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Sihtasutuse Mooste Mõis põhikiri
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 lõike 3 ja sihtasutuste
seaduse § 41 lõigete 1 ja 3 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Sihtasutuse Mooste Mõis (registrikood 90010634) põhikiri vastavalt lisale, mis
jõustub äriregistris vastava kande tegemisest.
2. Tunnistada kehtetuks Mooste Vallavolikogu 26. oktoobri 2011. a otsuse nr 23 "Sihtasutuse
Mooste Mõis asutamine ja põhikirja kinnitamine" punkt 4.
3. Sihtasutuse juhatusel korraldada nõutavate dokumentide esitamine Tartu Maakohtu
registriosakonnale 10 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
4. Põlva Vallavalitsuse kantseleil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Mooste Mõis.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.02.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/23 "Sihtasutuse Mooste
Mõis põhikiri" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Sihtasutus Mooste Mõis (registrikood 90010634) on asutatud Mooste Vallavolikogu 26. oktoobri
2011. a otsusega nr 23 "Sihtasutuse Mooste Mõis asutamine ja põhikirja kinnitamine".
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 35 lõike 4¹ kohaselt kui
sihtasutuse asutanud vald või linn ühineb ja kohaliku omavalitsuse üksuse õigusjärglus läheb üle
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksusele, ei kohaldata sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 5 sätestatut ja sihtasutuse asutajaõigused
lähevad üle haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksusele.
Sihtasutuste seaduse (edaspidi SAS) § 41 lõigete 1 ja 3 alusel võib asutaja pärast sihtasutuse
registrisse kandmist sihtasutuse põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvestamiseks,
järgides sihtasutuse eesmärki.
SAS § 42 alusel jõustub põhikirja muutmine muudatuse registrisse kandmisest. Põhikirja
muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus
tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige või kui juhatuse
liikmed on õigustatud ühingut esindama ainult ühiselt, siis kõik ühiselt esindama õigustatud
juhatuse liikmed.
Sihtasutuse Mooste Mõis põhikirjalised eesmärgid on Mooste mõisakompleksi arendamine
atraktiivseks turismi- ja puhkekeskuseks.
Sihtasutuse Mooste Mõis nõukogu on teinud ettepaneku põhikirja muutmiseks.
KOKS § 22 lõike 1 punkti 24 alusel on volikogu pädevuses valla või linna poolt äriühingu ja
sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine. Sama seaduse § 35
lõike 3 kohaselt kinnitab sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald või linn, põhikirja ja selle
muudatused kohaliku omavalitsuse volikogu.
Sihtasutuse Mooste Mõis põhikirja muutmise vajadus tuleneb asjaolust viia dokument kooskõlla
kehtivate seadustega.
Otsusega kinnitatakse Sihtasutuse Mooste Mõis põhikiri uues redaktsioonis.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Eelnõu rakendamisega ei kaasne kulu Põlva valla eelarvele.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 13.03.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Sihtasutus Mooste Mõis, info@moostemois.ee
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks
Eelnõu koostaja
Janika Usin
abivallavanem

