lk 15

REKLAAM / KUULUTUSED

7. mai 2021
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IN MEMORIAM

■Müüa soodsalt lõhutud kuivad
ja märjad küttepuud. Kaminapuud ja lehtpuuklotsid võrkkottides, transport. Tel 5661 1335.

PAUL UIBOLEHT
28.11.1934 – 2.05.2021
On inimesi, kelle selge silmavaade ja tugev käepigistus
sisaldavad alati optimismi.
Nendega kohtumine annab
jõudu ja lisab usku, et suuri
unistusi ja eesmärke on võimalik realiseerida.
Üks selliseid mehi oli ka
viimased 43 aastat Laiusel
elanud Paul Uiboleht.
Pauli teati lähedal ja kaugel
nii tema korraarmastuse kui
ka distsipliini, ent samas ka
tema organisaatorivõimete
ja heasoovlikkuse poolest.
Petserimaalt Küllatova külast
pärit Paul Uiboleht asus Laiusele elama 1978. aastal. Tuli
rajooni ühte tippmajandisse
Laiuse kolhoosi põllumajandust edendama ja tegi seda
hästi. Tunnistust sellest annab
aastatepikkune töö majandi
aseesimehena.
Aga Pauli kirg oli sport,
võistluste korraldamine ja
sportlikud eluviisid. Nii pani
ta Laiusel aluse mitme spordiala harrastamisele, kuid Eesti
spordilukku kirjutas ta ennast
koroonamängu eestvedajana.
1992. aastal sündis just
tema initsiatiivil Jõgevamaale uus spordiklubi – Laiuse
koroonaklubi, millest kujunes
järgnenud aastateks omal alal
Eesti üks edukamaid klubisid.
Paul Uiboleht vedas seda klubi
fanaatiliselt järgnenud kümme aastat. „Kui midagi teha,
siis ikka südamega,” oli tema
kreedo.
Järgnenud aastatel toodi väikesele Laiusele selles
lauamängus koguni viis Eesti
meistritiitlit. Kahvatumaid
medaleid võideti igal aastal.
Ei olnudki vabariigis koroonavõistlusi, kus Laiuse klubi
liikmed oleksid medalikolmikust välja jäänud. Näiteks
2000. aasta meistrivõistlus-

■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp),
min kogus 30 rm, samas müüa
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619,
773 7274, 5349 9274.

tel saavutasid mehed 122
võistleja konkurentsis koguni
kaksikvõidu.
Kümne aasta jooksul, mis
Laiuse klubi aktiivselt Pauli juhtimisel tegutses, püsis
Laiuse kindlalt vabariigi tipus.
Klubis oli parimatel päevadel
30 aktiivset mängijat, kes osalesid regulaarselt üleriigilistel
võistlustel. Sellisel väikesel
kohal nagu Laiuse ei olnud
lihtne suuremate keskustega
konkureerida, sest ikka püüdsid suuremad väikesele ära
teha. Pauli sõnul peitus klubi
edukus korras ja distsipliinis.
Oma sportliku vaimu ja
tahtmisega tõestas Paul Uiboleht, et ka väikesed kohad
suudavad spordis suurtega
võrdselt konkureerida. Optimistlik ja sportlik ellusuhtumine ei jätnud teda kunagi
maha. Ka aastate lisandumise
ja terviseprobleemidega ei kadunud tema tugev ja nakatav
elujaatus. Veel tänavu talvel
sõitis ta kodumaja juures lumele suusajälgi.
Tema lahkumisega kaotas
Jõgevamaa spordielu tegusa
inimese, kuid kelle poolt tehtu
elab mälestustes edasi ja innustab uusi tegijaid. Nii vääris
Paul Uiboleht 2017. aastal ka
Jõgeva valla elutöö preemiat.
Mees, kelle heasoovlik pilk ja
südamlik hääl lisasid ajaruumi
alati enesekindlust.
Puhka rahus raudne spordimees!
JÕGEVAMAA
SPORDILIIT KALJU

Mälestan armsat ristiema
ja avaldame sügavat kaastunnet Vilve, Heiki ja
Evari peredele.
Ülle perega

Südamlik kaastunne Ainole
perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa
PAUL UIBOLEHE
kaotuse puhul.
Tiina ja Hannes

PAUL UIBOLEHT
28.11.1934–02.05.2021
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PAUL UIBOLEHT
Mälestame vahvat ja tegusat
naabrimeest.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Anneli ja Hanno Jäme

■ Kütteladu24 – varim valik ja hinnad Jõgevamaal. Tel 520 2190.
■ Otse tootjalt pakitud kasepuitbrikett 130 €, turbabrikett 125
€, preemium pellet (6 ja 8 mm)
185€, pakitud kivisüsi 240 €, kuiv
kasekaminapuu (30 cm) 2,70 €,
kütteklotsid võrgus al 1,70 €. Vedu.
Tel 506 8501.
■ Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l – 2.50€),
kuiva kaske (30 cm, 40 l – 3.00 €),
kasepuidubriketti alusel (960 kg,
150 €), turbabriketti alusel 140 €,
pellet 975 kg (hele, 8 mm), 195 €.
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

■Veski Puukool müüb viljapuu-,
marjapõõsa-, vaarika- ja roosiistikuid. E-pood, kullerteenus,
postimüük, kaardimakse. Kodumüük. Tel 5635 2857.
■Automüük.ee
■ Müüa ehituslikku saematerjali,
servamata laudu, lepalaudu, terrassi-, voodri- ja põrandalaudu.
Pikkus 3–6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

MITMESUGUST

■ Müüa alumiiniumist mahuti
800 L. Tel 514 1887.

■ KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727, 24/7, ennustus.ee

OST

■ Elektritööd. Tel 5615 0743.

■Lõhutud küttepuud (kask, lepp).
Kõik pikkused. Tel 524 5516.

■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid ja raieõigust. Tel 504 3611.

■Müüa lõhutud küttepuud.
Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info@est-land.ee,
tel 504 5215, 514 5215.

■ Müüa lõhutud küttepuid ja 3 m
pikkusi (alates 30 rm) küttepuid.
Transport hinna sees. OÜ Picea
Grupp, tel 514 8309.
■ Müüa lõhutud küttepuid. Vedu tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992.
■ Müüa 1a männiistikuid (kassetitaimed) 0,25 €/tk. Tel 5560 5495

■ Ostame kasvavat leppa.
Tel 522 0946.
■Ostan maamaja. Tel 505 7345.
■Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel 552 7322.
■ Autode kokkuost. Tel 553 3060.

■Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Samas müüa 3 m
küttepuid. Tel 522 0946.

■ Ostan seisma jäänud T-150-ne,
saksa heinapressi, GAZ- või
ZIL-kallaja, võib vajada remonti.
Tel 5604 0533.

■Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajadusel tükeldamine.
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

■ Ostan DT-75 linttraktori, kombain
NIVA või JENISSEI. Võivad vajada remonti. Tel 5606 2063.

Südamlik kaastunne
Ainole ja tema perele
abikaasa, isa
ja vanaisa
PAUL UIBOLEHE
kaotuse puhul.

Meil kõigil on elu
ja aeg ja lugu,
sellest elu jooksul
saab ajalugu ...
(Virve Osila)
Siiras kaastunne kõigile
lähedastele kalli
TOIVO KRIELI
kaotuse puhul.
Liivi, Teet ja Harri

Mälestame

Avaldame siirast kaastunnet
Imrele kalli venna

PAUL UIBOLEHTE
ja avaldame
kaastunnet Ainole perega.
Anne ja Anu peredega

■Korstnapühkimistööd ja küttekollete remont. Tel 5560 5495.
■ Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega korstnapühkijalt
(tahmaimuriga). Akti väljastamine.
Tel 529 4429, Illar
■Korstnapühkimisteenus tahmaimuriga. Akti väljastamine.
Tel 5554 0808.
■Ohtlike puude langetamine ja
puude hoolduslõikus, viljapuude lõikamine, okste hakkimine
ja materjali äravedu. Arbotur.ee,
tel 5668 9761.

■ Katuste- ja fassaadide pesu,
värvimistööd ja rennide puhastus. Tel 5638 8994.
■Kaevetööd, platside ehitus 3 t
laaduri ning 3,5 t ekskavaatoriga. Masinate rent.
Tel 5807 7497.
■ Biopuhastite, septikute, kaevurõngaste müük/paigaldus. Killustiku, sõelmete müük/transport.
Vee- ja kanalisatsiooni torustiku
ehitus/remont. Tel 503 2026.
■ Halumasina teenus.
Tel 5624 1549.
■ Ohtlike puude langetamine
korvtõstukilt. Tel 522 5351.
■ Salvkaevude kaevamine, puhastamine, remont ja rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
Avaldame kaastunnet
Kristina perele vanaema,
vanavanaema ja ema
LEMBI ERNITSA
kaotuse puhul.
Eleri, Jaanika, Maarja ja Merle

Südamlik kaastunne Karlile

Südamlik kaastunne
Margitile perega kalli

KARL OISSARE
surma puhul.

KARL OISSARE
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
heintaimede sektorist

Andu ja Tarmo

Aeg seda kaotust ei kustuta eal,
süda Sind ikka meeles peab.

UDO ARO
kaotuse puhul.

Perekond Karheiding

■ Raamatupidamisteenused.
(k.a. aastaaruanded).
Tel 5554 1869.

■Korstnate ehitus. FB: OÜ Klotsist Korstnad. Tel 5858 1159.

aadressil: www.vooremaa.ee/tellimused/
www.vooremaa.ee/kuulutused/
meili teel: reklaam@vooremaa.ee

Südamlik kaastunne
Frederickule kalli vanaisa

3. klassi õpilased,
nende vanemad,
õpetaja Katrina ja õpetaja Aime

■Elektritööd. Tel 520 5016.

■Rakkekaevude puhastamine,
kaevamine ja remont.
Tel 5634 4807.

TELLIMUSI JA KUULUTUSI
VÕETAKSE VASTU

Mälestame kurbusega
LEILI ELBLAUSI
Südamlik kaastunne Ennule
ja Janale lastega ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema
kaotuse puhul.
Enn, Aime, Helgi ja Helje

JENNI POSTI

Leinavad abikaasa ja pojad
peredega.

■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).
Tel 5383 9215.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Sinust jäid ilusad hetked minu ellu ...

Miks kaitseingel
kokku pani tiivad
kui raske haigus
Sinu ära viis ...

Põltsamaal

Mälestame surma-aastapäeval
HELGI ROSENTHALI
Õde Eha perega
Vaikus ja rahu on sinuga,
hea mälestus jääb meiega.

STEVEN SELGISE
varajase kaotuse puhul.
3. klassi lapsed koos
vanematega,
õpetaja Katrina ja õpetaja Aime

Mälestame oma unustamatut
klassikaaslast
STEVEN SELGIST
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Klassiõed ja klassivennad
OLPGst

Sa oled nüüd vaikuse kaja
tähehelkide peegeldus vees,
taeva serval on tilluke maja ja sina selle sees.
Kallist venda
VELLO KIISELIT
10.05.1941–29.08.2020)
mälestab 80. sünniaastapäeval Viive

