Algatatud projektid 2017-2018
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe linna ajaloolise keskuse merele avamine läbi Mere pst
rekonstrueerimise
Projekti kõrgeima tasandi eesmärk on linna arengueelduste
ärakasutamine majanduskasvuks, elukvaliteedi tõusuks ja linna
arenguvõime tagamiseks, piirkondlikke ressursse (sh olemasolev
tööjõuressurss, linna tugev identiteet, toetusvõimalus olemasoleva
tööstuse laiendamiseks) kasutusele võttes, toetudes linna identiteedile,
võttes kasutusse alakasutuses olevad alad ning luues ühenduse linna
keskuse ja mereäärsete alade vahel.
Projekti otsene eesmärk on kesklinna atraktiivsuse tõstmine nii
külastuskeskkonnana kui ettevõtluseks, mis ühtlasi soodustab
ettevõtluse elavdamist, turismi arendamist ja kesklinna miljööväärtuse
parandamist. Lisaks olemasoleva Mere pst lõigu rekonstrueerimisele
võetakse projekti tulemusel kasutusse rekreatsioonialana Sõtke jõe,
garaažide ja kiriku vahele jääv tühermaa, luuakse ühendus väikesadama
ja kesklinna vahel. Linnaruumi atraktiivsuse tõstmisega saab luua
rohkem
võimalusi
ala kasutamiseks
võimalikult
laiemale
kasutajaskonnale, soodustades vajalike istumiskohtade, mängukohtade
ning jalutamiskohti loomise kaudu ka ettevõtluse arengut.
1.01.2017 - 1.01.2018
1 384 509,08
269 135,09

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 1 115 373,98 eurot
summa)
Projektijuht
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Elluviimise hetkeseis Taotlus on rahuldatud. Projektitegevuste elluviimine
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe rannapromenaadi rajamine
Sillamäe rannala infrastruktuuri väljaarendamine. Rannapromenaadiga
kaasneb ca 1000 meetrise mereranna lõigu väljaarendamine, sealhulgas
kivi- ja laudkattega käiguteede ja välisvalgustuse ehitus ning
tänavamööbli paigaldus; mereranda saab atraktiivsemaks muuta
veeatraktsioonide, mänguvormide, riietuskabiinide, haljastuse ning
paadisildade abil.
01.08.2018 - 31.07.2021
3 339 310,00
500 896,50

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 2 838 413,50 eurot
summa)
Projektijuht
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Elluviimise hetkeseis Taotlus on esitatud. Otsuse ootel.
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk
Ajakava
Maksumus
Linna osalus

Sillamäe lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine
Nõuetele vastav, renoveeritud ja soojustatud lasteaed, mis vastab
energiatõhususklaasile C
3.07.2017 – 1.11.2018
293 968,20 eurot
88 190,46 eurot

Toetus (eraldaja ja
summa)
Projektijuht
Elluviimise hetkeseis

Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
summa)
Projektijuht
Elluviimise hetkeseis
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
summa)
Projektijuht
Elluviimise hetkeseis
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
summa)
Projektijuht
Elluviimise hetkeseis

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 205 777,74 eurot
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Taotlus on rahuldatud. Projektitegevuste elluviimine

30MILES EstRus
Projekti eesmärk on arendada omavahelisi koostöövõimalusi IdaVirumaa väikesadamate linnade (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja
Toila) ja Leningradi oblasti linnade vahel (Lomonossovi linn,
Kroonilinn, Kingiseppi rajoon) merenduses.
1.01.2018 – 30.10.2020
Alates 500 000 eurot
Kuni 5500 eurot
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, 85%
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Taotlus on esitatud. Otsuse ootel.
Virumaa väikesadamate teenusstandardi väljatöötamine
ning ühine turundamine
Projekti eesmärgiks on Virumaa väikesadamate koondamine
esindusorganisatsiooni, läbi mille töötada välja ning kokku leppida
teenusstandard (miinimumtaseme, mille poole püüda) ning selle edukas
rakendamine, sh turundamine nii Eestis, Soomes kui Venemaal.
1.01.2018 – 30.10.2020
215 000 eurot
Kuni 6 450 eurot
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, 85%
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Taotlus on esitatud. Otsuse ootel.
Keskkonnateadlikkus Sillamäe üldharidusasutustes
Sillamäe linna koolide kõik klassid ja lasteaia vanemad rühmad saaksid
osaleda õppeaasta jooksul ühel keskkonnahariduslikul õppeprogrammil.
Õppeprogrammidel osalevad 80 klassi ja rühma ning 1439 õpilast ja
lasteaia last kuni 2018. aasta juunini 81 õppeprogrammis.
Projekti tulemusena saavad lapsed täiendavaid teadmisi ja praktilisi
kogemusi vahetus keskkonnas ning seeläbi on paranenud nende
keskkonnateadlikkus ja keskkonnasäästlik käitumisviis ning suurenenud
huvi loodusainete vastu.
3.08.2015 – 18.05.2017
21 013,00
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 21 013,00 eurot
haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Riho Kutsar
Taotlus on rahuldatud

Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
summa)
Projektijuht
Elluviimise hetkeseis

Sillamäe Põhikoolivõrgu korrastamine
Sillamäe põhikoolivõrgu korralstamine tänu Vanalinna kooli ja
Kannuka koolide renoveerimise ja pindade vähendamise. Tänu
rakendatud meetmetele muutuvad põhikoolid paremini organiseeritud ja
energiasäästlikumateks koolideks, mis arvestab ka õpilaste vähenemise
protsesse.
1.06.2018 – 31.12.2020
Kuni 5 000 000 eurot
SA Innove, 85% projekti summast
Arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov
Taotlus on ettevalmistamisel

