Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe Vanalinna kooli aula renoveerimine
Projekti otseseks eesmärgiks on Sillamäe Vanalinna kooli aula
renoveerimine ja sisustamine. Tänu sellele muutub aula
multifunktsionaalsemaks, atraktiivsemaks ja ohutumaks, mis
võimaldab erinevate ürituste läbiviimist ja kooli sündmuste tähistamist
paranenud kvaliteedis. Kooli vajaduste rahuldamiseks on oluline tagada
aula vastavus kaasaegsetele nõuetele, kuna sellest sageli oleneb ka
ürituste ja esinemiste edukus, laste ja lastevanemate rahulolu.
Ajakava
1.06 2012 – 31.10.2013
Abikõlblik maksumus 137 337,61 eurot
Linna osalus
105 381,61 eurot
Toetus (eraldaja ja EAS – 31 956 eurot
summa)
Elluviimise hetkeseis Lõpparuanne esitatud
Projektijuht
arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe Kultuurikeskuse hoone (Kesk tn 24) rekonstrueerimine.
Projekti tulemusena on Kultuurikeskuse hoone (suletud netopind 1796
m²) renoveeritud ja sisustus taastatud vastavalt selle algsele olukorrale.
Kultuurikeskus on varustatud vajaliku mööbli, heli, valgus ja muu
tehnikaga ning valmis tegutsema ning pakkuma linna elanikele,
külastajatele ja turistidele kontserdi, show, konverentsi ja muude
avalike ürituste korraldamise teenuseid. Kultuurikeskuse baasil on
käivitatud 1940. ja 1950. aastate stiilis kontserdisaal, kino,
seminaariruum, kohvik, turismiinfot pakkutav infopunkt ning muuseum
1940. ja 1950. aastate ajaloolise info, muuseumieksponaatide ja fotode
näitusesaaliga.
Ajakava
04.01.2010  01.09.2013
Abikõlblik maksumus 1 239 990,45 eurot
Linna osalus
198 398,48 eurot
Toetus (eraldaja ja Kohalike avalike teenuste arendamise meede, 1 041 591,97 eurot
summa)
Elluviimise hetkeseis Lõpparuanne esitatud
Projektijuht
arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Koordinaator
aselinnapea Tõnis Kalberg
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Advancing remote areas by development of crossborder VH
tourism route on basis of local resources/Via Hanseatica
Sillamäe Muuseumi ümbritseva territooriumi heakorrastusprojekti
koostamine.
2011 – 2014

Ajakava
Projekti planeeritud
IdaVirumaa
147 941 eurot
kogumaht
Linna osalus
1 500 eurot
Toetus (eraldaja ja
EestiLätiVene ENPI CBC programm
summa)

Elluviimise hetkeseis
Projektijuht
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk
Ajakava
Eeldatav maksumus
Toetus (eraldaja ja
summa)
Elluviimise hetkeseis
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Välja on töötatud Sillamäe Muuseumi maaala heakorrastuse projekt
arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Lasteaia Päikseke hoone energiasäästlikumaks muutmine
Ehitusprojekti koostamine, vundamendi ja sokli soojustamine ja
remont, uuete vitriinakende paigaldus, pööningu soojustamine,
välisuste vahetamine, energiasäästlike valgustite paigaldamine
2013
maksumust ei avalikustata
Rahandusministeerium
Tööd on lõpetatud
Sillamäe Avatud Noortekeskuse hoone fassaadi renoveerimine
Projekti raames renoveeritakse 531 m2 fassadi ning tehakse korda muud
fassaadi elemendid, mis suurendab hoone energiatõhusust, aitab kaitsta
vundamenti ja hoone konstruktsioone veekahjustuste eest ning tagab
külastajate ohutuse treppidel. Tööd tagavad hoone esteetilise
väljanägemise ja miljööväärtuslikku piirkonda sobivuse.
01.06.2013 – 30.11.2013
41 115,19 eurot
9 166,04 eurot

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm, 31 956 eurot
summa)
Elluviimise hetkeseis Lõpparuanne kinnitatud
Projektijuht
arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sõtke jõe hüdroloogilise ja bioloogilise kompleksseire teostamine
Uuringu eesmärgiks on hinnata Sõtke jõe ja sellele rajatud paisjärvede
ökoloogilist ja keemilist seisundit bioloogiliste ja füüsikaliskeemiliste
kvaliteedielementide järgi.
juuli 2012 – september.2013
16 530 eurot
6 530 eurot

Ajakava
Maksumus
Linna osalus
Toetus (eraldaja ja
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, 10 000 eurot
summa)
Elluviimise hetkeseis Lõpparuanne kinnitatud
Projektijuht
arenguspetsialist Aleksei Stepanov

