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RADIUS HEROES BALVAS 

RADIUS ĪRNIEKU APMIE-
RINĀTĪBAS APTAUJA 

Radius 2023. gada martā un aprīlī veic 
plašu īrnieku apmierinātības aptauju, lai 
iegūtu ziņas par klientu apmierinātību ar 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Atbilžu sniegšana uz aptaujas jautāju-
miem jums aizņems ne vairāk kā 10 minū-
tes. Īrnieki tiks izvēlēti pēc nejaušības 
principa, un mēs nosūtīsim viņiem vēstu-
les ar jautājumu, vai viņi vēlas piedalīties. 

 

APSVEICAM! 

 
Apsveicam Hetty Culbert  

no Drumcor Court Newtownabbey, 
kura 8. februārī nosvinēja savu 100. 

dzimšanas dienu! 

Drīzumā tiks atklātas nominācijas bal-

vai Best Kept Garden Award 2023 

(“Vissakoptākais dārzs 2023”). 

Pagājušajā gadā mēs saņēmām veselus 

34 pieteikumus no aizsargātajiem, vis-

pārējo vajadzību un individuālajiem 

dārziem. 

Šogad vērtētāji paaugstina likmes, kad 

runa ir par dārzu atlasi un vērtēšanu. 

Tā kā strauji tuvojas pavasaris un jūs 

sākat gatavot savus dārzus, lai tie tiktu 

pie daudzu atzinību guvušās balvas, šeit 

ir daži ieteikumi, kas palīdzēs sagatavot 

savus dārzus tā, lai tie tiktu atlasīti. 

Vērtētāji pārliecināsies par nezāļu ne-

esamību, par zāles, augu un ziedu kom-

pozīciju kopšanu, par atklāto platību 

apzaļumošanu, toveru un grozu stāvok-

li, savvaļas dzīvnieku popularizēšanu un 

rūpēm par kopējo vidi dārzā, kā arī par 

īrnieku aktīvu līdzdalību dārzu kopšanā. 

Kad nominācijas būs atvērtas, mēs 

publicēsim sludinājumus shēmas 

paziņojumu dēļos un biļetenā. 

Vai jūs vēlaties darīt kaut ko vairāk, 

lai palīdzētu planētai, bet nezināt, 

ar ko sākt? 

Keep Northern Ireland Beautiful Cli-

mate Action komanda ir šeit, lai palī-

dzētu ar unikālu iespēju iesaistīties, 

un jūsu kopiena var radīt patiesas 

pārmaiņas. 

Komanda ir izstrādājusi iespaidīgas 

programmas, kas piedāvā padziļinā-

tas intervijas ar pasaulē pazīstamiem 

ekspertiem sadarbībā ar DAERA un 

KNIB. 

Lai uzzinātu vairāk, vietnē You Tube 

meklējiet: "Your Climate 

future - A guide for 

Communities" vai ske-

nējiet QR kodu šeit.--->> 

 

Kas interesants notiek? 

REĢIONA PANEĻA 
SĒDES PROTOKOLS 

Pēdējās paneļa sēdes protokols tagad ir 
pieejams Radius tīmekļa vietnē, jūs arī 

varat palūgt savam shēmas koordinato-
ram izdrukāt tā papīra kopiju. Sekojiet 
līdzi informācijai par to, kā iesaistīties 

saņemto pakalpojumu veidošanā. 

Atrodiet mūs tiešsaistē 
Kāpēc gan nesekot 
jaunākajām ziņām 
par Radius  
Housing, izmanto-
jot mūsu Facebook 
kanālu? 
Meklējiet  
"RadiusHousing"  

 

Vai vēlaties būt mūsu nākamajā  
biļetenā? 

Tad, lūdzu, runājiet ar savu shēmas koordinatoru,  
mājokļu speciālistu, vai arī sūtiet e-pastu uz: 
tenant.engagement@radiushousing.org 

 

 

 
ATCERIETIES, KA PULKSTEŅI PĀRLEC UZ PRIEKŠU SVĒTDIEN, 

2023. GADA 26. MARTĀ, PLKST. 1:00! 



 

 
 

 RADIUS  
COMMUNITY CHEST  

(“Kopienas lāde”) 
Mēs slēdzam pieteikumu pieņemšanu 

2023. gada 24. martā.  
Šie finansējumi atbalsta Radius kopienas 

ar grantiem £250 - £1000 apmērā.  
Lai pieteiktos, runājiet ar shēmas koor-
dinatoru vai sazinieties ar mūsu īrnieku 
iesaistīšanas grupu pa tālruni 0330 123 

0888, vai sūtiet e-pastu uz te-
nant.engagement@radiushousing.org 

Sniedzam mūsu īrniekiem aktuālas ziņas un padomus 
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APKURES IZMAKSU SKAIDROJUMS 

Mums pēdējā laikā jautā par apkures 
maksas aprēķināšanu. Ja par jūsu mā-
jokli tiek iekasēta maksa par apkuri, šī 
maksa sastāv no divām daļām: 

1) Izmantotās enerģijas vienības 

Ārējie konsultanti aprēķina visas 
shēmas, koplietošanas telpu un atse-
višķu dzīvokļu izmērus. 

Tas ļauj mums aprēķināt procentuālo 
enerģijas patēriņu katrai koplietoša-
nas telpai un atsevišķam dzīvoklim, 
tādējādi nosakot, kāda daļa no kopē-
jās maksas attiecas uz katru iedzīvo-
tāju. 

2) Siltuma un gaismas izmaksas 

Pēc tam mēs piemērojam iepriekš 
norādītos procentus kopējām gada 
izmaksām. Tas mums dod apkures 
maksu par gadu. Koplietošanas telpu 
izmaksas tiek iekļautas pakalpojuma 
izmaksās. 

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, 
nevilcinieties sazināties ar savu mā-
jokļu speciālistu. 

 

 

 
Ir izveidots Komunikāciju panelis, lai 
palīdzētu mums sniegt mūsu īrnie-
kiem atbilstošu informāciju, kas ir 
skaidra, kodolīga, vajadzīga un viegli 
saprotama. 

Mēs tikāmies februārī, lai apspriestu 
idejas un ieteikumus, kā panākt īrnie-
ku iesaistīšanos informācijas kopīgā 
veidošanā un kopīgā gatavošanā. 

Grupas ieteikumi ietver ziņu publicē-
šanu mūsu sociālo mediju platformās, 
kuras izmanto mūsu īrnieki, piemē-
ram, Facebook. 

 

Lai iegūtu plašāku infor-
māciju, ielādējiet Īrnieka 
rokasgrāmatu no Radius 
vietnes vai skenējiet šo 
QR kodu -------------- >> 

 
 

 

 
Tiek ieteiktas tādas tēmas kā “Labās 
ziņas”, “Mēneša shēma”, “Ceļazī-
mes”, “Palīdzība sakarā ar dzīves dār-
dzību” un “Bezmaksas pasākumi visā 
Ziemeļīrijā”. 

Signpost Express ir Age NI izstrādāts 
ikmēneša e-biļetens ar jaunāko in-
formāciju un aktivitātēm, kas attiecas 
uz vecākiem cilvēkiem, un organizāci-
jām, kas atbalsta vecākus cilvēkus. 

Sūtiet e-pastu uz elai-
ne.curry@ageni.org, lai jūs pievieno 
informācijas saņēmēju sarakstam. 

 

KĻŪSTIET PAR DIGITĀLO INSTRUKTORU 
UN PALĪDZIET CITIEM AR PĀRLIECĪBU 
LIETOT DIGITĀLĀS IERĪCES UN SAGLA-

BĀT DROŠĪBU INTERNETĀ. 
Lai uzzinātu vairāk vai kļūtu par brīvprā-
tīgo digitālo instruktoru, sazinieties ar 
īrnieku iesaistīšanas grupu (Tenant En-

gagement) vai piesakieties vietnē 
https://form.jotform.com/230024431101028 

 

 

                     Labklājības  
                     padomi 

Padomi, atbalsts un pārstāvība vis-
os pabalstu tiesību aspektos.  

Radius labklājības padomu speci-
ālisti ir gatavi atbalstīt un palīdzēt 
jums jautājumos par:  

    pabalstiem,   
    universālo kredītu,  
    budžeta plānošanu. 

Sazinieties ar savu shēmas koordi-
natoru vai mājokļu speciālistu, ja 
vēlaties nosūtījumu pie šiem speci-
ālistiem. 

                     Piesakiet  
                remontu  
                     tiešsaistē 
 

www.tinyurl.com/RadRepairs 
vai sūtiet e-pastu uz:   
responserepairs@radiushousing.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antisociālajai  
uzvedībai  
NAV   
VIETAS!   

 

 
Ja vajadzīgs ārkārtas remonts lai-
kā, kad mūsu birojs ir slēgts,  
zvaniet mums uz  

028 9042 1010 

Neaizmirstiet... 
Palīdziet Air Ambulance NI, kam nepie-
ciešami £5500 dienā, lai sniegtu tās 
svarīgos pakalpojumus! 

 

 

 

 

 

 

 

RADIUS HOUSING ĪRNIEKU 
KOMUNIKĀCIJAS PANELIS 

 

RADIUS BIROJA TELPAS BŪS SLĒGTAS 2023. GADA 17. MARTĀ 


