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Miâsttmõš

Veʹrǧǧnii ʹǩǩi kõskksaž õhttsažtuõjju di
persoonteâđai vaajtõʹsse da ǩiõttʼtõõllmõʹšše
Kåʹddǩiõččlõõddmõõžžâst
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Õhttsažtuâj aʹrvvõs da teâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž miârktõs

Persoontiõtt
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Sokknõmm da risttnõõm

Veʹrǧǧneeʹǩǩ tuejjee õhttsažtuâj, što vueʹjjad da taarbšem ouddõõzz da kääzzkõõzz vueiʹtet kaartʼtet. Õhttsažtuâjj di
persoonteâđai vaajtummuž da ǩiõttʼtõõllmõõžž täävtõssân lij õõuʹdeed tuu tuâj vuäǯǯmõõžž da seʹlvted, lij-a tuʹst
vuõiggâdvuõtt ekonoomlaž tuärjjõõzzid. Öhttsažtuâjj da persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõš vueitlvâʹstte, što tuʹnne vueiʹtet
taʹrjjeed taarb meâldlaž õõlmâs tuâjjviõkk-kääzzkõõzzid di vueʹlnn vaalšem veʹrǧǧniiʹǩǩi sosiaal-, tiõrvâsvuõtt-, škooultõs- da
säuʹrsmâʹttemkääzzkõõzzid.
Nåkam teâđ, kooi vaajtummša lääʹjjšeâttmõš ij uuʹd vuõiggâdvuõđ, vueiʹtet vaajted, luõvted da vuâsttaväʹldded tåʹlǩ tuu
miâsttmõõžžin. Vaajtemvuâllsa teâđ liâ ääʹl õhttsažtuâj da õõudbeäʹlnn peäggtum täävtõõzz mieʹldd taarblaž, da tuâjjla vaajte
da âʹnne teâđääd naʹddjemnallšeld. Miâsttmõš veʹrǧǧniiʹǩǩi kõskksiʹžže õhttsažtuõjju da teâđai vaajtõʹsse lij jiõččtäättlaž.
Ooudam miâsttmõõžž, što täk veʹrǧǧneeʹǩǩ vuäǯǯa vaajted kõskkneez muu kuõskki taarblaž teâđaid:
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3.

Ǩiõttʼtõõllâmvuâllsa persoonteâđ

Ooudam miâsttmõõžž tõõzz, što õõudbeäʹlnn vaalšem veʹrǧǧneeʹǩǩ vueiʹtte õhttsažtuâjast vaajted täid muu
kuõskki teâđaid:
nõmman, persoontiõttân da õhttvuõđteâttan
muu škooultõõzz, tuajjhistoria da ämmatlaž silttummuž kuõskki teâđ
ouddõõzzid kuõskki teâđ
muu nåkam tiõrvâsvuõđ kuõskki teâđ, koin liâ vaikktõõzz vuäǯǯad tuâj di ouddõõzzi da tuâj vuäǯǯmõõžž
ooudeei da tuärjjeei kääzzkõõzzi taʹrjjummša
muu nåkam jieʹllemvueʹjj kuõskki teâđ, koin liâ vaikktõõzz vuäǯǯad tuâj di ouddõõzzi da tuâj vuäǯǯmõõžž
ooudeei da tuärjjeei kääzzkõõzzi taʹrjjummša
muu nåkam sosiaalʼlaž vueʹjj kuõskki teâđ, koin liâ vaikktõõzz vuäǯǯad tuâj di ouddõõzzi da tuâj vuäǯǯmõõžž
ooudeei da tuärjjeei kääzzkõõzzi taʹrjjummša
muʹnne jäʹrjstum da taarbšem säuʹrsmâttmõõžž kuõskki teâđ
äšstõõllmõõžž õõudldem spesiaalriâššmõõžžid kuõskki teâđ

Miâsttmõõžž rajjõõzz
Jiõm haaʹled, što pueʹtti teâđaid vaajted õõudbeäʹlnn vaalšem veʹrǧǧniiʹǩǩi kõskksaž õhttsažtuâjast:

4.

Miâsttmõš da tõn viõǥǥâståårrâmäiʹǧǧ

Ooudam miâsttmõõžž tõõzz, što
•

teâđai vaajtõs vuäitt kuõskkâd nuʹt ooudbeäʹlnn peäggtum veʹrǧǧniiʹǩǩi rekisteeʹrid juʹn ruõkkum teâđaid, ǥu täi
veʹrǧǧniiʹǩǩi kõskksaž õhttsažtuâjast šõddâm teâđaid.

•

õhttsažtuâj pâʹjjel vaaldâšmraaji tuejjeen veʹrǧǧneeʹǩǩ vuäǯǯa rekisterâʹstted õhttsažtuâjast vuäǯǯam äʹššǩeʹrjjteâđään jiijjâs
organisatio rekisteeʹrid tõn veeʹrd, mii lij taarblaž äššan håiddmõššân.

•

õhttsaž äʹššǩeeʹrj, ouddmiârkkân äʹššneǩplaan, vuäǯǯ ruõkkâd jeeʹres ǥu äʹššǩeeʹrj raajjâm organisatio rekisteeʹrid, jõs tõt
lij äššan håiddmõõžž beäʹlnn taarblaž tõʹst ääʹššest, koon håiddmõššân äʹššǩeʹrjj lij rajjum. Veʹrǧǧneeʹǩǩest feʹrttai väʹldded
lokku, što lääʹjjšeâttmõš vuäitt rääʹjted teâđään rekisterâsttmõõžž rekisteera.

Ååʹn uʹvddem miâsttmõš lij viõǥǥâst

5.

räjja.

Teâđai âânnmõõžž kuõskki vuõiggâdvuõđ

Veʹrǧǧneǩ lij teâđtam muʹnne teâđään âânnmõõžžâst di teâđai kuõskki vuõiggâdvuõđin. Vuäitam lookkâd lââʹzz teâttsuõjstan da
persoonteâđään ǩiõttʼtõõllmõõžžâst õhttsažtuõjju vuässõõđji veʹrǧǧniiʹǩǩi teâttsuõjjčiõlǥtõõzzin.
Fiʹttjam, što miâsttmõõžž ouddmõš lij jiõččtäättlaž. Fiʹttjam še, što ǥu teâđai vaajtõs vuâđđââvv miâsttmõʹšše, vuäitam
kuäʹss täättas muʹtted leʹbe rajjeed jiijjan miâsttmõõžž. Vuäitam ouddmiârkkân muʹtted leʹbe rajjeed ooudbeäʹlnn vaalšem
persoonteâđään da veʹrǧǧniiʹǩǩid leʹbe maaccted miâsttmõõžž nuʹt, što iʹlmmtam tõʹst koozz täättas pääiʹǩest 2 muu vaalšem
veʹrǧǧnekka. Nääiʹt teâđ vuäǯǯam veʹrǧǧneǩ iʹlmmat tõʹst järrsid pääiʹǩest 2 muu vaalšem veʹrǧǧniiʹǩǩid.
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Miâsttmõõžž uuʹdi vuâllaǩeeʹrjtõs

Päiʹǩǩ da äiʹǧǧ

7.

Vuâllaǩeeʹrjtõs da nõõmčiõlǥtõs

Miâsttmõõžž vuâsttavaʹlddi teâđ

Veʹrǧǧneǩvueʹssbieʹll
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