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rnu linnaga tihinejad
lvad lepingut
rsreforni .tutvustavad

ud on j6udnud iiLle linna-

'dmuga iihinevas seitsrni-
:etalse rahvakdosolekuid
amajades oodatalse kir-
: euepanekuid iihinemis-
u eeln5u kohta.
rleval nddalal on arupi-
;ed Are vallas SuiSu selt-
as ja Are huvikeskuses.
: iihinemislepingu pro-
ihisarutamise kohta on
Lehele iiles pannud ka
rald, kus teavitusmara-
lgab samuti tulevast nii-
:. Rahvas on kokku hiiii-
65pre raamatukokku,

Selja kohvikuse Kuuvarjutus,
Urumarja laagrisse ja Tori
rahvamajja.

Sauga valimajas oodatak-
se 25. septembrini kirjalikke
ettepanekuid ja vastuvditeid
iihinemislepingu projekti
kohta.

Kui Are, Audru, Paikuse,
Sauga, Tori ja T6stamaa vald
jd.dvad oma Piimule oeldud
jah-s5nale 16puni kindlaks,
moodustub 1464 ruutkilo-
meetri suurune ligemale
60 000 elanikuga uus omava-
litsusiiksus, mille staatus on
esialgu veel lahtine. (PP)

rte autode turul
hetus liider
luuteautodeturulroo- Mullu augustis mtiiisid
ugustis pdrast seitsme Piimu autofimad 110 uut s6i-
pikkust vaheaega taas duriista.
:a ja kokkuv6ttes iiletas Juulis sditis Pamu autosa-
lutode miiiiginumber tu- longidest viilja 105 uut s6idu-
e piiri. kit.
:lmisel kuul miiiidi Piir- Kaheksa kuuga on Pamu
24uutautot.S6iduauto- autosalongid miitinud 1041
Lks kaubaks 103 ja tar- uut s6idukit, mida on 89 v6r-
dukeid 21. Automarki- ra rohkem kui aasta tagmi.
)li ostjate seas poPulaar- Kasutatud autosid miiiidi
Toyota. 11 Piimu autosalongi statistika
cyota mudeleid miiiidi jiirgi augustis 88, neist s6idu-
rtis Piimus 15, Kiasid vu- autosid 86 ja tarbes6idukeid
salongist valja 14, kaks.Okoobrisliikskasutatud
wageneid ja Opeleid 12 autosid smades miiiigiesin-
Hondasid iihelaa. dustes kaubak 73. [PP)

rtsiaalmeedia abil leiti iile
)0 eseme omanikud
sti alguses Pdmus Week-
|altic Festivali ajal kaota-
I leitud esemete taSasta_-

ts avas politsei sotsiaal-
lias veebilehe, mille kau-
nestus ommikele tagas-

[le poole politseisse too-
:semeist.
idne prefektuuri teatel
x augustiga Pdmu polit-
xkonna ellu kutsutud sot-

neediakampamia, mille
reil j6udis festivali ajal ja
e jiirgnenud n2idalatel po-
;se iile 300 eseme, millest
rikud said tagmi 202.
irnu politseijaoskonna
itus- ja menetlustalituse
Ullar Kiiti s6nusi o1i vee-

Lenduse olulisust merga-
ba kohe piirast lehekiilje
rist.
Kokku j6udis info kam-
ia ja kaotatudJeitud ese-

: kohta augusti jooksul

200 000 inimeseni. Oma pa-
nuse postituste, jagamiste,
kommentaride ja meeldimis-
tega andis 4100 inimest,"
avaldas Kritt.

"Selleks, et kaotatud ese-
med kiiresti ommikele tagas-
tada, oli festivalialal avatud
politseitell<, kuhu konaldajad
ja turvmeeskond toimetasid
ieitud esemed. Limaruumist
leitud esemeid v6ttis vasu
Pemu politseijaoskond. Ese-
med pildistati ja lisati
Facebooki algatuse ajajoone-
le, kus need olid kohe k6igile
jiilgijatele niiha," Iisas Kiitt.

K6ik tdnavuse Weekendi-
ga seotud leiud, nis seni ei ole
omanike kdtte j6udnud, lisa-
takse politsei kodulehele ja
need on kdttesaadavad Pamu
politieijaoskonnas. Rohkem
infot leidude kohta saab tele-
foai 444 6635. (PP)

)manikud ei.varianud oma r66mu, kui kaotatud asjad po-

i kiest tagasi said. La;ne Drefektuur
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* Tammiste hooldekodu elanik lnga-Helena Lepesa loeb iga piev aialehte, alustades pealkirjadest.

Tiii,liilsk
,i;*L*,q&'idjlii.{::,r::r::i

Mailiis Ollino

Lugemine on

Annika Poldre

eakatele teraapia
!riv.,?l!v: ugemine on iiht-

1i:l lasi ravi - kirjm-
li:.i:; dusravi ehk bib-

Iroteraapla. PaI-
' nu keskamatu-

kogu osaleb
l(oostoos I am-

miste hooldekoduga rahwwa-
helises etev6tmises, mida ra-
htrtav orgmisatsioon Nordplus
on loodud iihendama Balti riiki-
de ia P6hjamaade iihiseid hari-
dusprojekte.

Piirnu keskraamatukogu
osales Nordplusi eelmises,
2014. aasta sligisest kevadeni
kesmud projekis, millega 6pe-
tati ja arendati seenioride di-
gioskusi.

Sel niidalal alutab keskaa-
matukogu koos Tmiste hool-
dekoduga aasta keswat jatku-
prcjeki. leedulmte eestvedmi-
sel alustatud ettev6tmise ees-
mdrk on biblioteraapia kaudu
aidata kaasa eakate enesetmde '
t6stmisele ja raamatute abil
pievade sisustamisele.

Pdmu keskraamaqkogu tu-
rundusjuht IGista Visas rii?ikis
soovist raamatukogu abiga
hooldekodud ja avahooldekes-
kused raamatute juurde tagasi
tuua.

"Tdhelepanu all on inime-
sed, kes ise enm lugeda ei nde,
aga neile ette lugedes saab neid
eluga kursis hoida," lausus Vi-
sas.

Pdrnu keskraamatukogu
viib eakatele, kel liikumisega
raskusi, kord kuus raamatuid
koju. Tmiste hooldekodusse-
gi on m6nele kirjandust viidud.
Hooldekodus aga on rohkem

BIBLIOTERAAPIA
Biblioteraapia p6hineb hoolikalt valitud ning hinnatud raa-

matute ja tekstide ettelugemisel ning aruteludel rUhmades

voi Uksiku inimesega.

Biblioteraapia hindab vldriliselt hea kirjanduse iagamist ja

selle potentsiaali parandada ja hoida emotsionaalset heaolu.

ning sotsiaalset iihenduvust. Peale selle, et biblioteraapia on

vanemaealistele &k 6ppimisv6imalusi, aitabsee kohandada

inimeste m6tteviisi, rakendada positiivset mdtlemist ja aren.

dada paindlikkust keerukat€s situatsioonides.

Tekstid loetakse ette valjult ja kuulajaskonda kutsutakse
0les vajadusel.ning tahtinisel kommenteerima. Selline luge.
mine on mdeldud inimestele, kes v6ivad kannatada stresli ja

kerge depressiooni kles vdi kes tunnevad ennast isoleeritu-
na ja 0ksi seisundis, mis on levinud just eakate hulSas, kellel

v6ib olla raskusi sulandumisel modernsesse iihiskonda.

ndmed: Nordplus, Tammiste hooldekodu

neid, kes ise ei loe, kuid hea-
meelega kuulalsid ettelugemist.
Visase s6nul ei soovi eakad Pik-
ki romaane kuulata ja eelista-
vad helgeid teemasid. Smuti
huvituvad nad kunagi loetud
raamatutest, mida meelsasd
uuesti kuulakid.

;ir;; lli: . -" . rmiste hooldekodu juha-

ii' .:' taja Riido Vi11up rdikis, et neil

uheskoos kuura- i:lT:Ti;T1'.T:,ffi,111 il::

mine ja roetu ute i:H:;"lf'#ff[Jffi*;T:
afUtlemine aitab hooldekodu elmikud huvi aja-

teevendadarik- i::::ffjJ;*?;frJH*1
SindUStUnngt. mees, peale selle suur Posti-

mees.
Villup niieb tr:levikus v6ima-

1ut, et koostiios ramatukogu-
ga v6iks eakate huvi raamatute
vastu suureneda. Kasutada

saak ka vabatahtlikke. VilluP
riikis, et hooldekodus siiski
igat uksest sisse astuvat vaba-
tahdikku avasiili vastu ei v6eta,
sest vaja on teada tulija tausta.
Seet6ttu eelistatakse eakate
p2ievi sisustama selliseid inime-
si, kes kuuluvad m6nesse orga-
nisatsiooni, nditelc kdivad hool-
dekodu kiilastmas mitme ko-
guduse liikmed.

Samasugust koostood, nagu
keskaamatukogu Tammistega
plaanib, edendatakse mujalgi
Eestis. Visas t6i naite Laane-
Virumaalt, kus raamatukogude
toiitajad kiiivad hooldekodudes
ilukirjmdust ette lugemas. Ka
Tmmiste hooldekodu kavan-
dab Piimu keskaamatukoguga
algava projekti tQukel tiheda-
mat koostodd.

"Huvi on kuulata, kui ette
loetakse," iitles Villup. Uhes-
koos kuulamine ja loetu iile
arutlemine aitab leevendada
iiksindustunnet ning seet6ttu
peab Villup biblioteraapiat vdga
vajalikuks.

Nordplusi rahlrrsvahelises
eakate lugemisprojektis osale-
vad peale Pdrnu, Leedu Utene
ja Vilniuse raamatukogu, vddri-
kate iilikool ja raamatukogu-
hoidjate iihing, Liiti Ventspilsi
raamatukogu ja Rootsi Lidko-
pingi raamatukogu ning seenio-
ride keskus.

Velispartnerid kiilastavad
peale Tammiste hooldekodu
eakate avahoolduskeskust ja
Piirnu kolledZit, kus tutvuvad
sotsiaaltii6 eriala 6ppe ja viiiiri-
kate iilikooli tegewsega. Nad
vaatavad lastekiila ja uudista-
vad Paikuse ja Suju ramatuko'
gu ning hooldekodu.


