Kasulik info | Useful Information | Nützliche Infos | Пoлезнo знaть
Infotelefonid | Infornation help lines | Infotelefone | Телефоны информации – 1188, 1182, 199
päästeamet | Emergency | Notruf | Спасательная служба – 112

autoabi | Motoring assistance | Pannendienst | Техпомощь – 1888

Wireless internet | Wireless internet Info | WiFi /WLAN Info | Информация о WiFi – www.wifi.ee
Ilmateade | Weather information | Wetterinformationen | Информация о погоде – www.ilm.ee
Kultuurisündmused | Cultural information | Kulturinformationen | Информация о культуре – www.estinst.ee
Bussiinfo | Bus information | Businformationen | Автобусное сообщение – www.bussireisid.ee
Raudteeinfo | Railroad information | Bahninformationen | Железнодорожное сообщение – www. edel.ee

Käesoleva trükise oleme välja andnud tutvustamaks Peipsi piirkonda Narvast
Räpinani, mida kutsutakse Peipsimaaks. Trükise eesmärk on tutvustada Peipsimaad ja kutsuda puhkajaid nautima ürgset loodust, romantilist päikesetõusu
Peipsi järvest ja siin pakutavaid vaba aja veetmise võimalusi, mille kaudu loodame ka piirkonna majandust elavdada.
Peipsi Infokeskus on juba üle 10 aasta kogunud infot Peipsi järve äärsete puhkamisvõimaluste kohta ja oleme oma kohuseks võtnud neid võimalusi ka meie
külalistele erinevate trükiste kaudu tutvustada. Samuti oleme kokku kogunud
kõik faktid Peipsi järve taimestiku ja loomastiku ning Peipsimaa kujunemisloo
kohta. Kogu infoga on võimalik tutvuda meie kodulehel www.peipsi.ee ja ka
Peipsi Infokeskuses Jõgevamaal.
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Trükise väljaandmist toetasid Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Peipsiveere programmist. Peipsi Infokeskus avaldab siinkohal tänusõnad
rahastajatele.

PEIPSIMAA | THE LAKE PEIPSI LAND | DAS PEIPUSSEELAND | ПРИЧУДЬЕ

politsei | Police | Polizei | Полиция – 110

Peipsimaa

• Raamatupidamisteenus üle Eesti
– Palgaarvestus
– Põhivara arvestus
– Lao- ja materjaliarvestus
– Maksude arvestus
– Aruandlus vastavalt tellija soovile
– Mittetulundusühingute raamatupidamisarvestus ja sihtfinantseerimise arvestus

• Maksu- ja finantsalased konsultatsioonid ning nõustamine
• Ettevõtete asutamisega seotud konsultatsioonid ja nõustamine

Aed telli meistritelt –
• Accounting calculation
– Salary and personnel accounting
– Calculation of fixed assets
– Calculation of storage and material
– Calculating the taxes
– Drawing accounting reports and presenting these in accordance to current legislation

• Taxation and finances related consultations, counseling
• Consultations and counseling related to foundation of companies

Aiameister OÜ on 14 aastase kogemusega metallifirma. Meie
toodetud metallaiad on kuumtsingitud ning kaetud pulbervärviga. DITEC väravaautomaatika on projekteeritud töötama
kuni -35 külmakraadiga, on suure jõuvaruga ja pikaealine.
Meie valikus on:

Baker Street OÜ
Tartu mnt 65 -28
10115 Tallinn
Tel +372 651 9899
+372 508 6705
e-mail: info@bakerstreet.ee
www.bakerstreet.ee

• Metallaiad • Sepisaiad • Puitaiad • Võrkaiad • Kivipostid • Tiibväravad •
• Liugväravad • Väravaautomaatika DITEC • Teekivi paigaldus •

Suur-Sõjamäe 30h, 11415 Tallinn
Tel +372 672 0214
e-mail: aiameister@aiameister.ee
Tutvu toodetega lähemalt www.aiameister.ee

