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FinEst ärivõrgustik II
Tööstusalade turundus, ettevõtlikkuse arendamine. Ettevõtete
gruppeerimine ja analüüs, intervjuud ettevõtjatega, tööseminar
märts kuni detsember 2007
900 000,00 krooni
62 000,00 krooni
Interreg IIIA
Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli, Illuka, Toila, Püssi, Ida-Viru
Maavalitsus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus
aselinnapea Tõnis Kalberg
EstRu klastri arendus (EstRuClusterDevelopment)
Transpordi-, logistika- ja turismivaldkonna klastrite loomine ja
arendamine Kirde-Eesti ja Loode-Venemeaa vahel. I etapis monitoring ja
hinnang, partnerite kohtumised, informatsiooni edastamine, II etapis
ettevõtete gruppeerimine ja analüüs, potetntsiaalsete klastrite määramine,
intervjuud ettevõtjatega, tööseminar, III etapis klastrikaardi loomine,
klastri arenguvisooni loomine, klastrilülide omavahelise kontakti
loomine, tööseminarid, IV etapis konverents ja kogemuste ahetamine,
reklaammaterjalide väljaandmineSektoripõhise analüüsi teostamineametikohtade defineerimine ja ametikohtade lõikes kompetentside
nimistute loomine ning ametikohtade võrdleva analüüsi teostamine.
2007 märts kuni 2009. märts
mitte üle 300 000 EUR
62 000 krooni
Interreg IIIB, 7 800 000 krooni. Partnerid: Kohtla-Järve linn, SanktPeterburgi Välisasjade Komitee, Leningradi Oblasti kohalike
omavalitsuste arengu komitee, Slantsevski rajooni valitsus, Kingisepa rajooni
valitsus, Narva Linnavalitsus
Aselinnapea Tõnis Kalberg

Sillamäe linna rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku
ümberpaigutamine
Projekti käigus likvideeritakse AS Sillamäe SEJ Sillamäe linna
rannatsoonis olev kaugkütte torustiku osa täielikult ja selle ümbrus
heakorrastatakse. Rannatsoonis asuva kaugkütte torustiku likvideerimise
eelduseks on selle ümbersuunamine rannaalalt, kasutades rannaalalt
piisavas kauguses asuvat olemasolevat trassi.
2008.-2009. aasta
mitte üle 300 000 EUR
23 940 krooni (1 530 EUR), mis seisneb rahaliselt hinnatavas
mitterahalises sissemakses ühe ametniku töös 6 kuu jooksul 50%
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töötasust koos maksudega
Norra ja EMP finantsmehhanismidest taotletav summa on kuni 8 miljonit
eesti krooni.
AS Sillamäe SEJ omafinantseering vähemalt 40 protsenti projekti
maksumuse abikõlbulikest summadest
Linnamajandusosakonna juhataja Juri Petrenko

Munitsipaal üürielamufondi renoveerimine
Taotlus on koostatud Sillamäel Kajaka tn 16 asuva 8korterilise elamu
renoveerimiseks munitsipaal-üürielamu loomiseks.
Tegevuste lõpp 2009 november
2 696 384 krooni
1 376 384 krooni
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx, 1 320 000 krooni
Projekti kohaselt renoveeritud Kajaka 16 elamu 427 m², teostatud
ruumide ümberplaneerimine, mille tulemusel ehitati 16 väikesemõõdulist
korterit.
Ehitus- ja maakorraldusosakonna juhataja Leonti Telin

Sillamäe Linna Keskraamatukogu hoone fassaadi renoveerimine
Sillamäel Kalda 12 hoone sillutisriba rajamine, akende paigaldus,
tagumise ukse ja 2 küljeukse paigaldus, rõduuste paigaldus, tuletõrjetrpi
paigaldus, vihmaveetorude paigaldus, seinte puhastus, krohvimine ja
värvimine, tagumise trepi ehitus, peatrepi kosmeetiline remont
10.01.2009-30.04.2009
773 349 krooni
284 051 krooni
Hasartmängumaksu nõukogu, 489 298 krooni
1. Vee sattumine keldrisse hoone sillutisriba vahelt ja ruumide
ülemäärane niiskus välistatud.
2. Fassaadi ja avatäidete remondiga suurendatud hoone energiatõhusus.
3. Kogude hoidmiseks vajalikud tingimused tagatud.
4. Rajatud sillutusriba 67 m2, renoveeritud 2 välistreppi, renoveeritud
fassaad 625 m2, renoveeritud 2 rõdu.
aselinnapea Tõnis Kalberg
Ehitus- ja maakorraldusosakonna juhataja Leonti Telin
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Spordikompleksi Kalev tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme
paigaldamine, optiliste suitsudetektorite ning temperatuuri tõusukiiruse
detektorite ja liiniandurite paigaldamine. Kõigi väljapääsude juurde
paigaldatakse teatenupud. Lisaks projekti eelarves kirjeldatud tegevustele
on ehitustöödele tellitud omanikujärelevalve.
15.03.2009-15.06.2009
199 900 krooni
49 900 krooni
Hasartmängumaksu nõukogu, 150 000 krooni
1. Võimaliku tulekahju puhkemise korral on ehitises tule tekkimine ja
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levik takistatud.
2. Ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud; tule levik ehitisest
naaberehitisele takistatud.
3. Inimestel on võimalik ehitisest evakueeruda ja võimalik inimesi
ehitisest evakueerida.
Aselinnapea Tõnis Kalberg
Arenguspetsialist Aleksei Stepanov

