
 

 

Narva-Ivangorodi ainulaadse piiriülese kindluste 

ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti 

arendamine  

Development of unique Narva-Ivangorod fortresses ensemble as a single cultural and 

tourist object  

Narva - Ivangorod LSP6 / Narva - Ivangorod LSP6 

 

Prioriteet 1     Sotsiaalmajanduslik areng 

Meede 1.3       Turismi arendamine 

      



 
Projekti lühikokkuvõte 

Narva - Ivangorodi piiriregiooni peamisteks probleemideks on madal konkurentsivõime ja 
negatiivne kuvand, mida tihtipeale kujutatakse  depressiivse, perifeerse piirkonnana 

kehvade sotsiaalmajanduslike indikaatoritega (madal ettevõtlusaktiivsus, kõrge töötuse 
määr, noorte ja andekate inimeste väljaränne, vananev ja vähenev elanikkond, madal 
sissetulekute tase ning vähesed investeeringud). Samas on Eesti – Vene piiril ainulaadne 

kindluste ansambel, millel on kõrge kultuuriline ja ajalooline väärtus. Hetkel ei ole piiriülese 
kindlusteansambli ajaloo-, kultuuri- ja turismipotentsiaal täies ulatuses realiseeritud ning 

veel enam, kindlused on jäänud hooletusse. Probleemi peamised põhjused on turismitaristu 
ebapiisav arendus, kehvad tingimused ja oht kaitsekindluste mõningaseks varisemiseks.  
Üks tähtsamaid ning tegemist väärivaid ettevõtmisi oleks muuta käesolevat olukorda ning 

luua turistidele ja külastajatele tingimused turvaliseks ja mugavaks ligipääsuks 
kaitsekindlustele.  

Lisaks on ülimalt oluline riikliku tähtsusega kultuuriajalooliste väärtuste säilitamine. Narva 
kaitsekindlus on riikliku tähtsusega kultuuriobjekt Narva Linnavalitsuse omandis, kuid selle 

konserveerimis- ja renoveerimistööde maht ületab Narva linna võimalusi. Suurimad 
bastionid on Victoria, Honor ja Gloria ning käesoleval ajal on nende seisund kriitiline. 

Ivangorodi kindlus kuulub Venemaa Föderatsioonile ning see on Leningradi oblasti riikliku 
kultuuriasutuse „Muuseumiagentuur“   kasutuses. Suurem osa kindluse potentsiaalist ja 
võimekusest, mida võiks kasutada turismiarengu eesmärkidel, ei leia hetkel rakendust. Et 

olukorda lahendada, on projektipartnerid alates 2006. aastast ellu viinud mitmeid 
ettevalmistavaid tegevusi, sh. koostanud Narva ja Ivangorodi kindluste ühise 

arengustrateegia, tasuvus- ja  teostatavusanalüüsi, kavandid ning teostanud muid eeltöid. 
 

Üldine eesmärk  

Suurendada piiriregiooni konkurentsivõimet läbi Narva-Ivangorodi ainulaadse piiriülese 

kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti väljaarendamise. 

Konkreetne eesmärk 

o Narva-Ivangorodi kaitsekindluste konserveerimine ja rekonstrueerimine  (Narva 

Victoria bastion ja Ivangorodi väike püssirohuait) 

o Vajaliku turismitaristu väljaarendamine 

o Turismiinfo kvaliteedi ja selle kättesaadavuse parandamine  

o  Piiriülese koostöö laiendamine 

 

Toetusesaaja  

Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet (Eesti) 

Partnerid                                         Kaasatud partnerid 

 
 
 
 
 
 
 

o Leningradi  oblasti riiklik kultuuriasutus 

“Muuseumiagentuur” (Venemaa)  

 

o Kultuuriväärtuste Amet (Eesti) 
o Ida-Viru Maavalitsus (Eesti) 
o Narva Muuseum (Eesti) 
o Leningradi oblasti kultuurikomitee (Venemaa) 

o Kingissepa rajooni Ivangorodi linna administratsioon 
(Venemaa) 

 



 

Oodatavad tulemused 

 Narva kindluse turismitaristu väljaarendatud: 

o Victoria bastion rekonstrueeritud ja avatud külastajatele kui 
turismiatraktsioon/ -toode, loodud ekspositsioon ja külastuskeskus; 

o Kindluse õueala heakorrastatud ja juurdepääs õuealale parandatud; 

o Loodud 2 uut aastaringset töökohta (1 klienditeenindaja ja 1 giid). 
Külastuskeskust saab korraga väisata kuni 40 inimest; 

o Loodud võrdsed külastusvõimalused erinevatele sihtrühmadele külastamaks 
Victoria bastionit -  heal tasemel teed: erivajadustega inimeste juurdepääs 
Narva kindlusele paranenud, suurenenud turistide ja külastajate arv 15%, 

paranenud elukeskkond.  
 Ivangorodi kindluse turismitaristu väljaarendatud: 

o 17. sajandist pärinev väike püssirohuait rekonstrueeritud ja avatud 
külastajatele kui turismiatraktsioon/ -toode, loodud ekspositsioon, näitus ja 
külastuskeskus; 

o 1492. aastast pärinev nelinurkne kaitsekindlus konserveeritud; 
o Lähiterritooriumi heakorratööd teostatud ning ligipääs territooriumile 

parandatud; 
o Vähemalt 1 uus aastaringne töökoht loodud (1 klienditeenindaja); 
o Loodud võrdsed külastusvõimalused erinevatele sihtrühmadele väikese 

püssirohuaida külastamiseks, suurenenud turistide ja külastajate arv 15%, 
paranenud elukeskkond (ca 75 000  piiriregiooni elanikku). 

 

Lõppkasusaajad 
 
• Sise- ja välisturistid (ca` 177 000 turisti päevas).  
• Kohalik elanikkond (ca`64  667 elanikku Narvas ja ca` 11 200 elanikku Ivangorodis  

• Turismifirmad (enam kui 50)  
• Narva ja Ivangorodi muuseumid  

• Kohalikud omavalitsused piiriäärsetes linnades   

Kestvus   

47 kuud 

Eelarve 

Projekti kogueelarve: 6 871 455,00 EUR 
Programmi kaasrahastus: 6 184 309,00 EUR   

sh. Eesti riigi kaasfinantseering 1 836 487,00 EUR                                                                                   
Projektipartnerite kaasfinantseering: 687 146,00 EUR  
 

 

Kontaktisik 

 Anna Karina   lsp6@narva.ee  / +372 35 99040 


