
 
 

Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas žurnālistiem un 

mediju darbiniekiem 
 

SSE Riga Mediju studiju centrs sadarbībā ar Latvijas Psihoterapeitu biedrību un 

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociāciju žurnālistiem un mediju darbiniekiem piedāvā 

nodrošināt trīs plānveida bezmaksas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas ārkārtas 

situācijas laikā. 

Ikdienas saskare ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju var izsaukt krīzes reakciju. 

Darbs ilgstoša stresa apstākļos var ietekmēt jebkuru. Mūsu psiholoģiskā labsajūta un darba spējas 

var būtiski ciest. Tas var turpināties pat pēc situācijas uzlabošanās. Stresa reakcijas nekādā ziņā 

neliecina, ka jūs nevarat darīt savu darbu vai ka esat vājš. Jums vienkārši nepieciešams atbalsts! Ja 

piedzīvojat, ka stress ierobežo jūsu rīcībspēju un kļūst par apgrūtinājumu, lūdzu, piesakieties uz 

konsultāciju. 

Pieteikties atbalsta saņemšanai var konfidenciāli pie Sabīnes Sīles-Eglītes pa tālr.: 

28357783. Pieteikumā WhatsApp vai Signal aplikācijā lūdzu norādīt: 1. vārdu, uzvārdu; 

2. sava medija nosaukumu, amatu; 3. vai vēlaties palikt anonīms; 4. ne vairāk kā divos 

teikumos uzrakstiet, kādēļ meklējat atbalstu. 

 

Kad? 24h laikā pēc pieteikšanās pie Sabīnes Jums piezvanīs speciālists, lai vienotos par tuvāko 

iespējamo konsultācijas laiku. No pieteikšanās laika līdz konsultācijai jābūt ne vairāk kā 72h. 

Kur? Konsultācija notiks attālināti – WhatsApp video zvanā, Skype, Zoom, Jitsi vai citā 

pieejamā tiešsaistes platformā. Konsultācijai Jums jāatrod privāta telpa, kur Jūs neviens 

netraucēs. 

Kā? Konsultācija ilgst 30-60min, tā ir konfidenciāla, ja vēlaties, tā var būt anonīma. Dažiem var 

pietikt ar vienu konsultāciju, taču bieži ir nepieciešamas vairākas. 

Kas? Psihoterapijas speciālisti, ārsti psihoterapeiti vai psihologi nodrošinās fokusētu 

psiholoģisko atbalstu, kas palīdzēs pārvarēt krīzes izraisītās emocionālās reakcijas. 

Jūs tiksiet uzklausīts un saņemsiet psiholoģisko atbalstu no sagatavota un apmācīta speciālista. 

 

Neatliekamos gadījumos Jūs varat zvanīt uz Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” 

diennakts tālruņiem – 67222922 vai 27722292 

 



Šeit ir uzskaitīti stresa vai krīzes izraisītie simptomi, kas palīdzēs atpazīt to, vai atbalsts būtu 

vēlams?  

o Neziņa, nedrošība 

o Trauksme 

o Bailes 

o Bezspēcība, bezpalīdzība 

o Vainas apziņa 

o Aizkaitināmība, dusmas 

o Skumjas, sēras 

 

 

o Darba spēju samazināšanās 

o Garastāvokļa izmaiņas 

o Nespēks vai trauksmes sajūta 

o Emocionāls un fizisks 

izsīkums 

o Grūtības atslābināties atpūtas 

laikā 

o Neizskaidrojamas fiziskas 

sāpes ķermenī vai vēderā

 


