Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda
EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVVÄÄŠŠLAŽ SIISKÕS

Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet šiõtteemnalla ođđ kääʹvvtem- da raajjâmlääʹjj. Viõǥǥâst åårrai
mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj koʹrvveʹčeš obbnes ođđ laaʹjjin. Ođđ kääʹvvtem- da
raajjâmlaaʹjjin pueʹreʹčeš šiõttõõllmõõžž vaaiktemvuõđ jeäʹrben äimmõsmuttâz cõggâm diõtt da
tõõzz šiõttlõõvvâm diõtt, jårrõstääl oouʹdeem diõtt, luâđ määŋghämmsažvuõđ staanâm diõtt di
vuuʹdiâânnmõõžž da raajjmõõžž tuʹmmstõõǥǥi da teâttsiiskõõzz väʹlddkååddlaž digitaalʼlažvuõđ vueiʹtlvâʹsttem diõtt. Raajjmõõžž vasttõõzz kuõskki oođummšivuiʹm põõrǥčeš
tõõzz, što vââʹǩǩvasttõõzzâst šiõttõõlčeš ânnʼjõõžž čiõlggsubun. Säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest
staanuum vuõiggâdvuõđid raʹvvjeʹčeš. Mäddkåʹddkääʹvest čiŋlmõõvčeš mäddkåʹddtässʼsaž
vuʹvddrajjâz di jååttlõk- da ruõnâsvuʹvddsäimmõõzz kuõskki oouʹdummuž vuâđđjurddjid da tõn
vuõiggâdvuõttvaaiktõõzzid rajjeʹčeš täid. Gååradvuʹvddplaanin, koon raajčeš čiččâm šuurmõs
gååradvoudda, suåvteʹčeš õʹhtte gååradvuuʹd oouʹdummša miârkteei vuâđđjurddjid.
Maaiʹlmäʹrbbpaaiʹǩi spesiaaläärvai seillmõõžž teäʹddeʹčeš ođđ šiõttõõllmõõžžin. Kååʹdd mäddpoliittlaž prograammi äävaivuõđ raʹvvjeʹčeš. Uuʹlci määustää luõvtemõõlǥtemvuõtt mottjeʹči
låʹnstem-mõõntõõllmõššân. Looʹvi, koid taarbšet raajjmõõžž vääras, rajjõõzz tääʹrǩteʹčeš da
lååʹppõõlǥtõõzz tuõʹppjeʹčeš.
Eeʹjj 1958 raajjâmläkka valddum vuuʹdiâânnmõõžž plaaneemriâšldõõǥǥ kooumpuärddsaž hierarkia seeilči. Kooʹddin leʹčči õinn tääʹrǩmõs da räʹtǩǩeei rool kääʹvvtummšest. Illneutraalʼlažvuõʹtte vuällmõš ooudald vuâmmšummuž ǩiddummuž puk plaanmest äimmõsmuttâz
tuõʹllstõõllmõʹšše. Aassâmkåʹddrajjâz ceâlaivuõđ raʹvvjummuš, juʹn leʹddi infrastruktuur
äuʹǩǩummuš, resurssviõkkšõs aassâmkåʹddouddnummuž oouʹdummuš, oudldõõzzi raajjmõš
vääʹnnillsaž jååttlõkriâšldõʹǩǩe da ođsmõõvvi energiavuõʹjji äuʹǩǩummša di luâđ määŋghämmsažvuõđ staanmõš kuõskče pukid kääʹvv- da plaantaaʹzzid di raajjmõõžž.
Kääʹvvhaʹŋǩǩõõzzin teâđtummuž viõuseʹčeš. Ääiʹjeld aʹlǧǧi vuässõõttâm- da vaaiktemvuäittmõõžžid raʹvvjeʹčeš. Tuʹmmjem vueʹlnn åårrai da tuʹmmjem vuâlla ââldmõs ääiʹj pueʹtti
kääʹvvhaʹŋǩǩõõzzin õõlǥče kåʹdd da mäddkååʹdd lett tuõʹllʼjed teâttaunstõõzz, kååʹtt leʹčči
hieʹlǩeld vuällamlaaǥǥan da kååʹtt leʹčči vuäǯǯamnalla še õõlmâs teâttsääiʹmest.
Kääʹvvtummšest õõlǥči õinn ärvvtõõllâd kääʹv miârkteei vaaiktõõzzid. Vaaiktõõzzi
ärvvtõõllmest äimmõõzz di äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõõžž da tõõzz šiõttlõõvvmõõžž kuõskki
vaaiktõõzz leʹčče mieʹldd viõusubun ko ouddâl. Kaaʹvi lääʹjjmeâldlažvuõđ veʹrǧǧneǩvuåppmõõžž raʹvvjeʹčeš.
Raajjâmlååʹv da tåimmlååʹv koʹrvveʹčeš õõutin lååʹppmaallin, raajjâmlooʹvin. Lååʹv oudldeei
raajjâmhaʹŋǩǩõõzzi kõddâz kaaggčeš. Raajjâmlååʹpp-poodd raportââstčeš äimmõsčiõlǥtõõzzin
raajâlm vääʹnnillsažvuõđ ââʹneeʹl äuʹǩǩen meersaž raajâlm vääʹnnillsažvuõđ ärvvtõõllâmmõõntõõllmõõžž da meersaž piâst-teâttvuâđ. Jårrõstääl oouʹdeʹčeš teäʹddeeʹl jiõččvuõđid, koid
rajlmest oudldet aalǥâst loʹppe. Raajjâm- da peâltem-materiaali äuʹǩǩummuž raʹvvjeʹčeš
raajjâm- da peâltem-materiaalčiõlǥtõõzzin.
Väʹlddkååddlaž rajjum pirrõõzz digitaalʼlaž teâttriâšldõõǥǥ äiggavuäǯǯam diõtt lååʹpp-proseʹss
vuâđđõõvči teâttmaallid. Plaanâmpoodd plaanâm-mall vueiʹtlvââstči še lââʹzztum tuõttvuõđ
âânnmõõžž raajjâmlooʹvi õhttvuõđâst. Teâuddjem-mall, koon luõvtet loppǩiõččâlm

õhttvuõđâst, ooudči vuâđ snäätnas digitaalʼlaž arkiivâʹsttma di rajjum pirrõõzz ääiʹjtässʼsaž
teâttriâšldõʹǩǩe, koon vuäitčeš äuʹǩǩeed raajâlm teevvam- da muʹttemtuâjain.
Plaanâm- da tuâjj-jååʹđtemtuâjai väʹǯǯelvuõttklaassid moottčeš vaʹstteed pueʹrben vueʹjj. Pirrõsministeria väʹlddeem tåimmorgaan tuʹtǩǩeʹči plaaneeʹji da tuâjj-jååʹđteeʹji ââʹntemvuõđ, ko
kõõččmõõžžâst lij kaiʹbbjeei, samai kaiʹbbjeei leʹbe čoʹrstemnalla kaiʹbbjeei tuâjj.
Ââʹntemvuõttõõlǥtõõzzi tuʹlǩǩummuš šõõddči õhttnaž vueʹjj mieʹldd ij-ǥa pääiklaž
lååʹppveʹrǧǧneeʹǩǩest leʹčče teänab tarbb ärvvtõõllâd tuõđštõõzzivuiʹm čuäʹjtum da
rekisterõsttum ââʹntemvuõđ. Lååʹppveʹrǧǧneǩ vuäitči kuuitâǥ õinn väʹldded peäʹl haʹŋǩǩõõzz
spesiaaljiõččvuõđid õõuti mieʹldd oummu ââʹntemvuõđ peäʹlnn.
Raajjâmlååʹv oocci vuäitči haaʹleʹmmen ooccâd haʹŋǩǩõʹsse pååđsâjjdâʹttemlååʹv. Sâjjdâʹttemlååʹpp-poodd plaanid ij taarbšeʹče viikkâd puki miârkteei teeknlaž kaiʹbbjõõzzi vueʹzzeld
tääʹrǩes
tässa.
Ååreeʹl
ǩidd
raajjâmhaʹŋǩǩõõzz
kaiʹbbjeeivuõđâst
da
raajjâmvuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩ tääʹzzest kååʹdd raajjâmvuåppmõš čååudči haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmõõžž oudldõõzzid juʹn-a obbnes jiõčč leʹbe nuuʹbb veʹrǧǧneeʹǩǩest haʹŋǩǩuum lââʹss-silttummuž veäkka.
Jõnn õõʹnnimeäʹr raajâlm vuäʹmsteeja šõõddči õõlǥtõs mieʹrräiggsaž vuåppmõʹšše, koon tuejjeet
jäänmõsân lååi eeʹjj kõõski. Vuåppâmõõlǥtõs ij kuõskče jälstemrajlmid. Sertifiõsttum vuåppi
vuåppči raajâlm pääiʹǩ âʹlnn.
Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet muʹttemnalla jååttlõkriâšldõõǥǥâst da auttčuõkkuin uvddum lääʹjj,
raajâlmääʹrb suõjjlummšest uvddum lääʹjj, mäddaaunâslääʹjj, luâđastvuejjamlääʹjj,
ruʹvddčuâǥǥaslääʹjj, ålgganåårramlääʹjj, pirrõs-suõjjlemlääʹjj, veʹrǧǧniiʹǩǩi plaani da
prograammi pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest uvddum lääʹjj, raajâlm energiatuõđštõõzzâst uvddum lääʹjj, peälštemlääʹjj, aazzâlmkaupplääʹjj, liâđǥlaž saaǥǥtummuž kääzzkõõzzin uvddum
lääʹjj, njeäʹššlääʹjj, rajlmi vaʹrrjummšest liâdggvuâjni laaddâmpaaiʹǩivuiʹm da
laaddâmpäiʹǩǩvaalmâšvuõđivuiʹm di automaatio- da ohjjeemriâšldõõǥǥivuiʹm uvddum lääʹjj,
ođsmõõvvi energia puuʹtʼtemstroiʹttli lååʹppmõõntõõllmõõžžin da måtam jeeʹres
vaaldšemvuõđlaž mõõntõõllmõõžžin uvddum lääʹjj, ǩiiddâlmvuâđđeemlääʹjj, ǩiiddâlmrekisterlääʹjj da kååʹdd ǩiiddâlminsinõõrâst uvddum lääʹjj. Mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj, vuuʹdi luõvtummšest aazztemkääʹv teâuddmõõžž vääras uvddum lääʹjj di ǩieʹppuum raajjâm- da
kääʹvvmeärrõõzzi ǩiččlõddmest uvddum lääʹjj jaukkeʹčeš.
Eʹtǩǩuum lääʹjj lie jurddum pueʹtted viõʹǩǩe 1.1.2024.
—————
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Vaʹlljed pääiʹǩ.

Lääʹǩǩ
[Ǩeeʹrjet šiõttõõzz nõõm tääzz]

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji šiõtteet: LEʹBE
Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
jaukkeet
muuʹttet
lââʹzztet nääiʹt:
8§
Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ
Ko plaanât vuuʹdiâânnmõõžž, kååʹtt sâjjdââtt leʹbe mâʹst lie vaaiktõõzz säʹmmlai
dommvoudda, âlgg ǩiddeed jeäʹrab vuâmmšummuž säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da
oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid.
Kaaʹvin, kååʹtt sâjjdââtt leʹbe mâʹst lie vaaiktõõzz säʹmmlai dommvoudda, ij vuäǯǯ vännaz
šuurab mieʹrin rââššeed säʹmmlai vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted
äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid.
Vuâđđõõttmõõžž
8 §. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ. Paragraaffâst eʹtǩǩeet, što šiõtteet säʹmmlai vuõiggâdvuõđin.
Viõǥǥâst åårrai lääʹjjest jie leäkku säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki šiõttâlm.
Paragraaff 1 momeeʹnt mieʹldd, ko plaanât vuuʹdiâânnmõõžž, kååʹtt sâjjdââtt leʹbe mâʹst lie
vaaiktõõzz säʹmmlai dommvoudda, õõlǥči ǩiddeed jeäʹrab vuâmmšummuž säʹmmlai
vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid.
Ouddmiârkkân kääʹv raajjmen õõlǥči põrggâd kaunnâd čåuddmõõžž, kååʹtt kääʹv täävtõõzzid
da jeeʹres vuuʹdiâânnmõõžž plaanmõõžž kuõskki šiõtlmid lokku vääʹldeeʹl nuʹtt puârast ko
vueiʹtlvaž tuärjjad da oouʹdad säʹmmlaid alggmeeran kuulli, vuâđđlääʹjjest staanuum
vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž.
Paragraaff 2 momeeʹntest šiõtteʹčeš lââʹssen rââššeemǩiõlddjest, kååʹtt tiuddeʹči 1 momeeʹntest
šiõttuum lokkuväʹlddemõõlǥtõõzz. Kaaʹvin, kååʹtt sâjjdââtt leʹbe mâʹst lie vaaiktõõzz säʹmmlai
dommvoudda, ij vuäǯǯče vännaz šuurab mieʹrin rââššeed säʹmmlai vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da
oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid. Näkam kääʹv õõlǥči âʹte
raajjâd nuʹtt, što tõt ij rââššad vännaz šuurab mieʹrin säʹmmlai vuäittmõõžžid ââʹnned siʹjjid alggmeeran kuulli, vuâđđlääʹjjest staanuum vuõiggâdvuõđid.
Säʹmmlain alggmeeran lij vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹnt mieʹldd vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da
oouʹdeed jiijjâz ǩiõl da kulttuur. Täin vuâđđlääʹjj šiõtlmin staaneet jeäʹrbi mieʹldd nåkam
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säʹmmlai kulttuurhaaʹmid kuulli äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji mâʹte puäʒʒhååid, kueʹllšeellmõõžž
da mieʹcstummuž harjjtummuž. Säʹmmlain lij še vuâđđlääʹjj 121 § 4 momeeʹnt mieʹldd säʹmmlai
dommvuuʹdest ǩiõlâz da kulttuurâz kuõskki jiõččvaaldâšm tõn mieʹldd ko laaʹjjin šiõtteet.
Lââʹssen Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomitea mieʹldd meerlaž- da poliittlaž
vuõiggâdvuõđid kuõskki meeraikõskksaž õõlmâs-suåppmõõžž (KP-suåppmõš) 27 artikla
miârkkšââvv jeäʹrbi mieʹldd õõlǥtemvuõđ tällõõzzlaž tååimai plaanmõʹšše da čõõđ viikkmõʹšše
nuʹtt, što säʹmmlai jieʹllemvuõʹjji, mâʹte puäʒʒhååid, tällõõzzlaž kaʹnntemvuõtt seill.
Paragraaffâst eʹtǩǩuum säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki šiõttâlm staanee vueʹzzsteez
vuâđđlääʹjj da KP-suåppmõõžž vuâđald šõddi aunnsallaš õõlǥtõõzzi teâuddjummuž. Šiõtlmid
âlgg tuʹlǩǩeed da suåvlded vuâđđvuõiggâdvuõttmiõttlõs naaʹlin da vääʹldeeʹl lokku Õhttõõvvâm
meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomitea KP-suåppmõõžž 27 artikla kuõskki vueʹjj. Šiõttâlm
suejjeʹče vueʹzzsteez säʹmmlaid alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid, koid vuäitt kovveed kollektiivliʹžžen. Vuâđđlääʹjj nalla šiõttâlm ooudče suej sääʹm kulttuurhämma.

64 §
Vuârrvaaiktõs kääʹvvtem-mõõntõõllmõõžžâst
Kaaʹvid valmštõõlli veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe jäʹrjsted kääʹvvtem-mõõntõõllmõõžž da teâđted plaanmõõžž
vueʹlǧǧemsõõʹjin, täävtõõzzin da vaajtõsmääinain kääʹv valmštõõllmen nuʹtt, što vuuʹd
mäddvuäʹmsteeʹjin da tõin, kooi jälstummša, reâuggmõʹšše leʹbe jeeʹres åårrmõõžžid kääʹvv vaaikat, di
veʹrǧǧniiʹǩǩin da õutstõõzzin, kooi tåimmsueʹrj plaanmõõžžâst ǩiõttʼtõõlât (vuäzzlaž), lij vueiʹttemvuõtt
vuässõõttâd kääʹv valmštõõllmõʹšše, ärvvtõõllâd kääʹvvtummuž vaaiktõõzzid da ceäʹlǩǩed vuäinlmeez
ääʹššest.
Kääʹv, koon raajât haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkâm diõtt, da haʹŋǩǩõõzz, koon kuõskki pirrõsvaaiktõõzzi
ärvvtõõllâm-mõõntõõllmõš lij seämma-äiggsânji tuʹmmjem vueʹlnn, kuullmõõžžid vueiʹtet suåvted õʹhtte
nuʹtt ko pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllâm-mõõntõõllmõõžžâst uvddum lääʹjj 22 §:st šiõtteet.
Ko valmštõõllâm vueʹlnn åårrai kääʹvv leʹbe tõn 70 §:st jurddum vaaiktõõzz vuälla säʹmmlai
dommvoudda, âlgg vuârrvaaiktõõzz jäʹrjstummšest ǩiddeed jeäʹrab vuâmmšummuž säʹmmlai
vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid di
ärvvtõõllâd vaaiktõõzzid, kook kueʹsǩǩe tõid. Saǥstõõllâm-mõõntõõllmõõžžâst šiõtteet Sääʹmteeʹǧǧest
uvddum lääʹjj 9 §:st.
Tääʹrǩab šiõtlmid vuârrvaaiktõõzzâst kääʹv valmštõõllmen vueiʹtet uʹvdded riikksuåvtõõzz asetõõzzin.

71 §
Vaaiktõõzzi čiõlǥtummuž vueʹlnn åårrmõš da veeidasvuõtt
Ooudpeäʹlnn 70 §:st jurddum kääʹv viggâmnallšem miârkteei vaaiktõõzzid seʹlvvteʹmmen âlgg väʹldded
lokku ääiʹjben tuejjuum čiõlǥtõõzzid di jeeʹres čiõlǥtõõzzi taʹrbbesvuõʹtte vaaikteei aaʹššid. Čiõlǥtõõzz
âʹlǧǧe uʹvdded kääʹv tuâj da meäʹr peäʹlnn riʹjttjeei teâđaid, što vueiʹtet ärvvtõõllâd plaan čõõđ viikkmõõžž
viggâmnallšem miârkteei vuõigg da pannvuõigg vaaiktõõzzid.

1) vuʹvdd- da aassâmkåʹddrajjsa, aassâmkåʹdd- da energiatallu di jååttlõʹǩǩe;
2) oummi jieʹllemåårrmõõžžid da jieʹllempirrõʹsse di tiõrvâsvuõʹtte da maaššâmvuõʹtte;
3) luâđ määŋghämmsažvuõʹtte di šâdd- da jieʹllišlaajid;
4) mädd- da kaʹllivuõđđu, čäcca da aimmu di luâttvääraid;
5) äimmõʹsse, äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõʹšše da äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõʹšše;
6) kueʹstlma, rajjum pirrõʹsse, gååradkoʹvve da kulttuurärbba;
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7) jieʹllemvueʹǩǩjääl toiʹmmjemoudldõõzzi da toiʹmmjeei ǩeâšttõõttmõõžž ouddnummša.

Ko valmštõõllâm vueʹlnn åårrai kääʹv leʹbe ko tõn 1 momeeʹntest jurddum vaaiktõõzz vuälla säʹmmlai
dommvoudda, âlgg 1 momeeʹntest jurddum vaaiktõõzzid seʹlvvteʹmmen vuâmmšed jeäʹrben vueiʹtlvaž
vaaiktõõzzid säʹmmlai kulttuuʹre da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid di sij vuõiggâdvuõʹtte harjjted tõid.
Jõs kääʹv 70 §:st jurddum viggâmnallšem miârkteei vaaiktõõzz vuälla nuuʹbb kååʹdd voudda, kääʹv
vaaiktõõzzid seʹlvvteʹmmen âlgg leeʹd taarblaž meäʹr mieʹldd õhttvuõđâst tän kådda. Jõs kääʹv viggâmnallšem miârkteei vaaiktõõzz vuälla nuuʹbb mäddkååʹdd leett voudda, âlgg vaʹstteeinalla leeʹd õhttvuõđâst
tän mäddkååʹdd littu.

74 §
Ciâlkâlm mäddkåʹddkääʹvveʹtǩǩõõzzâst
Mäddkååʹdd lett âlgg raukkâd mäddkåʹddkääʹvveʹtǩǩõõzzâst ciâlkâlm:

1) jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da pirrõskõõskõõzzâst;
2) tõin kooʹddin, koid äʹšš kuâskk;
3) kääʹvv-voudda rääʹjtõõvvi vuuʹdi mäddkooʹddi leettast;
4) Sääʹmteeʹǧǧest, jõs kääʹvv kuâskk säʹmmlai dommvuuʹd leʹbe tõt vuäitt vaaikted säʹmmlaid
alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid;
5) tõin ministeriain, koid äʹšš kuâskk;
6) taarb mieʹldd jeeʹres mäddkåʹddkääʹv peäʹlnn tääʹrǩmõs veʹrǧǧniiʹǩǩin da õutstõõzzin.
75 §
Ciâlkâlm takaikääʹvveʹtǩǩõõzzâst
Kåʹdd âlgg raukkâd takaikääʹvveʹtǩǩõõzzâst ciâlkâlm:

1) jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da pirrõskõõskõõzzâst;
2) kååʹddest, koon vuuʹdiâânnmõʹšše kääʹvv vaaikat;
3) mäddkååʹdd leettast;
4) Sääʹmteeʹǧǧest, jõs kääʹvv kuâskk säʹmmlai dommvuuʹd leʹbe vuäitt vaaikted säʹmmlaid
alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid;
5) taarb mieʹldd jeeʹres takaikääʹv peäʹlnn tääʹrǩmõs veʹrǧǧniiʹǩǩin da õutstõõzzin.

Kääʹvveʹtǩǩõõzzâst ij leäkku kuuitâǥ tarbb raukkâd ciâlkâlm, jõs 1 momeeʹntest peäggtum
ciâlkâlmuʹvddji vuäinlmid lie vuäǯǯam kääʹv valmštõõllâmpoodd vuârrvaaiktõõzzâst kääʹv miârktõõzz
da ärvvtõllum vaaiktõõzzid lokku vääʹldeeʹl riʹjttjeei nalla, ij-ǥa kääʹv siiskõs leäkku tõn mâŋŋa miârkkšõõvvi nalla mottjam.

76 §
Ciâlkâlm aazztemkääʹvveʹtǩǩõõzzâst
Kåʹdd âlgg raukkâd aazztemkääʹvveʹtǩǩõõzzâst ciâlkâlm:

1) jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da pirrõskõõskõõzzâst, jõs kääʹvv kuâskk pirrõs- da luâttsuõjjlummuž, kulttuurääʹrb suõjjlummuž leʹbe virkkõõvvâmtaarbi peäʹlnn miârkteei vuuʹd leʹbe pääiʹǩ,
riikk jååttlõksääiʹm leʹbe kääʹvest lij viggâmnallšem vaaiktõs väʹlddkååddlaž
vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzz teâuddjummuž oudldõõzzid.
2) kååʹddest, koon vuuʹdi âânnmõʹšše kääʹvv viggâmnalla vaaikat;
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3) mäddkååʹdd leettast, jõs kääʹvv viggâmnalla kuâskk mäddkåʹddkääʹvest ǩiõttʼtõllum leʹbe
muđoi mäddkååddlânji miârkteei aaʹššid;
4) Sääʹmteeʹǧǧest, jõs kääʹvv kuâskk säʹmmlai dommvuuʹd leʹbe vuäitt vaaikted säʹmmlaid
alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid;
5) taarb mieʹldd jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin, kooi tåimmsueʹrj aazztemkääʹvest ǩiõttʼtõõlât, di aazztemkääʹv peäʹlnn tääʹrǩmõs õutstõõzzin.
Kääʹvveʹtǩǩõõzzâst ij leäkku kuuitâǥ tarbb raukkâd ciâlkâlm, jõs 1 momeeʹntest peäggtum
ciâlkâlmuʹvddji vuäinlmid lie vuäǯǯam kääʹv valmštõõllâmpoodd vuârrvaaiktõõzzâst kääʹv miârktõõzz
da ärvvtõllum vaaiktõõzzid lokku vääʹldeeʹl riʹjttjeei nalla, ij-ǥa kääʹv siiskõs leäkku tõn mâŋŋa miârkkšõõvvi nalla mottjam.

212 §
Sâjjdâʹttemlååʹv oudldõõzz spesiaaltuʹmmjemvuuʹdest
Sâjjdâʹttemlååʹv vueiʹtet 52 §:st jurddum spesiaaltuʹmmjemvuuʹdest miõttâd oudldeeʹl, što ooudpeäʹlnn
211 §:st šiõttuum lââʹssen raajjmõš:

1) ij šõõddât vännaz šuurab hääit kääʹvvtummša, vuuʹd täävtõllum oouʹdummuž jeeʹres
vuâđđjurddjid leʹbe vuuʹdiâânnmõõžž jeeʹres jäʹrjstummša;
2) ij jååʹđet vaaiktõõzzeez peäʹlnn nåkam miârkteei raajjmõʹšše leʹbe šõõddât nåkam miârkteei
hääitlaž pirrõs- leʹbe jeeʹres vaaiktõõzzid, kook oudlde aazztemkääʹv tuejjummuž;
3) lij suåppi aassâmkåʹddteeknlaž säimmõõzzi da jååʹttemčuõkkui tuejjummuž di jååttlõkstaanvuõđ da kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž peäʹlnn;
4) ij šõõddât säʹmmlai dommvuuʹdest vännaz šuurab hääitlaž vaaiktõõzzid säʹmmlai
vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da oouʹdeed jiijjâz kulttuur da harjjted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid.
Ooudpeäʹlnn 1 momeeʹntest šiõttuum oudldõõzzi cõõggǩani sâjjdâʹttemlååʹv vueiʹtet kuuitâǥ miõttâd;

1) leʹddi azlma leʹbe mäddtallu kuulli täällraajâlm raajjmõʹšše;
2) leʹddi mäddvuʹvddpõrggsa kuulli mädd- da meäʹcctääl leʹbe tõn lââʹssjieʹllemvueʹjj
harjjtummuž vääras taarblaž raajâlm raajjmõʹšše;
3) raajâlm teevvam- da muʹttemtuõjju;
4) jälstemraajjâlm vääʹnes veeidummša.
323 §
Läittamvuõiggâdvuõtt kääʹv, gååradvuʹvddplaan da raajjâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõõžž kuõskki
tuʹmmstõõǥǥâst
Tõn lââʹssen, mâid kåʹddlääʹjj 137 §:st šiõtteet läittamvuõiggâdvuõđâst, jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da
pirrõskõõskõõzzâst lij vuõiggâdvuõtt läittad kääʹv, gååradvuʹvddplaan da raajjâmjäʹrjstõõzz
priimmʼmõõžž kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst. Läittamvuõiggâdvuõtt lij še jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩest tåimmsuârggses kuulli aaʹššin di mäddkååʹdd leettast da kååʹddest, kooi vuuʹdest kääʹvest leʹbe
gååradvuʹvddplaanâst čuäʹjtum mäddâânnmõõžžâst leʹbe raajjâmjäʹrjstõõzzâst lie vaaiktõõzz.
Lââʹssen rekisterõsttum pääiklaž leʹbe vooudlaž õõutstõõzzâst lij tåimmsuârggses kuulli aaʹššin
tåimmvuuʹdstes vuõiggâdvuõtt läittad kääʹv, gååradvuʹvddplaan da raajjâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõõžž
kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst. Läittamvuõiggâdvuõtt lij še Sääʹmteeʹǧǧest, jõs tuʹmmstõk kuâskk säʹmmlai
dommvuuʹd leʹbe vuäitt vaaikted säʹmmlaid alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid. Mäddkåʹddkääʹv
priimmʼmõõžž kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst lij läittamvuõiggâdvuõtt še väʹlddkååddlaž õõutstõõzzâst, ko
kõõččmõš lij väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi vuâsttsažvuõđâst.

———
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peeiʹv 2024.
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Heʹlssnest x.x.20xx
Väʹlddminister

Sanna Marin

..minister Ouddnõmm Sokknõmm
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