
Sveiciens! 

Lai Dieva miera piepildīts šis gavēņa laiks, kad viss ir it kā apstājies un viss tik strauji 

mainās. Aicinu saglabāt sirdī mieru un ticību uz dzīvo Dievu!  

Kristus saka:  “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es 

jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jāņa ev. 14:27) 

It īpaši šajā laikā, kad daudzi pavada ļoti daudz laika savās mājas, vēlos piedāvāt 

lejupielādēt mūziku, kuru pats esmu sarakstījis un, laikam ejot, arī ierakstījis. Iespējams kādi ir 

jau dzirdējuši un kādiem jau ir kādas dziesmas datoros. Bet varbūt tomēr vēl kāda dziesma var 

Tevi uzrunāt un būt par svētību šajā laikā. Priecāšos arī vēlāk dzirdēt kādu atsauksmi. 

Esmu pateicīgs Dievam par tām dziesmām, kuras ir ierakstītas. Tas ne vienmēr ir bijis 

viegli un ir prasījis arī daudz finanses, bet man ir liels prieks dzirdēt liecības no klausītājiem. 

Turpinu rakstīt, veidot un ierakstīt jaunas dziesmas. Vēlos pateikt paldies katram, kas jau kādā 

veidā ir atbalstījis. 

Saistībā ar “COVID-19” izraisīto ārkārtas situāciju pasaulē viss ir it kā apstājies, bet 

joprojām turpinās iespēja iepriecināt, mierināt un uzrunāt vienam otru caur mūziku. Tā ir iespēja, 

kad prieka un mierinājuma vēsti varam nest caur internetu un radio dažādos veidos.  

Šajā laikā mēs īpaši varam pavadīt laiku ar Dievu un pārdomāt Viņa Vārdu. Šis ir laiks, 

kad Dievs var atjaunot sapņus. Mums ir iespēja apstāties no steigas un izvērtēt savas sirdis. Arī 

es cenšos atjaunot sapņus par dziesmu ierakstiem un domāju par jaunu dziesmu rakstīšanu 

Dieva godam un cilvēkiem par svētību. Esmu iesācis darbu pie jaunu dziesmu ierakstiem. Šajā 

mierpilnajā laikā, kad nav aktīvo misijas braucienu, aktivitāšu un svētceļojumu uz Izraēlu, ir 

iespēja būt vienkāršībā un rakstīt jaunas dziesmas.  

Piedāvāju iespēju lejupielādēt visus 33 iepriekšējos audio ierakstus. To starpā atradīsi 

dziesmas dažādās valodās un mūzikas žanros. Visas dziesmas kopā vēlos piedāvāt par 1 EUR 

un dot katram iespēju noziedot vairāk. Vienas dziesmas ieraksts un tās pēcapstrāde izmaksā 

aptuveni 300 EUR.  

Ejot uz mājas lapu https://tuvaktev.bandcamp.com, vari uzklikšķināt uz Buy Digital 
Discography  - €1  EUR or more.  Pēc tam vari ierakstīt summu, kuru vēlies dot – sākot no 1 

EUR. Lai atbalstītu un lejupielādētu dziesmas, Tev nav nepieciešams izveidot savu kontu 

bandcamp.com mājas lapā, bet vari piereģistrēties, lai Tev būtu iespēja atstāt kādu komentāru 

un atsauci, kā arī Tavā kontā būs iespēja vienmēr lejupielādēt dziesmas kuras esi iegādājies.  

Ja Tu izmanto “Spotify”, es priecāšos, ja kādas dziesmas pievienosi savā atskaņošanas 

sarakstā un padalīsies ar citiem. Zinu, ka ir arī nepieciešamība pēc jaunas mūzikas, tāpēc cenšos 

savākt naudiņu, lai ierakstītu ko jaunu. Ar mūziku nevar nopelnīt, bet ar to var aizsniegt daudzu 

cilvēku sirdis. Par klausījumiem “Spotify” arī saņemu kādu nelielu naudas summu. Par aptuveni 



1000 klausījumiem tie ir nepilni 4 eiro, par 10 000 klausījumiem - nepilni 40 eiro. Vajadzētu 

apmēram 100 000 klausījumu, lai savāktu finanses vienas jaunas dziesmas ierakstam. Tas, 

protams, ir tikai dziesmas ierakstam, neskaitot finanses, kas nepieciešamas par dienišķo maizi, 

sabiedrisko transportu, jaunām ģitāras stīgām un citiem ikdienišķiem rēķiniem. Lai gan mūziķi no 

“Spotify” saņem diez gan maz, tomēr es ticu, ka arī to mazumiņu Dievs var pavairot. Vari atrast 

“Spotify” meklētājā manu vārdu vai arī klikšķini uz šo saiti – ej.uz/kaspars_spotify  

Tev ir iespēja atbalstīt šo darbu, veicot pārskaitījumu uz kādu no kontiem: 

Kaspars Ezeriņš  

110184-10504 

LV21PARX0008910850004 

Citadele Banka AS 

SWIFT kods: PARXLV22 

Fonds: ”Tuvāk Tev” 

reģ. nr.: 40008175786 

Konts: Swedbank 

LV64HABA0551043835008 

Mērķis: Ziedojums

Un atgādinu par iespēju lejupielādēt dziesmas pret ziedojumu – ejot uz mājas lapu 

https://tuvaktev.bandcamp.com vari uzklikšķināt uz Buy Digital Discography  - €1  EUR or more.   

Lūdzu, nedomā, ka Tev obligāti ir jāatbalsta vai jāklausās šo mūziku. Es tikai  dalos ar to, 

kas manā sirdī. 

Saku paldies visiem, kuri ir atbalstījuši misijas braucienus, Pielūgsmes Kalpošanas Skolu 

un arī mūzikas ierakstus.  

Priecāšos, ja paturēsi mani savās lūgšanās, jo lūgšanām ir liels spēks! Iespējams tagad 

būs iespēja man vairāk rakstīt par piedzīvoto misijas braucienos. Bija ļoti īpašs misijas brauciens 

uz Indiju un Nepālu. Par to varbūt kādā citā reizē vairāk padalīšos.  Aicinu, ka mēs varam palikt 

Kristū, lasīt Dieva Vārdu un lai Kristus Vārds bagātīgi mājo mūsu sirdīs!  

Kristus saka: “Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas 

nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī 

paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek 

Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat 

Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. (Jāņa ev.15:4-7) 

To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet 

turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" (Jāņa ev. 16:33) 

 

Esiet svētīti! 

Kaspars Ezeriņš 

 


