
SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS PROGRAMMA 

  
DĀVINĀM brilles bērniem 50€ vērtībā! 

  
  
“Optio” misija - būt viegli sasniedzamai optikai, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu 

redzes korekciju visiem, kam tā nepieciešama. Šīs misijas ietvaros šogad esam 

uzsākuši sociālās atbildības programmu, kuras mērķis ir pievērst īpašu uzmanību 

bērnu redzes aprūpei. Mēs ceram, ka šī programma veicinās savlaicīgu redzes 

problēmu atklāšanu bērniem, savukārt mūsu dāvinājums – bezmaksas brilles 50 

€ vērtībā būs lielisks atbalsts kvalitatīvai bērnu redzes korekcijai. 
  

2 SOĻI, LAI JŪSU BĒRNS SAŅEMTU BEZMAKSAS BRILLES 50 

€ VĒRTĪBĀ: 
  

         Līdzi ņemot briļļu recepti, kopā ar bērnu nāciet uz jebkuru “Optio” veikalu, 

kur mūsu speciālisti palīdzēs bērnam izvēlēties atbilstošāko ietvaru un 

lēcas. Ja Jums vēl nav briļļu receptes, pārbaudiet bērna redzi pie 

speciālista. To varat izdarīt jebkurā “Optio” veikalā, iepriekš piesakot vizīti. 

Mēs pieņemsim arī citu uzņēmumu redzes speciālistu izrakstītās receptes, 

ja vien tās nebūs vecākas par 3 mēnešiem. 
  

         Pie kases bez maksas reģistrējiet “Optio” klienta karti un veiciet 

pasūtījumu. 
  

PROGRAMMAS NOTEIKUMI: 
  

         Programma paredzēta bērniem līdz 18 gadu vecumam. 
         Programmas ietvaros katrs bērns var saņemt vienas brilles 50 € vērtībā. 
         Piedāvājumā ietilpst briļļu ietvars cenā līdz 25 €, divas briļļu lēcas “Orma 

15 UC” 25 € vērtībā, briļļu izgatavošana ir bez maksas. 
         Piemaksājot starpību, iespējams izvēlēties arī dārgāku briļļu ietvaru un 

lēcas. 
         Brilles tiek izgatavotas tikai pēc oftalmologa vai optometrista izrakstītas 

briļļu receptes, recepte nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem. 
         ”Optio” neuzņemas atbildību par citu uzņēmumu redzes speciālistu 

izrakstītajām briļļu receptēm. 
         “Optio” darbiniekiem ir tiesības lūgt uzrādīt personas apliecinošu 

dokumentu bērnam. 
         Programmas piedāvājums nesummējas ar citām atlaidēm. 
         “Optio” patur tiesības mainīt programmas noteikumus. 

 

 
Programmas norises laiks: 11.04.2016.- 31.12.2016., visos “Optio” veikalos: 
  
REĢIONOS: 
  
MADONA, t/c “Maxima” Rūpniecības iela 49, tālr.: 64823670 

 
 

 
 

 
 



VAI JŪS ZINĀT, KA: 
  

Latvijā līdz pat 25% bērnu tiek konstatētas redzes problēmas. 
Ja redzes problēmas netiek pamanītas un novērstas laikus, tās traucē bērna 

turpmākajai attīstībai un rada grūtības dzīvē, vispirms – jau skolā. 
Lai redzes korekcija būtu sekmīga, ir svarīgi redzes problēmas pamanīt un risināt 

savlaicīgi. 
  

  

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
  
Vai jūsu bērnam ir redzes grūtības spēlējoties, skatoties attēlus, apskatot sīkus 

priekšmetus? 
Vai bērns bieži miedz acis? 
Vai aplūkojamos priekšmetus bērns liek tuvu pie deguna? 
Vai bērns sēž pārāk tuvu TV ekrānam? 
Vai bērns bieži berzē acis? 
Vai bērns šķielē? 
Vai ir novērotas mācīšanās grūtības? 
Vai bērnam ir grūtības jeb nevēlēšanās lasīt, rakstīt? 
Vai ir pasliktinājusies bērna uzvedība? 
Vai bērnam ir nepatika pret spožu gaismu? 
Vai bērns sūdzas par sāpēm acīs, vai acis ir apsārtušas? 
Vai bērnam ir biežas galvassāpes? 
  
Ja redzes problēmas ir iedzimtas, bērna uzvedībā par tām nekas var arī 

neliecināt, jo bērns spēj adaptēties tādai dzīvei, kādu uztver ar savu redzi. Šādos 

gadījumos redzes problēmas var konstatēt tikai acu ārsta apmeklējuma laikā. 
KAD JŪS PĒDĒJOREIZ PĀRBAUDĪJĀT SAVA BĒRNA REDZI? 

  
 


