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I ÜLDSÄTTED 

1.1 Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Setu Kultuuri Fond (edaspidi: fond) 
1.2 Fondi asukohaks on Meremäe vald. 

1.3 Fondi eesmärk on koguda, valitseda ja kasutada vara Setomaa ja Seto rahva 
ning kultuuri hüvanguks. 

1.4. Fondil on öigus olla liikmeks mittetulundusühingutes, mille tegevuse eesmärgid 
soodustavad fondi enese eesmärkide saavutamist. 

1.5 Eesmärgi saavutamiseks täidab fond muuhulgas järgmisi ülesandeid, kasutades 
selleks fondi vahendeid: 

inventari ja aparatuuri soetamine; 

kirjastustegevus; 

turism, sh teadusturism; 

teadusuuringud; 

ekspeditsioonid; 

kultuuri propageerimine; 

televisiooni- ja raadiosaated, filmid, internetiprojektid; 

uurijate, uurimisgruppide, uuringu- ja õppeprogrammide toetamine ja 
finantseerimine; 

käsitöö, sh vanade käsitöövötete ja folkloori õpetamine, õpetava personali 
toetamine; 

käsitöö-, tarbekunsti-, kunstitoodete turustamine ja selle toetamine; 

tervishoid; 

I) teaduskonverentsidel osalemine; 

vajadusel töötajate palkamine, majandustegevuse finantseerimine; 

muu tegevus, mis vastab fondi eesmärgile. 

II VARA 
2.1 Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest 
eraldistest, fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast 
majandustegevusest ja muudest allikatest. 
2.2 Fondile laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise fondi 
juhatus. 
2.3 Fondi vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt. Juhatus peab 
lähtuma nõukogu seaduslikest korraldustest. 
2.4 Fondil on vastavalt seadusele õigus välja anda toetusi ja stipendiume. 

2.5 Fondi soodustatud isikuteks on Seto kultuuri edendavad Seto päritolu isikud, 
Seto kultuuri ja ajaloo uurijad, Seto kultuuri edendajad, propageerijad, säilimisele 
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kaasaaitajad, Seto kultuuri säilitamist ja edendamist teostavad, toetavad ning  07, 05, 2018 
innustavad juriidilised isikud. 

2.6 Fond ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt 
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale 
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega 
nimetatud isikutega seotud isikutele. 

III JUHTIMINE 

3.1 Fondi juhatusse määrab nõukogu ühe kuni kolm liiget, kes valitakse 5 (viieks) 
aastaks. Juhatuse liikmete tasustamisel ja tagasikutsumisel lähtub nõukogu 
seadusest. 

3.2 Fondi juhatus juhib ja esindab vastavalt seadusele fondi köikides toimingutes 
lähtudes oma õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest. 

3.3 Fondi nõukokku kuulub kolm Iiiget, kes määratakse asutajaliikmete üldkogu poolt 
5 (viieks) aastaks. Asutajaliikmete üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 
vähemalt 2 (kaks) asutajaliiget. Asutajaliikmete üldkogu otsus on vastu vöetud, kui 
selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nöukogu liikmetest. Häälte võrdse 
jagunemise korral loetakse, et otsust ei ole vastu võetud. 

3.4 Nöukogul on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, sealhulgas muuta 
fondi põhikirja ja määrata vajadusel fondile audiitor ning audiitor tagasi kutsuda. 

IV LÖPPSÄTTED 

4.1 Fondi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab nõukogu seaduses 
sätestatud korras. Asutajaliikmete üldkogul ei ole öigust fondi lõpetada. 

4.2 Sihtasutuse löpetamisel antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale 
sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 
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