
SETO KONGRESSI PÕHIKÕRD 
 

Kongress 

 

1. Seto Kongress om Setomaa ja seto rahva esinduskogo. Seto Kongress arotas 

probleeme ja otsustas asju, mia’ pututasõ’ Setomaa kultuuri, majandusõ ja poliitika 

edesiminekit. 

2. Seto Kongress om õga kolmõ aastaga takast. Eräkõrralitsõ Seto Kongressi või 

Vanõbidõ Kogo kokko kutsu’ ka varahappa, ku om vaia. 

3. Seto’ kiä’ eläse’ Setomaal vai muial valiva’ uma esindäjä kongressile Vanõbidõ Kogo 

puult vällä tüütet valimise kõrra perrä. 

4. Seto Kongress tüütäs kongressi kodokõrra perrä, minkõ kongress eis hindä jaost pand 

massma. 

 

Vanõbidõ Kogo 

 

5. Seto Kongress  vali uma otsuistõ täüdeviimisõ jaost ja tõisi Setomaa asju lahendamisõ 

jaost Vanõbidõ Kogo, koh om 13 inõmist, kiä’ tegevä’ tüüd järgmätse kongressini’. 

6. Vanõbidõ Kogo vali hindä siäst päävanõba, abivanõba ja sekretäri. 

7. Vanõbidõ Kogo piat aastagah vähäbält nelli kõrda kuuh k
j
auma. Kuuholõki kuts 

kokko päävanõp vai kutstas kokko kolmõ liikmõ nõudmisõl. Kuuholõk saa ots
u
sta’,  

ku’ säidse vai inäp Vanõbidõ Kogost om kohalõ tulnu’. Kuuholõkit vidä päävänõp, 

ku’ timmä olõ-õi’, sis abivanõp. Otsusõ’ kitetäs hüäst lihthelliga’, ku’ helü’ läävä’ 

poolõst, sis ots
u
stas päävänõba helü, ku’ timmä olõ-õi’, sis abivanõba uma. Vanõbidõ 

Kogo otsusõ’ pandas kirja. 

8. Ku’ kiäki’ Vanõbidõ Kogost vällä satas sis alostas tüüd kongressil valit varumiis. 

9. Vanõbidõ Kogo tege uma ülesandidõ täütmisõ jaost tüütal
i
tuisi. 

10. Vanõbidõ Kogo valm
i
stas ette järgmätse Seto Kongressi ja tege tuu jaost saat

i
kidõ 

valimisõ kõrra. 

11. Vanõbidõ Kogo and Seto Kongressilõ tiidä’ mis tä tennü’ om. 

 

 

Põhikõrd om massma pant III Seto Kongressil 9. oktoobril 1993.a. Verskah. 



SETO KONGRESSI PÕHIKORD 

 

 
Kongress 

 

1. Seto Kongress on Setomaa ja seto rahva esinduskogu. Seto Kongress arutab 

probleeme ja langetab otsuseid, mis puudutavad Setomaa kultuurilist, majanduslikku 

ja poliitilist arengut. 

 

2. Seto Kongress toimub korraliselt iga kolme aasta tagant. Vanemate Kogu otsusel ja 

muudel erakorralistel vajadustel võib kokku kutsuda erakorralise Seto Kongressi. 

 

3. Setomaal ja mujal elavad setod valivad kongressile oma esindajad vastavalt Vanemate 

Kogu kehtestatud valimisjuhendile. 

 

4. Seto Kongressi korraldust reguleerib kongressi kodukord, mille kongress enda jaoks 

kehtestab. 

 

 

Vanemate Kogu 
 

5. Seto Kongress valib oma otsuste täideviimiseks ja teiste Setomaa probleemide 

lahendamiseks 13-liikmelise Vanemate Kogu, mis tegutseb kuni järgmise kongressini. 

 

6. Vanemate Kogu valib enda hulgast peavanema, abivanema ja sekretäri. 

 

7. Vanemate Kogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Koosoleku kutsub 

peavanem kokku omal algatusel vi kolme liikme nudmisel. Koosolek on otsustus-

võimeline, kui kohal on vähemalt 7 Vanemate Kogu liiget. Koosolekut juhatab 

peavanem, tema äraolekul abivanem. Otsused langetatakse lihthäälteenamusega, 

häälte poolekslangemisel otsustab peavanema hääl, tema äraolekul abivanema hääl. 

Vanemate Kogu otsused protokollitakse. 

 

8. Vanemate Kogu liikme väljalangemisel astub töösse kongressil valitud varuliige. 

 

9. Vanemate Kogu moodustab oma ülesannete täitmiseks alalisi ja ajutisi toimkondi. 

 

10. Vanemate Kogu valmistab ette järgmise Seto Kongressi ja kehtestab selleks 

valimisjuhendi. 

 

11. Vanemate Kogu annab oma tegevusest aru Seto Kongressile. 

  

 

 

Põhikord on kehtestatud III Seto Kongressil 9. oktoobril 1993.a. Värskas. 


