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Bīskapiem un draudžu prezidentiem
Lūdzu, pārskatiet šos norādījumus un tad iedodiet izdru-
kātu eksemplāru Svētdienas skolas prezidentam.

Svētdienas skolas prezidentiem
•	Pēc	 šo	 norādījumu	 pārskatīšanas	 iepazīstiniet	 ar	 tiem	

 bīskapijas vai draudzes padomes locekļus nākamajā pa
domes sapulcē. Šos norādījumus jūs varat apskatīt vai lejup
ielādēt to papildu eksemplārus vietnē lds.org/manuals.

•	Palūdziet	padomes	locekļiem	izlemt,	kuri	materiāli	būs	
nepieciešami	2012.	gadā	(ņemiet	vērā,	ka	dažos	Baznīcas	
reģionos materiāli bīskapijām un draudzēm tiek izsūtīti 
automātiski).

•	Aiciniet	padomes	locekļus	informēt	skolotājus,	ka	lielāko	
daļu no materiāliem var aplūkot un lejupielādēt tiešsaistē 
lds.org/manuals.

•	Ja	 ir	 nepieciešami	 iespiestie	 materiāli,	 tos	 var	 pasūtīt	
no jūsu vietējā materiālu sadales centra vai tiešsaistē 
store.lds.org.

Norādījumi 2012. gada 
mācību plānam
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Svētdienu vispārējā mācību 
programma 2012. gadam
Izmanto vietās, kur Baznīca ir labi nostiprinājusies

Lielāko daļu no šiem materiāliem var aplūkot un lejupielādēt tiešsaistē lds.org/manuals.
Ja ir nepieciešami iespiesti materiāli, tos var pasūtīt no jūsu vietējā materiālu sadales centra tiešsaistē store.lds.org.

Organizācija Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Melhisedeka 
priesterība un 
Palīdzības biedrība

1. svētdiena
svētie Raksti; Handbook 2: Administering the Church (08702); Baznīcas žurnāli; Daughters in My King-
dom: The History and Work of Relief Society (06500); Priesterības un palīgorganizāciju vadītāju rokasgrā-
mata (31178); vispasaules vadītāju apmācību materiāli; Ģimenes rokasgrāmata (31180); un citi Baznīcas 
apstiprināti materiāli

2. un 3. svētdiena
Baznīcas prezidentu mācības: Džordžs Alberts Smits (36786)

4. svētdiena
Mācības mūsdienām: vispārējās konferences runas; skat. 6. lpp.

5. svētdiena
tēmas un Baznīcas apstiprināti mācību materiāli, ko noteikusi bīskapība (draudzes prezidijs)

Ārona priesterība un 
Jaunās sievietes

Ārona priesterības rokasgrāmata 1 (34820) 
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (pieejams vienīgi tiešsaistē lds.org/manuals)
Jauno sieviešu rokasgrāmata 1 (34823) 
Young Women Resource Guide 2012 (pieejams vienīgi tiešsaistē lds.org/manuals)

Citi materiāli: Baznīcas žurnāli; Pildot savu pienākumu pret Dievu: Ārona priesterības nesējiem (06746); 
Jauno sieviešu personības attīstība (36035); Jaunatnes morāles stiprināšanai (36550); Uzticīgi ticībai 
(36863); Sludini Manu evaņģēliju (36617); un Strength of Youth Media 2012 DVD.

Sākumskola veCuMs: 18 Mēneši–2 gadi („šūpulīša” klase)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Šūpulīša rokasgrāmata) (37108)

veCuMs: 3–11 gadi („sanāksiM kopā”)
Satura izklāsts „Sanāksim kopā” nodarbībām 2012. gadam Izvēlies pareizo (08710)

veCuMs: 3 gadi („saulesstaRiņu” klase)
Sākumskola 1: Es esmu Dieva bērns (34969)

veCuMs: 4–7 gadi (ip klases 4, 5, 6 un 7 gadu veCuMa gRupāM) 
Sākumskola 2: Izvēlies pareizo A (34484)

veCuMs: 8–11 gadi („dRosMīgie” 8, 9, 10 un 11 gadu veCuMa gRupāM)
Sākumskola 4: Mormona Grāmata (34594)

Citi mācību materiāli: Baznīcas žurnāli, ilustrētās svēto Rakstu grāmatas, Evaņģēlija mākslas darbu grā-
mata (06048), Children’s Songbook (Bērnu dziesmu grāmata) (34831), un visual aids Cutouts (vizuālo 
līdzekļu izgriezumi) (atsevišķi komplekti 1–10).
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Organizācija Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Svētdienas skola veCuMs: 12–13 gadi
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual (Sagatavošanās paaugstināšanai — skolotāja rokasgrāmata) 
(31384)

veCuMs: 14–18 gadi
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem (35683)
Mormona Grāmata: mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem (35684)

pieaugušajieM
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem (35683)
Mormona Grāmata: mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem (35684)

pieaugušajieM
Evaņģēlija principi, jauns izdevums (06195). šis mācību kurss paredzēts klausītājiem, jaunajiem Baznīcas 
locekļiem, Baznīcas locekļiem, kuri atgriezušies pēc neaktivitātes perioda, un citiem, kuriem nepieciešams 
apgūt evaņģēlija pamatprincipus. skolotājs izvēlas stundu secību atbilstoši klases dalībnieku vajadzībām.

Izvēles kursi Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Evaņģēlija mācīšana Teaching, No Greater Call (Mācīšana, nav lielāka aicinājuma) (36123), 185.–239. lpp.
(12 nedēļas)

Laulība un ģimenes 
attiecības

Laulība un ģimenes attiecības: Skolotāja rokasgrāmata (35865)
Laulība un ģimenes attiecības: Dalībnieka studiju ceļvedis (36357)
(16 nedēļas)

Tempļa darbs un 
ģimenes vēsture

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (Skolotāja rokasgrāmata par tempļa un ģimenes 
vēstures darbu) (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (Baznīcas locekļa rokasgrāmata par tempļa un ģime-
nes vēstures darbu) (36795)
(7 nedēļas)

Sagatavošanās tempļa 
apmeklējumam

Dāvinājums no Debesu augstumiem: Sagatavošanās seminārs tempļa apmeklējumam — skolotāja rokas-
grāmata (36854)
Sagatavošanās ienākt svētajā templī (36793)
(7 nedēļas)

Ne visi materiāli šajā tabulā ir iztulkoti vai pieejami tiešsaistē visās valodās, kuras izmanto svētdienu vispārējo mācību programmu. Lūdzu, 
lietojiet šos materiālus, kad tie kļūst pieejami. 

Svētdienu vispārējā mācību programma 2012. gadam
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Svētdienu mācību pamatprogramma 
2012. gadam
Tiek izmantota apgabalos, kur Baznīca ir noorganizēta nesen vai kur vietējā valodā vēl nav pieejami svētdienu 
vispārējās mācību programmas mācību materiāli. Stabu (apgabalu) prezidenti ar Septiņdesmito prezidija 
vai Reģiona prezidija apstiprinājumu var noteikt, ka attīstītākos apgabalos ir izmantojama svētdienu mācību 
pamatprogramma, ja Baznīcas locekļiem tā ir piemērotāka nekā svētdienu vispārējā mācību programma.

Lielāko daļu no šiem materiāliem var aplūkot un lejupielādēt tiešsaistē lds.org/manuals.
Ja ir nepieciešami iespiesti materiāli, tos var pasūtīt no jūsu vietējā materiālu sadales centra tiešsaistē store.lds.org.

Organizācija Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Melhisedeka 
priesterība un 
Palīdzības biedrība

1. svētdiena
svētie Raksti; Baznīcas žurnāli; Priesterības un palīgorganizāciju vadītāju rokasgrāmata (31178); Ģimenes 
rokasgrāmata (31180); un citi Baznīcas apstiprināti materiāli.

2. un 3. svētdiena
Priesterības pienākumi un svētības, B daļa (31112)
Pēdējo dienu svēto sieviete, B daļa (31114)

4. svētdiena
„Mācības mūsdienām” tiek mācītas no runām, kas atrodamas žurnālu Ensign vai Liahona pēdējās vis-
pārējās konferences izdevumos (skat. norādījumus 6. lpp. par to, kā izvēlēties runas). ja šie žurnāli nav 
pieejami jūsu valodā, var lietot augstākā prezidija un apmeklējuma mācības vēstījumus.

5. svētdiena
tēmas un Baznīcas apstiprinātus mācību materiālus nosaka draudzes prezidijs

Ārona priesterība un 
Jaunās sievietes

1., 4. un 5. svētdiena
Ārona priesterība 1 (34820) vai Jaunās sievietes 1 (34823). Māciet stundas norādītajā secībā divus gadus, 
tad atkārtojiet. ja rokasgrāmatas Ārona priesterība 1 un Jaunās sievietes 1 nav pieejamas, pirmajā, cetur-
tajā un piektajā svētdienā izmantojiet rokasgrāmatas Priesterības pienākumi un svētības, A daļa (31111) 
un Pēdējo dienu svēto sieviete, A daļa (31113).

2. un 3. svētdiena
Priesterības pienākumi un svētības, B daļa (31112)
Pēdējo Dienu Svēto sieviete, B daļa (31114)

Citi materiāli: Baznīcas žurnāli; Pildot savu pienākumu pret Dievu: Ārona priesterības nesējiem (06746); 
Jauno sieviešu personības attīstība (36035); Jaunatnes morāles stiprināšanai (36550); un Uzticīgi ticībai 
(36863).
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Organizācija Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Sākumskola veCuMs: 18 Mēneši–2 gadi („šūpulīša” klase)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Šūpulīša rokasgrāmata) (37108)

veCuMs: 3–11 gadi („sanāksiM kopā”)
Satura izklāsts „Sanāksim kopā” nodarbībām 2012. gadā: Izvēlies pareizo (08710)

veCuMs 3 gadi
Sākumskola 1: Es esmu Dieva bērns (34969)

veCuMs: 4–7 gadi 
Sākumskola 2: Izvēlies pareizo A (34484)

veCuMs: 8–11 gadi
Sākumskola 4: Mormona Grāmata (34594)

Citi mācību materiāli: Baznīcas žurnāli, ilustrētās svēto Rakstu grāmatas, Evaņģēlija mākslas darbu grā-
mata (06048), Children’s Songbook (Bērnu dziesmu grāmata) (34831), un visual aids Cutouts (vizuālo 
līdzekļu izgriezumi) (atsevišķi komplekti 1–10).

Svētdienas skola veCuMs: 12–18 gadi
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem (35683)

pieaugušajieM
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem (35683)

pieaugušajieM
Evaņģēlija principi, jauns izdevums (06195). ja šī grāmata nav pieejama, var lietot iepriekšējo Evaņģēlija 
principi (31110) izdevumu. ja nav pieejama neviena no šīm grāmatām, var lietot grāmatu Evaņģēlija 
pamati (31129). šis mācību kurss paredzēts klausītājiem, jaunajiem Baznīcas locekļiem, Baznīcas 
locekļiem, kuri atgriezušies pēc neaktivitātes perioda, un citiem, kuriem nepieciešams apgūt evaņģēlija 
pamatprincipus. skolotājs izvēlas stundu secību atbilstoši klases dalībnieku vajadzībām.

Izvēles kursi Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Evaņģēlija mācīšana Teaching, No Greater Call (Mācīšana, nav lielāka aicinājuma) (36123), 185.–239. lpp. (12 nedēļas). ja šī 
grāmata nav pieejama, lietojiet Mācīšanas rokasgrāmatu (34595), 21.–22. lpp. (8 nedēļas).

Laulība un ģimenes 
attiecības

Laulība un ģimenes attiecības: Skolotāja rokasgrāmata (35865)
Laulība un ģimenes attiecības: Dalībnieka studiju ceļvedis (36357)
(16 nedēļas)

Ne visi materiāli, kas norādīti šajā tabulā, ir iztulkoti visās valodās, kas izmanto pamatprogrammu. Lūdzu, lietojiet šos materiālus, kad tie 
kļūst pieejami. 

Svētdienu mācību pamatprogramma 2012. gadam
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Mācību gads visā pasaulē sākas 1. janvārī. Vadoties no 
tālāk dotajiem norādījumiem, organizējiet priesterības 
kvorumus un svētdienas stundu nodarbības.

Melhisedeka priesterība un Palīdzības 
biedrība
(Skat.Handbook 2: Administering the Church	 [2010],
7.8.1,	9.4.1)

Svētdienās Melhisedeka priesterības brāļi un Palīdzības 
biedrības	māsas	 lielākoties	 tiekas	 atsevišķi,	 taču	mācās	
tās	pašas	tēmas,	izmantojot	tos	pašus	materiālus.

MēnešA	PirMā	svētdienA.	elderu	kvoruma,	augsto	
priesteru grupas un Palīdzības biedrības vadītāji plāno šo 
sapulci katrs savā organizācijā un var lietot pirmās svēt
dienas	materiālus,	kas	norādīti	2. un	4..	lpp.

Mēneša pirmajā svētdienā māca elderu kvoruma prezidija 
loceklis	vai	Augsto	priesteru	grupas	vadītājs.	Melhisedeka	
priesterības vadītāji šajā sanāksmē māca kvoruma locek
ļiem viņu pienākumus un palīdz tiem kļūt aktīvi iesais
tītiem	 priesterības	 darbā.	 Kvorumu	 un	 grupu	 vadītāji,	
nosakot	mācāmās	tēmas,	tiecas	pēc	Gara	vadības.	tēmas	
šajās	 sanāksmēs	varētu	būt	par	mājskološanu,	priesterī
bas	 priekšrakstu	 veikšanu	 un	 svētību	 došanu,	 laulības	
un	 ģimenes	 stiprināšanu,	 kalpošanu,	 misionāru	 darbu,	
neaktīvo	Baznīcas	locekļu	iesaistīšanu,	garīgo	un	laicīgo	
labklājību,	tempļa	un	ģimenes	vēstures	darbu.	Kvoruma	
un	 grupas	 vadītāji	 var	 šajā	 laikā	 arī	 plānot,	 kā	 palīdzēt	
citiem,	dot	uzdevumus	un	prasīt	atskaites	par	paveikto.

Mēneša pirmajā svētdienā māca bīskapijas Palīdzības 
biedrības prezidija locekle. Palīdzības biedrības vadītājas 
šajā sanāksmē māca evaņģēlija mācības un palīdz māsām 
aktīvi iesaistīties Palīdzības biedrības darbā. Palīdzības 
biedrības	 prezidija	 locekles,	 nosakot	 mācāmās	 tēmas,	
tiecas	pēc	Gara	vadības.	tēmas	 šajās	 sanāksmēs	varētu	
būt	par	sievietes	lomu	un	atbildību,	dzīvojot	saskaņā	ar	
evaņģēliju,	 laulības	 un	 ģimenes	 stiprināšanu,	 apmeklē
jošo	māsu	darbu,	kalpošanu,	misionāru	darbu,	neaktīvo	
Baznīcas	 locekļu	 iesaistīšanu,	 garīgo	 un	 laicīgo	 labklā
jību,	tempļa	un	ģimenes	vēstures	darbu.	varētu	arī	atlici
nāt	laiku,	lai	māsas	dalītos	savās	liecībās.

MēnešA	 otrās	 un	 trešās	 svētdienAs.	 Melhise
deka priesterības brāļi un Palīdzības biedrības māsas mācās 
no grāmatas Baznīcas prezidentu mācības: Džordžs Alberts 

Smits.	 stundas	 var	mācīt	 šie	 vadītāji,	 kvoruma	 vai	 grupas	
instruktori vai Palīdzības biedrības skolotājas. Stundas parasti 
jāvada rokasgrāmatā dotajā secībā.

elderu	kvoruma,	Augsto	priesteru	grupas	un	Palīdzības	
biedrības	 vadītāji	 pārliecinās,	 lai	 visi	 Baznīcas	 locekļi	
vecumā no 18 gadiem saņemtu jaunās rokasgrāmatas 
Baznīcas prezidentu mācības: Džordžs Alberts Smits 
eksemplāru	personīgajām	studijām	neatkarīgi	no	 tā,	vai	
viņi	spēj	apmeklēt	attiecīgās	sanāksmes.	vadītāji	mudina	
apmeklētājus	ņemt	līdzi	savas	grāmatas	eksemplārus	un,	
kur	tas	ir	iespējams,	savus	svētos	rakstus.

Ja	 kādas	 šīs	 stundas	mācīšanu	 aizkavē	 staba	 konferen
ces	vai	citas	sanāksmes,	stabu	prezidenti	un	bīskapi	var	
izlemt,	vai	tā	ir	jāmāca	citā	svētdienā.

MēnešA	 ceturtā	 svētdienA	—	MācīBAs	 Mūs
dienāM.	 stundas	 tiek	 mācītas	 no	 žurnālu	 Ensign vai 
Liahona pēdējā	 vispārējās	 konferences	 runu	 izdevuma	
Šīs runas ir atrodamas arī internetā (daudzās valodās) 
www.lds.orgun www.jezuskristusbaznica.lv. Stundas var 
mācīt	vadītāji,	kvoruma	vai	grupas	skolotāji	vai	Palīdzības	
biedrības	 skolotājas.	 runas	 izvēlas	 staba	 prezidents	 vai	
bīskaps.	Papildu	norādījumi	ir	atrodami	šo	žurnālu	konfe
rences izdevumos.

MēnešA	 PieKtā	 svētdienA	 ( JA	 PieMēroJAMA).	
Bīskaps	 nosaka	 mācāmo	 tēmu,	 skolotāju,	 kurš	 mācīs	
(parasti	bīskapijas	vai	staba	locekli)	un	to,	vai	Palīdzības	
biedrības māsas un Melhisedeka priesterības nesēji tiekas 
atsevišķi vai kopā. 

Ārona priesterība un Jaunās sievietes
(Skat. Handbook 2,	8.11,	10.6)

Parasti Ārona priesterības kvorums tiekas un mācās 
atsevišķi	svētdienas	kvorumu	sanāksmēs.	tomēr	 tas	var	
tikt	apvienots,	 ja	vienībā	 ir	 tikai	daži	ārona	priesterības	
vecuma jaunie vīrieši. Šīs pašas vadlīnijas attiecas uz 
Jauno sieviešu klasēm. Ārona priesterības jaunie vīrieši 
un jaunās sievietes bīskapa vadībā svētdienas stundās var 
dažkārt	tikties	kopā.

Ārona priesterības jaunie vīrieši un jaunās sievietes tiek 
mācītas	 no	 rokasgrāmatām,	 kas	 norādītas	 2.  un	 4.	 lpp.	
vadītāji	 var	 aicināt	 jauniešus	 palīdzēt	 mācīt	 atsevišķas	
stundas daļas.

Svētdienas kvorumi un klases
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Sākumskola 
(Skat. Handbook 2, 11.4)

vadītājiem	ir	 jāsagrupē	bērni	sākumskolā	atbilstoši	viņu	
vecumam	1.	janvārī.	Ja	ir	pietiekams	bērnu	skaits,	katrai	
vecuma	grupai	ir	jāizveido	sava	klase.	vietās,	kur	telpas	
un	 skolotāju	 skaits	 ir	 ierobežots,	 dažāda	 vecuma	 bērni	
var tikt apvienoti.

Kur	vien	iespējams,	vajadzētu	nodrošināt	„šūpulīša”	klasi	
bērniem	no	18	mēnešu	vecuma.	vecāki	izvēlas,	vai	iesaistīt	
savus	bērnus	šīs	klases	nodarbībās.	Bērni,	kuri	1.	janvārī	
ir	 2	 gadus	 veci,	 turpina	 apmeklēt	 „šūpulīša”	 klasi	 līdz	
2012.	gada	beigām.	Bērni,	kuri	1.	janvārī	ir	3	gadus	veci,	
apmeklē	„saulesstariņa”	klasi	vai	jaunāko	apvienoto	klasi.

Bērni	tiek	mācīti	no	rokasgrāmatām,	kas	parādītas	tabulās	
2. un 5. lpp.

vietās,	 kur	 tas	 ir	 iespējams,	 jaunākie	 bērni	 piedalās	
sākumskolas	nodarbībā	„sanāksim	kopā”,	kamēr	vecākie	
bērni apmeklē stundu. Pēc tam Sākumskolas nodarbību 
laika	vidū	abas	grupas	mainās	vietām.	vietās,	kur	bērnu	
skaits	nav	liels,	abas	grupas	var	tikties	kopā.	Ja	abas	gru
pas	 tomēr	 tiekas	 atsevišķi,	 „sanāksim	kopā”	nodarbībai	
vecākajiem	 bērniem	 jānotiek	 tai	 pašā	 laikā,	 kad	 notiek	
Ārona priesterības un Jauno sieviešu nodarbības.

Bērni,	kuriem	šajā	gadā	paliek	12	gadi,	„sanāksim	kopā”	
laikā sāk apmeklēt Ārona priesterības kvoruma sanāk
smes vai Jauno sieviešu nodarbības. Sākumskolas klašu 
nodarbību laikā 12 gadus vecie bērni parasti turpina 
apmeklēt savu Sākumskolas klasi līdz nākamā gada 
janvārim.	 tomēr	 bīskaps	 un	 citi	 bīskapijas	 vadītāji	 var	
kopā	apspriesties,	lai	noteiktu,	vai	12	gadus	veciem	bēr
niem noderīgāk būtu apmeklēt Svētdienas skolas nodar
bības	12	un	13	gadus	veciem	bērniem.	to	nosakot,	vadī
tāji	ņem	vērā	bērnu	vajadzības	un	gada	laiku,	kad	katrs	
bērns	sasniedz	12	gadu	vecumu.	viņu	lēmums	attiecas	uz	
visiem	bērniem,	kuriem	tajā	gadā	paliek	12	gadi.

Svētdienas skola
(Skat. Handbook 2, 12.4)

svētdienas	skola	ir	paredzēta	Baznīcas	locekļiem,	kuri	1.	
janvārī	 ir	 12	 gadus	 veci	 un	 vecāki.	 Bērni,	 kuriem	 gada	
laikā	paliek	12	gadi,	vai	nu	paliek	savā	sākumskolas	klasē	
svētdienas	skolas	 laikā	vai	sāk	apmeklēt	klasi	12	un	13	
gadus	veciem	bērniem,	kā	to	nosaka	bīskaps,	apspriežo
ties ar citiem bīskapijas vadītājiem.

Ja	ir	pietiekams	jauniešu	skaits,	var	tikt	organizētas	atse
višķas	klases	katrai	vecuma	grupai.	vietās,	kur	ir	neliels	
jauniešu	 skaits	 vai	 ierobežots	 telpu	un	 skolotāju	 skaits,	
dažāda	 vecuma	 jaunieši	 var	 tikt	 apvienoti	 vienā	 grupā.	
Katra	bīskapija,	kurā	ir	pietiekami	daudz	jauno	neprecēto	
pieaugušo,	viņiem	var	izveidot	atsevišķu	klasi	svētdienas	
skolas laikā. 

Svētdienas skolas kursi un mācību materiāli ir parādīti 
tabulās	3. un	5.	lpp.

Izvēles kursi
informāciju	par	izvēles	kursiem	skat.	tabulās	3. un	5.	lpp.	
Šie kursi tiek mācīti pēc vajadzības bīskapības (draudzes 
prezidija)	vadībā.	tas	notiek	dalībniekiem	pieejamā	laikā,	
iespējams,	svētdienas	skolas	laikā.

Baznīcas locekļi — invalīdi
vadītājiem	 jānodrošina,	 lai	 Baznīcas	 locekļi	 —	 invalīdi	
būtu	informēti	par	mācību	programmas	materiāliem,	kas	
ir	pielāgoti	 viņu	vajadzībām.	 Lai	 iegūtu	 informāciju	par	
šiem	materiāliem,	sazinieties	ar	materiālu	sadales	centru,	
kas	apkalpo	jūsu	vienību,	vai	dodieties	uz	store.lds.org.	
noderīgu	informāciju	var	atrast	arī	disabilities.lds.org.

Mācīšanas un mācīšanās pilnveidošana
(Skat. Handbook 2,	5.5,	12.5)	

Priesterības un palīgorganizāciju vadītāji ir atbildīgi par 
mācīšanas	kvalitāti	savās	organizācijās.	viņi	apmāca	jau
nos skolotājus un sniedz pastāvīgus norādījumus un atbal
stu. Bīskapijas Svētdienas skolas prezidija locekļi kalpo 
kā	speciālisti,	 lai	uzlabotu	bīskapijas	centienus	mācīties	
un mācīt. Pēc bīskapības vai citu priesterības un palī
gorganizāciju	 vadītāju	 aicinājuma	 viņi	 sniedz	 padomu,	
apmācību	un	atbalstu.	viņi	palīdz	vadītājiem	apmācīt	no	
jauna aicinātos skolotājus un uzlabot evaņģēlija mācīša
nos	un	mācīšanu	viņu	organizācijās.	Bīskapiju	(draudžu)	
padomes	locekļi	regulāri	kopā	apspriežas	par	to,	kā	uzla
bot evaņģēlija mācīšanu un mācīšanos.

Teaching, No Greater Call (Mācīšana, nav lielāka aici-
nājuma)	(36123)	ir	mācību	materiāls	skolotāju	pilnveido
šanai.	reģionos,	kur	šī	grāmata	nav	pieejama,	vienībām	
jālieto Mācīšanas rokasgrāmata	(34595).

Svētdienas kvorumi un klases
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Bīskapam	 un	 bīskapijas	 vadītājiem	 jāpārliecinās,	 ka	 visi	
Baznīcas locekļi zina par tālāk norādītajiem materiāliem un 
ka	 tie	 ir	viņiem	pieejami,	 ja	vien	šie	materiāli	 ir	pieejami	
attiecīgajā valodā:

svētie	raksti

Baznīcas	žurnāli

Baznīcas dziesmas pieaugušiem un bērniem 
(33438)

Ģimene — Vēstījums pasaulei	(35602)

Dzīvais Kristus — apustuļu liecība	(36299)

Ģimenes rokasgrāmata	(31180	153)

Family Home Evening Resource Book (Ģimenes 
mājvakaru ideju grāmata)	(31106)

Evaņģēlija mākslas darbu grāmata (06048)

Mūsu mantojums: Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas vēstures īss izklāsts	(35448)

Jaunatnes morāles stiprināšanai	(36550)	

Uzticīgi ticībai	(36863)	

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Šūpulīša 
rokasgrāmata)	(37108)

Scripture Stories	dvds	(06598)

Let Virtue Garnish Thy Thoughts [uzstāšanās par 
pornogrāfijas problēmu] (00460)

Sagatavojiet katru nepieciešamo lietu: Ģimenes 
finanses (04007)

Sagatavojiet katru nepieciešamo lietu: Ģimenes 
mājas krātuve (04008)
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Mājās izmantojamie materiāli 

Daudzi no iepriekš norādītajiem materiāliem ir 
pieejami elektroniski lds.org/manuals. Lai iegūtu šos 
materiālus izdrukātā veidā, apmeklējiet store.lds.org 
vai sazinieties ar materiālu sadales centru, kas apkalpo 
jūsu vienību.




