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Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija paziņojusi saīsināto spriedumu krimin āllietā, 
ar kuru tika notiesāts SIA Rīgas 1. slimnīca bijušais neiroķirurgs M āris Strazdiņš par 
ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu. 

Neiroķirurgs notiesāts par savlaicīgu operācijas neveikšanu, kas bijis par iemeslu piekautā 21 gadu veca 
puiša nāvei. 

Rīgas apgabaltiesa piesprieda vainīgajam ārstam nosacītu brīvības atņemšanu uz desmit mēnešiem ar 
pārbaudes laiku uz vienu gadu, kā arī noteikusi papildsodu – uz trim gadiem atņemtas tiesības nodarboties ar 
ārstniecību. 

Savukārt portāls apollo.tvnet.lv vēsta, ka cietušās – bojāgājušā jaunieša mātes – advokāts Ronalds Rožkalns 
sacījis, ka jāredz pilnā sprieduma motīvi, bet lielā mērā šāds spriedums esot gana taisnīgs, jo ārsts lietas 
izskatīšanas gaitā nepauda nožēlu. 

Advokāts bildis, ka tiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka no pacienta slimības vēstures tika plēstas 
ārā lapas un līmētas jaunas, un šādas darbības neliecina par pārdzīvošanu. 

Tāpat iepriekš ziņots, ka jaunieti 2009.gada martā Rīgā piekāva liela jauniešu grupa no Aizkraukles, kas 
«siroja» galvaspilsētā. Pēc piekaušanas viņu bezsamaņā nogādāja Rīgas 1.slimnīcā, taču dežurējošais 
neiroķirurgs Strazdiņš laicīgi neveica pacientam operāciju un puisis nomira. 

 

Par jauna vīrieša nāvi slimnīcā notiesā neiroķirurgu 
Strazdiņu 

 

2009.gada 20.martā tolaik 21 gadu vecais Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakult ātes students Santis Sapals kopā ar draugiem devies uz Rīgas centru atpūsties un 
iedzert. Īsi pirms pusnakts netālu no viesnīcas "Latvija" Santim un vi ņa diviem draugiem ar 
dzelzs stieņiem nemotivēti uzbrukuši tr īs noziedznieki, kuri tajā dienā jau bija veikuši 
laupīšanu, drīz tika noķerti un notiesāti ar bargiem cietumsodiem gan par šo, gan citiem 
noziegumiem. 

 

Pāris minūtes pirms pusnakts Neatliekamā medicīniskā palīdzība saņēmusi izsaukumu par mirstošu vīrieti. 
Pēc deviņām minūtēm ātrie jau bijuši notikuma vietā un pēc 26 minūtēm Santis ar draugu Kasparu nogādāti 
tobrīd reorganizācijas procesā esošajā Rīgas 1.slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kur dežūrējis neiroķirurgs 
Strazdiņš. Cietušais jaunietis tobrīd bijis 2,1 promiles reibumā. 



Sapals slimnīcā nomira, un pēc viņa mātes lūguma, par nāves apstākļiem tika sākts kriminālprocess. 
2016.gada 20.aprīlī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina Strazdiņu par vainīgu atbilstoši 
Krimināllikuma 138.pantam - par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kas 
bija par iemeslu cietušā nāvei. Mediķim piemēroja 12 mēnešu nosacītu cietumsodu un aizliegumu trīs gadus 
nodarboties ar ārstniecību. 

Strazdiņš un viņa advokāts Artis Gabruševs spriedumu pārsūdzēja, un šā gada 21.jūnijā Rīgas apgabaltiesa 
spriedumā veica nelielas izmaiņas - par diviem mēnešiem samazināja cietumsodu. 

Sods mediķim piemērots, jo tiesas ieskatā viņš kavējies ar operāciju, proti, viņš neesot laicīgi iepazinies ar 
datortomogrāfijas rezultātiem, kas rādījuši, ka operācija jāveic neatliekami, jo vizuāli būtiski ievainojumi 
neesot bijuši redzami. Mediķis skaidro, ka tonakt nodaļā bijis viens pats ķirurgs, kaut gan vajadzēja būt 
diviem, līdz ar to trūcis laika. Līdz ar to operācija sākta gatavot pāris stundas vēlāk nekā bija iespējams, kas 
ietekmēja iespēju glābt jaunieša dzīvību, un viņš miris, nesagaidot operāciju. 

Apsūdzība gan uzskata, ka ārsts par savu rīcību melojot - operāciju nemaz neesot sākts gatavot un jaunietis 
nomiris vēlāk, nekā apgalvojot ārsts, tātad bijis vairāk laika Sapala glābšanai. "Tieši Strazdiņš līdz 
minimumam samazināja pacienta cerības izdzīvot. Jau izsaukums ātrai palīdzībai bija: cilvēks mirst, kļūst 
zils! Bet nekas nenorāda, ka ārsts rīkojies vai vismaz centies rīkoties ātri. Tieši kavēšanās lielā mērā noteica 
letālu iznākumu," teikusi prokurore Alla Seibute. Tāpat ārstam tiek pārmesta medicīnisko dokumentu 
labošana, lai slēptu savu vainu. 

Sapala ģimene un advokāts Ronalds Rožkalns savukārt apsverot iespēju vēl vērsties pret slimnīcu par 
zaudējumu kompensēšanu. 

 
No komentāriem: 
 
18. jūlij ā 22:33 
Velreiz atkārtoju- studenti ar dzelzs stieņiem dabūja galvu no mugurpuses jo tā tā banda mēdza uzbrukt lai 
aplaupītu. Otrs puisis izdzīvoja un pastāstīja tuviniekiem ka pie viņiem naktī vispār neviens negāja klāt, 
nebija nekādas gatavošanaās operācijai, arī miršanas laiks labots.Mirušais puisis ir lauku kultūrdarbnieces 
dēls ne no biezo aprindām. Ja tas otrs puisis neizdzīvotu (tam arī netika sniegta nekāda palīdzība līdz rītam) 
mēs nekad nebūtu uzzinājuši par to drausmīgo nolaidību no ārstu puses.  
 
18. jūlij ā 11:54 
Neesmu ārsts, bet vai lai taisītu operāciju gadījumā nevajag vairāk kā tikai ķirurgu? Tur nav vajadzīgs 
anesteziologs blakus? Ķirurģijas māsa? Un vēl viens ķirurgs, jo veikt operāciju tikai vienam ķirurgam ir kā 
ir nedaudz riskanti. Ja visi šie cilvēki bija tajā brīdī uz vietas, tad operāciju varēja veikt, ja nebija uz vietas, 
tad tādas operācijas, kur viens pats ķirurgs gan anestēziju taisa, gan pilda asistējošā ķirurga funkciju, gan 
ķirurga māsas funkciju ir iespējams tikai holivūdas filmās.  
 


