
Paziņojums

Datums: 2014. gada 20. maijs

Kam: Augstākajiem pilnvarotajiem un šādiem 
vadītājiem, kuri dzīvo ārpus ASV un 
Kanādas: reģionu Septiņdesmitajiem; 
stabu, misiju un apgabalu prezidentiem;  
bīskapiem un draudžu prezidentiem

No: Ģimenes vēstures departamenta un Pastāvīgās izglītības fonda 
departamenta

Tēma: Ģimenes vēstures centru telpu koplietošana ar Staba pašpaļāvības 
pakalpojumiem (ārpus ASV un Kanādas)

Lai nodrošinātu baznīcas locekļu pieaugošo vajadzību pēc piekļuves 
tehnoloģijām un resursiem par ģimenes vēsturi un pašpaļāvību, dažos ģimenes 
vēstures centros iekārtas un telpas tiks dalītas ar Pastāvīgās izglītības fonda 
pašpaļāvības pakalpojumiem. Saskaņojot darba laika sarakstus, ģimenes 
vēstures centri un Pastāvīgās izglītības fonda pašpaļāvības centri (1) palīdzēs 
baznīcas locekļiem un citiem cilvēkiem sameklēt savus radurakstus un 
palīdzēs baznīcas locekļiem iesniegt savu senču vārdus tempļa priekšrakstu 
izpildīšanai, (2) palīdzēs baznīcas locekļiem ar izglītības iespējām, atrast darbu 
vai kļūt par pašnodarbinātām personām.

Staba prezidijiem ir jākoordinē centru izmantošana atbilstoši pievienota-
jām norādēm. Pēc papildus informācijas vērsieties pie reģiona ģimenes vēstures 
vai pašpaļāvības pakalpojumu menedžera.
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Norādījumi Ģimenes vēstures 
centru telpu koplietošanai ar Staba 
pašpaļāvības pakalpojumiem.
2014. gada 1. maijs

Dotie norādījumi ir papildinājums iepriekš apstiprinātajiem noteikumiem ģimenes vēstures centriem.

 1. Mērķis: Ģimenes vēstures un pašpaļāvības pakalpojumu centri strādās saskaņoti, lai izpildītu 
savus tiešos uzdevumus.

 2. Atbildība: Ģimenes vēstures centra direktors, priesterības vadītāju vadībā, ir atbildīgs par 
centra darbību un iekārtām, saskaņā ar Ģimenes vēstures departamenta politiku. Direktoram ir 
jāsadarbojas ar staba pašpaļāvības pakalpojumu speciālistu, lai pārliecinātos, ka arī pašpaļāvības 
pakalpojumu centra vajadzības tieknodrošinātas.

 3. Darba laiku saraksts: Ģimenes vēstures centra direktors un pašpaļāvības pakalpojumu 
speciālists, ņemot vērā priesterības vadītāju norādes, kopīgi izstrādā centra darba laiku sarakstu. 
Ja nepieciešams, katrai funkcijai var tikt noteikti atsevišķi darba laiki, lai veicinātu apmeklētāju 
piekļuvi ģimenes vēstures un pašpaļāvības pakalpojumiem.

 4. Personāls: Ģimenes vēstures un staba pašpaļāvības pakalpojumu komitejai nozīmētais augstais 
padomnieks nodrošina to, ka tiek ievērotas personāla vajadzības abu centru funkcionēšanai. 
Ģimenes vēstures centra direktors un pašpaļāvības speciālists koordinē personāla darba laiku 
un apmācību. Dažos gadījumos personālu var nākties apmācīt tā, lai tas var pildīt abu centru 
funkcijas.

 5. Telpu un iekārtu koplietošana: Pašpaļāvības pakalpojumi neaizstās ģimenes vēstures 
aktivitātes, bet koplietos esošā ģimenes vēstures centra telpas, mēbeles un iekārtas. Ja 
nepieciešams, tad jaunu telpu vai iekārtu pasūtīšana ir jāveic, izmantojot noteiktos ģimenes 
vēstures centru procesus. Centri izmantos apstiprinātus datorus un citu tehniku, ko nodrošina 
Ģimenes vēstures departaments, ar ēku aprīkojuma pārvaldītāja un staba tehnoloģiju speciālista 
atbalstu. Centri arī izmantos programmatūras un citus resursus, ko ir apstiprinājuši Ģimenes 
vēstures un Pastāvīgās izglītības fonda departamenti. Datoru un interneta izmantošanai centros 
ir jāvadās pēc noteikumiem Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (2010), 17.1.12 un 
Handbook 2: Administering the Church (2010), 21.1.22. Ģimenes vēstures centrs un pašpaļāvības 
pakalpojumu centrs ir vienlīdz atbildīgi par telpām un iekārtām.

 6. Izņēmumi (pašpaļāvības paraugcentri): Daži ģimenes vēstures centri koplietos telpas ar 
„pašpaļāvības paraugcentriem”, kas būs atvērti 40 un vairāk stundu nedēļā. Šiem centriem var 
būt vajadzīgas plašākas telpas, lielāks personāls un papildus iekārtas pašpaļāvības pakalpojumu 
nodrošināšanai. Šos papildinājumus, ko nodrošina Pastāvīgās izglītības fonda departaments, 
pārraudzīs un uzturēs reģiona biroja Informācijas un komunikācijas (ICS) departaments. Šādiem 
centriem būs nepieciešama pastiprināta koordinēšana un tajos var būt nepieciešamas izmaiņas 
pienākumos un darbībā.


