Skrundas novadā būs bezmaksas redzes
pārbaude skolniekiem

Lai laikus konstatētu redzes pasliktināšanos skolēniem Latvijas lauku skolās, Borisa un
Ināras Teterevu fonds turpina labdarības programmu “Dakter, es labi redzu!”. Tās
ietvaros oktobrī bezmaksas redzes pārbaude tiks veikta Kuldīgas, Alsungas, Skrundas,
Saldus un Brocēnu novadu skolās. Nepieciešamības gadījumā skolēni iegūs arī receptidāvanu karti bezmaksas briļļu saņemšanai. Programmas “Dakter, es labi redzu!”
ietvaros sertificēts oftalmologs ierodas pieteiktajā skolā ar visu nepieciešamo mobilo
aparatūru. Pēc bezmaksas redzes pārbaudes bērni no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm saņem dāvanu karti 45 eiro vērtībā briļļu vai kontaktlēcu iegādei. “Latvijas
skolēnu redzes skrīnings” (2010) parāda, ka redzes korekcija var būt nepieciešama līdz
pat 44% pārbaudīto jaunāko klašu skolēniem. Kopš 2013. gada programmas “Dakter,
es labi redzu!”” ietvaros redze pārbaudīta jau 272 lauku skolās 9479 skolēniem, no
kuriem 1980 saņēma receptes-dāvanu kartes briļļu iegādei, kopā 80`000 eiro vērtībā.
Šobrīd redzes pārbaude veikta jau 61 novadā. Programmas uzdevums ir aptvert mazās
lauku skolas visos Latvijas novados. Plašāk par rezultātiem uzziniet infografikā:
http://ej.uz/7mv1 Oftalmologs Dr. Aleksandrs Ceunovs pauž gandarījumu par iespēju
palīdzēt trūcīgu ģimeņu bērniem no attālākiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus viņš
atzīst, ka situācija ir sliktāka apvidos, kuros ir maz iespēju regulāri pārbaudīt redzi, kā
arī ierobežoti ģimeņu materiālie apstākļi. Redzes izmaiņu iemesli skolas vecuma
bērniem nereti ir pārmērīga mācību slodze, pastāvīga datoru un citu iekārtu lietošana

acu tuvumā, neprasme atpūtināt un vingrināt acis. Laikus nepamanītas redzes
izmaiņas apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes iespējas darba
tirgū. Redzes izmaiņas palīdz koriģēt briļļu pastāvīga lietošana. Diemžēl nereti sāk
rasties tuvredzības problēmas, ja tās netiek savlaicīgi risinātas. Bieži tas notiek tādēļ,
ka acu ārsts nav pieejams bērnu dzīvesvietas tuvumā, kā arī ģimenēm trūkst līdzekļu
piemērotu briļļu vai lēcu iegādei. Oktobrī ir plānotas vizītes Kuldīgas, Alsungas,
Skrundas, Saldus un Brocēnu novados:
Datums

Skola

05.10.

Ēdoles pamatskola un Alsungas vidusskola

06.10.

Turlavas pamatskola un Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle

07.10.

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas Padures filiāle un Vārmes pamatskola

08.10.

Vilgāles pamatskola un Laidu pamatskola

09.10.

Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskola un Rendas pamatskola

12.10.

Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola un Jaunmuižas pamatskola

13.10.

Skrundas vidusskola un Nīkrāces pamatskola

14.10.

Jaunlutriņu pamatskola un Gaiķu pamatskola

15.10.

Lutriņu pamatskola un Zirņu pamatskola

16.10.

Kursīšu pamatskola un Pampāļu pamatskola

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas veidot sižetus par redzes
pārbaudēm, pirms vizītes sazināties ar attiecīgās skolas pārstāvjiem. Acu ārsta vizītes
Latvijas lauku skolās turpināsies arī novembrī. Redzes pārbaudes un briļļu iegādi
pilnībā finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds. Video par redzes pārbaudi Pļaviņās un
Salas vidusskolā 2015. gada janvārī: http://ej.uz/y2jr Foto par redzes
pārbaudi Gulbenes novada Tirzā un Lizumā 2013. gadā: http://ej.uz/yvxk Borisa un
Ināras Teterevu fonds.2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja
ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un
veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie
labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus
10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāka informācija:
www.teterevufonds. Informāciju sagatavoja: Diana Germane, sabiedrisko attiecību
speciāliste Tālrunis: (+371) 26 435 463 e-pasts: diana.germane@teterevufonds.lv
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