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RSU Iekšķīgo slimību katedras Olimpiādes “Zelta stetoskops 2019” 
Reglaments 

 

Olimpiāde “Zelta stetoskops” aizsākta 1970. gadā un tradicionāli notiek katru gadu 
maijā. Tās dibinātājs un vadītājs ilgus gadus bija profesors Jūlijs Anšelevičs. 
Profesors vadīja Terapijas katedru no 1967. līdz 2000. gadam un bija viens no 
iecienītākajiem pedagogiem studentu vidū. No 2007. gada olimpiāde “Zelta 
stetoskops” nosaukta tā dibinātāja un ilggadējā vadītāja profesora Jūlija Anšeleviča 
vārdā un tiek organizēta kopā ar nodibinājumu Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas atbalsta fonds. 
 
Olimpiādes Zelta stetoskops mērķis ir studiju laikā noskaidrot talantīgākos Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 4., 5. un 6. studiju gada studentus, kas 
pierāda savas akadēmiskās zināšanas iekšķīgajās slimībās. 
Olimpiādē aicināti piedalīties studenti, kas grib pārbaudīt savas zināšanas. 
 
Uzvarētāji (katrā studiju gadā) tiek apbalvoti ar Goda rakstu, naudas balvu grāmatu 
iegādei un citām vērtīgām balvām. 
 



 

Olimpiāde “Zelta stetoskops 2019” tiek veidota kā komandu darbs, jo medicīna ir 
kolektīva darba lauks. Līdzīga pieredze ir arī citur pasaulē. Vairāku studiju gadu 
studentu kopīgs darbs veicina studentu sadarbību un attīsta komunikācijas prasmes. 
Savstarpējas diskusijas palīdz apgūt argumentācijas mākslu un iemaņas aizstāvēt 
savu viedokli. Pozitīva, demokrātiska diskusija savā starpā un ar nozares 
speciālistiem un ekspertiem uz labo gan studentu sadarbību ar katedras docētājiem, 
gan iedrošina studentus. Studenti gūst jaunu pieredzi un papildina savas zināšanas. 

 

1. Vispārīgā daļa 
 

1.1. Olimpiāde “Zelta stetoskops 2019” (Olimpiāde) ir komandu turnīrs. 
1.2. Olimpiāde notiek vienu reizi akadēmiskajā mācību gadā. Tā tiek organizēta 4., 5. 
un 6. studiju gada medicīnas un pediatrijas studentiem. 
1.3. Olimpiādes uzvarētāji kļūst par 4., 5. un 6. studiju gada labākajiem Iekšķīgo 
slimību katedras studentiem. 
1.4. Olimpiādi organizē ISK vadītājs un docētāji. 
1.5. Olimpiādes žūrijā (Žūrija) piedalās eksperti – RSU docētāji, eksperti no dažādām 
specialitātēm. 
1.6. Olimpiādi vada norises vadītājs (Norises vadītājs), kas tiek izvirzīts no RSU 
docētāju un Internās medicīnas rezidentu komandas, kura piedalās Olimpiādes 
organizēšanā. 
1.7. Olimpiāde norisinās vienu dienu – 21.05.2019. 

 
2. Pieteikšanās 

 
2.1. Olimpiādei tiek pieteiktas komandas. Katrā komandā jābūt 3 dalībniekiem, pa 
vienam no katra studiju gada. 
2.2. Katrai komandai jābūt nosaukumam, kas identificē komandu, bet ne katru 
dalībnieku atsevišķi. 
2.3. Komandas tiek pieteiktas elektroniski pa e-pastu: Larisa.Umnova@rsu.lv ne 
vēlāk kā vienu dienu pirms Olimpiādes norises datuma (līdz 20.05.2019. ieskaitot). 

 
3. Norise un vērtēšana 

 
3.1. Olimpiāde norisinās trīs posmos – Regulārais posms, Pusfināls un Fināls. 
3.2. Regulārais posms 

3.2.1. Posms ilgst 20 minūtes. 
3.2.2. Katrai komandai tiek izdalīts daudzatbilžu jautājumu buklets. 
3.2.3. Darbs pie atbildēm noris katras komandas dalībniekiem strādājot kopā. 
3.2.4. Komandām rakstiski jāatbild uz 24 daudzatbilžu jautājumiem, kas sadalīti 
8 sadaļās. Trīs jautājumi katrā sadaļā: 

 Kardioloģija 
 Pneimonoloģija 
 Gastroenteroloģija 
 Nefroloģija 
 Endokrinoloģija 
 Reimatoloģija 
 Hematoloģija 
 Onkoloģija 



 

3.2.5. Beidzoties Regulārā posma laikam bukleti tiek savākti un žūrija saskaita 
atbilžu rezultātus. 
3.2.6. Atbildes tiek vērtētas ar 1 punktu par katru pareizi sniegtu atbildi. 
Rezultāts ir atbilžu punktu summa. 
3.2.7. 10 minūšu laikā pēc Regulārā posma beigām žūrija apkopo un izziņo 
posma rezultātus. 
3.2.8. Pusfinālam kvalificējas 5 līdz 6 komandas ar lielāko rezultātu. 

3.3. Pusfināls 
3.3.1. Pusfināla posms norisinās apmēram 30 minūtes. 
3.3.2. Visām Pusfinālā iekļuvušajām komandām uz ekrāna tiek projicēti 
jautājumi. 
3.3.3. Katrai komandai tiek izdalīts karodziņš. 
3.3.4. Uz jautājumu atbild komanda, kas pirmā pacēlusi karodziņu. 
3.3.5. Par pareizu atbildi komanda saņem 5 punktus. 
3.3.6. Ja atbilde nepareiza, komanda zaudē 3 punktus. 
3.3.7. Ja komanda atbildējusi nepareizi, Olimpiādes Norises vadītājs aicina 
pacelt karodziņus atlikušajām komandām. Atbild tā komanda, kas šoreiz pirmā 
pacēlusi karodziņu. 
3.3.8. Ja šī komanda sniedz pareizu atbildi, tā saņem 5 punktus. Ja atbilde 
nepareiza, komanda zaudē 3 punktus un Vadītājs ļauj atbildēt nākamai 
komandai. 
3.3.9. Ja neviena komanda nav pareizi atbildējusi, Vadītājs nosauc pareizo 
atbildi un uz ekrāna tiek parādīts nākamais jautājums. 
3.3.10. Beidzoties Pusfināla laikam Žūrija saskaita rezultātus 10 minūtēs un 
paziņo posma uzvarētājus. 
3.3.11. Finālā iekļūst trīs labākās komandas, kas Regulārajā posmā un 
Pusfinālā kopā saņēmušas lielāko punktu summu. 

3.4. Fināls 
3.4.1. Fināla posms norisinās apmēram 45 minūtes. 
3.4.2. Finālā iekļuvušajām komandām uz ekrāna un drukātā formā tiek 
projicēts 
klīniskais gadījums ar anamnēzi un dažiem izmeklējumiem. 
3.4.3. Katrai komandai tiek dotas 20 minūtes, kuru laikā 

 jāizvirza pamatdiagnoze un diferenciāldiagnoze 
 jāsastāda papildizmeklējumu un terapijas plāns 
 jāizveido prezentācija (Prezentācija) ar 2 slaidiem, kuros atspoguļota 

šī informācija. 
3.4.4. Beidzoties atvēlētajam laikam Prezentācijas tiek nosūtītas pa e-pastu 
Žūrijai. 
3.4.5. Katra komanda prezentē savu darbu un diskutē ar žūrijas locekļiem. 
3.4.6. Žūrija vērtē katru komandu pēc šādiem kritērijiem: 

 Pareiza vai nepareiza diagnoze un/ vai diferenciāldiagnoze 
 Izmeklējuma plāna atbilstība izvirzītajām diagnozēm 
 Komandas spēja, prasme aizstāvēt savu viedokli. 
 Žūrija ņem vērā diskusijas saturīgumu un atbilžu precīzumu. 

3.4.7. Finālā rezultāts tiek vērtēts neņemot vērā Regulārā posma un Pusfināla 
rezultātus. 
3.4.8. Žūrija apkopo Fināla rezultātus 10 minūšu laikā. 

 



 

4. Rezultātu paziņošana un apbalvošana 
 

4.1. Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti Olimpiādes noslēgumā. 
 
4.2. Rezultātā iegūto vietu apbalvojumi: 

Uzvarētāji (katrā studiju gadā) tiek apbalvoti ar Goda rakstu, naudas balvu 
grāmatu iegādei un citām vērtīgām balvām 

 
Papildus bonusi Olimpiādes uzvarētājiem: 
 

5. studiju gada eksāmenam “Pneimonoloģija” 
1. vieta – students atbrīvots no eksāmena; 
2. vieta – students: 

1) atbrīvots no 1. daļas (testa) un 2 klīniskiem gadījumiem; 
2) eksāmenā jāraksta 2 klīniskie gadījumi 

3. vieta – students: 
1) atbrīvots no eksāmena 1. daļas (tests); 
2) eksāmenā jāraksta 4 klīniskie gadījumi 

 
4. studiju gada eksāmenam: 

Rakstveida eksāmenam ir 4 daļas. Kopējā atzīme – vidējais aritmētiskais. 
Piemērs: testi – “6”, nefroloģija – “8”, endokrinoloģija – “7” un 
gastroenteroloģija – “8”. 
Kopā 29 : 4 = 7,1, noapaļojot = 7 (gala vērtējums). 

1. vieta + 5 balles 
2. vieta + 3 balles 
3. vieta +2 balles 

Piemērs: 6+8+7+8=29 + “iegūtās balles” = ballu summa, ko dala ar 4 – 
eksāmena gala vērtējums. 

 
 

 

Labu veiksmi 

dalībniekiem Olimpiādē ”Zelta stetoskops 2019” 

 

 


