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Trükikoda kingib lastele paberit 

 

Lasteaia Krõll juhid Margit Karu (vasakul) ja Riina Heinpõld (paremal) ning Viljandi kunstikooli direktor 

Kristjan Mändmaa Print Besti trükikojas annetatud paberit vastu võtmas.  

Foto: Marko Saarm / Sakala 

«Lapsed saavad loovust juurde,» rõõmustas Viljandi lasteaia Krõll õppejuhataja Riina 

Heinpõld eile, kui Print Besti trükikojast suuri paberipakke autosse taris.  

Sellel ja järgmisel nädalal jagab trükikoda tootmisjääke linna lasteaedadele ja koolidele joonistamiseks 

ja kunsti tegemiseks. 

Kunstikool sai aasta varu 

«Need on viisakad ja kvaliteetsed paberid, millele on väga hea joonistada,» ütles Viljandi kunstikooli 

direktor Kristjan Mändmaa. «Saime aasta paberijao ilma raha kulutamata. See on  meie eelarvele suur 

leevendus.» 

Ka lasteaia Krõll juhataja Margit Karu leidis, et annetatud paber sobib joonistamiseks ja 

meisterdamiseks hästi. 

«Poest paberit osta on kallis, aga lasteaias on selle kulu väga suur. Oleme hästi tänulikud,» lausus Riina 

Heinpõld. Tema sõnutsi on Print Best oma jääke lasteasutustele pakkunud ka varasematel aastatel ning 

see on alati oodatud sündmus. 

«Lasteaedadele on nad kinkinud veel kirjavihikuid, kaustikuid ja märkmikke,» jätkas Margit Karu. «Oleks 

nii toredaid ettevõtteid rohkem!» 

Kristjan Mändmaa nentis, et kunstikoolile on tootmisjääke pakkunud ka teised ettevõtted, aga alati need 

siiski ei sobi. «Igal juhul on kõik pakkumised teretulnud. Kui ettevõtjatel on huvi tootmisjääke jagada, 

võiks võtta ühendust linna haridus - ja kultuuriametiga. Nii saame infot jagada koordineeritult, õige kaup 

leiab õiged huvilised ja ka ettevõttel on asjaajamisega vähem tüli,» rääkis ta.  

Kingitakse kõigile 

Seekordset jagamisaktsiooni koordineerisid Viljandi haridusamet ja volikogu hariduskomis jon, kuhu 

kuuluvad ka Kristjan Mändmaa ja Margit Karu.  

«Sel ja järgmisel nädalal võivad Print Besti sekretäri poole paberi saamiseks pöörduda kõik linna 

lasteasutused,» sõnas Mändmaa. 



Trükikoja tegevjuht Tanel Venderström lisas, et seni, kuni jääke jagub, annetavad nad neid heal meelel 

ka ülejäänud maakonna koolidele ja lasteaedadele. Viimase aasta jooksul on jääke kogunenud mitme 

tonni jagu ja et neid tekib tootmise käigus ikka, on soovijad ka edaspidi oodatud. Ettevõtte juhi sõnutsi 

läheksid jäägid muidu makulatuuri või pakkematerjaliks.  

«Meil on hea meel, kui see rohkem kasu toob,» ütles ta. «Oleme avatud ka kõigile uudistajatele, näiteks 

korraldame koolidele ja lasteaedadele oma ettevõttes ekskursioone.»  

1997. aastast tegutsenud Print Best on tänu investeeringutele moodsatesse seadmetesse  kasvanud 

üheks suuremaks raamatutootjaks Baltikumis. Trükikojal on tegevjuhi sõnutsi   kvaliteetsed Saksamaa 

tipptehnoloogial põhinevad seadmed, mis võimaldavad raamatuid toota ka kõige keerulisematest 

materjalidest. 

Enamasti valmistatakse nelja- ja ühevärvilisi kõvakaanelisi raamatuid. Aastas toodab ettevõte ligikaudu 

2,5 miljonit kõvakaanelist raamatut, millest 90 protsenti läheb ekspordiks. Parajasti trükitakse seal 

näiteks tööriistatootja Würth katalooge kogu Skandinaavia tarbeks. Trükkima asutakse ka Ajakirjade 

Kirjastuse välja antavat Sotši olümpiamängude raamatut.  
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