
Latvijas Neredzīgo biedrības sniegtie, valsts apmaksātie, 
pakalpojumi Ukrainas kara bēgļiem ar redzes traucējumiem.



TEHNISKIE PALĪGLĪDZEKĻI
DOKUMENTI, KAS  NEPIECIEŠAMI, LAI PERSONA AR 

FUNKCIONĀLIEM REDZES TRAUCĒJUMIEM SAŅEMTU PALĪGLĪDZEKĻUS.

ĀRSTĒJOŠĀ 
  ĀRSTA ATZINUMS

 IESNIEGUMS

PERSONU APLIECINOŠS 
DOKOMENTS

Mk. noteikumu nr.265 89. pielikums “Atzinums
tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai”.

Brīvā formā, norādot visus personas datus vai 
izmantojot veidlapu, kas pieejama lnbiedriba.lv

Dokumentus var iesniegt jebkurā 
no Latvijas Neredzīgo biedrības 
teritoriālajām organizācijām.

Personu apliecinošu dokomentu ar apstiprinājumu 
par personas atbilstību Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta likuma pirmajā pantā minētas personas 
statusam (piemēram ilgtermiņa vīza, uzturēšanās 
atļauja u.c.)
Pārstāvības apliecinošu dokumentu, ja 
palīglīdzeklis nepieciešams nepilngadīgām 

(+371) 6753382, 29195034

tiflotehnika@lnbiedriba.lv

lnbiedriba.lv/pakalpojumi/tiflotehnika



KĀDIEM TEHNISKAJIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM
VAR PIETEIKTIES?

Asins spiediena mērītājs
ar runas funkciju *

Glikometrs ar runas funkciju *
(lai saņemtu, nepieciešams
endokrinologa atzinums, kurā
norādīts, ka personai ir cukura
diabēts)

Ķermeņa termometrs ar runas funkciju*

Ķermeņa svari ar runas funkciju*

Pārtikas svari ar runas funkciju*

Šķidruma līmeņa noteicējs*
* nevar saņemt, ja atrodas pilnā valsts apgādē

Gaismas absorbcijas filtri

Braila raksta rāmis

Braila rakstāmmašīna

Taktils datora displejs
(Braila rinda) (lai saņemtu,
nepieciešams iesniegt
biedrības sociālā darbinieka 
apliecinājumu par taktila datora
displeja lietošanas prasmi)

Atskaņotājs

Diktafons
(lai saņemtu, nepieciešama izziņa
no darba vietas vai mācību iestādes,
kura apliecina, ka persona strādā vai
mācās)

Rakstu zīmju lasīšanas aparāts
(lai saņemtu, nepieciešama izziņa
no darba vietas vai mācību iestādes,
kura apliecina, ka persona strādā vai
mācās)

Taktilais baltais spieķis
(salokāms/ nesalokāms)

Lupa ar gaismu vai bez

Elektroniski palielinošs
palīglīdzeklis

Acu protēzes

Laikrādis rokas vai galda
ar runas funkciju vai braila

Datorprogramma tekstu
palielinoša vai nolasoša (LV)

Programma mobilajam
tālrunim (LV) (Android) vai
mobilā tīkla telefons (LV)

Pildspalva ar runas funkciju

Skaņas ierakstīšanas un
atskaņošanas ierīce (Daisy)

Datora displejs ar skaņu(LV)

Termometrs klimatisko 
apstākļu mērīšanai ar 
runas funkciju

Krāsu noteicējs ar runas
funkciju

Brilles (teleskopiskās vai
binokulārās)

Teleskops (monokulārs)

Tehnisko palīglīdzekļu katalogu iespējams apskatīt lnbiedriba.lv/tiflotehnika



LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
TERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS

BALVI
Brīvības iela 47, Balvi

LV-4501,
Tālr. 28342834

Epasts- balvi_lnb@inbox.lv

JELGAVA
O. Kalpaka iela 16, Jelgava, 

LV-3001
Tālr. 63023165, 29224867

Epasts- jelgava_to@inbox.lv

RĪGA
Braila iela 3, 2. Stāvs, Rīga, 

LV-1024
Tālr. 67277344, 29474225
Epasts- lnbrpo@inbox.lv 

JĒKABPILS 
Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV-5201

Tālr. 20003365
Epasts- lnb_jekabpils@inbox.lv

STRAZDUMUIŽA
Braila iela 5, Rīga, LV-1024

Tālr. 67532542
Epasts- strazdumuizasto@inbox.lv

LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA
Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407

Tālr. 63431535
Epasts- info@redzigaismu.lv

VENTSPILS
Baldones iela 16, Ventspils, LV-3601

Tālr. 63622519
Epasts- ventspils_lnb@inbox.lv

JŪRMALA
Kapteiņa Zolta iela 121, Kauguri, 

Jūrmala,LV-2016
Tālr. 20703083

Epasts- ivetavilka7@inbox.lv

RĒZEKNE
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, 

LV-4601
Tālr. 64622167, 22042418

Epasts- lnb_rezekne@inbox.lv

CĒSIS
Kr. Valdemāra iela 13, Cēsis, 

LV-4101
Tālr. 64122761, 26108901

Epasts- lnbvidzeme@inbox.lv

DAUGAVPILS 
Čiekuru iela 5-2c, Daugavpils, 

LV-5413
Tālr. 65439037, 28827917

Epasts- lnb_daugavpils@inbox.lv



(+371) 67532324, 20026501

lnbrc@lnbrc.lv

lnbrc.lv

PERSONU APLIECINOŠS
DOKUMENTS

ĀRSTĒJOŠĀ ĀRSTA 
ATZINUMS VAI IZZIŅA

 IESNIEGUMS

Personu apliecinošu dokomentu ar apstiprinājumu par 
personas atbilstību Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 
likuma pirmajā pantā minētas personas statusam. 
Pārstāvības tiesības apliecinošs dokumets, ja iesniegumu 
raksta bērna vecāks vai aizbildnis.

Ārstējošā ārsta atzinums, kas apliecina personas 
funkcionālo traucējuma veidu (redze) un ir nepieciešams 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums.
Vai VDEĀVK izziņa (vai lēmums), ka personai ir redzes 
invaliditāte.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
DOKUMENTI, KAS  NEPIECIEŠAMI, LAI PERSONA AR FUNKCIONĀLIEM REDZES 

TRAUCĒJUMIEM SAŅEMTU SOCIĀLO REHABILITĀCIJU

Iesniegums pakalpojuma saņemšanai, kuru var aizpildīt
uz vietas LNB RC Rīgā vai jebkurā no pārējām RC 
filiālēm.



SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMI

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgst pirmreizējiem klientiem līdz 
378 stundām (jebkurā filiālē) vai 63 diennaktīm (tikai Rīgā vai Liepājā).

gatavot ēst;
droši pārvietoties telpās un uz ielas;
rīkoties ar naudaszīmēm, iepirkties;
uzturēt kārtībā savu apģērbu, dzīvesvietu;
strādāt ar datoru un mobilo tālruni, 
izmantojot „runājošās” un attēlu 
palielinošās programmas;
realizēt savas radošās spējas, veidojot 
dažādus darinājumus pašu rokām – pērļot, 
pīt grozus, tapot, filcēt;
lasīt un rakstīt punktrakstā (Braila rakstā);
izmantot dažādus tehniskos palīglīdzekļus.

Rehabilitācijas centrā arī 
iespējams:
sportot trenažieru zālē;
saņemt psihologa, sociālā 
darbinieka un citu speciālistu 
konsultācijas.



 REHABILITĀCIJAS CENTRA
FILIĀLES

Rīgas filiāle 
Braila iela 10, Rīga, LV-1024

tālr.67532324, 20026501
epasts- lnbrc@lnbrc.lv

Balvu filiāle
Brīvības iela 47-49, 

Balvi, LV-4501
tālr. 64521682

e-pasts: gunta.zepa@lnbrc.lv

Cēsu filiāle
Kr. Valdemāraiela 11, Cēsis, 

LV-4101
tālr. (+371)64122761

e-pasts: zaiga.liepina@lnbrc.lv

Daugavpils filiāle
Čiekuru iela 5-2b, Daugavpils, 

LV-5413
tālr. 65439049, 20029325

e-pasts: elita.haritonova@lnbrc.lv

Jelgavas filiāle
Pulkveža O.Kalpaka 

iela 16 - 302, 
Jelgava, LV-3001

tālr. 63023165
e-pasts: ilze.makarova@lnbrc.lv

Jūrmalas filiāle
Kapteiņa Zolta iela 121, Jūrmala, 

LV-2016
tālr. 20030543

e-pasts: iveta.vilka@lnbrc.lv

Liepājas filiāle
Ganību iela 197/205, 

Liepāja, LV-3407
tālr. 63431535

e-pasts: maris.ceirulis@lnbrc.lv

Rēzeknes filiāle
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, 

LV-4600
tālr. 64622167

e-pasts: 
valentina.lansberga@lnbrc.lv

Ventspils filiāle
Baldones iela 16, Ventspils, 

LV-3601
tālr. 63622519

e-pasts: zinta.enina@lnbrc.lv


