
Допоміжні технічні засоби

Документи, необхідні особі з 
функціональними порушеннями зору для 
отримання допоміжних засобів.

Документи можна подати в будь-яку з територіальних організацій Латвійського 
товариства сліпих.

tiflotehnika@lnbiedriba.lv
+ 371 29195034
www.lnbiedriba.lv/pakalpojumi/tiflotehnika/

1. висновок лікаря (додаток до Правил Кабінету Міністрів № 
265 "висновок на отримання допоміжного технічного засобу");

2. заява у вільній формі із зазначенням особистих даних або з 
використанням форми, доступної на www.lnbiedriba.lv;

3. документ, що засвідчує особу, що підтверджує відповідність 
особи статусу особи, зазначеній у статті 1 Закону про підтримку 
цивільних жителів України (наприклад, довгострокова віза, 
посвідка на проживання тощо)

4. документ, що засвідчує представництво, якщо допоміжний 

Контакт: 



На які технічні засоби можна подати заявку?
Каталог технічних засобів можна подивитися 
на: lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/tiflotehnika/

• Апарат для вимірювання артеріального тиску з голосовою функцією
• Глюкометр з голосовою функцією (для отримання необхідно висновок ендокринолога, 
в якому зазначено що у особи цукровий діабет)
• Термометр для тіла з голосовою функцією
• Ваги для тіла з голосовою функцією
• Ваги для харчових продуктів з голосовою функцією
• Визначник рівня рідини
Ці технічні засоби недоступні, якщо особа перебуває на повному державному 
забезпеченні
•Тактильна Біла тростина (складна/нескладна)
• Лупа з підсвічуванням або без неї
• Електронне збільшувальне допоміжний засіб
• Очні протези
• Світлопоглинаючі фільтри
• Рамка зі шрифтом Брайля
• Друкарська машинка Брайля
• Тактильний дисплей комп'ютера (для його отримання необхідно надати довідку від 
соціального працівника товариства про вміння використовувати тактильний дисплей 
комп'ютера)
• Програвач
• Диктофон (для отримання потрібна довідка з місця роботи або навчального закладу, 
що підтверджує, що людина працює або навчається)
• Апарат по зчитуванню символів (для отримання необхідна довідка з місця роботи або 
навчального закладу, що підтверджує, що людина працює або навчається)
• Наручний або настільний годинник з голосовою функцією або шрифтом Брайля
• Комп'ютерна програма для збільшення або читання тексту (LV)
• Програма для мобільного телефону (LV) (Android) або телефон мобільної мережі (LV)
•Ручка з голосовою функцією
•Пристрій запису і відтворення звуку (Daisy)
•Дисплей комп'ютера зі звуком (LV)
•Термометр для вимірювання кліматичних умов з голосовою функцією
•Визначник кольору з голосовою функцією
•Окуляри (Телескопічні або бінокулярні)
•Телескоп (монокулярний)



Територіальні організації Латвійського 
товариства сліпих:

Balvi
Brīvības iela 47, LV-4501
Тел. 28342834
Е-пошта: balvi_lnb@inbox.lv

Jelgava
O. Kalpaka iela 16, LV-3001
Тел. 63023165, 29224867
Е-пошта: jelgava_to@inbox.lv

Rīga
Braila iela 3, 2. stāvs, LV-1024
Тел. 67277344, 29474225
Е-пошта: lnbrpo@inbox.lv

Jēkabpils
Brīvības iela 126, LV-5201
Тел. 20003365
Е-пошта: lnb_jekabpils@inbox.lv

Cēsis
Kr. Valdemāra iela 13, LV-4101
Тел. 64122761, 26108901
E-пошта: lnbvidzeme@inbox.lv

Strazdumuiža
Braila iela 5, Rīga, LV-1024
Тел. 67532542
Е-пошта: 
strazdumuizasto@inbox.lv

Rēzekne
Bukmuižas iela 20, LV-4601
Tālr. 64622167, 22042418
Е-пошта: lnb_rezekne@inbox.lv

Ventspils
Baldones iela 16, LV-3601
Тел. 63622519
Е-пошта: ventspils_lnb@inbox.lv

Liepāja
Ganību iela 197/205, LV-3407
Тел. 63431535
Е-пошта: info@redzigaismu.lv

Jūrmala
Kapteiņa Zolta iela 121, Kauguri, 
LV-2016
Тел. 20703083
Е-пошта: jurmalas_to@inbox.lvDaugavpils

Čiekuru iela 5 - 2c, LV-5417
Teл. 28827917
E-пошта: lnb_daugavpils@inbox.lv



Соціальна реабілітація

Документи, необхідні особі з 
функціональним порушенням зору для 
проходження соціальної реабілітації:

lnbrc@lnbrc.lv
67532324 
www.lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/rehabilitacija/

1. документ, що засвідчує особу, що підтверджує 
відповідність особи статусу особи, зазначеній у статті першій 
Закону про підтримку цивільних жителів України;

2. документ, що підтверджує право представництва, якщо заяву 
пише будь-хто з батьків або опікун дитини;

3. висновок лікаря, що підтверджує вид функціонального 
порушення (зору) і є необхідність в наданні послуги соціальної 
реабілітації, або довідка (або рішення) ДВКЕЗТ про те, що 
особа має інвалідність по зору;

4. заява на отримання послуги, яку можна заповнити на місці в 
Центрі реабілітації Латвійського товариства сліпих в Ризі або в 
будь-якому іншому відділенні Центру реабілітації.

Контакт: 



Послуга соціальної реабілітації для нових клієнтів триває 
до 378 годин (в будь-якій філії) або 63 доби (тільки в Ризі 

або Лієпаї).

• готувати їжу;
• безпечно пересуватися в приміщенні і на вулиці;
• розпоряджатися банкнотами, робити покупки;
• утримувати в порядку свій одяг і місце 
проживання;
• працювати з комп'ютером і мобільним телефоном з 
використанням "голосових" і картинку збільшують 
програм;
• реалізувати свої творчі здібності, створюючи 
своїми руками різні творіння – бісероплетіння, 
плетіння кошиків, ліплення, валяння;
• читати і писати шрифтом Брайля;
• використовувати різні допоміжні технічні засоби. 

Також реабілітаційний центр пропонує:
• займатися спортом в тренажерному залі;
• отримати консультації психолога, соціального 
працівника та інших фахівців.

Послуги соціальної реабілітації



Rīgas filiāle
Braila iela 10, Rīga, LV-1024
Тел. 67532324, 20026501
Е-пошта: lnbrc@lnbrc.lv

Jelgavas filiāle
Pulkveža O. Kalpaka iela 16-302, 
Jelgava, LV-3001
Тел. 63023165
Е-пошта: ilze.makarova@lnbrc.lv

Jūrmalas filiāle
Kapteiņa Zolta iela 121, Jūrmala, 
LV-2016
Тел. 20030543
Е-пошта: iveta.vilka@lnbrc.lv

Liepājas filiāle
Ganību iela 197/205, Liepāja, 
LV-3407
Тел. 63431535
Е-пошта: maris.ceirulis@lnbrc.lv

Daugavpils filiāle
Čiekuru iela 5-2b, Daugavpils, 
LV-5413
Тел. 65439049, 20029325
Е-пошта: 
elita.haritonova@lnbrc.lv

Rēzeknes filiāle
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, 
LV-4600
Тел. 64622167
Е-пошта: 
valentina.lansberga@lnbrc.lv

Ventspils filiāle
Baldones iela 16, Ventspils, 
LV-3601
Тел. 63622519
Е-пошта: zinta.enina@lnbrc.lv

Balvu filiāle
Brīvības iela 47-49, Balvi, 
LV-4501
Тел. 64521682
E-pasts: gunta.zepa@lnbrc.lv

Cēsu filiāle
Kr. Valdemāra iela 11, Cēsis, 
LV-4101
Тел. 64122761
Е-пошта: zaiga.liepina@lnbrc.lv

Філії реабілітаційного центру:


