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Nacionālā ziedu stādīšanas diena 
Lai atzīmētu nacionālo ziedu stādīšanas dienu, idverde un RSPB 
kopīgi piedāvā mums savus labākos ieteikumus, kā padarīt mūsu 
dārzu spilgtāku un palīdzēt uzplaukt vietējai dabai:  

Pļavu ziedi 
Marts un aprīlis ir ideāls laiks, lai sētu pļavu ziedus. Pļavu ziedus ir viegli kopt, un tie ir barības vielu 
avots insektiem, kas apputekšņo ziedus. Arī taureņi atstāj olas uz pļavu ziediem. Ilggadīgie pļavu 
ziedi ir piemēroti nabadzīgām augsnēm, kamēr bagātās augsnēs ir labāk stādīt viengadīgos pļavu 
ziedus.  
Ogas un dārzeņi 
Marts ir ļoti labs laiks, lai sētu un stādītu dārza augus, tādus kā zemenes, zirņi un sīpoli. Jūs ne tikai 
varēsiet izmantot svaigus produktus ēdienu gatavošanai, bet šie augi piesaistīs bites, kas, savukārt, 
palīdzēs augiem augt un nobriest. Ārā jūs varat sēt pupas, bietes, burkānus, zirņus, rāceņus, 
redīsus, spinātus. 
Vīteņaugi 
Vīteņaugi ir piemēroti, ja jums ir ierobežota zemes platība. Vietējā efeja augot izveido spēcīgu biezu 
lapotni, kas var kalpot kā dabīga nojume, turklāt tā ir barības vielu avots insektiem rudenī un ziemā, 
kas ir jo sevišķi svarīgi tagad, kad taureņi un bites daudz biežāk parādās jau decembrī. Sausserži un 
mežvīteņi arī ir ļoti piemēroti, jo putni tos var izmantot ligzdu vīšanai, turklāt tie piesaista daudz 
dažādu insektu. 

Mēs pateicamies idverde par savu devumu šī mēneša Radius Mail izdevumam 

Labdarības partnerība ar  
Air Ambulance  
 

Radius plāno izveidot labdarības partnerību ar Air Ambulance 
(gaisa neatliekamās palīdzības dienestu). 
Radius darbinieki un īrnieki tiks mudināti rīkot pasākumus, lai 
palīdzētu piesaistīt būtiski svarīgos līdzekļus Air Ambulance, jo 
šis dienests nodrošina atbalstu ārkārtas situācijās. 
Air Ambulance Ziemeļīrijas helikopteru komandas, kas sastāv no 
pilota, ārsta un feldšera, strādā 365 dienas gadā, 12 stundas 
katru dienu. Mūsu palīdzība līdzekļu vākšanai šim dienestam būs 
atbalsts, lai viņi varētu ierasties un nodrošināt vislabāko 
iespējamo medicīnisko palīdzību smagos negadījumos 
cietušajiem pirms viņu nogādāšanas slimnīcā. 
Ja Tu vēlies organizēt līdzekļu vākšanas pasākumu, lūdzu, runā 
ar savu shēmas koordinatoru vai mājokļu speciālistu. Ziedojumus 
var veikt vietnē www.tinyurl.com/RadAANI. 

Nacionālā nesmēķēšanas 
diena – 2022. gada 9. marts  
Palīdzība cilvēkiem atmest smēķēšanu, lai 
samazinātu sirds un asinsvadu slimības. 
British Heart Foundation mudinās 
smēķētājus “lepoties ar smēķēšanas 
atmešanu”, lai uzlabotu veselību. Nekad 
nav par vēlu gūt labumu no smēķēšanas 
atmešanas.  
Starp labumiem, ko dod smēķēšanas 
atmešana, ir šādi: 
y mazāki riski veselībai 
y vairāk enerģijas 
y labāka garšas sajūta 
y naudas ietaupījumi 

Ir pieejama palīdzība, lai atmestu smēķēt: 
y runā ar savu ārstu vai vietējo 

farmaceitu 
y British Heart Foundation 

www.tinyurl.com/BHFSmoke 
y labāka garšas sajūta 
y Stop Smoking NI 

www.stopsmokingni.info 
 

Vēl var pieteikties Radius Community Chest (“Radius kopienas lādei”) 
Pieteikumu pieņemšana BEIDZAS 18. martā. Finansējums tiek piešķirts projektiem Radius 
kopienās £250 - £1000 lielu grantu veidā. Lai pieteiktos, jāsazinās ar mūsu Tenant Engagement 
Team (Īrnieku iesaistīšanas komandu), zvanot uz 0330 123 0888, vai ARĪ jāsūta e-pasts uz 
tenant.engagement@radiushousing.org 

radiushousing.org                                                                           Katram ir vieta 

 

 

 

 



 

 
 

Biļetens Radius īrniekiem un iedzīvotājiem                   17. izdevums - 2022. gada marts 

Kopīga telpa...  
Visa šī kopīgā telpa ir par jums! 

 
Kāzu zvani  
Inis Fold 
Sveicam Brian un 
Patricia, kuri laulību 
solījumus viens otram 
deva 2022. gada februārī! 
#lovebirds #mr&mrs 

 

Te nu mūsu 
gaviļnieces…  
Vēlam laimīgu 90. 
dzimšanas dienu Mary 
no Inverary Fold. Mēs 
ceram, ka Jums  
bija priecīgas  
svinības. 
#birthdaygirl  
Gaviļniecei Hetty no Drumcor ir 99!  
Viņa priecīgi nosvinēja šo dienu kopā ar ģimeni. 
#happybirthday #MrsIndependent 

 

Uzslavu godam pelnījuši 21 
Radius Housing īrnieki un 
Woodvale and Greater Shankill 
kopienas locekļi, kuri piedalījās 12 
nedēļu ilgajā Mindful Bodies 
programmā! 

St.Brigids Fold īrnieki vēlas nodot 
lielu sveicienu un milzīgu paldies 
Mary un Kerry par visu to, ko 
viņas dara, lai St. Brigids būtu  
lieliska vieta dzīvošanai. 
#diamondgirls 
#schemecoordinator 

 

Ja Tu gribētu ar kaut ko dalīties nākamajā biļetenā, sazinies ar savu shēmas koordinatoru vai sūti mums e-
pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 

Lai jūs būtu centrā visam  
Radius vēlas, lai mūsu īrnieki būtu centrā  
visam tam, ko mēs darām. 
Ja Tu vēlies saņemt jaunāko informāciju par iespējām 
pieteikties mūsu jaunajās grupās un palīdzēt veidot 
pakalpojumus, ko Tu saņem, ziņu biļetenus, finansēšanu un 
tamlīdzīgi, piesakies šodien mūsu Register of Interest 
(Interešu reģistrā): 
y zvanot uz 0330 123 0888 
y sūtot e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 
y runājot ar kādu no darbiniekiem 

Kā ar mums sazināties 
 

Mājokļu speciālists (Housing Officer) 
Ja jāsazinās ar mājokļu speciālistu vai kopienu 
grupu (Communities Team), lūdzu, zvani mūsu 
birojam uz 0330 123 0888. 
 

Remontu pieteikšana  
Lai pieteiktu remontu savā mājā, sazinies: 

 
Runā ar kādu darbinieku Labklājības padomi                                                                                    

Padomi, atbalsts un pārstāvība visos pabalstu jautājumos.  
Radius labklājības padomu speciālisti (Welfare Advice 
Officers) palīdz īrniekiem un iedzīvotājiem. Palīdzību var 
saņemt pa tālruni vai izmantojot video zvanu. 
Saziņai… 
Lai uzzinātu vairāk vai pieteiktos pie mūsu 
Labklājības padomu speciālistiem: 

y zvani mūsu birojam uz 0330 123 0888  
y runā ar mūsu mājokļu speciālistu vai 
y sūti e-pastu uz info@radiushousing.org 

Kontaktu uzturēšanai…  
Seko līdzi ziņām no Radius Housing:  

 
Sazinies ar shēmas koordinatoru,  
lai saņemtu savu March Boredom 

Busters eksemplāru! 
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