VIDZEMES RAJONA TIESAI (CĒSĪS)
Raunas ielā 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Prasītāja:
Kaspara Dimitera

AR ŠO IESNIEGUMU INFORMĒJU TIESU
civillietā Nr. C71330019 (C-3300-19/21)
2020.gada 17.maija Horena Stalbes video raidījumā “Rullē ar Horenu” ir intervija ar šīs
civillietas Pirmo atbildētāju A.Kiviču. Intervijas fragments, kas saistīts ar šo civillietu, ir no
47:20 līdz 50:58 šajā adresē https://youtu.be/M5j5zJoszPQ
Šodien 2020.gada 6.jūnijā šo interviju ir noskatījušies 41 560 skatītāju. Lūdzu šo no runātas
intervijas norakstīto tekstu pievienot civillietai.
Lūdzu tiesu pievērst īpašu uzmanību ar sarkanu izceltajā A.Kiviča vēstītā teksta daļā, ar ko
viņš apliecina, ka no viņa puses tā ir bijusi informācijas paušana (tātad, ne viedoklis) un ka
Atbildētāju portāli to pārpublicēja kā patiesību.
A. Kivičs: “... Un gāju gar jūru ar akustisko ģitāru un dziedāju...
Horens: Par zviedriem?
A.Kivičs: Es dziedāju Dimitera "Krusta skolas" dziesmas... Un tagad Dimiters mani ir
iesūdzējis tiesā.
Horens: Par ko?
A.Kivičs: "Dimiters ir mana vislielākā un spilgtākā muzikālā ietekme. Es biju salauzis "basītī"
to kāju un es aizgāju uz Jauno Rīgas teātri, Krusta skolas koncertu noskatīties. Un tas man
atstāja ļoti lielu iespaidu... Tādā askētiskā sastāvā... Akustiskā ģitāra, basģitāra... Var panākt
tādu efektu...
Horens: Galvenais teksts, ideja...
A.Kivičs: Teksts, nu vispār tas bija fantastisks albums...Un es nesaprotu, kā viņš pēc tam
pārslēdzās uz tiem "Ziliem liniem", uz tiem gejiem, un to naidu, un "Daugavas vanagiem" un tā
tālāk... Es biju uz viņa koncertu klubā "Naba" smagā alkohola reibumā. Es uzgāju uz skatuves
un pateicu, ka es viņu mīlu, un ka mana mamma arī viņu mīl. Tad mēs kaut ko aprunājāmies,
un vairāk mēs tikušies neesam. Un tad, kad mēs sagājām ar Lieni kopā, tad Dimiters man
zvanīja un teica "brāl, padomā par bērniem, kaut ko tā un tā, un brāl un brāl un brāl... Un es
saku, tā kā, nu, es jau... tā kā tā mana dzīve... Es jau tā kā... Man ir 40 gadi, un man ir
pieredze, un man ir, ar ko salīdzīnāt. Un es saprotu, kas notiek manā dzīvē... Es neesmu
ieraudzījis smuku meiteni ar krūtīm pirmo reizi dzīvē un sajucis prātā. Tā nav. Es jūtu, ka tas
manas dvēseles radinieks. Un tā un tā... Un tad mēs ar to Lieni sagājām kopā, un mums tas
šovs sākās, un viss tur tā traki aiziet. Un Dimiters uztaisa dziesmu par KiviČiviČivi blūzu, kur
viņš apdirš mani, apdirš Lieni, apdirš viņas bērnus un tā tālāk... Un par KaraLieni... Jāmirst
par Lieni, un kauko kauko... Un tanī brīdī es atcerējos, ka šis te paštaisnais cilvēks padomju
laikā bija apsūdzēts izvarošanā. Grupā. Par to runā visa mākslinieku sabiedrība Rīgā. Visi par
to runāja, visi zināja. Runāja par to, ka viņš, kā Vijas Artmanes dēls, tika cauri sveikā, pat bez
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papīriem, bet tie, kas piedalījās tanī izvarošanas aktā, tie dabūja pasēdēt. Un tā tālāk. Lūk, un
Dimiters arī... Mēs varam atrasts presē, ka viņš devītajā, desmitajā gadā krāpis savu sievu, un
viņš publiski atzīst. Bet viņš ir nenormāli pret gejiem, nenormāli paštaisns un svētulīgs. Un
izdomāja pazemot mani un Lieni. Nu, tad es intervijā... Ā, un es pateicu viģikā, Spānijā,
"Dimiter, aizver muti, tu esi izvarotājs, tu esi pēdējais, kas varētu kaut ko runāt. Viņš tur kaut
ko bija ierunājies, ka Ralfs Eilands ir bijis praidā... Karoče... Uzreiz to paķer "Vakara ziņas" Kivičs apsūdz Dimiteru izvarošanā. Un viss baigi smieklīgi sanāca, jo man zvanīja čomi, "vai
tevi Dimiters izvarojis?". (Horena smiekli)
A.Kivičs: Nu pēc virsraksta.
Horens: Tā sanāk.
A.Kivičs: Es saku - mani nē. Un to paķēra Apollo un kaut kas... Un Dimiters ir ierubījis 78
štukas sāpju naudu par sava vārda apmelošanu. Un no manīm prasa atvainošanos par šīs
informācijas paušanu...
Horens: Vai 78 tūkstošus...
A.Kivičs: ... kas to pārpublicēja kā patiesību... Un ir sanācis tā, ka principā, ka 2020.gada
kaut kādā 28. jūlijā vai 22. jūlijā es būšu Cēsīs Vidzemes tiesā vienā zālē kopā ar savu lielāko
elku un mūzikas autoritāti, kas mani apsūdz. Es neesmu piesējies nevienam. Es neesmu ielīdis
nievienā dzīvē. Man piesienās Artuss Kaimiņš "Suņu būdā", rāda kaut kādus debilas bildes...
"kas tas par idiotu, kas tās par dziesmām"... Man piesienās kaut kādi cilvēki, kaut kādi
Dimiteri man piesienās... Tam ir viedoklis, Mūrniece nevar man neuzbraukt, Daukšte mums
uzbrauc... Tas kaut ko par mums pasaka. Mēs dzīvojam savu dzīvi ar Lieni. Ja?
Ar cieņu,
Kaspars Dimiters
2020. gada 6. jūnijā
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