
 

                                           

 
 

 

KUTSE 
 

Kutsume Teid osalema 7-8 juunil 2017  Viljandimaal 

Suure-Jaani vallas Vihi külas 

Vanaõue puhkekeskuses 

toimuval PMA-EMS infopäeval 
 

„Hoiame kokku“ 
 

 

PÄEVAKAVA 
 

Kolmapäev 7.juuni 2017 
 

9.30   Registreerimine ja tervituskohv  

10.15-12.00 Tervitused ja ettekanded  

 Egon Palts – PMA peadirektor, Tõnu Mugra – EMS juhatuse 

esimees, Tõnu Aavasalu  – Suure-Jaani vallavanem 

 Piim kuivendatud maadelt – Jaanus Marrandi, Riigikogu 

majanduskomisjoni liige 

 Kasari jõe süvendamisest – Sulev Sammel, PMA peaspetsialist 

 Materjalid maaparanduses –  ViaCon Eesti AS esindaja 

 Soode taastamine – Priit Voolaid, RMK looduskaitsespetsialist 

 

12.00-13.30 EMS üldkoosolek   ja lõunasöök 

 

13.30-18.00 Maaparandusobjektide külastamine 

 Kuresoo taastamine (Priit Voolaid) 

 Rekonstrueeritud Tõrvaaru maaparandussüsteem (Heili Leppik, 

PMA Viljandi keskuse juhataja asetäitja) 

 Olustvere metsakuivendus (Mõisametsa tee) mõisaaegne kivitruup 

(Heili Leppik) 

 Altveski vesiveki (Aet Kull, Altveski perenaine)  

 

18.00 Õhtusöök 

 

19.00-21.00 Sisustatud vaba aeg,  firmade esitlused (geodeetilised mõõteriistad, 

põhjamaade juhtivad materjalitootjad), saunad 

 

21.00-01.00 Viktoriin, suupisted, muusikalised etteasted, vaba mikrofon  

 



 

Neljapäev 8.juuni 2017 

 

8.00-9.00 Hommikusöök 

 

9.00-12.00 Koolitused, ettekanded ning kohvipaus suupistetega 

 Uus register maaparanduses – Mapis – Andres Uuk, PMA 

peaspetsialist 

 Pipelife  Eesti AS tooted ja nende kasutamine maaparanduses ning  

vesiehituses 

 UPONOR INFRA OÜ tooted ja nende kasutamine maaparanduses 

ning vesiehituses 

 RUUDUS Oy tooted ja nende kasutamine maaparanduses ning 

vesiehituses 

 Lokaator OÜ tänapäevased torustike uurimis- ja hooldusseadmed 

 Reaalprojekt  OÜ maaparandus ja Rail Baltica 

 OÜ Markato MK geodeetilised mõõteseadmed ja programmid 

 

12.00 Infopäeva lõpetamine 

 

12.15 PMA sisekoolitus 

 

REGISTREERIMINE JA INFO 
 

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda 25. maiks 2017 Eesti 

Maaparandajate Seltsi e-posti aadressil: info@emps.ee. Lisage palun nimi 

(nimed) ja ettevõte. 

Palume registreerida ka EMSi liikmetest mittetöötavad pensionärid, kes 

osalevad EMSi üldkoosolekul ja seminari esimesel päev. 
 

EMSi üldkoosolekul ja infopäeval osalemine 7. juunil 2017 on EMSi  liikmest 

mittetöötavale pensionärile tasuta. 

Infopäeval osalemine on Seltsi liikmele 20 eurot. 

Infopäeval osalemine on mitte Seltsi liikmele 75 eurot. 
 

Infopäeva osalustasu palume kanda 25. maiks 2017 MTÜ Eesti Maaparandajate 

Seltsi arveldusarvele SEB pangas a/a EE171010002021361004.  
 

Ettevõtjad, kes soovivad osaleda infopäeval ja maksta arvega, peavad arve 

väljastamiseks teatama osalejate arvu hiljemalt 17. maiks 2017 e-posti aadressil 

info@emps.ee ja peale arve saamist EMS-ilt, tasuma osaluse 25. maiks 2017. 

 
Vanaõue puhkekeskuses on osalejatele kasutada saunad (palume saunalinad endal kaasa 

võtta). Infopäeva algul ette tellides, saab õhtul forelli püüda ning grillida (lisatasu eest). 

Infopäevadel majutatakse osalejad peamajas, puhkemajades ja kämpingutes registreerimise 

järjekorra alusel. Vihmase ilma korral  muudatused külastatavate maaparandusobjektide osas. 

Avatud on baar. Mõlemal päeval toimub tootenäidiste (kaevud, geodeesiaseadmed jm) 

 oksjon. Enampakkumine läheb lukku  8.juunil  kell 12.00. 
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