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Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine 

  
1. Projekti eesmärk ja tegevused: 

 
Projekti raames arendatakse edasi Kavilda ürgoru puhkepiirkonda Kentsi paisjärve 
taastamisega, sellega luuakse piirkonda uus puhkepiirkond, mis kulgeb mööda Kavilda 
ürgorgu. Järve taastamise ja puhkepiirkonna arendamisega luuakse tingimused ettevõtluse 
aktiviseerimiseks - majutus, toitlustus, meelelahutus. 
Projekti käigus viiakse ellu Kentsi paisjärve taastamise kolmas etapp, mille raames rajatakse 
külastajate tarbeks parkla ning puhkepiirkonna teenindusala koos mänguväljakute ja vajalike 
kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, elektriühendused), remonditakse järve paisutav 
paisuregulaator ja paigaldatakse puhkealadele vajalik statsionaarne inventar (prügikastid, 
pingid, riietuskabiinid, viidad, sildid jne). Lisaks rajatakse puhkealadele kalastuspurded ning 
ujumis- ja paadisild rannaalale. 
 
 
2.   Miks see projekt on vajalik? 
  
Kentsi paisjärv asub Kavilda ürgorus, mis on Tartumaa üks kaunemaid looduslikke objekte 
ning suure turismipotentsiaaliga piirkond Elva vallas.  Kentsi paisjärve taastamine annab 
võimaluse kogu Tartumaa mõistes unikaalse puhkepiirkonna arendamiseks ja ettevõtluse 
(majutus, toitlustus, meelelahutus) aktiviseerimiseks. 
  
3.   Mis on innovaatiline või mille poolest eriline? 
  
Kentsi paisjärve taastamise projekti realiseerimisega luuakse Tartu maakonda täiesti 
omanäoline puhkeala. Projekti arendusala maa kuulub Elva vallale, mis tagab võimaluse 
omavalitsusele koostöös ettevõtjate ja mittetulundusühingutega kujundada välja erinevaid 
teenuseid pakkuv kontseptsioon. Projekti teeb eriliseks see, et suhteliselt väikesele maa-alale 
kontsentreeritakse väga mitmekesised vaba aja veetmise võimalused erinevatele 
sihtgruppidele ja huvilistele- näiteks discgolf, kalastus, seiklusrajad, wakepark, veepealne 
seikluspark, ujumiskohad, palliplatsid, loodusmatkad. Lisaks tekib võimalus korraldada 
erinevaid vabaõhuüritusi. Piirkonna pinnareljeef annab võimalusi ka talviseks vaba aja 
veetmise võimaluste loomiseks, projekti tulemusena tekiks aastaringselt kasutatav 
puhkepiirkond.  
  
4.  Kellega koos projekti ellu viiakse? 
 
Projekti viib ellu Elva vallavalitsus koostöös SA Elva Kultuur ja Sport, kohalike MTÜ-dega (sh 
MTÜ Annikoru Discgolfiklubi, mis juba praegu haldab ja arendab Annikoru külas puhke ja 
virgestusala) ja teiste kohalike turismiettevõtjatega. 
 
5.  Millised on oodatavad tulemused? 
 
Projekti tulemusena luuakse võimalus atraktiivse puhkepiirkonna ja põneva sihtkoha tekkeks 
nii Elva valla kui kogu Tartumaa mõistes. Kentsi paisjärve ja selle ümbritseva ala taastamine 
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rikastab ja aktiviseerib nii kohalikku elu kui ettevõtluskeskkonda, pakkudes tegevusi ja 
teenuseid väga erinevatele huvigruppidele. Eeldame, et projekti realiseerumine aitab luua 
uusi töökohti- turismi- ja majutusettevõtteid piirkonnas. Lisaks muudab projekt piirkonna 
atraktiivseks elamuarendusalaks.  
  
6.  Mis on projekti maksumus ja omafinantseering? 
  
Projekti hinnanguline maksumus on 380 000€, millest omafinantseering on 190 000€ 
 
 
 


