KONGRESSI KODOKÕRD
ISTUNGI’
1.
2.
3.
4.

Kongressi istungi’ omma’ avaliku’.
Kongressi tüükiil om seto kiil.
Kongress vali kirja pandu saadikidõ hulgast istungidõ päämehe’ ja sekretäri’.
Istungi päämehe kohus om huult kanda’, õt kodokõrrast ja päävakõrrast kinni peetäs.

5.
6.

PROTOKOLL
Kongressi istungi’ protokollitas.
Sekretär ja istungi päämiis kand huult, õt protokoll om õigõ.

7.

TALITUSÕ’
Kongressi tüü jaost pandas kongressi tüü alostusõl kokko kolm talitust:
1) Valimistalitus kõrraldas valimisi ja helülugõmist,
2) Kirätalitus sääd kokko kongressi papõrdõ amõtliku’ teksti’ ja näil om õigus papõrdõ ja muudatuisi
kiilt kõrda panda’.
3) Sekretäritalitus pand kirja ettekandõ’, sõnavõtu’, korjas kirätaltusõlõ eelnõu’, parandusõ’,
täiendusõ’ ja korraldas tehnilist talitust.
HELÜ ANDMINE

Helüõigus om õnnõ kongressilõ kirja pant saadikil.
Helü andas muido avalikult, a õga kongressi saadik või pallõlda’, õt mõnõlõ küüsümüsele helü andminõ
tetäsi’ salahuisi. Ku tuuga olõsi’ nõuh inäbä ku poolõ saadiku’, sis nii ka tetäs.
10. Kongressi papõrdõlõ helü andmisõl andas helü kõrraga õnne ütele paprõlõ, parandusõlõ vai täiendusõlõ.
Paranduisi ja täiendüisi hüästkitmisõst om vaija, õt puult olõsi inäbä saatikit ku vasta. Papõrdõ
hüästkitmisõst om vaija, õt puult olõsi’ inäbä ku’ poolõ saatiku’, kiä kohal omma’.
8.
9.

VANÕBIDÕ KOGO VALIMINÕ
11. Vanõbidõ Kogo valimisõs pandas kirja rohkõba ku 13 kandidaati. Mõlõba’ – nii kandidaat ku
kirjapandja piat olõma kongressi saatiku. Kirjapandjal piasi olõma kandidaadi nõuholõk.
12. Võnõbidõ Kogo valitas nii, õt helü’ andas salahuisi. Õgal saatikul om nelli hellu. Helü andmisõ paprõle
piasi kirotama 4 erineva kandidaadi nime. Vanõbidõ Kokko saava’ nuu’ 13 kandidaati, kiä’ saava’ kõgõ
inäbä helli. Osalitselt ja/vai vigatselt täidetu helü andmise paprõ tunnistatas kehtetuks.
13. Ku kolmõtõistkümne piiri pääle jääs mitu kandidaati sama helü arvoga’, sis valitas nuist vanõba’.
14. Vähäp helli saanu’ kandidaadi’ jääse’ Vanõbidõ Kogo varumiihhis, kiä’ astusõ’ helüarvo piteh tüühhü,
ku’ mõni Vanõbidõ Kogo põhimiis vällä satas.
KÕRRAPIDÄMINÕ
15. Kõrra iist vastas istungi päämiis.
16. Istungi päämiis ütles, ku pallo’ aigu kõnõlõjalõ andas ja and tiidä’, ku aigu om jäänu viil üts minut.
17. Istungi päämehel om õigus kõnõlõjat kinni pitä’, ku tuu kõrda rikus vai ütles halvastõ. Päämiis või ka
sõnavõtu lõpõta’, ku kõnõldas väiga kavva vai hoopis tõisist asjost.
18. Istungi päämehega olõ-õi lubat poonita.
19. Ku kongressi külälisõ’ rikusõ kõrda vai takistasõ’ kongressi tüüd, sis või istungi päämiis nimä’
kongressilt vällä saata’.

KONGRESSI KODUKORD
ISTUNGID
1.
2.
3.
4.

Kongressi istungid on avalikud.
Kongressi töökeel on seto keel.
Kongress valib registreeritud saadikute hulgast istungite juhataja(d) ja sekretäri(d).
Istungi juhataja kohus on hoolitseda, et peetakse kinni kodukorrast ja päevakorrast.

5.
6.

PROTOKOLL
Kongressi istungid protokollitakse.
Protokolli õiguse eest vastutavad sekretär ja istungi juhataja.

7.

TOIMKONNAD
Kongressi töö korraldamiseks moodustatakse kongressi töö algul kolm toimkonda:
1) valimistoimkond korraldab valimisi ja häältelugemisi;
2) redaktsioonitoimkond valmistab ette kongressi dokumentide ametlikud tekstid ja tal on õigus
teha dokumentide ja muudatuste keelelist korrektuuri;
3) sekretariaat registreerib ettekanded ja sõnavõtud, kogub redaktsioonitoimkonnale eelnõud,
parandused ja täiendused ning korraldab muud tehnilist talitust.
HÄÄLETAMINE

Hääleõigus on ainult kongressile registreeritud saadikuil.
Hääletamine on üldiselt avalik. Iga kongressi saadik võib teha ettepaneku konkreetse küsimuse
salajaseks hääletuseks. Kui selle ettepaneku poolt on üle poole kongressi saadikuist, siis korraldatakse
salajane hääletus.
10. Kongressi dokumentide hääletamisel hääletatakse korraga ainult ühte eelnõud, parandust või täiendust.
Paranduste ja täienduste hääletamisel piisab, kui poolthääli on rohkem kui vastuhääli, eelnõude
hääletamisel on vaja kohalolevate saadikute enamiku poolthääli.
8.
9.

VANEMATE KOGU VALIMINE
11. Vanemate Kogu valimisteks seatakse üles rohkem kui 13 kandidaati. Nii kandidaat kui selle ülesseadja
peavad olema kongressi saadikud ja ülesseadjal peab olema kandidaadi nõusolek.
12. Vanemate Kogu valitakse salajasel hääletusel. Iga saadik peab kirjutama hääletussedelile 4 erineva
kandidaadi nimed. Osaliselt ja/või vigaselt täidetud sedelid tunnistatakse kehtetuks. Valituks osutuvad
13 kõige enam hääli saanud kandidaati.
13. Kui kolmeteistkümne piirile satub mitu ühesuguse häältearvuga kandidaati, siis pääseb Vanemate
Kokku vanuselt vanim kandidaat.
14. Vähem hääli saanud kandidaadid jäävad Vanemate Kogu varuliikmeteks, kes astuvad enamhäälte
järjekorras töösse Vanemate Kogu põhiliikme väljalangemisel.
KORRAPIDAMINE.
15. Korra eest vastutab istungi juhataja.
16. Istungi juhataja teatab, kui palju kõnelejale aega antakse ning hoiatab minut enne kõneaja lõppemist.
17. Istungi juhatajal on õigus kõnelejat peatada korrarikkumiste ja solvavate sõnade kasutamise pärast,
samuti sõnavõtt katkestada, kui kõneleja ületab talle antud aja või ei kõnele käsitletaval teemal.
18. Istungi juhatajaga ei ole lubatud vaielda.
19. Kui kongressi külalised rikuvad korda või takistavad kongressi tööd, siis on istungi juhatajal õigus neid
lahkuma sundida.

