
Paziņojums

Datums: 13.12.2018.

Kam: Augstākajiem pilnvarotajiem; palīgorganizāciju 
vispārējiem prezidijiem; reģionu Septiņdesmitajiem; 
stabu, misiju un apgabalu prezidentiem; bīskapiem un 
draudžu prezidentiem

No: Reliģijas semināriem un institūtiem (1‑801‑240‑4357)

Temats: Vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem 2019. gada janvārī

Svētdien, 2019. gada 13. janvārī, 18:00 pēc kalnu standarta laika, tiešraidē Baznīcas satelīta 
sistēmā, vietnē LDS .org, YouTube, un citos medijos tiks pārraidīts vispasaules svētbrīdis jaunajiem 
pieaugušajiem. Runātāji būs elders Deils G. Renlands no Divpadsmit apustuļu kvoruma un viņa 
sieva, māsa Rute L. Renlande. Šo svētbrīdi ir aicināti apmeklēt visi jaunie pieaugušie (18–30 gadus 
veci), precēti vai neprecēti, un skolēni, kuri līdz 2019. gada aprīlim pabeigs vidusskolu vai līdzīgu 
mācību iestādi.

Neilgi pēc tiešraides šī svētbrīža ieraksts tiks arhivēts vietnē devotionals .lds .org. Šo ierakstu 
varēs straumēt vai lejupielādēt jebkurā laikā. Pieejamās valodas un citu informāciju skatiet 
pievienotajā pārraižu grafikā. Ieraksti visās apstiprinātajās valodās būs pieejami ne vēlāk par 
sestdienu, 2019. gada 19. janvāri.

Lūdzu, izvēlieties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku jaunajiem pieaugušajiem jūsu 
reģionā. Sociālo mediju resursi ir pieejami vietnē devotionals .lds .org.
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Baznīcas pārraižu grafiks
Vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: 
Vakars ar elderu un māsu Renlandiem
Svētdiena, 2019. gada 13. janvāris
Pārraides ilgums: 1 stunda

Vispārēja informācija
Skatīšanās laiks
Lūdzu, izvēlieties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku jaunajiem pieaugušajiem jūsu reģionā.

Informācija staba tehnoloģijas speciālistam
Šo pārraidi var skatīties tiešraidē 1 Baznīcas satelīta sistēmā, vietnē devotionals .lds .org un citos 
medijos. Lai šo pārraidi skatītos vēlāk, to vajadzēs vai nu straumēt, vai lejupielādēt no vietnes 
devotionals .lds .org, izveidot tiešraides kopiju un noskatīties to vēlāk, vai arī izvēlēties kādu citu 
skatīšanās un klausīšanās iespēju, kas minēta šajā pārraides grafikā.
Norādījumus par to, kā sagatavoties satelīta pārraidei vai vērsties pēc tehniskas palīdzības, skatiet 
instrukcijā Informācija par satelīta iekārtām staba tehnoloģiju speciālistam. Šim dokumentam 
vajadzētu glabāties satelīta uztvērēja tuvumā.
Lai iegūtu tehnisku informāciju par satelīta, interneta un citām iekārtām, kas tiek izmantotas, lai 
skatītos Baznīcas pārraides sanāksmju namos, dodieties uz mhtech .lds .org. Ja šī tīmekļa vietne nav 
pieejama jums saprotamā valodā, jums var palīdzēt administratīvais birojs.
Ņemiet vērā! Ja jūs protat lasīt un rakstīt angļu valodā, lūdzu, pēc pārraides aizpildiet pārraides 
aptaujas anketu (anketa šobrīd ir pieejama vienīgi angļu valodā). Lai piekļūtu aptaujai, apmeklējiet 
mhtech .lds .org un meklējiet broadcast survey (pārraides aptaujas anketu).

Subtitri
Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem daudzos reģionos ir pieejamas Baznīcas satelīta pārraides ar 
subtitriem. Kur tie ir pieejami, tie tiek sniegti angļu valodā subtitru kanālā 1 (CC1), portugāļu 
valodā subtitru kanālā 4 (CC2) un spāņu valodā subtitru kanālā 3 (CC3). Ja jūsu reģionā var skatīties 
subtitrus, lūdzu, noregulējiet televīzijas iekārtu tiem, kuriem nepieciešams šis pakalpojums. Ja jums 
nepieciešama tehniskā palīdzība, sekojiet norādījumiem instrukcijā Informācija par satelīta iekārtām 
staba tehnoloģiju speciālistam.
Subtitri angļu, portugāļu un spāņu valodā ir pieejami arī internetā un tiek nodrošināti ar atbilstošu 
elektronisko ierīču starpniecību.

 1. Pārraides datums, laiks un valodas var tikt mainītas. Aktuālo informāciju angļu valodā skat. events .lds .org. Lai iegūtu aktuālo informāciju 
citās valodās, sazinieties ar savu administratīvo biroju.
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Pārraižu grafiks: vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem

Video pārrakstīšana
Svētbrīža video ir atļauts pārrakstīt vienīgi Baznīcas lietošanai. Staba tehnoloģijas speciālists 
drīkst izgatavot kopiju katrai sanāksmju nama bibliotēkai. Uz katra video ieraksta ir jāuzlīmē šāds 
marķējums par autortiesībām:

Vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: 
Vakars ar elderu un māsu Renlandiem 
Svētdiena, 2019. gada 13. janvāris 
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Šī pārraide arī tiks arhivēta vietnē devotionals .lds .org.

Tiešraide
Tiešraide ir pieejama Baznīcas satelīta sistēmā devotionals .lds .org, interneta vietnē mormonchannel 
.org, Mormoņu kanālā, kas pieejams caur Roku iekārtu,2, kā arī PDS Reliģijas institūtu Facebook 
lapā un Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē.

 Tiešraide  MST: Svētdien, 2019. gada 13. janvāris, 18:00 3

 UTC: Pirmdien, 2019. gada 14. janvāris, plkst. 1.00
Pārraides tiešraide Baznīcas satelīta sistēmā un vietnē devotionals .lds .org būs pieejama šādās 
valodās:
amerikāņu zīmju 
valoda 4

angļu (ar subtitriem)
fidžiešu
franču
indonēziešu

japāņu
kambodžiešu
korejiešu
kаntoniešu
mandarīnu
mongoļu

portugāļu (ar 
subtitriem)

samoāņu
sebuāņu
spāņu (ar subtitriem)
tagalu

taitiešu
taju
tongiešu

Video tiešraide Mormoņu kanālā caur Roku iekārtu būs pieejama šādās valodās:
amerikāņu zīmju 
valoda

angļu (ar subtitriem)
franču

portugāļu (ar slēptajiem 
titriem)

spāņu (ar slēptajiem 
titriem)

Mormoņu kanāls ir pieejams Roku straumēšanas atskaņotājiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet 
mormonchannel .org vai Roku kanāla internetveikalu.

 2. Visi produkti vai kompāniju nosaukumi un iekārtas, logotipi, ikonas, grafikas vai atsauces uz dizainu šajā dokumentā ir to oficiālo īpašnieku 
preču zīmes, un tās ir redzamas tā, kā to ir noteikuši šo preču zīmju īpašnieki. Produktu, pakalpojumu, uzņēmumu, organizāciju, mājaslapu 
vai interneta lapu nosaukumu esamība vai neesamība šajā dokumentā nenozīmē to, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca tos 
sponsorē, apstiprina vai neapstiprina.

 3. Programmas sākuma laiks tiek norādīts pēc Kalnu standarta laika (MST) un universāli koordinētā laika (UTC). MST ir laiks Soltleiksitijā, 
Jūtas štatā. UTC ir starptautiski standartizētā laika zona.

 4. Amerikāņu zīmju valoda (ASL) ir pieejama Baznīcas satelīta sistēmā vienīgi ASV un Kanādā. Amerikāņu zīmju valodas pārraides centrā 
būs zīmju rādītājs/a, kamēr sapulces runātāji uz ekrāna būs redzami nelielā logā. Angļu valodā audio tiek pārraidīts vienlaicīgi ar ASL. 
Ja jums nepieciešams uztvert ASL caur satelītu, lūdzu, sazinieties ar savu ēku un iekārtu pārvaldības grupu vismaz divas nedēļas pirms 
pārraides; jums var būt nepieciešamas papildus iekārtas.
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Pārraižu grafiks: vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem

Video tiešraide PDS Reliģijas institūtu Facebook lapā būs pieejama šādās valodās:
angļu

Valodas, kādās būs pieejamas video un tikai audio tiešraides vietnē mormonchannel .org un video 
tiešraides Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē:
amerikāņu zīmju 
valoda

angļu (ar subtitriem)
spāņu (ar subtitriem)

Tiešraides laiks ir vienīgais laiks, kurā šis svētbrīdis būs pieejams franču, portugāļu un spāņu 
valodās Mormoņu kanālā, kas pieejams caur Roku iekārtu, un vienīgais laiks, kad tas būs pieejams 
spāņu valodā vietnē mormonchannel .org un Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē. Sākot ar tiešraidi, 
svētbrīža pārraide būs skatāma jebkurā laikā vietnē devotionals .lds .org visās iepriekš uzskaitītajās 
valodās.

Arhīvi
Arhīvs ir pieejams internetā vietnēs devotionals .lds .org, mormonchannel .org, Mormoņu kanālā, kas 
pieejams caur Roku iekārtu, un Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē.

Video, tikai audio un teksta arhīva valodas interneta vietnē devotionals .lds .org:
albāņu
amerikāņu zīmju 
valoda

angļu (ar subtitriem)
armēņu
bulgāru
čehu
dāņu
fidžiešu
franču
holandiešu

horvātu
igauņu
indonēziešu
itāļu
japāņu
kambodžiešu
korejiešu
krievu
kаntoniešu
latviešu
lietuviešu

malgašu
mandarīnu
mongoļu
norvēģu
poļu
portugāļu (ar 
subtitriem)

rumāņu
samoāņu
sebuāņu
somu

spāņu (ar subtitriem)
tagalu
taitiešu
taju
tongiešu
ukraiņu
ungāru
vācu
zviedru

Video tiešraides faili tiek arhivēti devotionals .lds .org īsu laiku pēc pārraides. Tikai audio faili un 
papildus video faili tiks pievienoti arhīvam ne vēlāk par sestdienu pēc tiešraides. Teksta faili tiks 
pievienoti, tiklīdz tie būs pieejami.

Video arhīva valodas interneta vietnē devotionals .lds .org, Mormoņu kanālā, kas pieejams caur 
Roku iekārtu, un Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē:
amerikāņu zīmju 
valoda

angļu (ar subtitriem)

Šī programma tiks pievienota svētbrīžu video kolekcijai Vispasaules svētbrīži jaunajiem 
pieaugušajiem interneta vietnē mormonchannel .org, arhīvam Mormoņu kanālā, kas pieejams caru 
Roku iekārtu, un Mormoņu kanāla mobilajā lietotnē dažu dienu laikā pēc pārraides tiešraides.
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Citas pārraides skatīšanās un klausīšanās iespējas
Televīzija un radio
Šis svētbrīdis tiks translēts tiešraidē dažādās televīzijas un radio stacijās visā pasaulē, ieskaitot 
kabeļu, satelīta un interneta televīzijas pārraides un Mormon Channel HD Radio. Sīkāku 
informāciju par pārraides pieejamību jūsu reģionā meklējiet vietējo programmu sarakstos vai vietnē 
mormonchannel .org vai byutv .org.

Evaņģēlija bibliotēkas mobilā lietotne
Evaņģēlija bibliotēkas mobilā lietotne ir pieejama vairākās valodās un dažādās mobilajās ierīcēs, tajā 
skaitā planšetdatoros un viedtālruņos ar Apple (iOS) un Android operētājsistēmām. Lai uzzinātu 
vairāk, apmeklējiet mobile .lds .org vai savas ierīces lietotņu veikalu.
Video un tikai audio ieraksti citās valodās būs pieejami mēneša laikā pēc pārraides. Teksta faili tiks 
pievienoti, tiklīdz tie būs pieejami.

Podkāsts
Podkāsti ir pieejami vietnē devotionals .lds .org.
Video un tikai audio valodas:
Pieejamās valodas, lūdzu, skatiet devotionals .lds .org.


