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Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe välisõhu pidevseire programmi koostamine
Projekti eesmärgiks on välisõhu pidevseire programmi koostamine ja selle
põhjal edaspidi välisõhu pidevseire korraldamine Sillamäe linnas.
Programmi eesmärk on anda analüüs Sillamäe õhusaaste olukorrast (sh
võimalikest keemilistest ja füüsikalistest mõjutamistest ning nende
ulatusest ja intensiivsusest), määrata saasteained, mille seire on
prioriteetne, seire tingimused (sh sagedus, kohad jmt) ning määrata
avalikkuse teavitamine välisõhu saastatusest, tegevusplaan saastatuse
avastamise korral
1.07.2010 - 30.12.2010
4 064.78 eurot
812.96 eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskus, 3 251,82 eurot
aselinnapea Tõnis Kalberg
peaökoloog Vladimir Mirotvortsev
Programmi logo

Sillamäe jäätmekäitluse brošüüri väljaandmine
Sillamäe linna elanike teadlikkus jäätmekäitluse osas on puudulik, eriti
olmejäätmete sorteerimise osas. Ka väiksetel ettevõtetel on probleeme
jäätmete nõuetekohase käitlemisega. Informatsiooni andmine
temaatiliste brošüüride kaudu võimaldab paremat ressursikasutust,
väiksemat jäätmeteket ja väiksemat keskkonnurvet, ladustamisele
suunatavate jäätmete väiksemat hulka. Projekti tulemusel on Sillamäe
linna elanikud ja ettevõtted piisavalt teadlikud erinevate jäätmete
käitlemis-võimalustest ja linna poolt pakutavatest teenustest, mis
võimaldab nende teenuste paremat kasutamist ja elanike vajaduste
paremat järgimist.
Ajakava
Jaanuar 2011 – juuni 2011
Maksumus
5 440,66 eurot
Linna osalus
1 977,45 eurot
Toetus (eraldaja ja KIK– 3 463,21 eurot
summa)
Projektijuht
Aleksei Stepanov
Programmi logo
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Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul varjualuste ehitamine
Eesmärgiks on lasteaia Päikseke varjualuste vahetamine. Selle tulemusel
õpikeskkond muutub meelepäraseks ja atraktiivsemaks, suureneb laste
ohutus ja rahulolu. Verandade vahetamine tagab mänguruumide nõuetele
vastavuse, ilusa väljanägemise ja laste vigastuse saamise ohu
vähenemise. See annab lastele paremaid võimalusi hariduse saamiseks.
Paraneb teenuste kvaliteet, uued varjualused tagavad vajalikud
tervisekaitsenõuded ega lase tuult ja sademeid läbi ning inimesed saavad
tegutseda paremates tingimustes. Projekti tulemusel vahetatati Sillamäel
Juri Gagarini tn.25 asuvas lasteaias 5 varjualust.
Ajakava
1.06 2011 – 31.10.2011
Maksumus
34 166,41 eurot
Linna osalus
5 124,96 eurot
Toetus (eraldaja ja EAS – 29 041,44 eurot
summa)
Projektijuht
Aleksei Stepanov
Programmi logo
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Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimine
Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimine
Sisu ja eesmärk Projekti tulemusena on Spordikompleksi Kalev hoone
renoveeritud
vastavalt kaasaegsetele nõuetele. Renoveeritakse suur saal koos
tribüünidega, väike saal ja tribüünid, kahevõitlusalade ja lauatennise
saal,
atleetvõimlemise saal; viiakse nõuetega vastavusse riietusruumid,
koridorid ja abiruumid. Spordikompleks oleks varustatud vajalike
seadmete, valgustus- ja muu tehnikaga ning valmis tegutsema ning
pakkuma sportlastele, linnaelanikele ja külastajatele kõrgtasemelisi
spordi- ja erinevate avalike ürituste korraldamise teenuseid.
Ajakava
21.03.2011 – 1.10.2011
Maksumus
860 293,48 eurot
Linna osalus
316 507,29 eurot
Toetus (eraldaja ja Kohalike avalike teenuste arendamise programm, 543 786,19 eurot
summa)
Koordinaator
aselinnapea Tõnis Kalberg

Struktuuritoetuse
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Sillamäe Lasteaia Jaaniussike hoone renoveerimine
Proektiga nähakse ette hoone fassaadide välisviimistluse
rekonstrueerimist, sh:
• katuse renoveermistööd;
• sillutisriba ehitamine;
• sokli ja vundamendi soojustamine;
• verandade ja välistreppide rekonstrueerimine;
• olemasolevate seinte hoonetiibade vahel demontaaz.
01.05.2011 – 31.10.2011
257 171,39 eurot
225 215,57 eurot
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm – 31 955,8
eurot
aselinnapea Tõnis Kalberg
arenguspetsialist Aleksei Stepanov

Sillamäe linna ametnike ja volikogu liikmete haldusvõimekuse
suurendamine
Sisu ja eesmärk
Projekti eesmärgiks on Sillamäe avalike teenistujate ja volikogu liikmete
õigusalaste ja avaliku halduse alaste teadmiste tõstmine ning
meeskonnatöö tõhustamine ja teenuse kvaliteedi tõstmine, selle kaudu
organisatsiooni arendamine ning teadmistepõhine poliitikakujundamine
ja haldusvõimekuse suurendamine.
Ajakava
01.05.2011 – 31.01.2012
Maksumus
5 640 eurot
Linna osalus
846 eurot
Toetus (eraldaja ja Rahandusministeerium – 4 794 eurot
summa)
Projektijuht
Tõnis Kalberg

Struktuuritoetuse
logo

