Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe linna viidamajandus
Projekti tulemuseks on kujunenud korralik linna suunaviitade süsteem,
mis tõstab linna atraktiivsust ja suunab turiste linna huvitavate
objektidele
Ajakava
Sügis 2003 – Sügis 2004
Maksumus
482 221 EEK
Linna osalus
225 925 EEK
Toetus (eraldaja ja Tööstuspiirkondade programm, programmijuht Paul Madalik, 6279726,
summa)
paul.madalik@eas.ee
Eraldatud summa 256 296 EEK.
Saavutatud
Projekti käigus on teostatud ehitustööd ja paigaldatud järgmised
tulemused
viidamajanduse objektid:
− Sillamäe linnakaart
− Suur infotahvel (infopost Linnavalitsuse juures)
− Suur infotahvel (infopost Postimaja juures)
− Väike infotahvel (infopost Kauplus Nr 1 juures)
− Väike infotahvel (infopost Kesk ja Tolstoi tn ristmikul)
− Infotahvel “Ujumiskoht” (Pavlovi ja Ranna tn)
− Infotahvel “Ujumiskoht” (Geoloogia ja Gagarini tn)
− Infotahvel “Ujumiskoht” (liiklusmärk Tallinna mnt)
− Suur reklaamtulp (Tallinna mnt ja Tööstuse tn)
− Suur reklaamtulp (Tallinna mnt ja Tolstoi tn)
− Suur reklaamtulp (Tallinna mnt ja Rumjantsevi tn)
− Suur reklaamtulp (Tallinna mnt ja Pavlovi tn)
− Linna nime ja vapiga tahvel (sissesõit Jõhvi poolt)
− Linna nime ja vapiga tahvel (sissesõit Narva poolt)
− Graafiline linna kaart
− Infostend (Linnavalitsuse hoone)
− Infostend (Kultuurikeskus)
− Infostend (Spordikompleksi)
− Infostend (Kinomaja)
− Valgustatud kuulutuste stendid (6 tk)
− Infopost “Sillamäe muuseum”
− Valgustähed “UJULA” + logo
Koordinaator
Aleksandr Kanev
Projektijuht
Aleksandr Bogens
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Sillamäe kultuurikeskuse restaureerimise projekt
Sillamäe kultuurikeskuse tehnilise ja ehitusdokumentatsiooni
koostamine hoone restaureerimiseks vastavalt Muinsuskaitseameti
nõuetele.
Projekt teostati 2002-2004
220 896 EEK
220 896 EEK
Rekonstrueerimisprojekt

Projekti nimetus

Sisu ja eesmärk

Ida-Viru maakonna mererannikupiirkonna turismi infrastruktuuri
areng läbi Vaivara matkaraja ja infopunkti ehitamise ning
ruumilise planeeringu koostamise pilootalal Vaivara ja Toila vallas
ning Sillamäe linnas
Investeering turismiinfrastruktuuri Vaivara vallas (moodustab osa
mererannikut pidi kulgevast turismimarsruudist):
− Vaivara matkaraja väljaaehitamine
− Integreeritud ruumiline planeering kolmele omavalitsusele.

Lisaks olid käesoleva projekti, kui pilootprojekti eesmärkideks:
− aidata omavalitsustel paremini ette valmistuda osalemiseks
suuremamastaabilises Interreg projektis
− tunnetada planeerimisprotsessi vajadust ja saada konkreetseid
oskusi
− omandada teadmisi ja oskusi planeeringu koostamisel
kasutatud kaasaegsetest ruumilise planeerimise meetoditest, mis
arvestavad
piirkonna
majanduslikku,
sotsiaalset
ja
looduskeskkonda, et nende ressursside säästlikul kasutamisel
saavutada optimaalne ja tasakaalustatud areng
- läbi planeeringudokumendi leida kokkulepped ja tasakaalustada
kohalikud ja riilikud huvid
Ajakava
Projekt teostati 2002-2004
Maksumus
157251,45 EUR
Linna osalus
2913,23 EUR
Toetus (eraldaja ja PHARE CBC GS 2001 121683,54 EUR
summa)
Partnerid (nimi ja Vaivara vallavalitsus - 24861,02 EUR
osalus)
Toila vallavalitsus - 2893,66 EUR
Ida-Viru Maavalitsus - 640 EUR
Västernorrlandi Maavalitsus (Rootsi)-4900 EUR
Saavutatud
Investeering turismiinfrastruktuuri Vaivara vallas (moodustab osa
mererannikut pidi kulgevast turismimarsruudist):
tulemused
− Vaivara matkaraja väljaaehitamine:
− Mummasaare rannatee ehitus 535 m x 2.5 m
− 7 puhkekoha väljaehitamine (välikäimlad, lauad pinkidega,
prügikastid,
− lõkkekohad)
− 9 piirkonna ja matkaraja üldkaardi paigaldamine
− laudtee (800m) ja kahe purde ehitamine märgalale
− Laagne mõisa kuivati rekonstrueerimine infopunktiks (ehitustööd:
vesi- ja kanalisatsioon, elektri- ja küttesüsteemid, sisetööd
(brutopind 191, 5 m2 ja kasulik pind 82,8m2 )
Integreeritud ruumiline planeering kolmele omavalitsusele.
Projekti tulemust esitlevad tegevused:
− rahvusvaheline konverents koos testmatkaga
− interneti kodulehekülg
trükis (kolmes keeles 500 tk.)
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Projektijuht

Sillamäe Süda I etapp
Mere puiestee merepoolse osa (promenaad mere äärde)
heakorrastusprojekti ettevalmistamine
Miljööväärtusliku “vanalinna” eksponeerimise ettevalmistus
Kesk tänava valgustuse rekonstrueerimine keskväljaku (Kesk 27 kõrval)
juures
Kultuurikeskuse
esise
väljaku
korrastamine
(raudbetoonist
pommivarjendi väljapääsu maapealse osa demonteerimine)
2004. oktoober-detsember
156 000 krooni
156 000 krooni
Eesmärgid täidetud
aselinnapea Tõnis Kalberg

