
Paziņojums

Datums: 2018. gada 10. augusts

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

No: Reliģijas semināru un institūtu departamenta
Priesterības un ģimenes departamenta (1‑801‑240‑4357)

Tēma: Pasaules mēroga svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem 2018. gada septembrī: „Aci pret 
aci” pasākums ar elderu Kventinu L. Kuku

Pasaules mēroga svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: „Aci pret aci” pasākums ar elderu 
Kventinu L. Kuku tiks pārraidīts tiešraidē Baznīcas satelīta sistēmā, vietnē LDS .org, YouTube un 
citos medijos svētdien, 2018. gada 9. septembrī. Elderam Kukam pievienosies Baznīcas vēsturnieki: 
Keita Holbrūka un Mets Grovs. Šajā pasākumā galvenā uzmanībā tiks pievērsta Baznīcas vēsturei 
un tiks iepazīstināts jaunais Baznīcas vēstures izdevums Svētie. Šo svētbrīdi ir aicināti apmeklēt 
visi jaunie pieaugušie (18–30 gadus veci), precēti vai neprecēti, un skolēni, kuri līdz 2018. gada 
beigām pabeigs vidusskolu vai līdzīgu mācību iestādi.

Neilgi pēc tiešraides šī svētbrīža ieraksts tiks arhivēts vietnēs devotionals .lds .org un 
ysafacetoface .lds .org. Šos ierakstus 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, 2018. gada 22. septembri.

Lūdzu, izvēlieties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku jaunajiem pieaugušajiem jūsu 
reģionā. Sociālo mediju resursi (vēstījumi un īpaši attēli Facebook un Twitter) ir pieejami vietnē 
devotionals .lds .org.

Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults: A 
Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook tulkojums.Latvian 16145 153

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=lav&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Tiešraide no Navū Ilinoisas štatā
Skatieties caur LDS.org, YouTube vai Facebook

Iepazīstināšana 
ar Svētie,  
Baznīcas vēs-
tures jauno 
stāstījumu

#LDSDevo
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Svētdien, 2018. gada 9. septembrī • plkst. 18:00 pēc kalnu vasaras laika

Pasaules mēroga svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: Personīga tikšanās ar 

ELDERU KVENTINU L. KUKU, 
KEITU HOLBRŪKU UN METU GROVU

Elders  
Kventins L. Kuks, 

Divpadsmit  
apustuļu kvorums

Keita Holbrūka, 
Baznīcas vēstures 

departaments

Mets Grovs,  
Baznīcas vēstures 

departaments
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Baznīcas pārraižu grafiks
Vispasaules svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: 
„Aci pret aci” pasākums ar elderu Kventinu L. Kuku
2018. gada 9. septembra svētdienā
Programmas ilgums: 1 stunda un 15 minūtes

Vispārēja informācija
Skatīšanās laiks
Lūdzu, izvēlieties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku 1 jaunajiem pieaugušajiem jūsu reģionā.

Informācija staba tehnoloģiju speciālistam
Šo pārraidi var skatīties tiešraidē Baznīcas satelīta sistēmā, vietnēs devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube 2 un citos medijos. Lai šo pārraidi skatītos vēlāk, to vajadzēs vai nu 
straumēt, vai lejupielādēt no vietnes devotionals .lds .org vai ysafacetoface .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. Subtitri ir pieejami arī internetā un tiek nodrošināti ar atbilstošu elektronisko ierīču 
starpniecību. Šim pasākumam subtitri būs pieejami vienīgi angļu valodā.

 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.

 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.

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=lav&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
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Pārraižu grafiks: Pasaules mēroga svētbrīdis — „Aci pret aci” pasākums jaunajiem pieaugušajiem

Video pārrakstīšana
Šīs pārraides video pārrakstīšana ir atļauta 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: 
„Aci pret aci” pasākums ar elderu Kventinu L. Kuku 
2018. gada 9. septembra svētdienā 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Šī pārraide tiks arī arhivēta vietnēs devotionals .lds .org un ysafacetoface .lds .org.

Tiešraide
Tiešraide ir pieejama Baznīcas satelīta sistēmā, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
mormonchannel .org, Mormoņu kanālā, kas pieejams caur Roku iekārtu, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus 
Kristus Baznīcas Facebook lapā, PDS Reliģijas institūtu Facebook lapā un Mormoņu kanāla mobilajā 
lietotnē.

Tiešraide  MDT: svētdien, 2018. gada 9. septembrī, plkst. 18.00 3

 UTC: pirmdien, 2018. g. 10. sept., plkst. 0000

Pieejamās valodas tiešraidei Baznīcas satelīta sistēmā, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org 
un Mormoņu kanālā, kas pieejams caur Roku iekārtu:
amerikāņu zīmju 
valoda 4

angļu (ar subtitriem)
franču

portugāļu
spāņu

Video tiešraides valodas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Facebook lapā un PDS 
Reliģijas institūtu Facebook lapā:
angļu portugāļu spāņu

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

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 vietnēs devotionals .lds .org un ysafacetoface .lds .org 
visās iepriekš uzskaitītajās valodās.

 3. Programmas sākuma laiki ir norādīti pēc kalnu vasaras laika (MDT) un universālā koordinētā laika (UTC). MDT laiks ir Soltleiksitijā, 
Jūtas štatā, kad spēkā ir vasaras laiks. UTC ir starptautiskais laika standarts.

 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.

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=lav&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
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Pārraižu grafiks: Pasaules mēroga svētbrīdis — „Aci pret aci” pasākums jaunajiem pieaugušajiem

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

Video un audio arhīva valodas devotionals .lds .org un ysafacetoface .lds .org:
albāņu
amerikāņu zīmju 
valoda

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

holandiešu
horvātu
igauņu
indonēziešu
itāļu
japāņu
kambodžiešu
korejiešu
krievu
kаntoniešu
latviešu

lietuviešu
malgašu
mandarīnu
mongoļu
norvēģu
poļu
portugāļu
rumāņu
samoāņu
sebuāņu
somu

spāņu
taitiešu
taizemiešu
tongiešu
ukraiņu
ungāru
vācu
zviedru

Video tiešraides faili tiks arhivēti vietnēs devotionals .lds .org un ysafacetoface .lds .org īsu laiku pēc 
pārraides. Tikai audio faili un papildus video faili tiks pievienoti arhīvam ne vēlāk par sestdienu, 
2018. gada 22. septembri. Teksta faili šai pārraidei netiks publicēti.

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
Šī pārraide tiks translēta 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.

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


