Uus pood lubab töötajatele head palka
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Viljandisse rajatavasse toidu- ja tarbekaupade kauplusesse A1000 Market
pääseb Jakobsoni tänava poolt. (FOTO: Elmo Riig)
Oktoobri teises pooles avab Viljandis Centrumi parkla ääres uksed A1000 Marketi odavpood, kuhu võetakse
enam kui tosin töötajat ning neile lubatakse maksta vähemalt 800 eurot netopalka.
"Kandidaatidest meil puudust ei ole," ütles A1000 kaupluseketi omanikfirma A1M juhatuse liige Tarmo Lauring.
Tema väitel töötab ketti kuuluvates toidu- ja tarbekaupade kauplustes Tartus, Valgas ja Võrus kokku 47 inimest,
kelle netopalk on vähemalt 800 eurot. Et ettevõttel on ühesugune palgapoliitika, hakkavad ka Viljandi poe 12–15
töötajat Lauringu kinnitusel samaväärset palka saama.
Uue poe tulek Viljandisse oli küsimärgi all, sest mõni nädal tagasi lükkas linnavalitsus ettevõtte esitatud
eelprojekti tagasi. Toona esitatud dokument nägi ette, et planeeritava kaupluse peaust hakkab Centrumi parkla
äärsest Keskuse tänavast lahutama vaid paar meetrit. Abilinnapea Kalvi Märtin ütles resoluutselt, et sellisele
projektile ehitusluba anda ei saa.
Uuesti esitatud ja muudetud projektis on peaukse asukoht ümber tõstetud. Selle järgi hakkavad kliendid poodi
sisenema Jakobsoni tänava poolt.
"Nüüd avaneb peauks parklasse. See on kasutajatele parem, sest nad ei pea enam nii pikalt käima," ütles projekti
koostanud osaühingu Proff Praktik juhatuse liige Sven Reiss.
Abilinnapea Märtin ütles, et lisaks peaukse asukoha muutmisele kirjutas ettevõte projekti seletuskirjas lahti,
milline tuleb Toom Tekstiili tehasehoone asemele rajatava poe fassaad. Nende muudatuste tõttu otsustas
linnavalitsus paar nädalat hiljem ehitusloa siiski väljastada.
Osaühingu A1M juhatuse liige Lauring ütles, et linnavalitsuse töötajatega tehti pooli rahuldav kompromiss. "Me
oleme sellega väga rahul," sõnas ta ja avaldas vaid lootust, et linnavalitsus rajab uue peasissekäigu juurde
ülekäiguraja inimeste ohutuse tagamiseks.
Projekti koostanud Sven Reiss ütles, et ehitusluba saadi, sest ettevõtja arvestas linnaametnike soovitusi. "Kas see
on alati kõige õigem, aga tihti on see ärihuvisid arvestades kõige odavam," lisas ta.
Reissi väitel saadi ehitusluba asjaoludest hoolimata siiski üpris kiiresti – kuu ajaga. "On olnud hullemaid asju,"
lisas ta.

