
 

 
ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE 

 
 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi MTÜ J&U Speedway Racing Team 
1.2. Registrikood 80394800 
1.3. Tegevuskava 

elluviimise periood 
Märgitakse sama ajavahemik, mis on 
märgitud projektitoetuse taotluse 
avaldusel (24-48 kuud). 

jaanuar.2020 - märts.2022 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. 

 
Mootorrattaspordi populariseerimine Ida-Virumaal 

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab 
kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi 
veebilehel. 

Projekti eesmärk on populariseerida mootorrattasporti Ida-Virumaa elanike ja eriti 
noorte seas, et kasvatada kohalikku motospordi kogukonda ning tõsta 
motospordiürituste korraldamise võimekust piirkonnas. Projekti tulemusena kasvab 
Ida-Virumaa noorte ettevõtlikkus, ürituste korraldamise oskus ja omavaheline 
koostoimimine.  
 
Projekti raames luuakse Kohtla-Nõmmel tingimused aastaringsete treeningute 
läbiviimiseks (sh rataste rent, turvavarustuse soetamine, rajahooldus suvel ja talvel, 
jne) ning tõstetakse ürituste korraldamise võimekust kohalike noorte seas, millega 
seonduvaid oskuseid saab ära kasutada ka teistes eluvaldkondades. 

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 
tegevuskava elluviimise 
perioodil kuu või kvartali 
täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  
Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on 
otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

Q1.2020 - Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - talvesõit I osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 1x kuus)  

Q2.2020 - Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - suvesõit I osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 2x kuus);  
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- Viiakse läbi kevadine rajahooldus (hööveldamine, 
tasandamine) 
- Viiakse läbi ürituste korraldamise koolitus Kohtla-Nõmme 
Noortekeskuse klientidele (sh on eesmärk valmistada osalejaid 
ette selleks, et lüüa kaasa Kohtla-Nõmme Speedway 
Karikuvõistluse ja Balti Liiga etapi korraldamises 2020.a suvel)

 

Q3.2020 

- Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - suvesõit II osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 2x kuus); - Viiakse 
läbi Kohtla-Nõmme Speedway Karikavõistlus (toetatakse 
projektitoetuse raames) 
- Viiakse läbi speedway sõidu Balti Liiga 2020.a etapp (sh 
kaasatakse korraldustiimi Kohtla-Nõmme Noortekeskuse 
kliente, kes osalesid aprillis ürituste korraldamise koolitusel) 
- Kooliaasta alguses teavitatakse uutest treeningvõimalustest 
noori eri kanalite kaudu: noortekeskuse kliendid, koolivõrgustik 
(suust-suhu reklaam läbi huvijuhtide ning õpetajate, trükised), 
reklaam 

Q4.2020 
- Viiakse läbi ürituste korraldamise koolitus koos 
Kohtla-Nõmme Noortekeskusega (sh nendele noortele, kes 
aitasid läbi viia suviseid võistluseid)  

Q1.2021 - Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - talvesõit II osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 1x kuus)  

Q2.2021 

- Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - suvesõit III osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 2x kuus); - Viiakse 
läbi kevadine rajahooldus (hööveldamine, tasandamine) 
- Viiakse läbi ürituste korraldamise koolitus Kohtla-Nõmme 
Noortekeskuse klientidele (sh on eesmärk valmistada osalejaid 
ette selleks, et lüüa kaasa speedway sõidu Balti Liiga 2021.a 
etapi korraldamises)  

Q3.2021 

- Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - suvesõit IV osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 2x kuus); - Rahaliste 
vahendite tagamisel viiakse läbi algajate-sõbralik 
Kohtla-Nõmme Speedway Karikavõistlus 2021. Sel juhul 
kaasatakse korraldustiimi ka piirkonna noored.  
- Viiakse läbi speedway sõidu Balti Liiga 2021.a etapp (sh 
kaasatakse korraldustiimi Kohtla-Nõmme Noortekeskuse 
kliente, kes osalesid aprillis ürituste korraldamise koolitusel) 

Q4.2021 

- Kooliaasta alguses teavitatakse uutest treeningvõimalustest 
noori eri kanalite kaudu: noortekeskuse kliendid, koolivõrgustik 
(suust-suhu reklaam läbi huvijuhtide ning õpetajate, trükised), 
reklaam 
- Viiakse läbi ürituste korraldamise koolitus koos 
Kohtla-Nõmme Noortekeskusega (sh nendele noortele, kes 
aitasid läbi viia suviseid võistluseid)  

Q1.2022 - Võistlusliku mootorrattasõidu kursused - talvesõit III osa 
(teoorialoengud ja sõidupraktika keskmiselt 1x kuus) 
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2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast 
mõjust tegevuspiirkonnale 

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 
Täna puudub Ida-Virumaa elanikel, sh Kohtla-Nõmme noortel reaalne ligipääs motospordi 
harrastamisele. Kuigi Kohtla-Nõmme Motokeskuses on olemas erinevad rajad, on siiski 
tegemist üsna kallist varustust eeldava spordialaga ja seda pole algajatel mõtet ega 
võimalust soetada. Lisaks on raja kasutamine võimalik vaid vajaliku hooldusega 
(hooajaline tasandamine; niisutamine ja trampimine suvel; lumekoristus talvel), mida on 
ühingul hetkel mahti korraldada vaid suveperioodil.  
 
Lisaks piiratud ligipääsule on probleemiks kohalike motospordihuviliste võimekus 
korraldada piirkonnas motospordiüritusi, mis väljendub vähestest üritustest ja raja 
alakasutuses. Ürituste vähesus tingib samuti olukorra, kus jääb kasutamata Ida-Virumaa 
sporditurismi potentsiaal ning sellega kaasnev käive piirkonna turismiettevõtetele. 
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 
Projekti tulemusena kasvab motospordihuviliste arv Ida-Virumaal ning tugevneb kohalik 
motospordiaktiiv, kes suudavad ja tahavad läbi viia võistluseid Kohtla-Nõmme 
Motokeskuses. Teisisõnu kasvab kohalike elanike ja eriti ettevõtlikkus ning ürituste 
korraldamise võime. 
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 
Lisaks üldisele vaba-aja veetmise võimaluste ja elukvaliteedi kasvule Ida-Virumaal on 
projektil mõju ka kohalike noorte ettevõtlikkusele ning turismiettevõtete käibele. 
 
 
 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus 
ühisprojektis 

Vajadusel lisada ridu 
Taotleja ja partneri(te) nimed Ülesannete kirjeldus   

Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded 
võimalikult detailselt. 

Taotleja: MTÜ J&U Speedway Racing 
Team 

Motospordiga seotud sisutegevuste 
läbiviimine (treeningute ja ürituste 
korraldamine) 

Partner: Toila valla Spordi- ja 
Kultuurikeskus (Toila Vallavalitsus) 

Noortesuunaline kommunikatsioon, noorte 
kaasamine treeningutele, koolitustele ja 
vabatahtlikutöö üritustele 

 

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 
Nimi ja 
registrikood 

Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

MTÜ J&U 
Speedway Racing 
Team 

Urmo Käosaar 5137027,  
juspeedway@gmail.com 

Digiallkiri 

Toila Vallavalitsus 
 

Eve East 
 
Peeter Sööt 

3369845 
toilavv@toila.ee 
53068323 

Digiallkiri 

mailto:toilavv@toila.ee
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Toila valla Spordi- 
ja Kultuurikeskus 

peeter.soot@toila.ee  

 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi Urmo Käosaar 
Taotleja esindaja allkiri Digiallkiri 
Allkirjastamise kuupäev Vastavalt digiallkirjale 
 

mailto:peeter.soot@toila.ee

