SÄÄʹM KULTTURMIEʹRRTIEʹǦǦEST MIÕTTUM KULTTURVEÄʹǨǨVUÕĐI
TEKNLAŽ VUÄʹPPÕÕZZ
Sääʹmteeʹǧǧ kultturluʹvddkåʹdd lij tuʹmmjam, što tõn miõttâm kultturveäʹǩǩvuõđid suåvvtet
puõʹttinallšem vuäʹppõõzzid:
1 lååkk
Takai šeâttmõõžž
1 § Suåvvtemvuʹvdd
Täi vuäʹppõõzzi sizz kuulli vuâđđjurddjid da mõõntõõllmõõžžid jääʹǩǩtet Sääʹmteeʹǧǧ
kultturluʹvddkååʹdd tuʹmmjemvuâlaž kultturveäʹǩǩvuõđid miõttmen. Kultturveäʹǩǩvuõđin juuʹrdet
tän õhttvuõđâst sääʹm kultturveäʹǩǩvuõđ, koon miõttât juõʹǩǩ eeʹjj riikk täällärvvlõõzzâst
sääʹmǩiõllsaž kulttuur ooudâsviikkmõʹšše da sääʹmorganisaatiai tuåimmjumuʹšše čuäʹjtum
mieʹrrtieʹǧǧest (ns. sääʹm kultturmieʹrrteäʹǧǧ), di kultturveäʹǩǩvuõđid Tâʹvvjânnmlaž
sääʹmorganisaatiai tuärjjumuʹšše, koid miõttât juõʹǩǩ eeʹjj riikk täällärvvlõõzzâst čuäʹjtum
mieʹrrtieʹǧǧest saaʹmi čeäppõõzz da kulttuur ooudâsviikkmõʹšše.
2 lååkk
Kultturveäʹǩǩvuõđi miõttâm vuâđ
2 § Veäʹǩǩvuõttšlaai
Sääʹm kultturmieʹrrtieʹǧǧest vueiʹtet miõttâd vueiʹvvääʹššlaž kultturveäʹǩǩvuõđ, õhttõõzz
tuåimmjemveäʹǩǩvuõđ da õlmstâʹttemtuärjjõõzz.
Vueiʹvvääʹššlaž kultturveäʹǩǩvuõđâst vueiʹtet miõttâd projeʹkttveäʹǩǩvuõđ leʹbe
reâuggamveäʹǩǩtieʹǧǧ puõʹttinallšem tuåimi di tuâjai diõtt: ǩeʹrjjlažvuõtt, karttčeäppõs, musikk,
teaʹtter, ǩiõtt-tuâjj, multimedia/jieʹllikartt (fiʹlmm), kultturšõddmõõžž, mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ,
sporttjummuš da jeeʹres kultturtuärjjõs. Jeeʹres kultturtuärjjõs vuäitt ââʹnned seʹst ouddm.
ǩiõljeälltumuužž, sääʹmǩiõllsaž terminologia leʹbe ääʹrbvuâlaž sääʹm teâđai noorrmõõžž kuõskki
projeeʹktid.
Õhttõõzz tuåimmjemveäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd sääʹmõhttõõzzid. Sääʹmõhttõssân fiʹttjet tän
õhttvuõđâst nåkam õhttõõzz, kååʹtt tuåimmjumuužžeez mieʹldd ǩiõččlââtt ooudâsviikkâd da staanâd
saaʹmi staattuuzz da kulttuur da koon halltõõzz saaǥǥjååʹđteei leʹbe vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei, halltõõzz
vuäʹsslain jeäʹnbõs di õhttõõzz vuäʹsslain jeäʹnbõs liâ säʹmmla.
Õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd jm. sääʹmǩiõllsaž gaʹzeââʹti, ǩeeʹrji, cd-bliini,
audiavisuaalaž da multimediaouddsi di ođđmediaouddsi õlmstâttmõʹšše.
3 § Kultturveäʹǩǩvuõđ miõttâm takai oudldõõzz

Kultturveäʹǩǩvuõđ vueiʹtte ooccâd säʹmmla da sääʹmõhttõõzz. Tuärjjõõzz jeät miõttu õlmmsaž
vaaldšem orgaanid mâʹte riikk, kooʹddi da sieʹbrrkooʹddi veʹrǧǧneeʹǩǩid da tuåimmorgaanid.
Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai haʹŋǩǩõs âlgg leeʹd sääʹmhaʹŋǩǩõs da tõt âlgg šõddâd sääʹmkulttuur äuʹǩǩen.
Kultturveäʹǩǩvuõđid jeät miõttu mätt’tem-materiaal raajjmõʹšše.
Kultturveäʹǩǩvuõđ tuärjjeem vuâlla jiâ kuul tuâjjneävv- da aparatthaʹŋǩǩumuužž. Mieʹrrtieʹǧǧ
jueʹǩǩmen vääʹldet lokku mõõnnieeʹjji veäʹǩǩvuõđid di mõõnnalla veäʹǩǩvuõtt kääzzkâstt
obbvuõđâst sääʹmkulttuur, mäʹhtt ooccmõš lij tueʹjjuum da lij-a mõõnnieeʹjj teäʹǧǧčiõlǥtõs rajjum
vueʹǩǩsânji da mieʹrräigga mõõneeʹst.
Sääʹm kultturmieʹrrtieʹǧǧest miõttâmvuâlaž reâuggamveäʹǩǩtieʹǧǧid õõlǥči miõttâd
čeäppõõzztuejjeeʹjid da oummid, koin jiâ leäkku jeeʹres põõšši tiânâspuåʹđ ämmat-tuâjeez beäʹlnn.
Sääʹm kultturmieʹrrtieʹǧǧest vueiʹtet miõttâd veäʹǩǩvuõđid tâʹvv-, aanar- da nuõrttsaaʹmi
haʹŋǩǩõõzzid.
3 lååkk
Kultturveäʹǩǩvuõđ miõttâm da mäʹhssem
4 § Kultturveäʹǩǩvuõđi ooccâm
Kultturveäʹǩǩvuõđid ooʒʒât ǩeʹrjjlânji Sääʹmteeʹǧǧ kultturluʹvddkååʹdd raavääm ooccâmblaaŋkin.
Blaaŋk liâ tâʹvvsääʹm-, nuõrttsääʹm-, aanarsääʹm di lääʹddǩiõʹlle. Ooccâmblaaŋk käunnʼje
Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeiʹdest http://www.samediggi.fi
Kultturveäʹǩǩvuõđ âlgg ooccâd oouʹdab eeʹjj kålggmannu loopp rääʹjest.
5 § Kultturveäʹǩǩvuõttooccmõš
Ooccmõõžžâst âlgg iʹlmmted oocci, occum euʹrrmieʹrr, veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjurddi da veäʹǩǩvuõđ
mähssmõõžž kuõskki taarblaž teâđaid.
Ooccmõõžžid âlgg õhtteed puõʹtti mieʹlddõõzzid:
1) projeʹkttveäʹǩǩvuõttooccmõʹšše projeʹkttplaan da projeeʹkt kuõskki puåđ- da kuullärvvlõõzz
2) reâuggamveäʹǩǩteäʹǧǧooccmõʹšše CV (merittloǥstõk) da veäʹǩǩtieʹǧǧ ââʹnnemplaan
3) õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõttooccmõʹšše projeʹkttplaan da puåđ- da kuullärvvlõõzz
4) tuåimmjemveäʹǩǩvuõttooccmõõžžid õhttõõzz teäʹǧǧââʹnnemčiõlǥtõõzz da tuåimmjemmainstõõzz oouʹdab eeʹjjest, õhttõõzz tuåimmjemplaan veäʹǩǩvuõđ occum ekka di puåđ- da
kuullärvvlõõzz.
Projeʹkttveäʹǩǩvuõttooccmõʹšše âlgg taarbšeʹmmem õhtteed jäänmõsân õõut seeiʹd mettsaž ǩeʹrjjlaž
plaan, koʹst puätt čiõlggsânji õlmmsa, mâiʹd juuʹrdet tueʹjjeed, mäʹhtt da mõõnnallšem äiʹǧǧtaaulin
projeeʹkt čõõđtet, mii lij puʹhttõssân dno.
Projeʹkttooccmõõžžid âlgg õhtteed projeeʹkt kuõskki puåđ- da kuullärvvlõõzz, koʹst âʹlǧǧe leeʹd
veäʹǩǩvuõtt-tuâi obbkuul da puåtti nuʹtt, što tõk liâ jerruum kuulljoouki mieʹldd.

Projeʹkttveäʹǩǩvuõđi beäʹlnn veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai jiijjâs tuâi vuäʹss ij leäkku priimmâmnallšem
kuull, jiâ-ǥa ns. eeʹtǩǩemkuul leäkku priimmâmnallšem kuul.
Reâuggamveäʹǩǩteäʹǧǧooccmõʹšše oocci âlgg õhtteed CV (merittloǥstõk) di jäänmõsân õõut seeiʹd
mettsaž ǩeʹrjjlaž veäʹǩǩtieʹǧǧ ââʹnnemplaan, koʹst puätt õlmmsa, mâiʹd juuʹrdet tueʹjjeed, mäʹhtt di
mõõnnallšem äiʹǧǧtaaulin reâuǥat, mii lij puʹhttõssân dno.
Õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõttooccmõõžž mieʹlddõssân âlgg õhtteed jäänmõsân õõut seeiʹd mettsaž
ǩeʹrjjlaž projeʹkttplaan, koʹst puätt õlmmsa, mâiʹd juuʹrdet tueʹjjeed, mäʹhtt da mõõnnallšem
äiʹǧǧtaaulin čõõđtõõzz čõõđtet, mii lij puʹhttõssân dno. Lââʹssen ooccmõʹšše âlgg õhtteed puåđ- da
kuullärvvlõõzz, koʹst âlgg čuäʹjted veäʹǩǩvuõtt-tuâi obbkuulid da puåttjid nuʹtt, što tõk liâ jerruum
kuulljoouki mieʹldd. Õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõtt lij õhtt projeʹkttveäʹǩǩvuõđ šlaajj da
õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõđid suåvvtet projeʹkttveäʹǩǩvuõđid kuõskki meärrõõzzid.
Tuåimmjemveäʹǩǩvuõttooccmõõžžid âlgg piijjâd mieʹlddõssân: õhttõõzz teäʹǧǧââʹnnemčiõlǥtõõzz
da tuåimmjem-mainstõõzz oouʹdab eeʹjjest, õhttõõzz tuåimmjemplaan veäʹǩǩvuõđ occum ekka di
puåđ- da kuullärvvlõõzz.
Õhttõõzzi puåđ- da kuullärvvlõʹsse âlgg piijjâd puõtti teâđaid: õhttõõzz halltõõzz såbbrin šõddâm
sååbbar- da mäʹtǩǩ-kuulid (ärvvlõs halltõõzz såbbri meäʹrin), eeʹǩǩsååbbarkuulid, koontârkuulid
(kuõrrâmkuul, pååʹštkuul da teʹlfonkuul) di õhttõõzz tuåimmjumuužžâst saaǥǥjååʹđteeja, piisra da
teäʹǧǧhoiʹddjeeja šõddi teʹlfon-, mäʹtǩǩ-, våurr- da jeeʹres nåkam kuulid.
Tuåimmjemveäʹǩǩvuõđin vueiʹtet käʹtted sååbbar- da mäʹtǩǩ-kuulin di sååbbarpääʹlǩin jäänmõsân
riikk jååʹttemšeâttmõõžž da Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩšeâttmõõžž mieʹlddlaž kõʹrvvõõzz.
Organisaatiaid miõttum tuåimmjemveäʹǩǩvuõđ âlgg ââʹnned obbvuõđâst veäʹǩǩvuõđ miõttâmeeʹjj
äiʹǧǧen. Tuåimmjemveäʹǩǩvuõđ ij vueiʹt seʹrdded puõʹtti ekka.
6 § Kultturveäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõk da suåppmõš
Ǩeʹrjjlânji uʹvddem veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥâst da suåppmõõžžâst âʹlǧǧe pueʹtted õlmmsa täʹst
peäggtum puõʹtti ääʹšš:
- vuäǯǯai
- ââʹnnem-mieʹrr
- veäʹǩǩvuõđ mieʹrr
- veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemäiʹǧǧ (kuõʹhtt kalndareeʹjj)
- vuäǯǯai õõlǥtemvuõtt uʹvdded teäʹǧǧčiõlǥtõõzz Sääʹmtegga di teäʹǧǧčiõlǥtõõzz
uʹvddemääiʹjpodd
- tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjääm ääʹšš ouʹddepuʹhtti da tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeem ääiʹjpodd
- Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei da veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai vuâllaǩeeʹrjtõs
- tõn oummu nõmm da õhttvuõđteâđ, ǩeäʹst veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥ vuäǯǯai vuäitt
teâđstõõllâd taarbšeʹmmen lââʹssteâđaid tuʹmmstõõǥǥâst
- iʹlmmtõs veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥ läittamǩiõlddjest da läittamǩeâʹlbteʹmesvuõđâst
Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 8 §:ff da Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 78 §:ff mieʹlddlânji
Veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥâst vueiʹtte pueʹtted õlmmsa kultturveäʹǩǩvuõđ tuâi diõtt åårrai
tuåimmjumuužž leʹbe haʹŋǩǩõõzz priimmâmnallšem kuul.
7 § Kultturveäʹǩǩvuõđ mähssmõš

Veäʹǩǩvuõđ määuʹset ooccja õhttân teäʹǧǧsummân. Veäʹǩǩvuõđ määuʹset vuäǯǯja, ko
suåppmõõžžâst lie kuhttui vueʹsspieʹli vuâllaǩeeʹrjtõõzz. Veäʹǩǩvuõđ määuʹset vuäǯǯja, ko oouʹdab
eeʹjj veäʹǩǩvuõđâst lij tuåimtum primmum teäʹǧǧčiõlǥtõs Sääʹmtegga.
4 lååkk
Kultturveäʹǩǩvuõđ âânnmõš da tõn vahssmõš
8 § Kultturveäʹǩǩvuõđ âânnmõš
Veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet ââʹnned tåʹlǩ veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥ mieʹlddlaž ââʹnnemjurddja. Vuäǯǯai ij
vuäǯǯ uʹvdded veäʹǩǩvuõđ leʹbe vuäʹzz tõʹst nuuʹbb oummu, õhttõõzz leʹbe jeeʹres vuäittmõõžžâst
åårrai kruugg âânnmõʹšše. Veäʹǩǩvuõđ âlgg ââʹnned veäʹǩǩvuõđ miõttâmeeʹjj äiʹǧǧen.
9 § Kultturveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai teâttanuʹvddemõõlǥtumuš
Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai âlgg tuåimted Sääʹmtegga miõttâmtuʹmmstõõǥǥ määinai jääʹǩǩtumuužž
vahssmõʹšše vuõigg da riʹjttjeei teâđaid.
Teʹl ko veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai ij mõõn-ne määin diõtt pââʹst ââʹnned veäʹǩǩvuõđ,
veäʹǩǩvuõttooccmõõžž mieʹlddlânji miõttâmeeʹjj äiʹǧǧen leʹbe veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjuurd mottai,
âʹlǧǧe privatoummu mââʹjeeǩâni tueʹjjeed muʹttemõõccmõõžž Sääʹmtegga.
Kultturluʹvddkåʹdd vuäitt veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai ooccmõõžžâst mõõn-ne spesialnallšem sättjem diõtt
muʹtted veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjurddi da -ääiʹj di määinaid. Ooudbeäʹlnn peäggtum ooccmõõžž âlgg
tueʹjjeed nuʹtt, što tuʹmmstõõǥǥ vueiʹtet tueʹjjeed ouddâl ko veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemäiʹǧǧ lij puuttâm
(ǩč. Mätt’tõs- da kultturministeria, Takai veäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da rääʹjtõõzz).
Õhttõõzz âʹlǧǧe ooccâd veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjurddi muttâz leʹbe veäʹǩǩvuõđ seʹrddmõõžž puõʹtti
ekka mââʹjeeǩâni leʹbe mââimõõzzâst veäʹǩǩvuõđ miõttâmeeʹjj puõʹtti kaʹlndareeʹjj ođđeeʹjjmannu
loopp rääʹjest.
Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai âlgg ooccâd veäʹǩǩvuõđ seeʹrd puõʹtti ekka, ooccâd veäʹǩǩvuõđ ââʹnnemjurddi
muttâz leʹbe maaccted veäʹǩǩvuõđ. Tuåimmjemveäʹǩǩvuõđid ij vueiʹt seʹrdded puõʹtti ekka.
10 § Kultturveäʹǩǩvuõđâst âlgg uʹvdded teäʹǧǧčiõlǥtõõzz
Kultturveäʹǩǩvuõđâst âlgg tuåimted teäʹǧǧčiõlǥtõõzz Sääʹmtegga veäʹǩǩvuõtt-tuʹmmstõõǥǥâst
uʹvddum mieʹrräigga mõõneeʹst, suåppmõõžžâst åårrai peiʹvvmeärra mõõneeʹst.
Teäʹǧǧčiõlǥtõõzz âlgg uʹvdded Sääʹmteeʹǧǧ blaaŋkin nr 2 mieʹlddõõzzivuiʹm, koid taarbšet:
1. Reâuggamveäʹǩǩtieʹǧǧest veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäǯǯai âlgg uʹvdded ǩeʹrjjlaž čiõlǥtõõzz/rapoort
(jäänmõsân 1 seiʹdd) tueʹjjuum tuâjast da tuåimted tuâjjčuäʹjtõõzz, ouddm. peiʹvvmeäʹrin
ravvuum snimldõõǥǥid. Kuulid ij taarbâž čuäʹjted.
2. Projeʹkttveäʹǩǩvuõđi beäʹlnn teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst âlgg čuäʹjted veäʹǩǩvuõtt-tuâi obbkuulid da
puåttjid nuʹtt, što tõk liâ jerruum kuulljoouki mieʹldd di tuåimted ǩeʹrjjlaž čiõlǥtõõzz/rapoort
(jäänmõsân 1 seiʹdd) projeeʹkt puʹhttõõzzin. Teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst âlgg pueʹtted õlmmsa

mäʹtǩǩ-kuuli da peiʹvvtieʹǧǧi koʹrvveemvuâđđ: ǩilomettartieʹǧǧ šorradvuõtt, peiʹvvtieʹǧǧ
šorradvuõtt di mahssum pääʹlǩi á-euʹrrmieʹrr (Riikk jååʹttemšeâttmõš da Sääʹmteeʹǧǧ
päʹlǩǩšeâttmõš).
3. Privatoummid, tuâjj-jooukid da registõõllteʹmes õhttõõzzid miõttum projeʹkttveäʹǩǩvuõđin
uʹvddemvuâlaž teäʹǧǧčiõlǥtõõzzid âlgg õhtteed puk kuulid kuõskki tuõđtõõzzid.
4. Õhttõõzzid miõttum tuåimmjem- da projeʹkttveäʹǩǩvuõđin âlgg tuåimmted kå. eeʹjj
tuåimmjem-mainstõõzz, puåđlaaskâlm (puåđ- da kuulljoouki mieʹldd) da balaans
mieʹlddõsteâđaineez, tiilltaʹrǩǩeemčiõlǥtõõzz / tuåimmjemtaʹrǩǩeemčiõlǥtõõzz di jeeʹres
raukkum mieʹlddõõzzid (Mätt’tõs- da kultturministeria, Takai veäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da
rääʹjtõõzz).
Priimmâmnallšem kuul jiâ leäkku jaukkõõzz, teäʹǧǧvääraihaʹŋǩǩumuužž leʹbe jäärnâǩ- da
teäʹǧǧruõkkâmtuåimmjumuužž kuul, jiâ-ǥa ni vaʹrrjõõzz leʹbe lasǩǩeemnallšem vuäʹzz, kook jiâ
vuâđđõõv juʹn teâuddjemnallšem kuulid (Mätt’tõs- da kultturministeria, Takai veäʹǩǩvuõʹtte kuulli
määin da rääʹjtõõzz).
Priimmâmnallšem kuul jiâ leäkku še lääinai koorǥ, jiâ-ǥa ni nåkam pååđ ââʹnnemjeällmõõžž
haʹŋǩǩeemkuul, kook šâʹdde stroiʹttel raajjâm, šuuʹreem, oʹđđestriâššâm leʹbe vuâđđteevvam diõtt,
jõs veäʹǩǩvuõđ miõttmen jeät leäkku nuuʹbbnalla tuʹmmjum (Mätt’tõs- da kultturministeria, Takai
veäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da rääʹjtõõzz).
Teäʹǧǧčiõlǥtõõzzid pijjum uuʹccmõsõõlǥtõõzz puäʹtte õlmmsa riikkveäʹǩǩvuõđlääʹjjest da
Sääʹmteeʹǧǧ blaaŋk nr 2 åårrai tuâǥǥseeiʹdest.
5 lååkk
Kultturveäʹǩǩvuõđ maacctumuš da mååustpeʹrrjumuš
11 § Kultturveäʹǩǩvuõđ maacctumuš
Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai âlgg maaccted veäʹǩǩvuõđ leʹbe tõn vuäʹzz, jõs tõn jeät vuõittu ââʹnned
veäʹǩǩvuõđtuʹmmstõõǥǥ ooudldemnalla. Veäʹǩǩvuõđâst 10 eeuʹr vuâlla ââʹnǩâni kuâđđjam
veäʹǩǩvuõđ ij taarbâž maaccted.
Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai lij õõlǥtum mââʹjeeǩâni maaccted veäʹǩǩvuõđ leʹbe bieʹǩǩ tõʹst, jõs veäʹǩǩvuõtt
ij leäkku õnnum tõn ääiʹj seʹst, kuäʹss tõn õõlǥi ââʹnned veäʹǩǩvuõđ miõttâm kuõskki tuʹmmstõõǥǥ
mieʹldd, jõs Sääʹmteʹǧǧ ij leäkku ouddam lââʹssääiʹj (ǩč. Mätt’tõs- da kultturministeria, Takai
veäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da rääʹjtõõzz).
12 § Kultturveäʹǩǩvuõđ mååustpeʹrrjumuš
Mahssum veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet Sääʹmteeʹǧǧ tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd mieʹrreed, što tõn âlgg maaccted
leʹbe mååustpeʹrrjed, jõs veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯai lij:
-

âânnam veäʹǩǩvuõđ puästveäʹrnalla, koozz tõt leäi vuõššân miõttum
ouddam Sääʹmtegga puäst leʹbe čaʹjjâʹttemnallšem teâđ, kååʹtt lij vaikktam
kultturveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯmõʹšše, meärra da määinaid, leʹbe peittam nåkam ääʹšš
lij luõvtam veäʹǩǩvuõđ leʹbe bieʹǩǩ veäʹǩǩvuõđâst jeeʹres ooumže.

6 lååkk
Jeeʹres šeâttmõõžž
14 § Sääʹm kultturmieʹrrtieʹǧǧ kuõskki lääʹjj, šiõttõõzz, määin da rääʹjtõõzz
Lääʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧest
Riikkveäʹǩǩvuõttlääʹǩǩ
Vaaldšemlääʹǩǩ
Rekknâʹsttemlääʹǩǩ
Tiilltaʹrǩǩeemlääʹǩǩ
Mätt’tõs- da kultturministeria, Spesialveäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da rääʹjtõõzz
Mätt’tõs- da kultturministeria, Takaiveäʹǩǩvuõʹtte kuulli määin da rääʹjtõõzz
Vuäʹppes ooccjid, Mätt’tõs- da kultturministeria tuʹmmjemvuâlaž riikkveäʹǩǩvuõđi ooccmõõžžâst,
âânnmõõžžâst da vahssmõõžžâst
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõš

