazė  – tai vandens sporto 
ir atvirų persekiojimo lenktynių centras, kuriame 
siūloma užsiimti burlenčių, buriavimo, kanojų, 
„drakono kanojų“, orientavimosi ir dviračių 
kroso sporto šakomis. Visus metus vaikams ir 
suaugusiems rengiami mokymai. 
Meškeriojimas
Lee Valley yra apie 105 mylių ilgio pakrantė, 
kurioje galima meškerioti.  Upėse, žvyro karjeruose 
ir rezervuaruose visiems – nuo pradedančiųjų iki 
ekspertų – siūloma žvejoti įvairias gėlavandenes 
žuvis ir upėtakius. Daugiau informacijos galima 
gauti, paskambinus į „Lee Valley Fisheries“ telefonu 
(01992) 893345
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2012 metų Olimpinės žaidynės 
Broxbourne
Lee Valley Park
Broxbourne taps pasaulinius standartus 
atitinkančia kanojų slalomo varžybų vieta, kai čia 
vyks 2012 metų Olimpinių žaidynių baidarių ir 
kanojų slalomas.  Kanojų slalomo centras, skirtas 
žaidynėms, bus pastatytas Lee Valley regioniniame 
parke, Waltham Cross vietovėje.  Pasibaigus  
2012 metų žaidynėms, kanojų slalomo centras 
taps regioninių, nacionalinių ir, galimas daiktas, 
tarptautinių varžybų vieta ir daugelio atvirame ore 
vykstančių veiklų  centru.  

Savanorių klubai ir veikla
Savivaldybės taryba kasmet parengia „Vietinių 
organizacijų žinyną“, kuriame pateikiama išsami 
informacija daugiau nei apie 700 organizacijų, 
įskaitant vietinius ir šalies klubus, draugijas 
ir savanoriškas organizacijas.  Žinyną galima 
įsigyti už 1 svarą sterlingų Tarybos „One Stop“ 
parduotuvėse, jo elektroninė versija pateikta 
Tarybos interneto svetainės bendruomenės ir 
gyvenimo skyriuje.  

Lankytinos vietos
Lee Valley parkas
Lee Valley parkas nusidriekęs per visą savivaldybės 
teritoriją. Jame siūlomi įvairūs užsiėmimai gryname 
ore: pasivaikščiojimai, pasivažinėjimas dviračiais, 
buriavimas ir kelionės. Parko ežeruose namus 
rado daug įvairių rūšių paukščių, kai kurios parko 
teritorijos dalims suteiktas specialiosios mokslo 
interesų vietos statusas. Daugiau informacijos 
galima gauti, paskambinus telefonu (01992) 
702200 arba apsilankius interneto svetainėje www.
leevalleypark.org.uk.  Lee Valley laivininkystės 
centras siūlo keliones upe bei nuomoja laivus.  
Daugiau informacijos galima gauti, paskambinus 
į Lee Valley laivininkystės centrą telefonu (01992) 
462052.
YHA jaunimo stovykla 
Jaunimo stovyklą sudaro penki skandinaviško 
stiliaus mediniai nameliai, kuriuose yra po šešias 
lovas,  pastatyti Lee Valley parko apylinkėse, greta 
Windmill Lane vietovės, Cheshunte. Šis kaimelis 
buvo pirmoji tokia stovykla  Jungtinėje Karalystėje.  
Išsamesnę informaciją galima gauti, paskambinus 
į „Jaunimo stovyklos asociaciją“ (Youth Hostel 
Association) telefonu 0870 770 6118  arba 
elektroniniu paštu: leevalley@yha.org.uk
Paradise laukinės gamtos parkas 
Parkas įsikūręs pačioje Broxboune miškų širdyje. 
Jame gyvena liūtai, tigrai, pitonai, beždžionės ir 
zebrai. Kitos pramogos apima įvairius atrakcionus, 
miško geležinkelį ir pašėlusį golfą. Išsamesnės 
informacijos galima gauti, paskambinus telefonu 
(01992) 470490 arba apsilankius interneto 
svetainėje www.pwpark.com.  

Rye House kartingų ir kurtų lenktynių stadionas
Rye House stadionas įsikūręs prie Rye House 
stoties.  Rye House stadione yra kurtų lenktynių 
trasa, kuri taip pat tinka įvairioms motorinių 
transporto priemonių sporto šakoms, įskaitant 
automobilių ir motociklų lenktynes.  Išsamesnė 
informacija teikiama telefonu (01992) 469000. 
RSPB Rye Meads gamtos rezervatas
Rye Meads rezervatui taip pat suteiktas 
specialiosios mokslo interesų vietos (SSSI) statusas. 
Ši vieta – tai įvairių gyvūnų gimtieji namai. Čia 
įsikūrę laukiniai gyvūnai, įskaitant didžiausią 
Londono upinių žuvėdrų koloniją, tulžinius, 
plaukiojančias antis, perkūno oželius, gegutes, 
paukščius giesmininkus ir visas tris Britanijos 
genių rūšis, kuoduotąsias antis, pilkąsias antis 
ir šaukštasnapes antis. Išsamesnė informacija 
teikiama telefonu (01992) 708380.

Bibliotekos
Bibliotekų darbo laikas skiriasi. Daugiau 
informacijos galima rasti interneto svetainėje www.
hertsdirect.org/libsleisure/libraries 
Centrinė biblioteka,
Turners Hill,Cheshunt,
Herts. EN8 8LB
Pagalbos linija (01438) 737333
Goffs Oak biblioteka,
Goffs Lane, Goffs Oak
Herts. EN7 5ET
Hoddesdon biblioteka,
98a High Street, Hoddesdon,
Herts. EN11 8HD
Waltham Cross biblioteka,
123 High Street,
Waltham Cross, Herts.
Išsami vietos informacija pateikta Tarybos 
interneto svetainėje www.broxbourne.gov.uk.  

Švietimas
Anglų kalbos kursai kitakalbiams (ESOL) vyksta 
adresu NextStep, 66-67 The Pavillion, High Street, 
Waltham Cross.  Jums reikia turėti pasą ir bet kokį 
įrodymą, jog buvo patikrinti įgūdžiai, tada būsite 
paskirtas į klasę.  Daugiau informacijos galite gauti 
paskambinę telefonu 01992 301050 arba parašę 
elektroniniu paštu info@next-step.org.uk.  ESOL 
kursai taip pat vyksta Hertfordo regioniniame 
koledže, Broxbourne Campus vietovėje, Trunforde.  
Daugiau informacijos galite gauti, paskambinę 
telefonu 01992 411411 arba parašę elektroniniu 
paštu info@hrc.ac.uk.
Ši informacija teisinga 2009 metų vasario mėnesiui.  
EISODOS yra nuolat atnaujinamas informacijos 
šaltinis migrantų bendruomenėms, kurį galima 
gauti Hertfordshire bibliotekose. Asmenys, turintys 
skaitytojo bilietus, turi nemokamą prieigą prie šios 
informacijos internetu, www.hertsdirect.org/libraries
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GERIAUSI PATARIMAI...  
Pateikti  žmonių, kurie gyvena ir dirba rytinėje 
Anglijoje ir patys išgyveno migracijos procesą. 
• Išsiaiškinkite, kokios Jūsų samdos sąlygos, 

darbo užmokestis,  apgyvendinimas ir 
transportas. 

Jei Jums siūlo darbą, išsiaiškinkite minėtus 
dalykus, prieš palikdami namus. Kokia Jūsų 
darbdavio reputacija? Kiek valandų per savaitę 
dirbsite? Kiek Jums mokės už valandą?  
Jei bus suteikta gyvenamoji vieta, kiek turėsite 
mokėti už ją? Kiek žmonių gyvens kartu su Jumis? 
Apskaičiuokite, kiek kainuos maistas, transportas 
ir pragyvenimas, kad galėtumėte priimti 
informacija pagrįstą sprendimą! 
• Jei turi darbą savo šalyje, neišeikite iš jo, o 

paprašykite neapmokamų atostogų. 
Jei turite darbą savo šalyje, galite keliems 
mėnesiams prašyti nemokamų atostogų, kad 
galėtumėte nuvykti į Jungtinę Karalystę ir įvertinti 
čia siūlomas galimybes. Jei aplinkybės klostysis ne 
taip, kaip tikėjotės, galėsite vėl grįžti į darbą. 
• Jeigu norite kvalifikuoto, gerai mokamo darbo, 

Jums reiks tinkamai patvirtinto diplomų 
(išsilavinimą įrodančių dokumentų) vertimo į 
anglų kalbą. 

Pasiimkite su savimi tinkamai patvirtintą diplomų 
(išsilavinimą įrodančių dokumentų) vertimą į 
anglų kalbą. Jūs galite pakeisti  savo pasiekimus 
į Jungtinės Karalystės ekvivalentą atitinkamuose 
centruose savo šalies sostinėje.  
Jei nerandate tokio centro savo šalies sostinėje, 
pasiimkite išsilavinimą įrodančių dokumentų 
patvirtinto vertimo kopijas į Jungtinę Karalystę, ir 
galėsite kreiptis su prašymu gauti  „sugretinimo 
lapą“, kuris atskleis darbdaviui, kam prilyginama 
Jūsų turima kvalifikacija Jungtinėje Karalystėje. Šią 
paslaugą teikia NARIC už 47 svarus sterlingų.  
Atlikti vertimą Anglijoje būtų brangu (kainuotų 
apie 200 svarų sterlingų). Nepamirškite, kad ne 
visas užsienyje įgytas išsilavinimas pripažįstamas, 
pavyzdžiui, teisinis ar pedagoginis išsilavinimas.  
• Jungtinėje Karalystėje Jums reiks banko    

sąskaitos.  
• Pasiimkite šalies, kurioje gyvenote, banko išrašą, 

kuriame nurodytas Jūsų namų adresas. Tai 
padės Jums atsidaryti banko sąskaitą Jungtinėje 
Karalystėje. Banko sąskaitai atsidaryti Jums 
reiks ir kitų dokumentų, tokių kaip vairuotojo 
pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė ir 
pasas.  

• Jei Jūs dirbate ir gyvenate Jungtinėje Karalystėje, 

sveikatos priežiūrą paprastai bus nemokama, 
bet dantų gydymas – labai brangus! 

• Public transport in the East of England is not as 
good as London and some jobs might require 
you to drive 

Pasitikrinkite dantis, prieš išvykdami iš savo 
šalies, nes dantų priežiūra Jungtinėje Karalystėje 
mokama ir labai brangi.  
• Viešasis transportas rytinėje Anglijoje nėra taip 
gerai organizuotas, kaip Londone, todėl dirbant 
Jums gali prireikti vairuoti.  

Jei manote, kad privalėsite mokėti vairuoti, 
tam, kad įsidarbintumėte, ar atlikdamas 
darbą, išmokite vairuoti ir gaukite vairuotojo 
pažymėjimą šalyje, kurioje gyvenate. Mokytis 
vairuoti Jungtinėje Karalystėje yra brangu (20 ir 
daugiau svarų sterlingų už valandą). Vairuotojo 
pažymėjimas Jums taip pat padės atsidaryti banko 
sąskaitą Jungtinėje Karalystėje. 
• Anglų kalbos žinios suteiks Jums palankesnių 
galimybių įsidarbinti. 

Išmokite anglų kalbą, bent jos pagrindus, kurie 
būtini susikalbėti. Jei nemokate anglų kalbos, 
rizikuojate, kad nesąžiningi darbdaviai ir 
įdarbinimo agentūros jus išnaudos. Jei nekalbate 
angliškai, Jums gali būti sunku gauti geresnį 
darbą, nepriklausomai nuo Jūsų išsilavinimo.   
Sugebėjimas skaityti angliškai taip pat padės 
Jums, nes galėsite pirma perskaityti tai, ką 
pasirašote!  
• Pasilikite pinigų juodai dienai.  
Jei vykstate iš savo šalies dirbti į bet kurią kitą 
Europos vietą, turėkite santaupų ypatingiems 
atvejams. Negalite žinoti, kada jų prireiks! 
• Būkite gerai informuoti. Nepasitikėkite vien tik 
draugais.

Kad ir kokia svarbi būtu draugų patirtis Jūsų 
sprendimui ieškant darbo persikelti į Jungtinę 
Karalystę, nepasitikėkite vien tik pažįstamais 
žmonėmis, kurie jau gyvena ten. Jūs niekad 
negalite būti užtikrintas, kad žinote tikrąją 
situaciją, kol nepersikėlėte į Jungtinę Karalystę.   
Prieš priimdamas rimtą sprendimą išvykti, 
įsitikinkite, kad apie tikrąsias gyvenimo ir darbo 
Jungtinėje Karalystėje sąlygas sužinojote tiek, kiek 
tik įmanoma.
Būkite atidus ir išmintingas. Jei kažkas atrodo 
pernelyg gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip 
ir yra! Bet neišsigąskite — jei esate pasirengęs 
ir gerai informuotas, pajėgsite priimti naujas 
galimybes su  pasitikėjimu. 
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The Waltham Cross Cohesion Project would also like to 
thank Community Action Dacorum for the use of materials 
produced by the Meeting the Information Needs of Economic 
Migrants’ (MINEM) project, which was funded by the 
European Commission and the East of England Development 
Agency.
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