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Panga viga jahmatas klienti 
ja tekitas nördimust
Valgamaalase poole pöördus reedel lehelugeja, Swedbanki klient 
Maire (nimi muudetud – toim), kes oli hommikul ehmatusega avas-
tanud, et tema krediitkaardilt on kadunud üle 300 euro.

Esimene mõte oli tal, et raha on kaardilt varastatud. Panka 
helistades sai ta vastuseks, et olukord tekkis panga tehnilise vea 
tõttu. Nimelt olevat tema krediitkaardilt paaril viimasel kuul jää-
nud osa ostutehinguid maha võtmata ja nüüd tehti seda tagant-
järele.

Naine on nördinud, et pank talle veast teada ei andnud ega sel-
gitanud, miks need ostud arvelt maha võtmata jäid. Ka ei ole Mai-
re sõnul mahavõetud summa juures mingeid selgitusi, mis päeval 
ja kellaajal on tehingud tehtud. Veel väitis ta, et jälgib küll raha lii-
kumist oma pangakontol, kuid ei ole regulaarne kontrollija ning iga 
ostu tegemisel ei vaata, kas raha ikka on kontolt maha läinud või 
mitte.

Kuna tagantjärele on kõiki oste keeruline meenutada, ta esial-
gu ei vaidlustagi, et oma krediitkaarti tõesti maha läinud summa 
ulatuses kasutanud on. Küll on Maire aga pahane, et teda tekkinud 
olukorrast ei teavitatud. «Kui ikka hommikul avastad, et nii suur 
summa on kontolt kadunud, on see šokeeriv. Terveks päevaks on 
meeleolu rikutud.»

Valgamaalane pöördus selgituse saamiseks Swedbanki poole. 
Panga pressiesindaja Mart Siilivask selgitas, et perioodil 25. april-
list 15. maini esines pangasisese tehnilise vea tõttu probleeme kre-
diitkaarditehingute kuvamisega broneeringutes. Viga puudutas 
kindlat tüüpi krediitkaarte, mis on vaba tagasimaksega. 

«See tähendab, et kui klient tegi sel perioodil tehinguid, võis 
juhtuda, et tehnilise vea tõttu osa neist ei jõudnud broneeringusse, 
mistõttu ei vähenenud ka krediitkaardi kasutamata limiit. Nüüd-
seks on viga parandatud ning eelnimetatud perioodil tehtud tehin-
gud kuvatakse kliendi kontol 5. juuni seisuga,» selgitas ta.

Kui kliendid soovivad näha tehingute tegemise kuupäevi, saa-
vad nad seda kontrollida oma krediitkaardi tehingute väljavõttelt. 
«Selleks tuleb klikkida kaardi nimetusel ning valida perioodiks «eel-
mine kuu» või «üle-eelmine kuu»,» täpsustas Siilivask.

Topelttehinguid tema kinnitusel kindlasti ei ole toimunud. «Ole-
me oma kliente sellest ka internetipangas teavitanud. Vabandame 
oma klientide ees tekkinud ebamugavuste pärast,» lisas pressiesin-
daja.
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Aasta diakooniatöötaja tiitliga tunnustatud Ester Liinakul jagub tähelepanu, armastust ja hoolivust nii ini-
mestele kui loomadele. Koguduse majas on endale teise kodu leidnud kaks kassigi. FOTO: ARVO MEEKS
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Valgas tegutseva MTÜ 
Domus Petri Kogu te-
gevjuht Ester Liinak sai 
kõrge tunnustuse – aasta 
diakooniatöötaja tiitli.

Tänujumalateenistusel Tallinna 
Toomkirikus avaldas Eesti Evan-
geelne Luteri Kirik tunnustust tee-
nekatele kiriku töötegijatele, toe-
tajatele ja vabatahtlikele abiliste-
le. Aasta diakooniatöötaja tiitli 
pälvis Ester Liinak, aukirja sai 
Tõrva ettevõtja Olav Napritson.

Liinaku esitasid tunnustami-
seks Valga linnavalituse sotsiaal-
abiameti juhataja Meeli Tuubel ja 
Usuteaduse Instituudi täiendõppe 
osakonna juhataja Kersti Kask.

Liinak on tunnustuse üle rõõ-
mus. «Mai alguses sain piiskopi 
allkirjaga kena kutse ja teate au-
nimetusest. Kuna sain taolise tun-
nustuse esimest korda, on see 
mulle väga oluline.»

Abiks vabatahtlikud

Tema sõnul tehakse Domus Petri 
Kogus vaikselt ja tagasihoidlikult 
igapäevast, kuid väga vajalikku 
tööd. «Avatud on supiköök, kus 
praegu käib umbes paarkümmend 
inimest. Tegeleme veel töötute ja 
lastega.»

Praegu käivadki majas neljan-
dat nädalat inimesed, kelle töötu-
kassa on tööharjutusele suuna-
nud. «Kümmekond inimest käib 
tööd tegemas augusti keskpaiga-
ni. Ühel päeval nädalas saavad 
nad ka individuaalset nõusta-
mist,» rääkis Liinak.

Abis käivad ka vabatahtlikud. 
«Nemad tegelevad lastega, kes su-
vevaheajal lõunasupile tulevad. 
Lapsi käib suve jooksul siit läbi 
poolsada,» nentis Liinak.

Toiduportsu kohta ütles ta, et 
ega see maailma päästa, kuid on 
mõnele ainuke söögikord päevas. 
«Supiköögist on saanud nii laste-
le kui töötutele eluliselt vajalik 
koht. Siin käib ka teisi ümber-
kaudseid elanikke.»

Naise sõnul ei saakski kogudu-
se maja väljast tuleva abita hakka-
ma, sest nii hoone kui ümbrus 
nõuavad pidevat hooldamist. «Pal-
galisi on peale minu ainult kaks: 
kokk ja kokaabi. Kõike teemegi töö-
lesuunatute ja vabatahtlike abiga.»

Hoolekandetöö 
tõi kõrge tiitli

Rakendusliku kõrgharidusega 
sotsiaaltöötaja Ester Liinak, kes ju-
ba paarkümmend aastat kirikutöö-
ga seotud, on pealinnas sündinud ja 
kasvanud. Valka tuli ta Valga Peetri-
Luke koguduse endise õpetaja 
Heino Nurga kutsel, kes vajas abilist 
koguduse tegevuse arendamiseks.

Ajutisest abist sai 
aastatepikkune töö

«Ajutisest siiatulekust on saanud 
seitse aastat ja nüüdseks olen har-
junud siinse rahuliku elurütmiga. 
Minule on põnev väljakutse moti-
veerida tööharjutusele suunatud 
seltskonda hommikul kaheksaks 
tööle jõudma – seda veel heas 
vormis ja kainena,» sõnas Liinak.

Rõõmu teeb tunnustatule, kui 
mõni tööharjutusele tulnutest püsi-

va töö leiab. «Kui näen, kuidas 
meestest, kes siia tulles olid parajalt 
muserdatud ja läbi põlenud, saavad 
väärikad ja toredad inimesed, val-
mistab see kõige rohkem rõõmu,» 
nentis ta. Kurbust tunneb Liinak aga 
kõige enam, kui kuuleb, et mõni 
harjutusel osalenu on eluviisi tõttu 
liialt vara siit ilmast lahkunud.

EELK konsistooriumi diakoo-
nia- ja ühiskonnatöö talituse juhi 
Avo Üpruse sõnul väärtustab tali-
tus Liinaku tegemisi ja võimekust, 
mis teinud kiriku Valga elanikele 
nähtavaks, vajalikuks ja mõisteta-
vaks. «Domus Petri Kogu koostöö 
Valga linnavalitsuse sotsiaalabi-
ameti ja Eesti Töötukassaga on ol-
nud pikaajaline ja märkimisväär-
ne.»

ASi Tõrva Elekter juhataja Olav 

Napritson pälvis EELK aukirja kui 
Tarvastu Peetri koguduse nõukogu 
liige. Koguduse õpetaja Elve Ben-
der iseloomustab teda kui tagasi-
hoidlikku, konkreetset, vähese ju-
tu ja hea huumorisoonega inimest.

«Ta oskab hästi teisi kuulata, 
läheneb teemadele süvitsi ega su-
ru oma arvamust peale. Mullu ok-
toobritormis kannatada saanud 
kiriku katus sai kiiresti remondi-
tud suuresti tänu tema abile. Ko-
gudus on tänulik ja uhke tema 
üle,» sõnas koguduse õpetaja.

Kokku andis peapiiskop Andres 
Põder tänujumalateenistusel teene-
teriste, tunnustusmärke, medaleid 
ja aukirju rohkem kui 80 inimesele. 
Tunnustati ka kaht sündmust: kiri-
kunoorte talvepäevi Põltsamaal ja 
perekeskuse avamist.

Raha kadumine Swedbanki krediitkaardilt põhjustas panga-
kliendile reedel hommikuse šoki. Õnneks polnud segaduses 
süüdi vargus, vaid tehniline rike. FOTO: ARVO MEEKS
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