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Jau pāris gadus mēģinājām aktualizēt jautājumu par Rūdolfa Meroni prettiesiskajām darbībām, 

tāpēc mums tika “piekabinātas” dažādas birkas – atriebība par atlaišanu, kažoka apmešanu uz otru 

pusi un kādas tik vēl ne, neapjēdzot, cik bīstams ir šveicietis. No šīs tēmas vairījās kā no mēra – 

iestādes, partijas, mediji, visi, kas vārdos ļoti iestājas par tiesiskumu, Facebook raksta Eva Ciniņa. 

  

Devām info lielajiem taisnības cīnītājiem – laikrakstam “IR” un TV raidījumam “Nekā personīga”. Nekādas 
reakcijas, stingri turoties pie principa – kas nav atļauts vienam, otrs var droši. 

Arī šobrīd pēkšņi pamodušies JKP tika informēti par Meroni afērām (dokumentāli, nevis baumu līmenī), bet 
tika saņemta atbilde, ka Bordānam ir ļoti svarīgas publikācijas „Latvijas Avīzē”, kas pieder Berķim. Bet šim 
kungam esot vienošanās ar bijušo sadarbības partneri Meroni, ka viens par otru neko sliktu (pieļauju gan, ka 
JKP bija arī citi iemesli). 

Šobrīd daļa sabiedrības beidzot apjautusi, ka Meroni darbības apdraud ne tikai tranzītuzņēmumu darbību (starp 
citu, tie nav tikai Ventspils uzņēmumi, bet ap tūkstoš darbinieku, Latvijas cilvēku), bet arī valsts drošību. 

Par to, ka Meroni darbojas kā KPV sponsors, laikam nu jau šaubu nav nevienam. Īpaši aktuāli tas esot kļuvis 
pēc tam, kad Antānes partijas darbība cieta krahu. Lielākie ieguldījumi esot novirzīti tieši KPV, kas būšot 
visvieglāk manipulējama. 

Meroni jau vairākus gadus lielas cerības lika arī uz sadarbību ar SC. Pēdējā informācija, ka SC esot apsolījis 
šveicietim Krievijas kravas vai arī iespēju izdevīgi pārdot uzņēmumus, pretī iemainot dāsnu palīdzību un 
iespēju veidot valdību. Attiecību stiprināšanai ar kādu no SC bosiem esot noslēgts aizdevuma līgums. 

Lielais plāns skaidrs – SC un KPV veido valdību. Protams, risks, ka neizdosies iegūt 51 vietu, ir liels, tāpēc 
palīgā nāk citi, jo runā, ka kādas avīzes žurnālists savā dzīvē neesot redzējis tik lielus honorārus. 

Un, lai gan gribētos, ka daži uz savas ādas izbauda, ko nozīmē Gobzema sasolītās piena upes ķīseļa krastos, 
tomēr ceru, ka veselais saprāts uzvarēs, loģiski domājošie prāti apvienosies un 7.oktobra rītā Meroni murgi 
nerealizēsies. 

Es atšķirībā no Alda Gobzema rītdienu negaidīšu, bet uzvārdus nosaukšu jau šodien – Gobzems, Strods, Matīss, 
Ameriks, Meroni. 

Līdz šim biju pārliecināta, ka Sprūda bijušo pastnieku Gobzemu ar SC saista vien tas, ka KPV ieplānota “mazā 
brāļa” loma pēc oktobra Saeimas vēlēšanām. 



Bet… izrādās, ka Gobzema plāniem sadarbībā ar SC ir pavisam cits pamats – radniecīgas saites ar Rīgas domi, 
tātad saskaņietis “po žizņi”. Tas izskaidro arī Gobzema saudzīgo attieksmi pret Rīgas domi, kuras lielākais 
ļaunums, Gobzemaprāt, esot neveiksmīgā Kr.Barona iela. 

Kā liecina Alda Gobzema pirms vairākiem gadiem iesniegtā amatpersonas deklarācija, viņa māte ir Mārīte 
Strode, brālis Jānis Strods. Bet pats interesantākais, ka audžutēvs ir Edgars Strods, ar kuru Gobzemam visu 
mūžu esot ciešas attiecības, turklāt tas ir tas pats Edgars Strods, kurš: 

– senāk darbojies SIA “Auto Skan”, SIA “M2”, SIA “MWD” un Kuldīgas 12. ceļu remonta un būvniecības 
pārvaldē; 

– kopš 2000.gada strādājis Rīgas domē kā Satiksmes departamenta direktora vietnieks, 

– kopš 2008.gada Rīgas Domes Satiksmes departamenta direktors; 

– no 2012. līdz 2013.gadam SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis; 

– šobrīd Strods ieņem VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu, turklāt amatu šajā valsts sabiedrībā 
kungs ieguvis laikā, kad Satiksmes ministriju vadīja Anrijs Matīss. Tātad jau tajā laikā Matīsa kungs tālredzīgi 
būvējis sev ceļu uz SC, amatā ieliekot Rīgas domei lojālo Strodu; 

– un nozīmīgākais fakts – Stroda kungs esot mistera Amerika cilvēks, tāpēc loģiski arī partijas “Gods kalpot 
Rīgai!” biedrs (par ko liecina biedra naudas iemaksas); 

– kā liecina Stroda 2017.gada amatpersonas deklarācija, Gobzema audžutēvam bankas kontos uzkrājumi veido 
tuvu 100 tūkstošiem EUR; 

– tāpat pastāvot aizdomas, ka Stroda kungam slēpti pieder viena no trim atkritumu kompānijām, kurām SC ļāvis 
sadalīt atkritumu izvešanas tirgu Rīgā; 

– tieši Strods esot tas, kurš koordinē SC/GKR un KPV kopīgās darbības. 

Vai nav viena skaista mafija – Gobzems, viņa audžutēvs, bijušais satiksmes ministrs, misters “20%” un 
šveiciešu advokāts? 

P.S. Starp citu, Gobzema māte Mārīte Strode arī turpat, jo strādāja (nu jau vairs ne) Rīgas Sociālā dienestā par 
TC “Imanta” vadītāju. Un, kā liecina 2017.gada amatpersonas deklarācija, arī viņas bezskaidras naudas 
uzkrājumi bankā ir gandrīz tikpat lieli kā laulātajam – 87 tūkstoši EUR (izrādās, ka sociālie darbinieki pelna ļoti 
labi), kopā ar vīru viņai pieder arī dzīvoklis Rīgā un nekustamais īpašums (zeme un būve) Kuldīgas novadā, bet 
pašai, protams, arī labs auto. Un tas viss oficiāli… 


